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Abstract 
 Physical activity is by far one of the most important components of a healthy lifestyle. It has been proven that regular physical 

activity directly affects the functioning of the various systems of the system. To habitual physical activity was to vaccinate her from an early 
age. What we can guarantee physical fitness into old age. Optimal health is closely linked to the quality of life. The main objective is to 

maintain physical activity for good health, reduced risk of developing lifestyle diseases due to lack of movement and combat complications 

of these diseases if they have already appeared. Physical activity is also used in rehabilitation and turns out to be helpful not only in the fight 

against diseases of civilization, but the whole spectrum of other diseases. 
The aim of the research is to determine the size of the impact on the level of health training of selected motor abilities in women 

aged 48 years sufferers of multiple sclerosis. 
Material and methods 

The study was based on the case study. To determine the fitness level of the test person, as a measure of health (J. Drabik 1997), 

EUROFIT test. Selected from the four test performances, under which, it was possible to assess the following motor skills: endurance, 
strength, flexibility and balance. Trying marching was carried out on the outdoor athletics track, the city stadium in Iława. Conducted six - 

monthly health training. Woman before a workout has been medically examined and the efficiency, which became the starting point for the 

management of health training. During the training program the test person has been subjected to various physical activity, varying in terms 
of volume, frequency and duration. 
Results. Presented characteristics of selected motor skills level of the person's at the beginning of the macrocycle. Were taken into account 

the following motor skills: strength, flexibility of the spine, abdominal muscle strength and body balance. After analyzing the results, it can 
be concluded according to the literature (Drabik, 1997) that the strength of women tested at the beginning of the macrocycle was at the 

average level-Quetelet index was 96. Flexibility of the spine was at a good level compared to the standard Swedish population and was 33 

centimeters. Abdominal muscle strength was at an average level and amounted to 11 repetitions. The study received the maximum score in 
the test body balance, ie 0 supports.  

Findings and conclusions. Thanks to research on the impact of health training targeted at the level of selected motor skills and 

indicators of body building women at the age of 48 years was diagnosed with multiple sclerosis raises the following observations: 
1. It should be noted that the scope of the volume and intensity of training fits within the guidelines contained in the literature (Kuński, 

2003) of the total and the specialist literature which deals with physical activity in people with multiple sclerosis (N. Holland, Halper J. 

2009). 
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2. Training load was based on an interview with a specialist medical observation and data available in the literature concerning the 

programming of training loads for adults, taking into account the particular safety conditions of teaching in patients with multiple sclerosis. 

Very carefully monitored women being examined during health training program, which has agreed to take the experiment. 
3. In implementing health training followed by gradual progression of training loads, but operated only training volume without disturbing 

moderate intensity. Respecting the principle of regularity, opinions, autonomy, efficiency, relationship between theory and practice, 

affordability, personalization and socialization relationship and satisfaction exerciser, which is an important recreational activity.  
4. Attention is drawn heart rate test women. It is even both before and after exercise. What is considered a good indicator of current control 

for those without disease within the respiratory system - circulatory system. In women studied in addition to the current (measured heart rate) 

was also used periodic inspection (test EUROFIT). 

 

Streszczenie 
 Aktywność fizyczna jest zdecydowanie jednym z najważniejszych składników zdrowego trybu życia. Udowodniono, że 

systematyczna aktywność fizyczna oddziałuje bezpośrednio  na funkcjonowanie poszczególnych układów ustroju. Aby aktywność fizyczna 
była nawykiem należy zaszczepiać ją od najmłodszych lat. Co może zagwarantować nam sprawność fizyczną do późnych lat. Optymalny 

stan zdrowia jest ściśle związany z jakością życia. Głównym celem aktywności fizycznej jest zachowanie dobrego zdrowia, obniżenie ryzyka 

zachorowań na choroby cywilizacyjne wynikające z braku ruchu oraz zwalczanie powikłań tych chorób jeśli te już się pojawiły. Aktywność 
fizyczna wykorzystywana jest również w rehabilitacji i okazuje się pomocna nie tylko w walce z chorobami cywilizacyjnymi lecz całym 

spektrum innych schorzeń. 

Celem badań jest określenie wielkości wpływu treningu zdrowotnego na poziom wybranych zdolności motorycznych u kobiety w wieku 48 
lat chorującej na stwardnienie rozsiane. 

Materiał  i metody 

Badanie oparto o studium indywidualnego przypadku. Dla określenia poziomu sprawności fizycznej badanej osoby, jako miernika zdrowia 
(Drabik J. 1997), wybrano test EUROFIT. Wybrano z niego cztery próby sprawnościowe, na podstawie których, można było ocenić 

następujące zdolności motoryczne: wytrzymałość, siła, gibkość oraz równowagę. Próba marszowa została przeprowadzona na odkrytej 

bieżni lekkoatletycznej, na stadionie miejskim w Iławie. Przeprowadzono 6 – miesięczny trening zdrowotny. Kobieta przed podjęciem 
treningu została poddana badaniom medycznym i sprawnościowym, które stały się punktem wyjścia do kierowania treningiem zdrowotnym. 

W trakcie trwania całego programu treningowego badana osoba była poddawana różnej aktywności fizycznej, zróżnicowanej pod względem 

objętości, częstotliwości jak i czasu trwania. 
Wyniki. Przedstawiono charakterystykę poziomu wybranych zdolności motorycznych badanej osoby na początku makrocyklu. Pod uwagę 

wzięto następujące zdolności motoryczne: wytrzymałość, gibkość kręgosłupa, siła mięśni brzucha oraz równowaga ciała. Po 

przeprowadzeniu analizy uzyskanych wyników, można stwierdzić zgodnie z literaturą (Drabik, 1997), że wytrzymałość badanej kobiety na 
początku makrocyklu znajdowała się na przeciętnym poziomie- wskaźnik Queteleta wynosił 96. Gibkość kręgosłupa znajdowała się na 

dobrym poziomie w porównaniu do norm populacji szwedzkiej  i wyniosła 33 centymetry. Siła mięśni brzucha znajdowała się na 

przeciętnym poziomie i wyniosła 11 powtórzeń. Badana uzyskała maksymalny wynik w teście równowagi ciała, czyli 0 podparć.  
Spostrzeżenia i wnioski. Dzięki przeprowadzonym badaniom dotyczącym wpływu ukierunkowanego treningu zdrowotnego na poziom 

wybranych zdolności motorycznych oraz wskaźników budowy ciała kobiety w wieku 48 lat chorej na stwardnienie rozsiane nasuwają  się 

następujące spostrzeżenia: 
1. Stwierdzić należy, że zakres objętości i intensywności treningowej mieścił się w ramach wskazań zawartych w literaturze 

(Kuński, 2003) ogólnej oraz literaturze specjalistycznej traktującej o wysiłku fizycznym u osób ze stwardnieniem rozsianym (Holland N., 
Halper J. 2009). 

