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PRZEGLĄD METOD POMIAROWYCH

Wywiad z zawodnikiem

Gruntowny wywiad poprzedzający każde badanie.



Morfologia krwi

Nowoczesny aparat do badania morfologii krwi. Nakłucie opuszki palca do pobrania krwi kapilarnej.



Badanie morfologii krwi

Zmiany poziomu hemoglobiny w kolejnych podokresach treningowych.



POMIARY W LABORATORIUM

- KONTROLA OKRESOWA

Badanie na densytometrze Komputerowy obraz składu ciała

Skład ciała



Skład ciała

Porównanie składu ciała sportowców różnych specjalności.



Skład ciała

Zmiany składu ciała biegacza w rocznym cyklu treningowym.



Skład ciała

Zmiany składu ciała sprintera w rocznym cyklu treningowym.



Skład ciała

Zmiany składu ciała miotaczki w rocznym cyklu treningowym.



Skład ciała

.

Asymetria masy mięśniowej sprintera.



Skład ciała

.

Gęstość kości długodystansowca wskazująca na osteopenię.



Pomiar zawartości wody w organizmie

Aparat do badania zawartości wody w 
organizmie metodą bioimpedancji.

Całkowita zawartość wody w organizmie (T.B.W.).

Waga łazienkowa z funkcją analizy składu ciała oraz pomiaru wody



Mobilny ergospirometr



Spirometria spoczynkowa

Raport z badania spirometrycznego zawodnika taekwondo.



Spoczynkowa przemiana 
materii



Spoczynkowa przemiana 
materii



Wydolność tlenowa 
submaksymalna i maksymalna

Test maksymalnej wydolności tlenowej.

Wskaźniki fizjologiczne są śledzone na 
bieżąco podczas testu na bieżni.

Komputerowa analiza danych 
uzyskanych w teście wysiłkowym.



Test wydolnościowy 
,,do odmowy”

Zawodniczka w trakcie testu na bieżni mechanicznej.

Pobranie krwi żylnej podczas wysiłku.

Pobór krwi w łagodniejszej 
wersji - z opuszki palca.



Test wydolnościowy 
„do odmowy”

Zmiany pochłaniania tlenu 
(VO2), częstości skurczów 
serca (HR) i pulsu tlenu 
(VO2/HR) w czasie testu 
wysiłkowego do odmowy.

Zmiany wentylacji minutowej 
(VE), częstości oddechów (BF) i 
objętości oddechowej (TV) w 
czasie  testu wysiłkowego do 
odmowy.



Test wydolnościowy 
„do odmowy”

Wartości ilorazu oddechowego (RER)Objętości pochłanianego tlenu (VO2) i 
produkowanego dwutlenku węgla (VCO2)

Równoważniki wentylacyjne dla tlenu (VE/VO2) i 
dwutlenku węgla (VE/VCO2)

Ciśnienia parcjalne tlenu (PETO2) i dwutlenku 
węgla (PETCO2)



Test wydolnościowy 
„do odmowy”



Test wydolnościowy 
„do odmowy”



Test wydolnościowy 
„do odmowy”



Test wydolnościowy 
„do odmowy”



Pomiary podczas treningu

Zawodnik wykonujący trening wytrzymałości 
specjalnej z ergospirometrem.

Pobranie krwi po odcinku biegowym.



Pomiary podczas treningu

Zawodniczka w trakcie symulowanej walki z fantomem.



Pomiary podczas treningu



Pomiary podczas treningu



Pomiary podczas treningu



Pomiary

Mleczan

Przerwy

VO2

HR

200 m
26 s

200 m
26 s

200 m
26 s

200 m
27 s

200 m
27 s

200 m
25 s

5:50 6:25 6:28 8:16 8:14



Źródła energii

ETOTAL= EAER + ELA + EPCR

EPOC,
Fast 

Component

a · τa

ΔLA

1mmol/l=
3 mlO2/kg

VO2net

1LO2=20.9 kJ



Wartości szczytowe

LA  (mmol/l)

Intervals (min:s)

VO2 

(ml/min/kg)

HR  (sk/min)

26 26 26 27 27 25

5:50 6:25 6:28 8:16 8:14

Czas biegu (s)

9.84 12.14 18.26 20.37 21.31 19.88
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Wartości szczytowe

VE (l/min) TV (l) BF (/min)

