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1. Badanie zjawiska deficytu i długu tlenowego. 

2. Test Wingate – ocena wydolności beztlenowej. 

3. Reakcje organizmu w środowisku na wysokości. 

4. Wydolność fizyczna (tlenowa i beztlenowa) oraz czynniki decydujące o jej poziomie.  

5. Podział i budowa mięśni, Miofibryle i sarkomery, Synapsa nerwowo-mięśniowa.  

6. Podział włókien mięśniowych.  

7. Energetyka pracy mięśniowej.  

8. Oddychanie płucne i tkankowe, Transport gazów przez krew.  

9. Wentylacja minutowa płuc i maksymalna wentylacja dowolna, Regulacja oddychania – 

odruch Heringa-Breuera.  

10. Sposoby oznaczeń częstości skurczów serca.  

11. Wpływ wysiłku fizycznego na skład krwi. 

12. Maksymalny minutowy pobór tlenu – rola, wielkość i sposoby pomiaru.  

13. Mechanizm skurczu mięśniowego.  

14. Przyczyny i lokalizacja zmęczenia. 

15. Mechanizm wdechu i wydechu. 

16. Pojęcie hipoksji  i jej rodzaje. 

17. Wymień i omów,  jakie zabezpieczenia amortyzacyjne (stawów kończyn dolnych i 

kręgosłupa) występują w biernym układzie ruchu. 

18. Wyjaśnij pojęcie momentu siły i odnieś go do człowieka na przykładzie działania mięśni 

względem stawów. 

19. Omów zależność (wykres) siła mięśniowa – długość mięśnia dla całego mięśnia i 

wyjaśnij na jego podstawie, kiedy mięsień uzyskuje największą siłę podczas skurczu. 

20. Podaj i omów przykłady pracy koncentrycznej i ekscentrycznej mięśni dla wybranego 

stawu. 

21. Omów, w jaki sposób siły i momenty sił mogą działać na układ szkieletowy człowieka, 

stanowiąc dla niego zagrożenie urazem (przypadki wytrzymałościowe). 

22. Omów fazy występujące podczas lokomocji człowieka (chód, bieg) oraz wyjaśnij jak 

będą się zmieniać przy wzroście prędkości ruchu. 

23. Wyjaśnij, jakie wielkości mają decydujący wpływ na zasięg rzutu, np. podczas rzutu 

kulą, dyskiem lub oszczepem (rzut ukośny). 

24. Omów, na czym polega trening plyometryczny mięśni kończyn dolnych i wyjaśnij, jak 

można w nim wykorzystać wskaźnik McClymonta wyznaczony dla danej osoby. 

25. Omów na przykładach różnego położenia środka ciężkości, trzy rodzaje równowagi 

ciała występujące w statyce. 

26. Omów zależność (wykres) siła mięśniowa – prędkość skracania mięśnia i wyjaśnij, 

w których jego fragmentach występuje praca: koncentryczna, izometryczna, 

ekscentryczna. 



27. Wymień i omów (ogólnie) siły działające na człowieka podczas ruchu. 

28. Na czym polega elektromiografia powierzchniowa mięśni (sEMG) i jakie informacje 

możemy uzyskać na jej podstawie o działaniu określonych mięśni. 

29. Omów przebiegi trzech składowych siły reakcji podłoża podczas chodu w fazie kontaktu 

stopy z podłożem i wyjaśnij, co wpływa na wartości każdej z nich. 

30. Na przykładach rzutu kulą, młotem, dyskiem, oszczepem wyjaśnij znaczenie siły nośnej. 

31. Omów prawo Archimedesa i wyjaśnij jego wpływ na pływalność ciała w wodzie 

(warunek pływalności). 

32. Omów, w jaki sposób wyznaczyć moment maksymalny i względy mięśni (wzory) oraz 

wyjaśnij jak wykorzystać te wielkości do analizy możliwości siłowych zginaczy 

i prostowników wybranych stawów człowieka. 

33. Zwichnięcie stawu – definicja, powikłania wczesne i późne, pierwsza pomoc. 

34. Powikłania wczesne i późne skręceń i zwichnięć dużych stawów. 

35. Zasada PRICEMM -  wyjaśnij skrót, w jakich przypadkach i jak długo ją stosować. 

36. Łokieć tenisisty, łokieć golfisty, kolano skoczka – wymień inne nazwy tych chorób. 

37. Złamanie awulsyjne – przyczyny, lokalizacja.  

38. Choroba Osgood-Schlattera – przeciętny wiek występowania, lokalizacja. 

39. Wstrząśnienie mózgu – objawy, czas powrotu do sportu. 

40. Bezwzględna, stała, dyskwalifikacja do sportu – wymień kilka przykładów. 

41. Względna dyskwalifikacja do sportu – wymień kilka przykładów. 

42. Najczęstsze przyczyny urazów sportowych u młodych sportowców. 

43. Najczęstsze przyczyny urazów sportowych wśród seniorów po 40 r.ż. 

44. Bezwzględna, czasowa, dyskwalifikacja do sportu – wymień kilka przykładów. 

45. Badania sportowo-lekarskie – rodzaje badań, kto może wydawać orzeczenia. 
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1. Wymień i krótko opisz elementy budowy anatomicznej układu kostnego człowieka, 

które odpowiadają za amortyzację. 