2. Obciążenia treningowe ustalono na podstawie wywiadu ze specjalistą medycznym, obserwacji i dostępnych danych z literatury 

dotyczących programowania obciążeń treningowych dla osób dorosłych z uwzględnieniem szczególnych warunków bezpieczeństwa 
prowadzenia zajęć u chorych na stwardnienie rozsiane. Bardzo dokładnie monitorowano samopoczucie badanej kobiety w trakcie trwania 

programu treningu zdrowotnego, która zgodziła się na podjęcie eksperymentu. 

3. W trakcie realizacji programu treningu zdrowotnego następowała sukcesywna progresja obciążeń treningowych, jednak 
operowano wyłącznie objętością treningową bez naruszania umiarkowanej intensywności. Zachowano zasadę systematyczności, 

poglądowości, samodzielności, efektywności, związku teorii z praktyką, przystępności, związku indywidualizacji i uspołeczniania oraz 

zadowolenia ćwiczącej, co jest ważnym czynnikiem rekreacji ruchowej.  
4. Uwagę zwraca wartość tętna badanej kobiety. Jest ono równomierne zarówno przed jak i po wysiłku. Co uważa się za dobry 

wskaźnik do kontroli bieżącej dla osób bez chorób w obrębie układu oddechowo – krążeniowego. U badanej kobiety oprócz kontroli bieżącej 

(pomiar tętna) stosowano również kontrolę okresową (test EUROFIT). 

 

 

 

 

 

Admission 

Physical activity is by far one of the most important components of a healthy lifestyle. It has 

been proven that regular physical activity directly affects the functioning of the various systems of the 

system. To habitual physical activity was to vaccinate her from an early age. What we can guarantee 

physical fitness into old age. Optimal health is closely linked to the quality of life. The main objective 

is to maintain physical activity for good health, reduced risk of developing lifestyle diseases due to 

lack of movement and combat complications of these diseases if they have already appeared. Physical 
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activity is also used in rehabilitation and turns out to be helpful not only in the fight against diseases of 

civilization, but the whole spectrum of other diseases (Prusik, et al, 2007, Prusik Ka., 2011). It can be 

a direct tool or a tool for treatment. One of the diseases in which the movement can be helpful in 

improving both physical and mental strength is the building of multiple sclerosis. Disease with many 

faces, unpredictable consequences of a very individual course. Physical activity may be beneficial in 

some of its forms. Activities that every man should be consciously directed process, the main 

objective is to increase the mobility, autonomy and independence in their lives. In the process of 

involution declining physical fitness and muscle strength fades. Therefore, it is necessary to conduct 

periodic inspections to monitor physical condition of each of us. Health training is an important factor 

in the inhibition of involution processes, which helps to enjoy the efficiency and good quality of life 

even in old age. 

The aim of the research is to determine the size of the impact on the level of health 

training of selected motor abilities in women aged 48 years sufferers of multiple sclerosis.  

Material and methods 

The study was based on the case study. To determine the fitness level of the test person, as a 

measure of health (J. Drabik 1997), EUROFIT test. Selected from the four test performances, 

under which, it was possible to assess the following motor skills: endurance, strength, 

flexibility and balance. Trying marching was carried out on the outdoor athletics track, the 

city stadium in Iława. Conducted six - monthly health training. Woman before a workout has 

been medically examined and the efficiency, which became the starting point for the 

management of health training. During the training program the test person has been 

subjected to various physical activity, varying in terms of volume, frequency and duration. 

According to the literature, it is important to avoid maximum fatigue, exercise should be 

selected to match the patient's condition, aimed mainly at the development of strength, 

endurance, coordination and balance. Accordingly, in the health training exercises prevailed 

march (nordic walking) and exercise general development, with particular emphasis on 

weight training, targeting the ailment of a patient, which is multiple sclerosis. Physical 

exercises have been carefully selected, and their intensity was gradually increased over the 

entire health training. All six macrocycle is divided into three two-month mesocycle. In each 

individual test performed mesocycle gymnastics and exercises general-march (nordic 

walking). Classes were held three to six times a week, in the afternoon.  

 I - II months: gymnastics general-two times a week for 30 minutes and 

marching exercises (nordic walking) for 30 minutes two times a week 
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 III - the fourth month: marching exercises three times a week for 45 minutes, 

gymnastics general-three times a week for 45 minutes 

 V - VI months: three times a week exercise general development after 60 

minutes and marching exercises (nordic walking) three times a week for 60 

minutes. 

Table 1 List of training volume for each of the training used in the training program 

lp Training Center Num. 

months 

Num. week 

of the 

month 

Num. times  

week 

Duration 

(H) 

VOLUME 

(H) 

1 Gymnastics 

general- 

2 4 2 0.5 8 

2 4 3 0.75 18 

2 4 3 1 24 

2 Exercise march 

(nordic walking) 

2 4 2 0.5 8 

2 4 3 0.75 18 

2 4 3 1 24 

  

To sum up the above table, expressed in volume of training (h) is: 100 

  

Table 2 Summary of overall training volume used throughout the health training program. 

