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Estimation of the physical efficiency of the boys exercising 

 canoeing and swimming basis of the measurment  

of the maximal absorption of oxigen (VO2max) 

Ocena wydolności fizycznej chłopców trenujących kajakarstwo i pływanie w oparciu o 

pomiar maksymalnego pochłaniania tlenu (V02max) 

Jednym z podstawowych problemów fizjologii sportu, będących przedmiotem wielu szczegóło-

wych badań, jest wydolność fizyczna człowieka [7, 8]. Pod pojęciem wydolności fizycznej rozumiemy 

zdolność organizmu do wykonywania określonego rodzaju pracy fizycznej, którego kryterium stanowi 

poziom maksymalnych możliwości wysiłkowych oraz sprawny przebieg procesów regeneracyjnych. 

W obszarze wydolności fizycznej mieści się tolerancja zmian zmęczeniowych, która definiuje zdolno-

ści organizmu do szybkiej likwidacji skutków pracy [3, 7]. Rozwój wydolności fizycznej determinują 
czynniki wrodzone i środowiskowe. Wydaje się, że wydolność jest bardziej podatna na wpływ czynni-

ków zewnętrznych aniżeli cechy morfologiczne. Poziom tej wydolności zależy przede wszystkim od 

sprawności układu krążenia i oddechowego. Stały rozwój wydolności tlenowej, mierzonej za pomocą 
VO2max wynika z równoczesnej poprawy funkcjonowania tych układów w okresie rozwojowym. Wo-

bec wielu sprzecznych danych odnośnie skuteczności treningu w okresie pokwitaniowym wydaje się, 
że najistotniejszym czynnikiem decydującym o jego efektach jest intensywność i rodzaj stosowanego 

wysiłku. Dziecko podobnie jak dorośli przejawia zdolności do wykonania w dłuższym czasie bez 

uszczerbku dla zdrowia, pracy fizycznej o dużej intensywności [4, 8], o ile wcześniej jego organizm 

był do tego odpowiednio stymulowany. 

MATERIAŁ BADAWCZY 

Badania przeprowadzono na grupie 16 młodych sportowców (7 kajakarzy i 9 pływaków) i na gru-

pie porównawczej 19 chłopców – nie uczestniczących w żadnej formie aktywności ruchowej, poza 

obowiązkowymi zajęciami szkolnymi z wychowania fizycznego, w wymiarze 3 godzin lekcyjnych w 

tygodniu. Średni wiek badanych 15 lat ± 1,16. Kajakarze i pływacy to zawodnicy opolskich klubów 

sportowych, wyselekcjonowani do badań ze względu na podobny staż treningowy (3 lata). Osiągają 
oni wyniki mieszczące ich w czołówce makroregionu śląskiego. Obie grupy młodych zawodników 

trenują regularnie w wymiarze 12-14 godzin tygodniowo. Grupa kontrolna obejmowała uczniów 

opolskich szkół publicznych. 

Badania zaakceptowane zostały przez Komisję Bioetyki WWF i F Politechniki Opolskiej, monito-

rowane były przez lekarza, a warunkiem przystąpienia do badania była pisemna zgoda opiekuna i 

wstępne badanie lekarskie. 
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METODA BADAWCZA 

Badanie wstępne polegało na pomiarze tętna spoczynkowego–HRspocz. [liczba uderzeń/min], ci-

śnienia spoczynkowego–RRspocz. [mmHg], pojemności życiowej płuc–VC [ml], wzrostu [cm] i wagi 

[kg]. Badaniem właściwym było oznaczenie VO2max metoda pośrednią–testem Astranda - Ryhminga. 