122

144

153 160 154 1633.40
3.12 3.12 3.13 3.07

3.01
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Wydatek energetyczny

kJ (kilodżule)
Bieg EAER ELA EPCR Łącznie

1
28 38 79 145

2
29 51 75 155

3
28 87 80 194

4
28 99 67 193

5
29 104 66 199

6
25 96 45 165

166 475 411 1051



Udział źródeł energii

% %

Bieg EAER ELA EPCR ELA+PCR

1 19 26 55 81

2 19 33 48 81

3 14 45 41 86

4 14 51 35 86

5 15 52 33 85

6 15 58 27 85

16 45 39 84



Specyfika wysiłku

Źródła energii (%)

EAER ELA EPCR

Taekwondo (walka z fantomem 3 x 2 min) 90 8 4

Wioślarz (symulowany wyścig, 2 km)1 87 6 7

Judo (seoi-nage, 5 min)2 82 2 16

Balet (grand adage, 210 s)3 77 4 18

Wspinaczka skałkowa (82 s)4 42 22 36

Test Wingate (rugbyści)5 19 50 31

Płotkarz (6 x 200 m) 16 45 39

Sprinter (60-60-100-120 m)6 11 46 43
1Mello i wsp. 2009; 2Artioli i wsp. 2012; 3Guidetti i wsp. 2008; 4Bertuzzi i wsp. 2007; 5Beneke i wsp. 2002; 6Kusy i wsp. 2015



POMIARY W WARUNKACH RZECZYWISTYCH 
– KONTROLA BIEŻĄCA

Przykłady jednostek treningowych

Trening szybkości biegowej sprintera

Sprinter pokonujący dystans w kamizelce z czujnikiem OptimEye.



Analiza Ruchu – OptimEye

System OptimEye do bieżącego 
monitoringu zawodników.

Mały czujnik dający wiele cennych informacji.



Trening szybkości biegowej sprintera

Podstawowe charakterystyki analizowane przez system OptimEye.



Trening szybkości biegowej sprintera

Dystanse pokonane przez poszczególnych zawodników w tej samej jednostce treningowej.



Trening szybkości biegowej sprintera

Udział zawodników sztafety w łącznym obciążeniu wysiłkiem w jednostce treningowej.



Trening szybkości biegowej sprintera

Porównanie zmian prędkości chwilowej dwóch sprinterów na dystansie 100 m.



Trening szybkości biegowej sprintera

Profile prędkości dwóch sprinterów na dystansie 100 m.



Analiza małych gier u 10-11 letnich piłkarzy

Zawodnik
Pokonany dystans [m]

2x2 3x3 4x4 5x5 7x7

1 982,10 973,60 1186,60 969,78 1121,00

2 1175,17 1163,49 1391,74 1047,49 1641,36

3 1139,63 1199,84 1411,60 1043,40 1695,73

4 1178,50 1215,89 1544,02 1082,99 1280,36

5 1228,02 1155,90 1272,23 964,51 1646,49

6 1297,62 1273,51 1341,23 1194,10 1732,35

7 1156,87 1169,57 1324,16 1056,10 1391,35

8 1048,07 965,28 1285,56 1069,86 1443,23

Dystans pokonany przez zawodników w 
poszczególnych grach.

Zawodnik
Prędkość maksymalna[m/s]

2x2 3x3 4x4 5x5 7x7

1 5,30 5,00 5,80 4,40 4,70

2 4,70 4,30 5,20 6,10 5,90

3 5,10 4,90 5,90 5,40 5,70

4 4,90 4,50 4,80 5,90 5,80

5 4,60 5,10 5,00 5,40 5,80

6 5,00 4,60 6,10 4,60 6,20

7 4,30 4,50 5,20 5,80 5,00

8 4,30 4,50 5,50 5,30 5,72

Prędkość maksymalna uzyskana przez 
zawodników w poszczególnych grach.



Częstość pracy serca

Pulsometry.

Pulsometry wykorzystywane do analiz 
w zespołowych grach sportowych.



Analiza Ruchu – BioHarness

Miniaturowy czujnik systemu BioHarness.

System monitoryjący  w czasie rzeczywistym 
parametry: mechaniczne, fizjologiczne i treningowe.



Charakterystyka gry zawodnika futsalu

VM Rodrigues i wsp. Intensity of official futsal matches. J Strength Cond Res. 2011 Sep;25(9):2482-7



Charakterystyka gry drużyny futsalu

VM Rodrigues i wsp. Intensity of official futsal matches. J Strength Cond Res. 2011 Sep;25(9):2482-7



Charakterystyka gry drużyny futsalu

Rycina 8. Udział różnych zakresów tętna w procentach podczas 1 i 2 połowy  meczu 
*P<0.05. 

Barbero-Alvarez, i wsp., (2008). Match analysis and heart rate of futsal players during competition. J. 
Sport Sci, 26 (1): 63-73.



