
REAKCJA SERCA NA WYSIŁEK TO …… 

 

SPOSÓB NA POZNANIE - JAKĄ MAM WYDOLNOŚĆ ? , 

W JAKIEJ FORMIE JEST MÓJ ORGANIZM? … 

    Testy na wydolność służą ocenie kondycji fizycznej, czyli przystosowania organizmu do 

intensywnego wysiłku. Do najbardziej znanych i sprawdzonych naukowo prób wysiłkowych należą 

m.in. test Coopera, próba harwardzka, próba Margarii oraz  test Ruffiera.  

TEST RUFFIERA 

Test Ruffiera to bardzo prosty sposób na poznanie reakcji serca na wysiłek fizyczny. 

     Organizm każdego z nas ma określoną wydolność fizyczną podczas 

wykonywania różnych typów treningu. Test Ruffiera pozwala w miarę precyzyjnie ją 

określić. Krótko mówiąc, jest to wzór, który służy do analizy indywidualnych 

warunków wysiłkowych danej osoby. Na jego podstawie można dowiedzieć się o 

tym, w jakiej formie fizycznej znajduje się nasz organizm. 

Bez problemu może go wykonać każdy w zaciszu własnych czterech ścian. 

Wystarczy zaopatrzyć się w stoper, by zmierzyć swoje tętno, a następnie podstawić 

wyniki do konkretnego wzoru. 

Analizując wyniki statystyczne zauważyć można zależność pomiędzy regularnością 

aktywności fizycznej a poziomem wydolności. 

 

PAMIĘTAJ: Dzieci podejmujące aktywność fizyczną( uprawiające sport) mają 

większą wydolność niż bierne fizycznie. Na wyniki ma także wpływ sposób 

spędzania czasu wolnego i ilość czasu poświęcanego dziennie na aktywność. 

 

 



 

 

Test polega na oznaczeniu tętna spoczynkowego, a następnie wykonaniu 30 przysiadów w ciągu 
1 minuty i dwukrotnym oznaczeniu tętna: bezpośrednio po próbie i po 1 minucie wypoczynku 
siedząc. Tętno mierzy się przez 15 s i wynik mnoży  przez 4. Rezultaty podstawia się do wzoru: 

gdzie:                    ( P + P1 + P2 ) - 200 

                                                       IR = ——————————— 

                                                                                 10 

 

IR – wskaźnik Ruffiera, 

 P- tętno spoczynkowe, 

  P2 -  tętno bezpośrednio po wysiłku, 

             P3 -  tętno po 1 minucie odpoczynku. 

 

2.W jaki sposób należy przeprowadzić całą próbę pokaże Ci  filmik instruktażowy – 

zamieszczę go w części drugiej.  

 

3.Uzyskane wyniki zapisz według zamieszczonego wzoru.  

 

Próba Ruffiera 

Tab. 1. Dokonane pomiary wartości tętna 

Pomiar tętna przez 15 sekund 

wartość x 

Wartość tętna przeliczona na minutę t=wartość 
x*4= 

Wartość tętna przed badaniem 

y= 
P= y * 4= 

Wartość tętna bezpośrednio po wysiłku 

y1= 
P1= y1 * 4= 

Wartość tętna po jednej minucie odpoczynku 

y2= 
P2= y2 * 4= 

Obliczenie Wskaźnika Ruffiera: 

IR =       

(P + P1 + P2) - 200 

= 

(……..) - 200 

= 

         …….. 

=  

        10        10            10 



 

 

WSKAZÓWKI  !!!! 

 

1. Obejrzyj filmik  

2. Spróbuj wykonać próbę Ruffiera zgodnie z wytycznymi na filmiku, 

3. Swoje wyniki zapisz w karcie pracy 

4. Karta pracy do pobrania 

 

  

  

 

 

 

 


