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„Mówi się często, że żyjemy w erze informacji. Paradoksem naszego 
położenia jest to,

 że owa informacja jeszcze nigdy nie była aż tak bezwartościowa”
Andrzej Dragan 



FIZJOLOGIA OGÓLNA  A  FIZJOLOGIA WYSIŁKU 
FIZYCZNEGO

FIZJOLOGIA 
OGÓLNANauka o funkcjonowaniu organizmu - jego układów, 
narządów, tkanek i komórek
FIZJOLOGIA WYSIŁKU 
FIZYCZNEGO
Nauka badająca wpływ wysiłku fizycznego na 
funkcjonowanie poszczególnych układów, narządów, tkanek 
i komórek organizmu …

✔ Pojedynczych sesji wysiłkowych

✔ Powtarzanych (systematycznie) przez długi czas 

sesji wysiłkowych (trening)

✔ Reakcji organizmu na czynniki środowiskowe w 

czasie wysiłku fizycznego

✔ Wpływu wysiłku fizycznego na organizm w 

zależności od wieku, płci, istniejących chorób itp..



DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ FIZJOLOGIĘ WYSIŁKU 
FIZYCZNEGO?Pozwala zrozumieć jak funkcjonuje organizm w czasie 

wysiłku, a zwłaszcza podczas zaplanowanych ćwiczeń 
(treningu). Wiedza taka umożliwia:✔ Świadomą zmianę stylu życia w trosce o zdrowie o dobre 

samopoczucie

✔ Dokonywanie oceny możliwości wysiłkowych poprzez właściwy wybór 

testów sprawnościowych i wydolnościowych

✔ Uwzględnianie potrzeb organizmu w czasie oraz pod  wpływem 

wysiłku fizycznego

✔ Prawidłowe planowanie i programowanie treningów zdrowotnych i 

sportowych z uwzględnieniem ich efektywności i bezpieczeństwa 

✔ Optymalizację czasu treningu

✔ Zwiększenie skuteczności treningu w zakresie szybszego osiągnięcia 

odpowiedniej sprawności fizycznej i/lub celu sportowego

✔ Planowanie i programowanie odnowy biologicznej

✔ Promocję aktywności fizycznej różnych grup ludzi



KTO POWINIEN STUDIOWAĆ FIZJOLOGIĘ WYSIŁKU 
FIZYCZNEGO?

✔ Instruktorzy i trenerzy sportów

✔ Trenerzy personalni

✔ Fizjoterapeuci

✔ Nauczyciele WF

✔ Dietetycy

✔ Lekarze

✔ Menadżerowie sportu



JAK I GDZIE ZDOBYWAĆ WIEDZĘ 
FIZJOLOGICZNĄ?

STOPIEŃ WIARYGODNOŚCI ŹRÓDŁO
INFORMACJI

CECHY
CHARAKTERYSTYCZNE

NAJWYŻSZY – standard w danym 
obszarze; główne źródła aktualnych 
cytowań 

Wytyczne i stanowiska naukowe 
uznanych, specjalistycznych 
towarzystw naukowych

Opracowania wydane przez duże grupy eksperckie 
(komitety naukowe) w oparciu o wyniki metaanaliz 
artykułów naukowych 

BARDZO WYSOKI – wiedza ugruntowana, 
ale nie uwzględniająca najnowszych 
osiągnięć naukowych; źródła bardzo 
częstych cytowań 

Recenzowane podręczniki 
akademickie wydane przez uznane 
wydawnictwa

Opracowania wydane przez mniejsze grupy eksperckie 
(zespoły autorskie) w oparciu o wyniki metaanaliz 
artykułów naukowych 

WYSOKI – źródła często cytowane Przeglądowe artykuły naukowe w 
czasopismach naukowych

Opracowania (metaanalizy) wydane na podstawie 
kilku-kilkunastu recenzowanych artykułów naukowych 
recenzowane przez 1-2 ekspertów

ŚREDNIOWYSOKI – źródła dość często 
cytowane; 

Recenzowane, oryginalne artykuły 
naukowe

Opracowania na podstawie pojedynczych badań naukowych 
poddane rygorystycznym wymogom recenzenckim

ŚREDNI – źródła rzadko cytowane; Treści na stronach internetowych 
uznanych, specjalistycznych 
towarzystw naukowych

Informacje będące wtórnym źródłem stanowisk naukowych 
dużych grup eksperckich

MAŁO WIARYGODNE – źródła zazwyczaj 
niecytowane; 

Materiały konferencyjne, streszczenia 
artykułów naukowych

Opracowania, które z czasem mogą być opublikowane jako 
recenzowane artykuły naukowe

NIEWIARYGODNE – bardzo rzadko 
cytowane; 

Treści pochodzące ze stron 
internetowych

Opracowania zawierające bardzo zróżnicowane informacje

NIEWIARYGODNE – niecytowane; Informacje produktowe i reklamowe Opracowania zawierające nieprecyzyjne informacje, często 
nieprawdziwe mające na celu zwiększenie sprzedaży 
produktu

NIEWIARYGODNE – niecytowane; Pojedyczne osoby, także uznawane 
powszechnie za specjalistów i 
ekspertów, np.. instruktorzy czy 
trenerzy w klubie, koledzy

Niepotwierdzone, mało wiarygodne źródło informacji 
często wprowadzające w błąd jak również fałszywy status 
osoby jako eksperta
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powszechnie za specjalistów i 
ekspertów, np.. instruktorzy czy 
trenerzy w klubie, koledzy

Niepotwierdzone, mało wiarygodne źródło informacji 
często wprowadzające w błąd jak również fałszywy status 
osoby jako eksperta

JAK I GDZIE ZDOBYWAĆ WIEDZĘ 
FIZJOLOGICZNĄ?
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