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An  effort  profile  of  the  chosen  group  

 of  women  practicing  aerobic 

Profil wysiłkowy wybranej grupy kobiet uprawiających aerobic 

Regularny trening aerobowy to najlepsze i najtańsze lekarstwo i sposób na długie życie. 

Za twórcę aerobiku uważa się  (Coopera 1970), który w Dallas założył centrum aktywności  

aerobowej. Według niego aerobic określa podstawowe ćwiczenia, na których powinien być 
oparty każdy program ćwiczeń fizycznych. Odnosi się do różnorodnych form ruchowych, 

które stymulują aktywność serca i płuc wywołując korzystne dla organizmu zmiany adapta-

cyjne. 

Aerobic rozwija się równolegle w dwóch kierunkach: gimnastycznym i tanecznym. Ideę 
aerobicu gimnastycznego promuje od lat  (Fonda 1981) kładąc większy nacisk na ćwiczenia 

gimnastyczne z elementami siły, wytrzymałości i rozciągania. W aerobiku tanecznym do-

minują elementy taneczne wywodzące się z jazzu, tańców towarzyskich, narodowych czy 

estradowych. Dodatkowo kompozycje  ruchowo  przestrzenne wprowadziły do zajęć ele-

ment zabawy i tańca, co zwiększyło ich atrakcyjność ( Grodzka – Kubiak 2002 ). 

Z fizjologicznego punktu widzenia w celu zapewnienia właściwego efektu treningowego 

w postaci wzrostu wydolności tlenowej zaleca się intensywność ćwiczeń na poziomie 130-

150 HR (skurczów serca na min.).Typowa lekcja ćwiczeń aerobowych  powinna trwać mi-

nimum 20 minut, do 45 minut jednostki godzinnej. Intensywność ćwiczeń powinna zawierać 
się w przedziale tętna treningowego ustalanego indywidualnie dla każdego uczestnika zajęć, 
na poziomie 55-85% maksymalnej częstości skurczów serca (Brown 1990) Treningi prowa-

dzone są metodą ciągłą. Podstawowe kroki i elementy aerobicu, wykonywane zawsze z 

muzyką, łączone są w krótkie układy, zależnie od typu zajęć, umiejętności technicznych 

uczestników  i inwencji instruktora. Mają zapewnić dobrą zabawę, odporność na zmęczenie 

i rozładować napięcia psychiczne. Według (Bojarskiej 1997) aerobic to nie tylko uroda, 

zgrabna sylwetka  i jędrne ciało, ale przede wszystkim lepsze zdrowie, równowaga ducha 

.Istotnym motywem uprawiania przez kobiety aerobowych form ruchowych jest co podkre-

śla (Wesołowski 2002) walka z nadwagą, czyli redukcja zbędnych kalorii. 

W ostatnich latach ważnym sprzymierzeńcem idei ćwiczeń aerobowych stał się system 

monitorowania pracy układu krążenia przy pomocy tzw. sport-testerów.Metoda ta zyskała 

naukowe podstawy dzięki pracom wybitnego fizjologa wysiłku (Astranda 1985).Test jego 

imieniem jest uznanym światowym narzędziem diagnozowania wydolności tlenowej. Jako 

wskaźnik zdolności pochłaniania tlenu na poziomie komórkowym stosowany jest poziom 

VO2max liczony w ml/kg/min. Zależności pomiędzy intensywnością treningu a spoczyn-

kowym i wysiłkowym  HR pozwalają przy pomocy norm (Astranda 1986) wyszacować 
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należną dla  każdego ćwiczącego wartość VO2max.Dzięki sport-testerom badani mogą 
uaktualniać swoje parametry tlenowe określane jako Ownindex i Ownmax. Jak wskazują 
obserwacje coraz  więcej osób uprawiających aerobik i fitness używa sport-testerów do 

bieżącego monitorowania funkcji organizmu podczas ćwiczeń i po zakończeniu wysiłku. 