Po wykonaniu 5 minutowej rozgrzewki na cykloergometrze rowerowym z obciążeniem 50 [W] i 

rytmie pedałowania 50 obrotów na minutę, podczas której tętno nie przekraczało 130 uderzeń na 

minutę. Po 3 minutowej przerwie badany wykonywał właściwą próbę, w której zastosowano 6 minu-

towy wysiłek o stałej mocy 100 [W]. W czasie próby badany utrzymywał rytm pedałowania 60 ob-

r.·min-1 , częstość tętna była monitorowana za pomocą elektrod połączonych z programem kompute-

rowym `stres test`, który służy do oceny wysiłkowego EKG. W czasie próby pod koniec każdej minu-

ty rejestrowana była częstość skurczów serca. Wielkość ta powinna się mieścić w przedziale 120-170 

s/min-1. Po około 3 - 4 minutach pracy badany osiągał tzw. okres równowagi funkcjonalnej. Średnia 

wartość częstości akcji serca z okresu równowagi funkcjonalnej jest określana jako HRsub. Posłużyła 

ona do wyliczenia maksymalnego poboru tlenu za pomocą nomogramu i tabel autorstwa A. Ryhmin-

ga. W analizie różnic i związków pomiędzy zmiennymi zastosowano test t - Studenta z wykorzysta-

niem programu Statistica. 

WYNIKI 

Tab. 1 Wyniki średnie arytmetyczne i odchylenie standardowe badanych parametrów pomiędzy 
grupami: Sportowców (n = 16) i Kontrolnej (n = 19). Zaznaczony wynik testu „t” jest istotny na 

poziomie *) p<0, 01 

Badane parametry Grupa sportowców Grupa kontrolna 

Tętno spoczynkowe [liczba uderzeń/min] 70 ± 8 73 ± 6 

Tętno okresu równowagi- HRsub [liczba uderzeń/min] 138 ± 9 139 ± 8 

Masa ciała [kg] 62 ± 9,7 61,1 ± 4,3 

Pojemność życiowa płuc – VC [ml]  5206 ± 785 3978 ± 305* 

Zdolność max pochłaniania tlenu - VO2max [l/min] 3,66 ± 0,55 3,11 ± 0,33* 

Zdolność max pochłaniania tlenu – VO2 max [ml/kgm.c/min] 59 ± 6,37 50,94 ± 4,98* 

 

Pierwszymi parametrami, które zostały poddane analizie były wartości tętna spoczynkowe i tętna 

okresu równowagi, wśród sportowców osiągnęły one nieznacznie niższe wartości w stosunku do tych 

uzyskanych w grupie kontrolnej. Różnice te jednak nie są istotne statystycznie. Jedyny parametr an-

tropometryczny (masa ciała) analizowany w badaniu również nie różnicuje badanych grup. 

Pierwszym parametrem różnicującym badane grupy to wartości jakie uzyskali badani w pomiarze 

pojemności życiowej płuc (VC). Grupa sportowców uzyskała wyniki znacznie przewyższające te 

osiągnięte przez ich nietrenujących rówieśników. Średnie wartości VC dla sportowców wyniosły 5206 

ml, a dla grupy kontrolnej 3978 ml, różnica wyniosła 1228 ml pojemności życiowej płuc na korzyść 
młodych sportowców. 

Trzecim parametrem poddanym analizie była wartość VO2max, przy czym zarówno wartość ogól-

nego poboru tlenu w l/min jak i w przeliczeniu jej na kg masy ciała były ponownie znacząco wyższe 

dla grupy trenujących. W grupie sportowców uśredniona wartość tego parametru wyniosła odpowied-

nio 3,66 l/min i 59 ml/kg mc/min, zaś dla chłopców z grupy kontrolnej odpowiednio tylko 3,11 l/min i 

50 ml/kgmc./min. 

DYSKUSJA 

W ramach niniejszych badań wykonano ocenę wydolności fizycznej chłopców uprawiających 

pływanie i kajakarstwo. W kontroli procesu treningowego możliwość oceny aktualnej wydolności 

fizycznej jest niezwykle istotna. Dane o submaksymalnych i maksymalnych możliwościach wysiłko-

wych sportowca mają dla cyklu treningowego fundamentalne znaczenie. Wiadomości te dają trenero-

wi możliwość operowania procesem treningowym tak, aby właściwie różnicować intensywność wy-

siłku. Pozwala ona nie tylko na ocenę samego treningu, ale także na jakość zajęć wychowania fizycz-

nego.  



 267 

Analiza tętna spoczynkowego i masy ciała w obu grupach pozwala stwierdzić, że parametry te w 

okresie pokwitania nie ulegają tak silnej modyfikacji podczas treningu. Są one głównie zależne od 

czynników genetycznych w danym przedziale wieku. Potwierdzają to wyniki innych autorów [6]. 