TRAINING CENTER VOLUME (h) 

GYMNASTICS general- 50 

Marching EXERCISES 50 

TOTAL 100 

  

The above data indicate that the volume of training used in the test person during the 

entire health training program was 100 hours. The health training has been a woman aged 48 

years. Body height 158 cm and weight before starting any training program was 70 kg, which 

is her BMI was 28, which is overweight. The test person is married and lives with his family. 

It is economically active, albeit with a degree of disability due to work part-time. It has a high 

school education and is a nurse at the Hospital District in Iława of 29 years. It has never 
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practiced any regular physical activity. She began regular health training when she learned 

that suffers from multiple sclerosis. If not for the disease, probably not launch regular 

exercise. Previously, the awareness about the active lifestyle was low. The study suffers from 

multiple sclerosis. The first symptoms of the disease occurred in 2007. There were dizziness, 

nausea, spots in front of eyes and a very low tolerance of physical exertion (tiredness). The 

first shot took place in 2008, the test was hospitalized, it was noted non-specific vascular fire, 

and used as a treatment Solumedrol. However, the disease has been diagnosed. In 2009, after 

the MRI, was diagnosed with multiple sclerosis study. In general your health test described as 

good. The studies to solve research problems were used: the method of individual cases, 

diagnostic survey method, the method of observation, description and method of statistical 

inference. 

In order to assess the level of physical fitness, health-oriented character used European 

EUROFIT Physical Fitness Test for adults. They were selected from the various trials and 

conducted the test person. Test the rated capacity and level profile of selected motor skills. 

 ENDURANCE - test on the 2 km walk 

Procedure: After a short warm-up, after reading the route, the length of 2 km, as 

soon as possible, if possible, move the designated distance. 

Result: Note the transition time derived by the test, 

accurate to ½ minutes. After completion of the test, measure the person's heart 

rate. 

 SPINAL FLEXIBILITY - to sit down slope angles dosiężny  

forward. 

Procedure: Test person reaches his arms as far as possible to the chest, which has a 

scale. Pay attention to the fact that the subject's knees should be straight.  

Result: The two-sample test is recorded better results. 

 ABDOMINAL MUSCLE STRENGTH - the position lying back lifting 

the torso up 
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Process: the person tested is in a position lying back, legs bent at the knee, feet are 

on the ground. The examiner holding the feet of the subject. Please do the 

following: 

a)       lifting body with his hands on his thighs, so that the fingertips touch the 

top of the knee 

b)       lifting the torso with his arms crossed on his chest, so that the elbows 

touch the thighs. 

c)       lifting the trunk with his hands behind his head so that your elbows touch 

the thighs 

Each of the tests can be performed up to 5 times. 

Result: Calculated and recorded the number of complete and accurate repetition, 

repetition result is the sum of all included repetitions of the three trials. 

 BODY BALANCE - attitude equivalent on one leg 

Process: the attitude of the person examined equivalent to one (any) leg. Please 

close your eyes and raise your hands to the side. When you lose balance test, stop 

the test. But after each racking tested the equivalent of a new attitude - and so for 

30 seconds. 

Result: It is calculated the number of the person's supports for the duration of 30 

seconds. 

  

Results 

Table 3 shows the characteristics of the selected level of the person's motor skills at 

the beginning of the macrocycle. Were taken into account the following motor skills: strength, 

flexibility of the spine, abdominal muscle strength and body balance. After analyzing the 

results, it can be concluded according to the literature (Drabik, 1997) that the strength of 

women tested at the beginning of the macrocycle was at the average level-Quetelet index was 

96 Flexibility of the spine was at a good level compared to the standard Swedish population 

and was 33 centimeters. Abdominal muscle strength was at an average level and amounted to 

11 repetitions. The study received the maximum score in the test body balance, ie 0 supports.  



479 

Table 3 Characteristics of the numerical level of endurance, abdominal strength, flexibility 

and balance your body back to the beginning of the macrocycle. 

Motor skills The result at the beginning of the 

macrocycle 

STRENGTH [min] 18.49  

FLEXIBILITY [cm] 10 

FORCE [reps] 11 

BALANCE [number of supports] 0 

(Maximum score) 

  

After the 6 - month macrocycle were repeated studies were taken into account, the 

same subject's motor skills, which at the beginning of the macrocycle. The final results are 

presented in Table 4 

Table 4 Characteristics of the numerical level of endurance, abdominal strength, flexibility 

and balance your body back at the end of the macrocycle. 

Motor skills The result at the end of the macrocycle 

STRENGTH [min] 15, 20  

FLEXIBILITY [cm] 13 

FORCE [reps] 14 

BALANCE [number of supports] 0 

(Maximum score) 

  

The above table shows that the person's strength has increased (according to the 

Quetelet index) to 127, which is slightly above average (Drabik, 1997), the 2000 march time 

was 15 minutes and 20 seconds. Flexibility of the spine was 36 inches, which is on a good 

level. Abdominal muscle strength was 14 reps. The equilibrium level was maintained at the 

highest level, namely the number of supports was 0 
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Table 5 shows the numerical differences in the characteristics of selected motor skills 

acquired under the influence of women health training test. The results were compared with 

data from the literature (Kuński, 2003).Given the strength test at the beginning of training 

women health, it remained at an average level and was 18 minutes and 49 seconds on HR 

equal to 104 At the end of the macrocycle strength was 15 minutes and 20 seconds, the HR 

equal to 120, providing a good level of endurance test person. This result improved by 3 

minutes and 29 seconds, which is 5.6% improvement. Given the flexibility of the spine, and 

here too there was an improvement. The test person at the beginning of training received 

score of 10 inches, which according to the literature (Kuński, 2003), indicates the average 

level. After the program has improved the result - was 13 inches. Flexibility of the spine 

improved by three centimeters, which is a 23% improvement. As regards the strength of the 

abdominal muscles and the balance of the body, in both cases the person obtained by the test 

results, both at the beginning and at the end of the macrocycle were at the same good level. 

The level of abdominal muscle strength was 15 reps, which is the maximum achievable score. 

Body balance was 0 shoring, which is also the best possible to achieve results. 