W niniejszej pracy jako cel badawczy założono ocenę profilu wysiłkowego kobiet w 

przedziale wiekowym 30-40 lat. Jako procedurę badawczą przyjęto dwie sesje testów: 

pierwszą, we wrześniu, po przerwie wakacyjnej i drugą, po 3 miesiącach regularnych ćwi-

czeń aerobicu. Jako narzędzia badawcze zastosowano sport-testery Polar, zakładane ćwiczą-
cym na czas trwania treningu oraz analizatory impedancyjne tkanek dla zbadania redukcji 

tkanki tłuszczowej. W ramach założeń badawczych przyjęto hipotezy o przewidywanych 

zmianach adaptacyjnych parametrów krążeniowych:VO2max,HRmax,HRśrednie i spadku 

procentowym otłuszczenia ciała. 

MATERIAŁ I METODY BADAWCZE 

W badaniach wzięło udział 14 kobiet w wieku od 27 do 41 lat (średnia-34,29) uczestni-

czących systematycznie (2x w tyg.) od  2 do 3 lat na zajęcia aerobiku. Intensywność zajęć w 

badanej grupie była dostosowana do możliwości ćwiczących (medium impact) określana 

przez średnią wartość HR od 140-150. Pierwsza sesja badawcza miała miejsce po 2,5 mie-

siąca przerwy wakacyjnej we wrześniu, druga po 3 miesiącach treningu w połowie grudnia 

2003r. 

W ramach metod badawczych zastosowano system monitorowania pracy serca Polar 

Precision Performance. Badane uczestniczki wyposażono w sport-testery Polar S610,przy 

pomocy których, wykorzystując opcję Fitness Test zmierzono w warunkach spoczynku 

aktualny poziom VO2max.Następnie monitory  rejestrowały parametry wysiłkowe w trakcie 

ćwiczeń, które zapisano i odtworzono w plikach komputera. Analizie zostały poddane war-

tości : HRmax, HRśrednie, i krzywa wysiłkowa w trakcie całego treningu. 

Dla zbadania poziomu tkanki tłuszczowej (BMI) zastosowano analizator impedancyjny 

tkanek ciała (BIA-10/S.C.).Urządzenie, wykorzystując program komputerowy, próbkowało 

wartość rezystancji i reaktancji tkanek oraz ich objętość. Na tej podstawie program wyliczał 

zawartość tkanki aktywnej i tkanki tłuszczowej. Wszystkie rezultaty opracowano stosując 

podstawowe statystyki opisowe jak: średnie, minimalne i maksymalne wartości zmiennych 

oraz odchylenie standardowe).Różnice pomiędzy zmiennymi zbadano testem T dla zmien-

nych zależnych ilustrując graficznie wykresami ramkowymi. 

WYNIKI 

Tab. 1 Statystyki opisowe 4 zmiennych w dwóch sesjach badawczych oraz wiek badanych 

kobiet 

 

 Nważnych  Średnia   Minimum   Maksimum  Odch.Std 

BMI             14    33,5714    26,0000   46,0000   5,473211 

HRMAX  14  167,5000  157,0000  176,0000   6,418123 

HRŚRED  14  150,2143  141,0000  160,0000   6,053334 

VO2MAX 14  40,7857  27,0000  53,0000   8,423215 

BMI2            14  33,2857  25,0000  48,0000   6,390240 

HRMAX2  14  166,5714  152,0000  178,0000   7,324504 

HRSRED2 14  148,3571  139,0000  163,0000   6,331935 

VO2MAX2 14  43,2857  27,0000  57,0000   8,597214 
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WIEK            14  4,2857   28,0000  41,0000   3,770912 

 

 

±1.96*Odch. std.
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Wyk.1 Ilustruje wzrost parametrów VO2max w drugim badaniu (p=0,0109) dla p<0,05 

 

 

±1.96*Odch. std.

±1.00*Odch. std.

