Opracował: dr Dariusz Pośpiech

Drodzy uczniowie,
dzisiaj w ramach wychowania fizycznego online wykonamy test Ruffiera.
Dowiecie się dzięki niemu jaką macie wydolność fizyczną (jak sprawnie działa wasz układ krwionośny
i oddechowy).
Zanim do niego przystąpicie przeczytajcie całą instrukcję.
Po jego wykonaniu przepiszcie dane z kartki do formularza (link poniżej)
Za prawidłowe wykonanie tego testu (nie za wynik testu) dostaniecie ocenę.
Instrukcja do testu Ruffiera

UWAGA!
Do wykonania testu może przystąpić osoba zdolna do wysiłku fizycznego, której organizm nie
zdradza objawów nadmiernego osłabienia (np.: na wskutek przebytej niedawno choroby)

OPIS TESTU:
1. Zmierz tętno w spoczynku –T0 ( przez 15 sekund i pomnóż razy 4)
2. Wykonaj 30 przysiadów
3. Dokonaj pomiaru tętna zaraz po wykonaniu przysiadów-T1 ( przez 15 sekund i pomnóż
razy 4).
4. Zmierz trzeci raz tętno (po 1 minucie od poprzedniego pomiaru) - T2 ( przez 15 sekund i
pomnóż razy 4)

5. Wpisz dane do wzoru i oblicz.

( T0 + T1 + T2 ) - 200
IR = ———————————
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6. Zinterpretuj wynik
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Szczegółowa instrukcja
1. Wykonaj pomiar tętna w spoczynku (ręcznie-palpacyjnie lub z pomocą smartphona) Wykonaj
pomiar zgodnie z instrukcją na filmie, tuż po przebudzeniu lub po 20 minutach siedzenia. – zapisz
wynik na kartce jako T0.
Link do filmu z pomiarem tętna oraz instrukcją wykonania próby Ruffiera:
http://scholaris.pl/zasob/109590
2. Wykonaj 30 przysiadów w ciągu 1 minuty, wykonywane rytmicznie, do pełnego zgięcia w stawie
kolanowym. Prawidłowość wykonania zadania polega na tym, by zgięcie i wyprostowanie w
stawie kolanowym było za każdym przysiadem maksymalne, przy zachowaniu stałego, równego
tempa.
3. Zmierz tętno zaraz po wykonaniu przysiadów w pozycji siedzącej. Zapisz na kartce jako T1.
4. Odczekaj 1 minutę od poprzedniego pomiaru i dokonaj trzeciego pomiaru tętna. Zapisz na kartce
jako T2.
5. Oblicz wskaźnik Ruffiera IR według poniższego wzoru, samodzielnie lub z wykorzystaniem
kalkulatora pod tym linkiem:
https://drive.google.com/open?id=1vru5aeVoHcShD9zjlkCCEyrRy5vp9K_YybiMS9hS94M
6. Zinterpretuj wynik. Uzyskany wynik należy porównać z wartościami zamieszczonymi poniżej w
tabeli nr 1 uzyskując słowną klasyfikację wydolności fizycznej organizmu. Orientacyjna ocena
wydolności układu krążenia według wskaźnika Ruffiera.
7. Aby dostać ocenę wpisz wyniki do formularza pod tym linkiem:
https://forms.gle/DmfhQ5JrJLbMkC14A
Nie wysyłaj wyników emailem, ani poprzez dziennik elektroniczny. Nauczyciel dostanie wyniki z
formularza.
Do nauczyciela !
Nie wpisuj w powyższy formularz prawdziwych danych. To tylko przykład wzór (wszyscy mają do
niego dostęp). Pod poniższym linkiem jest udostępniony folder z edytowalnym formularzem i
arkuszem kalkulacyjnym google. Tam możesz zobaczyć jak gromadzone są dane przesyłane przez
ucznia. Tylko nauczyciel ma dostęp do arkusza google i widzi wszystkie wyniki. Uczniowie tylko
wypełniają formularz (nieedytowalny) i wysyłają dane nauczycielowi. Po zalogowaniu się na własne
konto google (gmail) formularz można skopiować i stworzyć swój (naciskamy trzy kropki i kopiuj)
Link do formularza i arkusza:
https://drive.google.com/drive/folders/1aOhFb7yiVMqoqOMcdq0kYPWZaqdZyWbM?usp=sharing
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Ocena wskaźnika
Tabela nr 1. Normy testu Ruffiera
Wynik

Ocena próby

0,00

bardzo dobra - Twoje serce jest w
doskonałej kondycji i jest dobrze
przygotowane do wysiłku fizycznego

0,10 – 5,00

dobra - Twoje serce jest w dobrej kondycji
i jest dobrze przygotowane do wysiłku
fizycznego

5,10 – 10,00

średnia - masz serce wystarczająco
przygotowane do podjęcia wysiłku
fizycznego, ale powinieneś pracować nad
kondycją

10,10 – 15,00

słaba – powinieneś/naś zrealizować
odpowiedni plan, aby odzyskać formę,
umożliwiającą intensywny wysiłek fizyczny.

Powyżej 15,10

zła - Twoja kondycja jest bardzo słaba, taki
wskaźnik ujawnia zły stan zdrowia i bardzo
słabe serce.
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