2. Wymień struktury anatomiczne, które mogą wpływać na zakres ruchu w obrębie 

stawów na przykładzie różnic w budowie anatomicznej stawu ramiennego 

i biodrowego.  

3. Czaszka pełni funkcję ochronną dla ważnych struktur organizmu człowieka, jakich?  

4. Przedstaw budowę łuku odruchowego człowieka i podaj przykład odruchu 

bezwarunkowego. 

5. Porażenie jednego z nerwów powoduje problem z założeniem nogi za nogę. 

Przedstaw, o jaki nerw chodzi oraz jakie mięśnie biorące udział w tym ruchu uległy 

porażeniu.   

6. Opisz budowę górnych dróg oddechowych.  

7. W których naczyniach krwionośnych płynie krew utlenowana? Wymień nazwy 

najważniejszych naczyń  tego typu. 

8. Jakie mięśnie i po której stronie leżące zaangażowane są w ruch „skrętoskłonu” 

tułowia w stronę prawą? 

9. Określ ruchomość poszczególnych pięter kręgosłupa, podając osie i płaszczyzny 

ruchu. 

10. Przedstaw przy pomocy, jakich stawów i w jaki sposób możemy poruszać ręką. Co 

to jest staw siodełkowaty? 

11. Przedstaw przy pomocy jakich stawów i w jaki sposób możemy poruszać stopą. Co 

to jest staw poprzeczny stępu?  

12. Co to są mięśnie wieloaktonowe? Podaj definicje aktonu oraz wykaż 

antagonistyczną pracę aktonów na dwóch dowolnie wybranych przykładach mięśni. 

13. Omów budowę serca. 

14. Układ oddechowy - górne i dolne drogi oddechowe. Ogólna budowa płuc. 

15. Podczas ćwiczenia podciągania na drążku wystąpiło ograniczenie wyprostu w 

stawie łokciowym. Uszkodzenie jakich struktur anatomicznych może prowadzić do 

tego rodzaju problemu. 

16. Formy transportu gazów oddechowych we krwi. Działanie buforu 

wodorowęglanowego. 

17. Etapy utleniania biologicznego, na przykładzie całkowitego utleniania glukozy. 

18. Procesy resyntezy ATP podczas wysiłków fizycznych, fosforylacja oksydacyjna, 

fosforylacja substratowa. 

19. Podział szlaków metabolicznych, definicje, przykłady.  

20. Zaburzenia równowagi kwasowo-zasadowej. Kwasica metaboliczna typu 

wysiłkowego. Tempo restytucji jonów wodorowych. 

21. Biochemiczne monitorowanie wysiłkowych uszkodzeń mięśniowych. 

22. Enzymy – budowa i funkcja, rola enzymów wewnątrzkomórkowych w diagnostyce 

sportowej. 



23. Budowa i funkcja białek wiążących tlen: hemoglobina i mioglobina. Pojemność 

tlenowa krwi. 

24. Procesy resyntezy ATP podczas wysiłków fizycznych, fosforylacja oksydacyjna, 

fosforylacja substratowa. 

25. Zaburzenia równowagi kwasowo-zasadowej. Kwasica metaboliczna typu 

wysiłkowego. Tempo restytucji jonów wodorowych. 

26. Biochemiczne monitorowanie wysiłkowych uszkodzeń mięśniowych. 

27. Enzymy – budowa i funkcja, rola enzymów wewnątrzkomórkowych w diagnostyce 

sportowej. 

28. Wysiłkowa synteza kwasu mlekowego – omówienie reakcji, znaczenie, 

konsekwencje. 

29. Najważniejsze zasady zrównoważonej diety. 

30. Zalecenia żywieniowe dotyczące spożywania węglowodanów u osób aktywnych 

fizycznie. 

31. Znaczenie oraz rola witamin rozpuszczalnych w tłuszczach. 

32. Stres oksydacyjny w sporcie i jego konsekwencje. 

33. Piętra piramidy żywieniowej dla osób dorosłych. Omówienie wybranego piętra 

piramidy. 

34. Właściwości funkcjonalne włókna pokarmowego. 

35. Piramida żywieniowa dla sportowców. Omówienie wybranego piętra piramidy.  

36. Pojęcie zrównoważonego bilansu energetycznego. Skutki dodatniego i ujemnego 

bilansu energetycznego. 

37. Rola białek w organizmie. Źródła białka pełnowartościowego. 

38. Kwasy tłuszczowe nasycone i nienasycone- ich rola w żywieniu osób aktywnych. 

39. Dobowe zapotrzebowanie na płyny u osób aktywnych fizycznie - zalecane napoje. 

40. Skręcenie stawu – postępowanie diagnostyczne, czas gojenia i powrotu do sportu. 

41. Skręcenia i zwichnięcia nawykowe – przyczyny, profilaktyka. 

42. Entezopatia –  co to jest, przyczyny, najczęstsza lokalizacja. 

43. Złuszczenie nasady kości długiej – co to jest, powikłania późne. 

44. Osteochondroza młodzieńcza - przeciętny wiek występowania, czas trwania. 

45. Choroba Scheuermana – przeciwwskazania do sportu wyczynowego. 
 


