
KLASA: VII B 

TERMIN: 4 - 8 .05.2020r. 

Temat: Pomiar tętna - jak prawidłowo mierzyć puls. 
      Tętno spoczynkowe i wysiłkowe. 
 

Badanie tętna (potocznie zwanego pulsem) to jeden z najprostszych testów 

określających kondycję serca. Prawidłowe tętno (puls) mieści się w przedziale od 60 

do 100 uderzeń serca na minutę. Pomiar tętna możesz zrobić sobie sam, choćby w 

tej chwili! 

Dowiedz się, jak w prawidłowy sposób zmierzyć sobie puls (tętno). Bada się go na: 

 tętnicy promieniowej, 

 tętnicy ramiennej,  

 tętnicy szyjnej zewnętrznej 

za pomocą dwóch palców (ale nie kciuków). Stosuje się również metodę badania za 

pomocą 3, 4 palców. 

Jak zmierzyć tętno?  

 trzeba je policzyć po krótkim odpoczynku lub rano, wkrótce po 

przebudzeniu; 

 przyciśnij dwa palce prawej dłoni do lewego nadgarstka lub połóż je na 

szyi, nieco z boku; 

 gdy wyczujesz tętno, włącz stoper (możesz użyć także zegarka z 

sekundnikiem) i licz uderzenia przez 30 sekund;  

 wynik pomnóż przez 2. W ten sposób wyliczysz, ile wynosi twoje tętno na 
minutę. 

Pamiętajcie, że tętno można mierzyć przez: 

 przez 30 s – wynik pomnóż przez 2 = wynik twojego tętna na min; 
 przez 20 s – wynik pomnóż przez 3 = wynik twojego tętna na min 

 przez 15 s – wynik pomnóż przez 4 = wynik twojego tętna na min;  

 przez 10s - wynik pomnóż przez 6 = wynik twojego tętna na min. 

Warto wiedzieć, że prawidłowy puls jest różny w zależności od wieku. 

Niemowlęta  -  130/min 

Dzieci  - 100/min 

Młodzież  - 85/min 

Dorośli  -  70/min 

Osoby starsze  -  60/min  



Dodatkowe informacje o pomiarze pulsu znajdziesz w poniższym filmie: 

https://www.youtube.com/watch?v=Y8cd9ShYK5k 

Tętno spoczynkowe - to inaczej ilość uderzeń serca na minutę, w okresie 
spoczynku, w stanie normalnym bez wysiłku fizycznego i emocjonalnego. Tętno 
spoczynkowe należy mierzyć rano, zaraz po przebudzeniu i przed wstaniem z łóżka. 
Inaczej przedstawia się pomiar tętna spoczynkowego u osób uprawiających 
regularnie sport. 
 

Tętno wysiłkowe-im jesteśmy poddawani większemu wysiłkowi, tym nasze tętno 
coraz bardziej rośnie. Dotyczy to zresztą nie tylko ćwiczeń, ale także silnych 
bodźców emocjonalnych, stresu czy zdenerwowania. Na samym początku, nasz 
puls zaczyna gwałtownie przyspieszać, co wiąże się z nagłą zmianą stanu, w jakim 
się znaleźliśmy. Po pewnym czasie jednak puls ulega stabilizacji i doprowadza do 
równowagi metabolicznej organizmu. Zwiększając wysiłek, jednocześnie 
zwiększamy także tętno i pracę serca, które coraz szybciej pompuje krew.  
 

Jak można spowolnić puls? Najlepszym sposobem jest regularna, umiarkowana 
aktywność fizyczna. Te dwa określenia są bardzo ważne, bowiem jednorazowe 
wyczyny, np. urządzane raz na jakiś czas biegi wokół osiedla aż do granicy 
zmęczenia, zwykle przynoszą sercu więcej szkody niż pożytku. Aby rzeczywiście 
aktywność była korzystna dla zdrowia, powinna być dostosowana do naszej 
kondycji. Jeśli zatem ktoś od dawna nie ruszał się sprzed telewizora, raczej 
powinien zacząć od kilkunastominutowych marszów – nawet w domu, stopniowo 
zwiększając ich tempo i czas. Najlepiej uprawiać sport, co najmniej 3–4 razy w 
tygodniu, po minimum 30 minut. Trzeba przy tym kontrolować puls, by nie forsować 
nadmiernie swojego układu krążenia.  
 