The data listed in Table 4 shows that women fitness test before the start of targeted 

health training was at a good level. In particular, abdominal muscle strength and body balance 

was very good - the maximum level.  

Table 5 Characteristics of the numerical differences in the level of selected motor skills 

acquired by the test person during motor-driven program. 

Motor skills Test results at the 

beginning of the 

macrocycle 

Test results at 

the end of the 

macrocycle 

Quantitative 

differences 

  

Differences 

rates 

Strength 

Exercise heart rate 

[HR] 

18.49 min 

104 thighs / min 

15.20 min 

120 thighs / min 

3.29 min 

6 thighs / 

min 

17.7% 

Nimbleness 34.5 cm 36.5 cm 2 cm 3% 

Force [Fig. Repeat] 11 times 14 times 3 times 21.4% 

Balance 

[Il. supports]  

0 times 0 times - - 
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Table 6 presents a characteristic numerical parameters of construction and 

composition of the subject's body at the beginning and at the end of the macrocycle. 

Contained in the table indicate that under the influence of targeted health training decreased 

the subject's body weight of 70 kg to 67 kg, which is a loss of 3 kg of body weight. Thus, the 

decreased BMI. At the start of training, he was 28, and after training it stood at 26.8. BMI at 

both the beginning and the end of the macrocycle was in the range of BMI = 25 - 29.9, which 

is referred to in the literature (Kuński, 2003) as overweight. 

  

Table 6 Characteristics of numerical parameters of body at the beginning and at the end of the 

macrocycle. 

Construction parameters 

and body composition 

The test results at the 

beginning of the 

macrocycle 

The results at the end of 

the macrocycle 

Body height [cm] 158 158 

Body weight [kg] 70 67 

BMI 28 26.8 

  

Table 7 shows the characteristics of your resting heart rate and exercise-induced test 

persons over the third month of health training. Analyzing the data from the table below, the 

test subject was characterized by low values of heart rate, both at rest and exercise-induced. 

According to the literature (Kuński, 2003), both of these values were within normal limits. It 

should be noted that the volume of training in the third month of the health training program 

was moderate, general-dominated gymnastics and marches. 

Table 7 Numerical characteristics of resting and exercise-induced heart rate over the selected 

mesocycle. 

Indicators  

Statistical 

Pulse 

  

 

  

s 

  

max 

  

min 

  

V% 

Resting heart rate 61.3 2.2 64 58 3.6 
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Post-exercise heart rate 94.2 3.1 96 84 3.3 

  

The average value of resting heart rate was 61.3 thighs / min, and exercise-induced 

heart rate was 94.2 thighs / min. There was also a low coefficient of variation of heart rate at 

rest and exercise-induced V = 3.6% - 3.3% 

Resting heart rate and exercise-induced over the motor of the third month of the test 

subjects were shown in the chart below. 

  

 

  

Figure 1 Resting heart rate and exercise-induced over the third microcycle 

  

Distribution bars in the graph is even. This shows very well tolerated in the training 

capacity of the test females. It should be noted that during the third month duration of the 

health training, heart rate both at rest and exercise-induced were at a similar level, which also 

shows good physiological tolerance test women for physical exertion. 

 

Observations and Conclusions 



483 

 

Thanks to research on the impact of health training targeted at the level of selected 

motor skills and indicators of body building women at the age of 48 years was diagnosed with 

multiple sclerosis raises the following observations: 

It should be noted that the scope of the volume and intensity of training fits within the 

guidelines contained in the literature (Kuński, 2003) of the total and the specialist 

literature which deals with physical activity in people with multiple sclerosis (N. 

Holland, Halper J. 2009). 

Training load was based on an interview with a specialist medical observation and 

data available in the literature concerning the programming of training loads for 

adults, taking into account the particular safety conditions of teaching in patients with 

multiple sclerosis. Very carefully monitored women being examined during health 

training program, which has agreed to take the experiment. 

In implementing health training followed by gradual progression of training loads, but 

operated only training volume without disturbing moderate intensity. Respecting the 

principle of regularity, opinions, autonomy, efficiency, relationship between theory 

and practice, affordability, personalization and socialization relationship and 

satisfaction exerciser, which is an important recreational activity.  

Attention is drawn heart rate test women. It is even both before and after exercise. 

What is considered a good indicator of current control for those without disease within 

the respiratory system - circulatory system. In women studied in addition to the 

current (measured heart rate) was also used periodic inspection (test EUROFIT). 

1. At the beginning of the macro-level of selected motor skills were as follows: 

a. Durability: 18 min 49 sec., With HR = 104 

b. Flexibility of the spine: 34.5 cm; 

c. Abdominal Strength: 11 reps; 

d. Body Balance: 0 supports. 

2. At the end of the macrocycle an improvement of selected motor skills: 

a. Durability: 15 min 20 sec., With HR = 120 

b. Flexibility of the spine: 36.5 cm; 

c. Abdominal Strength: 14 reps; 

d. Body Balance: 0 supports. 
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3. It was found that over a 6 - month training, health, level three motor skills improved, 

and one remained at the same level: 

a. Durability: 3 min 29 sec. ; 

b. Flexibility of the spine: 2 cm 

c. Abdominal Strength: 3 reps 

d. The balance of the body: the maximum value (0 supports) at the beginning and end of 

the macrocycle 

4. There has been a decrease in body weight after completion of the program - 3 kg. 

5. Post-exercise heart rate does not exceed the average of 94 beats per minute, which is 

within the recommended values in the literature. 
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Wstęp 
Aktywność fizyczna jest zdecydowanie jednym z najważniejszych składników zdrowego trybu życia. Udowodniono, że 

systematyczna aktywność fizyczna oddziałuje bezpośrednio  na funkcjonowanie poszczególnych układów ustroju. Aby aktywność fizyczna 

była nawykiem należy zaszczepiać ją od najmłodszych lat. Co może zagwarantować nam sprawność fizyczną do późnych lat. Optymalny 
stan zdrowia jest ściśle związany z jakością życia. Głównym celem aktywności fizycznej jest zachowanie dobrego zdrowia, obniżenie ryzyka 