Średnia

Wykres ramkowy 

 BMI wzgl BMI2

18

24

30

36

42

48

BMI BMI2
 

Wyk.2 Ilustruje różnice [%] otłuszczenia ciała pomiędzy dwoma sesjami badawczymi 

(p=0,692) dla p<0,05 

 

Rezultaty badań pokazują, że profil wysiłkowy kobiet uprawiających aerobic zgodny jest 

z założeniami adaptacji fizjologicznej. Średnie wartości HR 141 w pierwszym badaniu i 

HR- 139 w drugim świadczą o znaczącej wydolności tlenowej badanych. Parametry HRmax 

powyżej 170 HR mogą wskazywać jednak, że niektóre kobiety w trakcie ćwiczeń przekra-

czały próg przemian anaerobowych. Fakt ten dowodzi, że dla części ćwiczących natężenie  

ćwiczeń była nadmierne lub uczestniczki nie były właściwie przygotowane do zajęć. Para-

metry VO2max, nieco powyżej 40 ml/kg/min. informują, że badane w porównaniu z danymi 
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referencyjnymi (Astranda 1986) charakteryzują się średnią i dobrą wydolnością tlenową dla 

tej kategorii wiekowej. Podkreślenia wymaga istotnie statystycznie (p=0,0176) różnica  

pomiędzy pierwszym i drugim badaniem, co spełnia założenia hipotezy, że trening aerobo-

wy poprawia wskaźnik pochłaniania tlenu VO2max.Wynikiem adaptacji treningowej po-

winno być znaczące obniżenie średniego HR w drugim badaniu. Wbrew oczekiwaniom 

zaobserwowane różnice okazały nieistotne statystycznie. 

Analizując zmienne z obszaru budowy somatycznej (BMI) w obydwu sesjach badaw-

czych nie stwierdzono obniżenia się poziomu tkanki tłuszczowej u badanych kobiet Zatem 

uzyskany wynik 33,57% w pierwszym badaniu i 33,28% w drugim  nie spełnia  hipotezy o 

znacznym wpływie wysiłków tlenowych na obniżenie wskaźnika otłuszczenia ciała. Wydaje 

się, że powodem tego stanu rzeczy jest fakt 2-3 letniego stażu treningowego u badanych 

kobiet. Zapewne efekty  obniżenia poziomu tkanki nieaktywnej nastąpiły we wcześniejszym 

etapie uprawiania aerobiku. Jak podają niektórzy autorzy (Bielski 1999), Osiński (2000) 

poziom otłuszczenia kobiet pomiędzy 25%-35%  zalicza się do normy populacyjnej. Gene-

ralnie należy stwierdzić, ż badane kobiety w 7-stopniowej skali (Olex-Mierzejewska 2002) 

prezentowały dobre rezultaty parametrów wydolności tlenowej, szczególnie VO2max.Warto 

także podkreślić, iż zgodnie z poglądami fizjologów wysiłku fizycznego (Kozłowski 1987) 

skutkiem adaptacji treningowej winno być, przy założeniu, że badani są poddawani iden-

tycznym obciążeniom, obniżenie wysiłkowych wartości HR.W prezentowanych badaniach 

efekt był marginalny statystycznie. Można więc sądzić, że dla pełniejszego obrazu przebie-

gu zmian adaptacyjnych potrzebne w przyszłości będą badania o charakterze longitudinal-

nym 

WNIOSKI 

1. .Trzymiesięczny systematyczny trening aerobiku u kobiet z 2-3 letnim stażem trenin-

gowym wywołał umiarkowaną adaptację fizjologiczną, przyczyniając się do istotnej 

statystycznie poprawy pułapu tlenowego VO2max z 40,79 do wartości 43,29 

ml/kg/min. 

2. W badanej grupie poziom otłuszczenia ciała nie zmienił się. Odnotowane różnice 

33,57% i 33,29% nie mają znaczenia statystycznego. 