Wielkości pułapu tlenowego osiągnięte przez wszystkich chłopców pozwalają ich zaliczyć do osób o 

bardzo dobrej wydolności fizycznej. Jednak maksymalny pobór tlenu uzyskany przez sportowców jest 

znacząco większy od grupy kontrolnej. Świadczy to o korzystnym wpływie regularnego obciążania 

organizmu pracą fizyczną adekwatną do jego możliwości. Potwierdzają tę opinię inni badacze, którzy 

są zgodni, że regularny wysiłek fizyczny powoduje wzrost wydolności fizycznej [1, 5, 9, 10]. Proces 

treningowy zarówno kajakarzy jak i pływaków ma charakter pracy wytrzymałościowej, zgodnie z tym 

można wnioskować, że właśnie aktywność fizyczna oparta na tego rodzaju treningu, powoduje naj-

większe przyrosty poboru tlenu. Podobne wnioski przedstawiają inni badacze [2]. Poza oceną pułapu 

tlenowego dokonano analizy sprawności układu oddechowego, a wybranym parametrem, który temu 

posłużył była pojemność życiowa płuc (VC), która jest co prawda wielkością statyczną, lecz w pew-

nym stopniu pozwala ocenić możliwości funkcjonalne układu oddechowego. Średnie wartości VC dla 

sportowców były wyższe od uzyskanych przez chłopców z grupy kontrolnej. Wyniki pomiarów spi-

rometrycznych obrazują kolejny korzystny wpływ na organizm regularnej aktywności fizycznej. 

Podsumowując powyższą analizę, udowadnia ona pozytywny wpływ treningu fizycznego na orga-

nizm młodego człowieka. Wskaźniki pułapu tlenowego, które obrazują wydolność fizyczną, są wyższe 

u trenujących chłopców w odniesieniu do rówieśników nie uprawiających regularnie ćwiczeń fizycz-

nych. Na uwagę zasługuje fakt, że uzyskane wartość parametru VO2max, w obu badanych grupach są 
zbliżone do górnych norm dla tego przedziału wiekowego [1, 10], wskazywać to może na wcześniej-

sze zmiany adaptacyjne układu krążeniowo – oddechowego, utrzymującego się w kolejnych latach. 

Autorzy przypuszczają, że wynik (parametru VO2max) grupy porównawczej, która nie jest poddawana 

regularnie intensywnym obciążeniom treningowym, wpływ pośredni może mieć zwiększenie liczby 

godzin z wychowania fizycznego w programie szkolnym. 

WNIOSKI 

1. Trening sportowy korzystnie wpływa na wydolność fizyczną młodych sportowców. Osiągnięte 

przez kajakarzy i pływaków wartości VO2 max, są wyższe od wartości osiągniętych przez chłop-

ców nie trenujących z grupy kontrolnej. 

2. Wielkości VO2max osiągnięte przez wszystkich chłopców uprawiających sport, kwalifikują ich do 

grupy osób o wysokim wskaźniku wydolności fizycznej. 
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STRESZCZENIE 

W niniejszej pracy podjęto próbę określenia wpływu treningu fizycznego na wydolność fizyczną 
dzieci uprawiających kajakarstwo i pływanie. Badana grupa obejmowała siedmiu kajakarzy i dziewię-
ciu pływaków, grupa kontrolna liczyła dziewiętnastu chłopców. Wydolność fizyczna była określana na 

podstawie pomiaru maksymalnego pochłaniania tlenu (VO 2 max) w oparciu o test Astranda. Wielko-

ści pułapu tlenowego uzyskane przez dzieci uprawiające sport zaliczają ich do grupy osób o bardzo 

dobrej wydolności.  

SUMMARY 

In this study was undertaken the attempt at describing the influence of the physical training on the 

physical efficiency of the children going for canoeing and swimming. The tested group consisted of 

seven canoeists and nine swimmers. The superviory group numbered ninteen boys. The physical effi-

ciency was determined on the basis of the measurment of the maximal absorption of oxigen (VO2max) 

on the strength of the Astranda test. The scales of the oxygen level achieved by the children training 

sport rate them among the group of people of perfect efficiency. As a result of the analysis of the out it 

was established that a regular effort improved children`s physical efficiency. 

 