zachorowań na choroby cywilizacyjne wynikające z braku ruchu oraz zwalczanie powikłań tych chorób jeśli te już się pojawiły. Aktywność 

fizyczna wykorzystywana jest również w rehabilitacji i okazuje się pomocna nie tylko w walce z chorobami cywilizacyjnymi lecz całym 

spektrum innych schorzeń ( Prusik i wsp.,2007, Prusik Ka., 2011). Może być ona bezpośrednim narzędziem leczenia lub narzędziem 

wspomagającym. Jedną z chorób, w których ruch może okazać się pomocny w usprawnianiu fizycznym jak i w budowaniu psychicznej siły 

jest stwardnienie rozsiane. Choroba o wielu twarzach, nieprzewidywalna w skutkach o bardzo indywidualnym przebiegu. Aktywność 
fizyczna może okazać się zbawienna w niektórych jej postaciach. Aktywność fizyczna każdego człowieka powinna być świadomie 

kierowanym procesem, którego głównym celem jest podwyższenie sprawności ruchowej, samodzielności oraz niezależności w życiu. W 

procesie inwolucyjnym spada wydolność organizmu oraz zanika siła mięśniowa. W związku z tym istnieje konieczność przeprowadzania 
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okresowych badań, które kontrolują stan sprawności fizycznej każdego z nas. Trening zdrowotny stanowi ważny czynnik w hamowan iu 

procesów inwolucyjnych, co pomaga cieszyć się sprawnością i dobrą jakością życia nawet w późnym wieku.  Celem badań jest określenie 

wielkości wpływu treningu zdrowotnego na poziom wybranych zdolności motorycznych u kobiety w wieku 48 lat chorującej na stwardnienie 
rozsiane.  

Materiał  i metody 

Badanie oparto o studium indywidualnego przypadku. Dla określenia poziomu sprawności fizycznej badanej osoby, jako miernika zdrowia 
(Drabik J. 1997), wybrano test EUROFIT. Wybrano z niego cztery próby sprawnościowe, na podstawie których, można było ocenić 

następujące zdolności motoryczne: wytrzymałość, siła, gibkość oraz równowagę. Próba marszowa została przeprowadzona na odkrytej 

bieżni lekkoatletycznej, na stadionie miejskim w Iławie. Przeprowadzono 6 – miesięczny trening zdrowotny. Kobieta przed podjęciem 
treningu została poddana badaniom medycznym i sprawnościowym, które stały się punktem wyjścia do kierowania treningiem zdrowotnym. 

W trakcie trwania całego programu treningowego badana osoba była poddawana różnej aktywności fizycznej, zróżnicowanej pod względem 

objętości, częstotliwości jak i czasu trwania. Zgodnie z literaturą ważne jest by unikać maksymalnego zmęczenia, wysiłek fizyczny powinien 
być odpowiednio dobrany do stanu pacjenta, skierowany głównie na rozwój siły, wydolności, koordynacji ruchowej oraz równowagi . W 

związku z tym w programie treningu zdrowotnego przeważały ćwiczenia marszowe (nornic walking) oraz gimnastyka ogólnorozwojowa, ze 

szczególnym uwzględnieniem ćwiczeń siłowych, ukierunkowanych na dolegliwość osoby badanej, jaką jest stwardnienie rozsiane. 
Ćwiczenia fizyczne były odpowiednio dobrane, a ich intensywność stopniowo podwyższana na przestrzeni całego treningu zdrowotnego. 

Cały sześciomiesięczny makrocykl został podzielony na trzy dwumiesięczne mezocykle. W każdym mezocyklu osoba badana wykonywała 

gimnastykę ogólnorozwojową oraz ćwiczenia marszowe (nornic walking). Zajęcia odbywały się od trzech do sześciu razy w tygodniu, w 

godzinach popołudniowych.  

 I – II miesiąc: gimnastyka ogólnorozwojowa 2 razy w tygodniu po 30 min oraz ćwiczenia marszowe (nornic walking) po 30 min 2 razy w 
tygodniu   

 III – IV miesiąc: ćwiczenia marszowe 3 razy w tygodniu po 45 min, gimnastyka ogólnorozwojowa 3 razy w tygodniu po 45 min   

 V – VI miesiąc: 3 razy w tygodniu gimnastyka ogólnorozwojowa po 60 min oraz ćwiczenia marszowe (nornic walking) 3 razy w tygodniu 
po 60 min. 

Tabela 1. Wykaz objętości treningowej dla poszczególnych środków treningowych  zastosowanych w programie treningu 
 

Podsumowując powyższą tabelę objętość treningowa wyrażona w (h) wynosi: 100 

 

Tabela 2. Zestawienie całościowe objętości treningowej zastosowanej w całym programie treningu zdrowotnego. 

ŚRODEK TRENINGOWY OBJĘTOŚĆ (h) 

GIMNASTYKA OGÓLNOROZWOJOWA 50 

ĆWICZENIA MARSZOWE 50 

RAZEM 100 

 
Z powyższych danych wynika, iż objętość treningowa zastosowana u badanej osoby, w trakcie całego programu treningu 

zdrowotnego wyniosła 100 godzin. Treningowi zdrowotnemu została poddana kobieta w wieku 48 lat. Wysokość ciała 158 cm, a masa ciała 

przed rozpoczęciem programu treningowego wynosiła 70 kg, czyli jej BMI wynosiło 28, co oznacza nadwagę. Badana osoba jest zamężna i 

mieszka z rodziną. Jest czynna zawodowo, aczkolwiek z tytułu I stopnia niepełnosprawności pracuje w niepełnym wymiarze godzin. Posiada 

wykształcenie średnie i jest pielęgniarką w Szpitalu Powiatowym w Iławie od 29 lat. Nigdy nie uprawiała regularnie żadnej aktywności 

ruchowej. Zaczęła regularny trening zdrowotny, kiedy dowiedziała się o tym, że cierpi na stwardnienie rozsiane. Gdyby nie choroba, 
prawdopodobnie nie rozpoczęłaby regularnych ćwiczeń fizycznych. Wcześniej  jej świadomość o aktywnym stylu życia była niska. Badana 