Walki treningowe taekwondo

Zmiany częstości skurczów serca oraz częstości oddechów podczas walk treningowych taekwondo.



Walki treningowe taekwondo

Zmiany temperatury ciała oraz aktywności mechanicznej podczas walk treningowych taekwondo.



Walki treningowe taekwondo

Zmiany pozycji ciała podczas walk treningowych taekwondo.



Analiza Ruchu – MyoMotion

Zaawansowany system do analizy ruchu.

Schemat rozmieszczenia 
czujników ruchu na ciele 
zawodnika.

Niewielki czujnik inercyjny na 
ramieniu badanego.

System śledzący wskaźniki kinematyczne w czasie rzeczywistym.



Analiza kinematyczna startu niskiego

Przygotowanie zawodnika do 
pomiarów kinematycznych.

Start niski z czujnikami ruchu.



Analiza kinematyczna startu niskiego

Sprinter pokonuje odcinek pomiarowy.

Obraz widoczny na ekranie komputera podczas startu niskiego.

Zmiany kątowe w stawie skokowym podczas startu niskiego i 
biegu sprinterskiego.



Kamery/tablety/smartfony użyteczne w analizie ruchu



Precyzyjny pomiar czasu

Zestaw lekkich fotokomórek treningowych.



Trening techniczny zespołu sztafetowego 4 x 100 m

Pomiar płynności zmiany sztafetowej w sprincie.



Trening techniczny zespołu sztafetowego 4 x 100 m

Zależność między miejscem przekazania pałeczki sztafetowej a płynnością zmiany.



Stężenie amoniaku we krwi

Przenośny aparat do oznaczania stężenia amoniaku we krwi.



Jednostka treningowa - wytrzymałości szybkościowej

Poziom stężenia amoniaku we krwi u trzech sprinterów: przed, podczas i po sesji treningowej.



Poziom stężenia amoniaku we krwi u dwóch triatlonistów podczas wysiłku o 
wzrastającej intensywności do odmowy (max) oraz podczas restytucji

Test do odmowy



Stężenie mleczanu we krwi

Stacjonarny aparat do oznaczania mleczanu we krwi.

Przenośny analizator paskowy do 
oznaczania mleczanu.

Opaska na łydkę do oznaczania mleczanu we krwi



Test na bieżni  mechanicznej do odmowy

0,00

2,00

4,00

6,00

8,00

10,00

12,00

0 12 15 18 21 24 Max 5 10 15 20 30

L
A

 (
m

m
o
l 

• 
l-1

)

Time (min)

FU EN LS AM

Poziom stężenia mleczanu we krwi futsalisty (FU),  długodystansowca (EN), sprintera (LS) oraz 
biegacza amatora (AM) podczas wysiłku o wzrastającej intensywności do odmowy (max) oraz 
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Trening siły sprinterów

Zmiany stężenia mleczanu w jednostce treningowej siły u sprinterów.



Zdolności szybkościowo-siłowe

Przenośna mata do testów i 
ćwiczeń pliometrycznych.

Czujnik świetlny informuje o 
poprawności wykonania ćwiczenia.



Trening pliometryczny

Przygotowanie do wykonania wyskoku 
na macie pomiarowej.

Faza lotu po odbiciu.



Trening pliometryczny

SJ (cm)

Najlepszy 

wynik 

CMJ (cm)

Najlepszy 

wynik

EUR 

(CMJ/SJ)

RSI (m/ms)

Średnia z 5 

najlepszych skoków

LS (kN/m)

Średnia z 5 

najlepszych skoków

Sprinter 1 41.8 46.5 1.11 2.25 35.3

Sprinter 2 40.7 42.7 1.05 2.50 55.3

Sprinter 3 55.7 59.1 1.06 3.45 33.8

Sprinter 4 48.2 50.2 1.04 n/a n/a

Sprinter 5 37.4 44.2 1.18 2.35 34.6

Triatlonista 1 24.9 27.3 1.10 1.61 36.2

Triatlonista 2 25.8 28.0 1.08 1.79 37.7

Triatlonista 3 27.3 34.3 1.26 1.79 27.2

Wyniki sprinterów i triatlonistów na macie smartjump po okresie przygotowania ogólnego.