Dodatkowe informacje o tętnie spoczynkowym i wysiłkowym znajdziesz w linku: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=wKodJdpGJVU 
 
CIEKAWOSTKA:  Im niższe tętno spoczynkowe, tym dłużej żyjemy ciesząc się 
dobrym zdrowiem. 
Na szczęście mamy wpływ na to, jak szybko bije nasze serce! Musimy tylko zacząć 
się ruszać, aby z każdym tygodniem regularnych treningów i stosowania zdrowej 
diety, nasz puls po spoczynku obniżył się. Powodzenia! 

 
Praca domowa – podlega ocenie!  
 
Zadanie 1 – Zmierz tętno spoczynkowe (najlepiej przez 30sekund i pomnóż razy 2), 
zapisz ilość uderzeń serca na minutę. 
 

TS = 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Y8cd9ShYK5k
https://www.youtube.com/watch?v=wKodJdpGJVU


Zadanie 2 - Wykonaj w ciągu 1 minuty jak najwięcej pajacyków i bezpośrednio po 

skończeniu ćwiczenia zmierz tętno (najlepiej przez 15sekund i pomnóż razy 4), zapisz 

puls na minutę. 

TW = 

Zadanie 3 – Po ćwiczeniu połóż się na podłodze i odpoczywaj w pozycji leżącej, po 

1 minucie ponownie zmierz tętno (najlepiej przez 15sekund i pomnóż razy 4), ponownie 

zapisz ilość uderzeń serca na minutę. 

TO = 

Prześlij w terminie do 10.05.2020r.  – na adres:  wf7sp13@wp.pl 

Prosimy przesłać tylko 3 wyniki i wyliczenie wzoru: 

TS= 

TW= 

TO= 

((TS + TW + TO) -200) :10 =  

Na podstawie tych wyników będziemy mogli ocenid waszą wydolnośd fizyczną. 

K. Skrzypczyk i I. Remisz 

 

KLASA: VII B 

TERMIN: 4 - 8 .05.2020r. 

Temat: Nauka podstawowych kroków zumby. 
 
Zumba to ćwiczenia aerobowe wykonywane w rytm latynoskiej muzyki. Zajęcia fitness 

mają pozytywny wpływ na: 

• kondycję i zdrowie człowieka 

• dotleniają organizm 

• zapobiegają schorzeniom układu krążenia 

• obniżają poziom stresu, 

• umożliwiają zrzucenie nadprogramowych kilogramów (w czasie jednej godziny tańca 

możemy spalić nawet 450 kcal).  

W czasie zajęć zumby uczestnicy wykonują zestawy ćwiczeń łączących elementy treningu 

obwodowego z tańcem latynoskim. 

W czasie treningu kształtuje się sylwetka – energiczne ruchy wzmacniają i formują mięśnie 

poszczególnych części ciała. Trening zumby poprawia samopoczucie, przynosi satysfakcję i 

radość uczestnikom. Tempo ćwiczeń sukcesywnie wzrasta od wolnego po szybkie. 



 

W 1999 roku zumba rozprzestrzeniła się w Ameryce, a w kolejnych latach dotarła na 

pozostałe kontynenty. W czasie zajęć zumby wykorzystuje się nie tylko muzykę latynoską. 

Ćwiczenia są uprawiane do rytmu takich rodzajów tańca jak: 

• salsa, 

• cumbia, 

• reggaeton, 

• samba, 

• flamenco, 

• merengue, 

• cha-cha, 

• tango, 

• hip-hop. 

Zumba pozytywnie oddziałuje na kondycję fizyczną człowiek Prozdrowotne właściwości 

ćwiczeń aerobowych odczuwają osoby prowadzące stresujący tryb życia i te, które borykają 

się ze schorzeniami układu naczyniowego.  

 

Zacznijcie ćwiczenia od nauki podstawowych kroków zumby: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=3cdqWafwLJI 
 
Jak już opanowaliście podstawy to wybierzcie jeden z filmików z układem i spróbujcie 

się dobrze bawić. Do ćwiczeń zaproście rodziców i rodzeństwo. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=a_aSXGIJIjA 

https://www.youtube.com/watch?v=lcWtiFL904s 

https://www.youtube.com/watch?v=zm3rwRnpWdY 

https://www.youtube.com/watch?v=abL55UXZDBw 

 

Miłej zabawy, a jeżeli zechcecie podzielid się z nami swoim taocem, to czekamy na filmiki. 

Nauczyciele: K. Skrzypczyk i I. Remisz 
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