choruje na stwardnienie rozsiane. Pierwsze objawy choroby wystąpiły w 2007 roku. Pojawiły się zawroty głowy, nudności, mroczki przed 

oczami i bardzo niska tolerancja wysiłku fizycznego (męczliwość). Pierwszy rzut miał miejsce w 2008 roku, badana była hospitalizowana, 
zauważono ogniska niespecyficzne naczyniopochodne, a jako leczenie zastosowano solumedrol. Choroby jednak nie zdiagnozowano. W 

roku 2009, po badaniu rezonansem magnetycznym, zdiagnozowano u badanej stwardnienie rozsiane. Ogólnie stan swojego zdrowia badana 

określiła jako dobry.  W przeprowadzonych badaniach do rozwiązania problemów badawczych wykorzystano: metodę indywidualnych 
przypadków, metodę sondażu diagnostycznego, metodę obserwacji,metodę opisu i wnioskowania statystycznego. 

W celu oceny poziomu sprawności fizycznej, o charakterze prozdrowotnym wykorzystano Europejski Test Sprawności Fizycznej 
EUROFIT dla dorosłych. Zostały z niego wybrane poszczególne próby i przeprowadzone na osobie badanej. Test ten ocenił profil 

wydolności i poziom wybranych zdolności motorycznych. 

 WYTRZYMAŁOŚĆ – test chodu na 2 km 
Sposób wykonania: po krótkiej rozgrzewce, po uprzednim zapoznaniem się z trasą, na odcinku 2 km, należy jak najszybciej, w miarę swoich 

możliwości,  przejść wyznaczony dystans.  

Wynik: Odnotować czas przejścia uzyskany przez osobę badaną,  

z dokładnością co do ½ minuty. Po zakończeniu próby należy zmierzyć badanej osoby tętno. 

 GIBKOŚĆ KRĘGOSŁUPA – w siadzie prostym skłon dosiężny  
w przód. 

Sposób wykonania: osoba badana sięga rękoma jak najdalej po skrzyni, na której znajduje się skala. Należy zwrócić uwagę na to, iż kolana 

osoby badanej powinny być wyprostowane.  
Wynik: Z dwóch prób badanego zapisywany jest lepszy rezultat. 

l.p Środek treningowy Il. miesięcy Il. tygodni w 
miesiącu 

Il. razy  
w tygodniu 

Czas trwania 
(h) 

OBJĘTOŚĆ 
(h) 

1. Gimnastyka 

ogólnorozwojowa 

2 4 2 0.5 8 

2 4 3 0,75 18 

2 4 3 1 24 

2. Ćwiczenia marszowe 

(nornic walking) 

2 4 2 0,5 8 

2 4 3 0,75 18 

2 4 3 1 24 
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 SIŁA MIĘŚNI BRZUCHA – z pozycji leżenia tyłem unoszenie tułowia do góry 

Sposób wykonania: osoba badana znajduje się w pozycji leżenia tyłem, nogi zgięte w stawie kolanowym, stopy znajdują się na podłożu. 

Badający trzyma stopy badanego. Należy wykonać: 
a) unoszenie tułowia z rękoma na udach, tak aby dotknąć końcami palców szczytu kolan  

b) unoszenie tułowia z rękoma skrzyżowanymi na klatce piersiowej, tak aby dotknąć łokciami ud. 

c) unoszenie tułowia z rękoma za głową, tak aby dotknąć łokciami ud 
Każde z prób może być wykonana maksymalnie 5 razy. 

Wynik: Liczona i zapisywana jest liczba pełnych i dokładnych powtórzeń, powtórzeń wynik stanowi suma wszystkich zaliczonych 
powtórzeń z trzech prób. 

 RÓWNOWAGA CIAŁA – postawa równoważna na jednej nodze 

Sposób wykonania: osoba badana przyjmuje postawę równoważną na jednej (dowolnej) nodze. Należy zamknąć oczy a ręce unieść do boku. 
Gdy badany utraci równowagę, należy przerwać próbę. Jednak po każdym podparciu badany przyjmuje na nowo postawę równoważną –  i 

tak przez 30 sekund. 

Wynik: Liczona jest liczba podparć badanej osoby przez okres trwania 30 sekund. 
 

Wyniki 

Tabela 3 przedstawia charakterystykę poziomu wybranych zdolności motorycznych badanej osoby na początku makrocyklu. Pod 
uwagę wzięto następujące zdolności motoryczne: wytrzymałość, gibkość kręgosłupa, siła mięśni brzucha oraz równowaga ciała. Po 

przeprowadzeniu analizy uzyskanych wyników, można stwierdzić zgodnie z literaturą (Drabik, 1997), że wytrzymałość badanej kobiety na 

początku makrocyklu znajdowała się na przeciętnym poziomie- wskaźnik Queteleta wynosił 96. Gibkość kręgosłupa znajdowała się na 
dobrym poziomie w porównaniu do norm populacji szwedzkiej  i wyniosła 33 centymetry. Siła mięśni brzucha znajdowała się na 

przeciętnym poziomie i wyniosła 11 powtórzeń. Badana uzyskała maksymalny wynik w teście równowagi ciała, czyli 0 podparć.  

Tabela 3. Charakterystyka liczbowa poziomu wytrzymałości, siły mięśni brzucha, gibkości kręgosłupa oraz równowagi ciała na początku makrocyklu. 

Zdolności motoryczne Wynik na początku makrocyklu 

WYTRZYMAŁOŚĆ [min] 18,49  

GIBKOŚĆ [cm] 10 

SIŁA [ilość powtórzeń] 11 

RÓWNOWAGA [ilość podparć] 0 

(maksymalny wynik) 

 
Po zakończeniu 6– miesięcznego makrocyklu zostały powtórzone badania, wzięto pod uwagę te same zdolności motoryczne 

badanej osoby, co na początku makrocyklu. Wyniki końcowe zostały przedstawione w tabeli 4. 