Wyskok z przysiadu- SJ (squat jump) - wyskok w górę z pozycji statycznej, półprzysiadu zatrzymanego na kilka sekund (dłonie na biodrach); 
ocenia aktywność koncentryczną mięśni kończyn i zdolność do rozwijania siły i mocy koncentrycznej w krótkim czasie bez wykorz ystania cyklu 
rozciągnięcie-skurcz (SSC)
Wyskok dosiężny bez wykorzystania kończyn górnych- CMJ (countermovement jump) - wyskok w górę poprzedzony ruchem sprężynującym nóg 
(dłonie na biodrach); ocenia aktywność ekscentryczną mięśni i zdolność rozwijania siły i mocy z wykorzystaniem SSC
EUR (Eccentric Utilization Ratio) - wskaźnik wykorzystania aktywności ekscentrycznej mięśni ( iloraz najlepszych wyników w skokach CMJ i JS; 
większa wartość wskazuje na większą skuteczność wykorzystania SSC. 
RSI (Reactive Strength Index) – wskaźnik siły reaktywnej (m/ms); iloraz wysokości skoku i czasu kontaktu z podłożem; odzwierciedla zdolność do 
szybkiego odbicia przy wykorzystaniu aktywności mięśni w cyklu rozciągnięcie-skurcz (SSC). 
LS (Leg Stiffness) - sztywność kończyn dolnych (kN.m-1); zdolność do generowania dużej siły i mocy przy małym zakresie ruchów w stawach; duża 
wartość wiąże się z rozwijaniem maksymalnych prędkości w sprincie i mniejszym kosztem energetycznym w biegach długich. Wartoś ci od 1-100 
kN.m-1



Aktywność bioelektryczna mięśni

Mobilny 16-kanałowy zestaw EMG. Sygnał EMG na ekranie komputera.



Symulowana walka taekwondo z fantomem

Sygnał EMG widoczny na ekranie komputera.

Zmiany aktywności bioelektrycznej czterech mięśni 
w czasie symulowanej walki taekwondo.

Asymetria aktywności bioelektrycznej czterech 
mięśni w czasie symulowanej walki taekwondo.



Temperatura powierzchni ciała

Zdjęcie termograficzne tylnej strony ciała.

Zdjęcie termograficzne górnej części ciała.



Zmiany temperatury ciała podczas obozu sportowego

Terenowe stanowisko do pomiarów termograficznych.



Zmiany temperatury ciała podczas obozu sportowego

Zmiany temperatury kończyn dolnych w kolejnych dniach obozu sportowego.



Zmiany temperatury ciała podczas obozu sportowego

Porównanie zmian temperatury nóg w kolejnych jednostkach treningowych sprintera.



Stężenie kinazy kreatynowej we krwi

Pobór krwi z opuszki palca.
Przygotowanie próbki do oznaczenia kinazy kreatynowej.



Zmiany temperatury ciała oraz aktywności kinazy 
kreatynowej podczas 11-dniowego obozu sportowego
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Kamery termowizyjne w smartfonach

Przedział cenowy 2500 –
3000 tyś



Koordynacja ruchu

System czujników świetlnych do ćwiczeń i testów koordynacyjnych.



Pomiary podczas zawodów sportowych

Turniej taekwondo

Moment zakładania czujnika systemu 
BioHarness.

Na stanowisku pomiarowym można śledzić na 
bieżąco reakcje wysiłkowe całej grupy zawodników.



Pomiary podczas zawodów sportowych

Turniej taekwondo

Zmiany częstości skurczów serca (linia ciągła) i przyspieszeń (linia łamana) w turniejowej walce taekwondo.

Zmiany aktywności fizjologicznej i mechanicznej (linia łamana) w turniejowej walce taekwondo.



Pomiary podczas zawodów sportowych

Turniej taekwondo

Zmiany położenia ciała zawodnika w turniejowej walce taekwondo.



Pomiary podczas zawodów sportowych

Turniej taekwondo

Porównanie tętna i obciążenia fizjologicznego w 
dwóch walkach taekwondo.

Porównanie aktywności mechanicznej i wydatku 
energetycznego w dwóch walkach taekwondo.

Porównanie częstości oddechów i tętna w dwóch 
walkach taekwondo.

Porównanie czasu walki i intensywności 
mechanicznej w dwóch walkach taekwondo.



Pomiary podczas zawodów sportowych

Turniej taekwondo

Zmiany stężenia mleczanu we krwi w trakcie całego turnieju taekwondo.



Diagnostyka w sporcie jako środek optymalizacji 
procesu treningowego ze szczególnym uwzględnieniem 

szkolenia młodzieży uzdolnionej sportowo

dr hab. Jacek Zieliński, prof. AWF

dr hab. Krzysztof Kusy, prof. AWF

Wykład przygotowano w oparciu o projekt pt. : „Wspomaganie treningu szybkościowo-koordynacyjnego 
sportowców wysokiej klasy ze szczególnym uwzględnieniem bezpośredniego przygotowania startowego.” 

- Grant MNiSW „Rozwój sportu akademickiego”, nr N RSA3 03653. 

Dziękujemy


