
 

PRZEDMIOT: wychowanie fizyczne 

KLASY: VIII  

TERMIN:  20.04. – 24.04.2020 r.  

Temat: Tętno spoczynkowe i wysiłkowe. Kształtowanie aktywności fizycznej. 
/2 jednostki lekcyjne/ 

 

Wiadomości teoretyczne: 

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. 

UWAGA: Więcej informacji o prawidłowym tętnie spoczynkowym i jak prawidłowo mierzyć puls,  

mieliście zamieszczone w temacie z 30 marca 2020 r. – proszę wrócić do szczegółów,  

w celu przypomnienia treści. Pamiętasz? Jak mierzyć puls? To dla przypomnienia… 

 przez 30 sekund – wynik pomnóż przez 2 = wynik twojego tętna na minutę; 

 przez 20 sekund – wynik pomnóż przez 3 = wynik twojego tętna na minutę; 

 przez 15 sekund – wynik pomnóż przez 4 = wynik twojego tętna na minutę. 

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 ktoś zatem 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 pół godziny. Trzeba przy tym 

kontrolować puls, by nie forsować nadmiernie swojego układu krążenia.      

CIEKAWOSTKA 

Im niższe tętno spoczynkowe, tym dłużej żyjemy ciesząc się dobrym  zdrowiem - mówią naukowcy. 

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! 

 



Wiadomości praktyczne: 

Praca domowa – podlega ocenie! 

Zadanie 1 – wykonujesz codziennie, przez siedem kolejnych dni, pamiętając o stroju sportowym  

i odpowiednio wywietrzonym pomieszczeniu! Na miejsca – gotów – START! 

 Pomiar tętna dziennego /ilość uderzeń serca na minutę/ przed wysiłkiem -  

ZAPISZ W TABELI! (na końcu zadań). 

Lekka rozgrzewka /2 minuty/ 

Stań prosto, rozstaw stopy na szerokość bioder. Każde ćwiczenie powtarzaj po 5 razy. Nie spiesz się, 

lepiej ćwiczyć nieco wolniej, a dokładniej. 

 Krążenia ramion w tył i w przód – zataczaj duże kręgi, ramiona pracują razem, ściągnij 

łopatki, napnij brzuch. 

 Naprzemienne krążenia ramion w tył i w przód – wykonuj krążenia jak poprzednio,  

tylko ramiona muszą pracować oddzielnie – jeśli prawe jest w górze, lewe powinno być  

na dole. To także dobre ćwiczenie na koordynację ruchu, bo ramiona pracują w przeciwnym 

kierunku. 

 Krążenia bioder – zakreślaj nimi obszerne koła, najpierw w jedną, potem w drugą stronę. 

Głowa powinna pozostać w tym samym miejscu.  

 Krążenia tułowia – spleć ramiona nad głową; przenoś je w dół i do góry, zakreślając koła  

i podążając za nimi tułowiem – w obie strony. 

Ćwiczenia dynamiczne /2 minuty – jedna seria/ 

Twoje zadania są łatwe. Jedyna trudność polega na tym, że każde ćwiczenie wykonujesz przez  

30 sekund i nie robisz przerw między nimi. Lepiej więc zacząć od wolnego tempa i podkręcać je  

w następnych dniach. Pamiętaj, aby nie wstrzymywać oddechu, bo będzie ciężej! 

 Bieg w miejscu z uderzaniem piętami o pośladki /skip C/ - stań prosto, napnij mięśnie 

brzucha, ramiona zegnij w łokciach pod kątem 90 stopni. Biegnij w miejscu, tak aby pięty 

uderzały o pośladki. Pilnuj lądowania na śródstopiu oraz aby przy każdym kroku pracowały 

ramiona /30 sekund/. 

 Bieg w miejscu z unoszeniem kolan wysoko /skip A/ - stań tak jak w poprzednim ćwiczeniu. 

Biegnij w miejscu, unosząc kolana jak najwyżej. Gdy unosisz nogę, pilnuj, aby nie obciągać  

do dołu stopy, musi być ustawiona naturalnie, aby bezpiecznie na niej lądować /30 sekund/. 