Tabela 4. Charakterystyka liczbowa poziomu wytrzymałości, siły mięśni brzucha, gibkości kręgosłupa oraz równowagi ciała na końcu 
makrocyklu. 

Zdolności motoryczne Wynik na końcu makrocyklu 

WYTRZYMAŁOŚĆ [min] 15, 20  

GIBKOŚĆ [cm] 13 

SIŁA [ilość powtórzeń] 14 

RÓWNOWAGA [ilość podparć] 0 

(maksymalny wynik) 

 
Z powyższej tabeli wynika, iż wytrzymałość badanej osoby wzrosła (wg wskaźnika Queteleta) do 127, czyli nieco ponad 

przeciętną (Drabik, 1997), czas marszu na 2000 wynosił 15 minut i 20 sekund. Gibkość kręgosłupa wyniosła 36 centymetrów, czyli znajduje 

się na dobrym poziomie. Siła mięśni brzucha wyniosła 14 powtórzeń. Poziom równowagi utrzymał się na najwyższym poziomie, mianowicie 
ilość podparć wyniosła 0. 

Tabela 5. przedstawia liczbową charakterystykę różnic w poziomie wybranych zdolności motorycznych uzyskanych pod 

wpływem treningu zdrowotnego badanej kobiety. Uzyskane wyniki zostały porównane z danymi z literatury (Kuński, 2003). Biorąc pod 
uwagę wytrzymałość badanej kobiety na początku treningu zdrowotnego utrzymywała się ona na przeciętnym poziomie i wynosiła 18 minut 

i 49 sekund przy HR równym 104. Na koniec makrocyklu wytrzymałość wyniosła 15 minut i 20 sekund, przy HR równym 120, świadczy o 

dobrym poziomie wytrzymałości badanej osoby. Wynik ten poprawił się o 3 minuty i 29 sekund, co stanowi 5,6% poprawy. Biorąc pod 
uwagę gibkość kręgosłupa, również i tutaj nastąpiła poprawa. Badana osoba na początku treningu uzyskała wynik równy 10 centymetrów, co 

zgodnie z literaturą (Kuński, 2003), świadczy o średnim poziomie. Po zakończeniu programu wynik polepszył się - wyniósł 13 centymetrów. 

Gibkość kręgosłupa poprawiła się o 3 centymetry, co stanowi 23% poprawy. Jeśli chodzi o siłę mięśni brzucha oraz równowagę ciała, to w 
obydwu przypadkach uzyskane przez badaną osobę wyniki, zarówno na początku i na końcu makrocyklu, kształtowały się na tym samym 

dobrym poziomie. Poziom siły mięśni brzucha wyniósł 15 powtórzeń, co stanowi maksymalny, możliwy do osiągnięcia wynik. Równowaga 

ciała wyniosła 0 podparć, co również jest najlepszym z możliwych do osiągnięcia wyników. 
Z danych umieszczonych w tabeli 4. wynika, iż sprawność fizyczna badanej kobiety przed rozpoczęciem ukierunkowanego 

treningu zdrowotnego kształtowała się na dobrym poziomie. Szczególnie siła mięśni brzucha oraz równowaga ciała była na bardzo dobrym – 

maksymalnym poziomie.  
Tabela 5. Charakterystyka liczbowa różnic w poziomie wybranych zdolności motorycznych uzyskanych przez badaną osobę w czasie ukierunkowanego 

programu ruchowego. 

Zdolności motoryczne Wynik badań na początku 

makrocyklu 

Wynik badań na końcu 

makrocyklu 

Różnice 

ilościowe 

 

Różnice 

procentowe 
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Tabela 6. przedstawia charakterystykę liczbową parametrów budowy i składu ciała badanej osoby na początku i na końcu 

makrocyklu. Podane w tabeli dane wskazują, iż pod wpływem ukierunkowanego treningu zdrowotnego zmniejszyła się masa ciała badanej 

osoby z 70 kg na 67 kg, co stanowi ubytek 3 kg masy ciała. Tym samym zmniejszył się wskaźnik BMI. Na początku treningu wynosił on 28, 
natomiast po zakończeniu treningu kształtował się on na poziomie 26,8. Wartość wskaźnika BMI zarówno na początku jak i na końcu 

makrocyklu znajdowała się w przedziale BMI= 25 – 29,9, która określana jest w literaturze (Kuński, 2003) jako nadwaga.  

 

Tabela 6. Charakterystyka liczbowa parametrów budowy ciała na   początku i na końcu makrocyklu. 

Parametry budowy i składu ciała Wyniki badań na początku makrocyklu Wyniki badań na końcu makrocyklu 

Wysokość ciała [cm] 158 158 

Masa ciała [kg] 70 67 

Wskaźnik masy ciała BMI 28 26,8 

 

Tabela 7. przedstawia charakterystykę tętna spoczynkowego i powysiłkowego badanej osoby na przestrzeni trzeciego miesiąca 

treningu zdrowotnego. Analizując dane z poniższej tabeli, badana osoba charakteryzowała się niskimi wartościami tętna, zarówno 
spoczynkowego jak i powysiłkowego. Zgodnie z literaturą (Kuński, 2003) obydwie te wartości mieściły się w normie. Należy podkreślić, iż 

objętość treningowa w trzecim miesiącu trwania programu treningu zdrowotnego była umiarkowana, przeważała gimnastyka 

ogólnorozwojowa oraz marsze. 
Tabela 7. Charakterystyka liczbowa tętna spoczynkowego i powysiłkowego na przestrzeni wybranego mezocyklu. 

            Wskaźniki  

statystyczne 

Tętno 

 

x  

 

s 

 

max 

 

min 

 

V% 

Tętno spoczynkowe 61,3 2,2 64 58 3,6 

Tętno powysiłkowe 94,2 3,1 96 84 3,3 

 

Wartość średnia tętna spoczynkowego wynosiła 61,3 ud/min, natomiast tętna powysiłkowego wynosiła 94,2 ud/min. 
Zaobserwowano również niski współczynnik zmienności tętna spoczynkowego i powysiłkowego V% = 3,6 – 3,3 % 

Poziom tętna spoczynkowego i powysiłkowego na przestrzeni trzeciego miesiąca programu ruchowego badanej osoby zostały 
przedstawione na poniższym wykresie. 