3. Dość wysokie parametry HRmax (powyżej 170) u części badanych kobiet, wbrew zało-

żeniom treningu aerobowego, dowodzą, iż intensywność ćwiczeń nie spełniała kryte-

riów indywidualizacji treningu. Skutecznym narzędziem monitorowania i korygowania 

intensywności ćwiczeń mogłyby być zastosowane w procedurze badawczej sport-

testery.  
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STRESZCZENIE 

W prezentowanej pracy dokonano oceny profilu wysiłkowego grupy 14 kobiet  (średnia 

wieku 34,5l.) uprawiających systematycznie  aerobik. Celem eksperymentu badawczego 

było porównanie parametrów wydolności tlenowej po przerwie wakacyjnej a następnie po 

okresie trzech miesięcy regularnych treningów. Świadomie jako materiał badawczy wybra-

no grupę kobiet z 2-3 letnim stażem treningowym by uniknąć absencji jakie są udziałem 

uczestniczek w grupach początkujących. Dla zbadania podstawowych parametrów wydol-

ności aerobowej użyto monitorów pracy serca zwanych popularnie sport-testerami. Wyko-

rzystano program Polar Precision Performance do zarejestrowania danych w  komputerze a 

następnie dokonano analiz. Uzyskano w ten sposób 3 parametry fizjologiczne: HR-

max,HRśrednie,VO2max.Dodatkowo zastosowano ocenę tkanki tłuszczowej dokonując 

pomiarów przy zastosowaniu analizatora impedancyjnego tkanek. Rezultaty badań opraco-

wano obliczając podstawowe  statystyki opisowe. Różnice pomiędzy zmiennymi obliczono 

testem T dla zmiennych zależnych ilustrując je graficznie wykresami ramkowymi. W celu 

określenia spodziewanych przyrostów badanych cech procedurę badawczą powtórzono w 

odstępie trzech miesięcy. Badane kobiety w trakcie spoczynkowego testu VO2max i w 

trakcie ćwiczeń wyposażone były w sport -testery. Przyjęto hipotezę badawczą o istotnej 

poprawie parametrów fizjologicznych i spadku procentowym tkanki tłuszczowej ciała po 

okresie 3 miesięcznych systematycznych treningów. Końcowe rezultaty nie potwierdziły 

spodziewanej redukcji tkanki tłuszczowej w badanej grupie. Zmiany adaptacyjne dotyczyły 

natomiast parametrów wydolnościowych, głównie VO2max i w mniejszej mierze HR śred-

niego. Potwierdziły się zatem założenia badawcze o pozytywnym wpływie ćwiczeń aero-

bowych na parametry fizjologiczne kobiet uprawiających aerobic. 

SUMMARY 

In the presented paper the assessment of an effort profile among the group of 14 women 

(medium age: 34,51) who practice aerobic was made. The goal of the scientific experiment 

was to compare the parameters of aerobic capacity after the holiday break  and  after the 

period of three months of regular trainings. We intentionally chose the group of women who 

attend the trainings for 2-3 years to avoid the possible absency in scientific proceduce which 

in the characteristic feature of the beginners participants. In order to examine the basic pa-

rameters of an aerobic capacity the monitors of the heart rate (commonly called sport te-

sters) were used. We decided to use the computer program Polar Precision Performance as a 

device to record research data and we analysed it. As a result  three physiological parame-

ters: HRmax, HRmedium, VO2max were received. Additionally we used the assess of the 

body mass index (BMI) applying computer analysis system.The scientific results were 

drawn up calculating the  basic statistics such as medium, minimum and maximum value of 

variables and standard deviations. Differences between variables were calculated using the 

T test for depending variables illustrating it with the frame graphs. 
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In order to determine the process of development of examined features which was ex-

pected the research procedure was repeated after three months. The test  measuring  the 

oxygen consumption (VO2max) was conducted in resting conditions. During the test the 

group was equipped with sport- testers. The research hypothesis concerning significant 

increase of physiological parameters and percentage drop of the fat tissue after three months 

of training was accepted. The final results did not confirm expected reduction of the body 

mass among the group. However, the changes of physiological adaptation were connected 

with aerobic capacity parameters especially VO2max and to some degree medium HR. The 

research assumption concerning the positive influence of aerobic exercises to physiological 

parameters of movement active women was confirmed. 