 Przysiady – stań prosto, napnij mięśnie brzucha, ramiona w dół. Zrób przysiad – pełny, 

unosząc ramiona do wysokości barków, czyli w przód! Pilnuj, aby plecy były wyprostowane, 

brzuch napięty. Wróć do pozycji wyjściowej i powtarzaj przysiady /30 sekund/. 

 Pajacyki – podskocz i rozstaw stopy szeroko, ramiona wyrzuć do góry i klaśnij nimi  

nad głową. Podskocz, złącz stopy, opuść ramiona. Powtarzaj w odpowiednim dla siebie 

tempie /30 sekund/. 

 

 Pomiar tętna wysiłkowego /ilość uderzeń serca na minutę/ zaraz po treningu -  

ZAPISZ W TABELI! (na końcu zadań). 

 



Ćwiczenia oddechowe i rozciągające /5 minut/ – rozciągnij ciało po treningu, zrób kilka 

głębokich wdechów i wydechów,  wyrównaj swój oddech po treningu - uspokój organizm,  

aby po 5 minutach ponownie zmierzyć swoje tętno. 

 Pomiar tętna po odpoczynku /ilość uderzeń serca na minutę/ - ZAPISZ W TABELI! (na końcu 

zadań). 

WAŻNE! Ile serii robić przez tydzień? 

 1 i 2 dzień – jedna seria /2 minuty ćwiczenia/ 

 3, 4, 5 dzień – dwie serie /każda po 2 minuty, czyli 4 minuty ćwiczenia/ 

 6 i 7 dzień – trzy serie / każda po 2 minuty, czyli 6 minut ćwiczenia/ 

Między seriami możesz odpocząć, ale nie dłużej niż minutę! 

Zadanie 2 – podlega ocenie! 

Uzupełniaj systematycznie poniższą tabelę wpisując codziennie - przez siedem kolejnych dni, datę, 

godzinę i pomiary swojego tętna spoczynkowego i wysiłkowego. Po całym tygodniu regularnego 

ćwiczenia, wyślij wypełnioną tabelę na adres e-mail wf8sp13@wp.pl Termin do 30 kwietnia! 

UWAGA: aby zdążyć do 30 kwietnia! – musisz zacząć  uzupełniać tabelę najpóźniej od piątku –  

24 kwietnia. Pamiętaj jednak: co masz zrobić jutro – zrób dziś! Nie odkładaj na ostatnią chwilę,  

bo może być za późno! 

WZÓR WYPEŁNIENIA TABELI 

Lp. 
Data/dzień 

tygodnia 

Godz./tętno 
spoczynkowe-po 
przebudzeniu!/ 

Ilość 
serii 

Godz./tętno 
dzienne – przed 

wysiłkiem/ 

Tętno wysiłkowe – 
zaraz po treningu 

Tętno po wysiłku 
– po 5 min. 

1. 21.04./WT 7:30/62 1 16:05/80 108 92 

 

TABELA DO WYPEŁNIENIA PRZEZ CIEBIE… :) 

Lp. 
Data/dzień 

tygodnia 

Godz./tętno 
spoczynkowe-po 
przebudzeniu!/ 

Ilość 
serii 

Godz./tętno 
dzienne – przed 

wysiłkiem/ 

Tętno wysiłkowe – 
zaraz po treningu 

Tętno po wysiłku 
– po 5 min. 

1.   1    

2.   1    

3.   2    

4.   2    

5.   2    

6.   3    

7.   3    

   

Zadanie 3 – podlega ocenie! 

Wyjaśnij znaczenie słów: tachykardia i bradykardia. Objaśnienia proszę przesłać na e-mail 

wf8sp13@wp.pl wraz z wypełnioną powyższą tabelą, dopisując IMIĘ, NAZWISKO I KLASA - 

najpóźniej do 30 kwietnia! 

Powodzenia!  

Nauczyciele wychowania fizycznego: B. Dąbrowska, I. Remisz 

mailto:wf8sp13@wp.pl