 

 
 

Wykres 1. Poziom tętna spoczynkowego i powysiłkowego na przestrzeni trzeciego mikrocyklu 

 

Rozkład słupków na wykresie jest równomierny. Świadczy to o bardzo dobrej tolerancji objętości treningowej u badanej kobiety. 

Należy podkreślić, iż w trakcie trzeciego miesiąca trwania treningu zdrowotnego, wartości tętna zarówno spoczynkowego jak i 
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Tętno spoczynkowe

Tętno powysiłkowe

Wytrzymałość 

Wartość tętna wysiłkowego [HR] 

18,49 min 

104 ud/min 

15,20 min 

120 ud/min 

3,29 min 

6 ud/min 

17,7 % 

Gibkość 34,5 cm 36,5 cm 2 cm 3% 

Siła [il. powtórzeń] 11 razy 14 razy 3 razy 21,4% 

Równowaga 

[il. podparć]  

0 razy 0 razy - - 
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powysiłkowego były na zbliżonym poziomie, co również świadczy o dobrej tolerancji fizjologicznej badanej kobiety do wykonywania 

wysiłku fizycznego. 

 
Spostrzeżenia i wnioski 

 

Dzięki przeprowadzonym badaniom dotyczącym wpływu ukierunkowanego treningu zdrowotnego na poziom wybranych 
zdolności motorycznych oraz wskaźników budowy ciała kobiety w wieku 48 lat chorej na stwardnienie rozsiane nasuwają się następujące 

spostrzeżenia: 

 Stwierdzić należy, że zakres objętości i intensywności treningowej mieścił się w ramach wskazań zawartych w literaturze 
(Kuński, 2003) ogólnej oraz literaturze specjalistycznej traktującej o wysiłku fizycznym u osób ze stwardnieniem rozsianym (Holland N., 

Halper J. 2009). 

 Obciążenia treningowe ustalono na podstawie wywiadu ze specjalistą medycznym, obserwacji i dostępnych danych z literatury 

dotyczących programowania obciążeń treningowych dla osób dorosłych z uwzględnieniem szczególnych warunków bezpieczeństwa 

prowadzenia zajęć u chorych na stwardnienie rozsiane. Bardzo dokładnie monitorowano samopoczucie badanej kobiety w trakcie trwania 
programu treningu zdrowotnego, która zgodziła się na podjęcie eksperymentu. 

 W trakcie realizacji programu treningu zdrowotnego następowała sukcesywna progresja obciążeń treningowych, jednak 
operowano wyłącznie objętością treningową bez naruszania umiarkowanej intensywności. Zachowano zasadę systematyczności, 

poglądowości, samodzielności, efektywności, związku teorii z praktyką, przystępności, związku indywidualizacji i uspołeczniania oraz 

zadowolenia ćwiczącej, co jest ważnym czynnikiem rekreacji ruchowej.  

 Uwagę zwraca wartość tętna badanej kobiety. Jest ono równomierne zarówno przed jak i po wysiłku. Co uważa się za dobry 

wskaźnik do kontroli bieżącej dla osób bez chorób w obrębie układu oddechowo – krążeniowego. U badanej kobiety oprócz kontroli bieżącej 
(pomiar tętna) stosowano również kontrolę okresową (test EUROFIT). 

1. Na początku makrocyklu poziom wybranych zdolności motorycznych kształtował się następująco: 

a. Wytrzymałość:                    18 min 49 sek., przy HR=104 
b. Gibkość kręgosłupa:            34,5 cm; 

c. Siła mięśni brzucha:            11 powtórzeń; 

d. Równowaga ciała:                0 podparć. 
2. Na końcu makrocyklu zaobserwowano poprawę wybranych zdolności motorycznych: 

a. Wytrzymałość:                     15 min 20 sek., przy HR=120 

b. Gibkość kręgosłupa:             36,5 cm;        
c. Siła mięśni brzucha:             14 powtórzeń; 

d. Równowaga ciała:                0 podparć. 

3. Stwierdzono, że na przestrzeni 6 – miesięcznego treningu zdrowotnego, poziom trzech zdolności motorycznych poprawił się, a jednej 
pozostał na takim samym poziomie: 

a. Wytrzymałość:                    3 min 29 sek. ; 

b. Gibkość kręgosłupa:            2 cm 
c. Siła mięśni brzucha:            3 powtórzenia 

d. Równowaga ciała:         wartość maksymalna (0 podparć) na początku i na       końcu makrocyklu 

4. Zanotowano spadek masy ciała po zakończeniu programu – 3 kg. 
5. Tętno powysiłkowe nie przekroczyło średniej wartości 94 uderzeń serca na minutę, co mieści się w granicach wartości zalecanych w 

piśmiennictwie. 

 
Piśmiennictwo 

1. Drabik J.: Aktywność, sprawność i wydolność fizyczna jako mierniki zdrowia człowieka, wyd. uczelniane AWF, Gdańsk 1997 

2. Holland N., Halper J. (2009) Stwardnienie rozsiane: Jak dbać o siebie, by czuć się dobrze. Wydawnictwo PTSR, Warszawa 
3. Kuński H. (2003) Trening zdrowotny osób dorosłych. wydawnictwo Medsport Press, Warszawa  

4. Prusik Ka. (2011) Kryteria oceny poziomu zdrowia pozytywnego w wieloletnim procesie treningu zdrowotnego starszych kobiet. 

Pedagogika, Psihologia ta Mediko-Biologicni Problemi Fizicnogo Vihovanna i Sportu. Charków, 9, 139-143. 
5. Prusik Ka., Ossowski Z., Prusik. Krz. (2007) Zmiany w poziomie równowagi ciała kobiet w wieku 50-75 lat pod wpływem treningu 

zdrowotnego. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sect. D., Medicina, vol. 62 suppl. 18 nr 6, 202-206. 


