
Strefy tętna a rodzaj pracy 

Wzór na obliczenie tętna maksymalnego wg Sally Edward (granica błędu 5%): 
kobiety: HRmax = 210 – (0,5 × wiek) – (0,022 × waga w kg) 
mężczyźni: HRmax = 210 – (0,5 × wiek) – (0,022 × waga w kg) + 4 

Strefa % tętna maksymalnego Rodzaj pracy 
1 50–60% Trening o małej intensywności, mający na celu 

ogólną poprawę kondycji fizycznej. Polecany 
osobom początkującym, o słabej kondycji 
fizycznej, z dużą nadwagą oraz chcącym 
zregenerować siły po wysiłku. Na tym 
poziomie organizm odnosi już pewne korzyści 
– lekko wzmacniają się mięśnie i układ 
sercowo-naczyniowy, następuje umiarkowana 
redukcja tkanki tłuszczowej. Trening w tym 
zakresie tętna można uprawiać bez ograniczeń 
czasowych. Przykładem takiego treningu 
będzie marsz. 

2 60–70% Trenując w tym zakresie, najlepiej spalamy 
tkankę tłuszczową. Jest to trening o średniej 
intensywności, znacznie poprawiający pracę 
układu sercowo-oddechowego. Polecany 
osobom chcącym zredukować tkankę 
tłuszczową. Przykładem takiego treningu 
będzie trucht. 

3 70–80% Trenując w tych zakresach tętna, znacznie 
poprawiamy wydolność układu oddechowego i 
układu krążenia. Zwiększa się intensywność 
wymiany gazowej w płucach i dopływ 
natlenionej krwi do mięśni. Trening w tych 
strefach polecany jest osobom o dobrej 
kondycji, które chcą poprawić swoje wyniki. 
Przykładem mogą być biegacze starający się o 
lepsze rezultaty.  

4 80–90% Trenując w tej strefie tętna, przechodzimy już 
na przemiany beztlenowe, czyli mało 
użyteczne dla osób pragnących redukować 
tkankę tłuszczową. W czasie takiego wysiłku w 
mięśniach gromadzi się kwas mlekowy, a 
oddech staje się ciężki. Nie jesteśmy w stanie 
zbyt długo pracować na takiej intensywności. 
Energia czerpana jest w przeważającej części 
ze spalania węglowodanów i tylko w 
niewielkim stopniu z tłuszczów. Trening w tej 
strefie jest przydatny do zwiększania tolerancji 



mięśni na kwas mlekowy i polecany jest raczej 
zawodowym sportowcom.  

5 Powyżej 90% Pracujemy w tej strefie tętna zwykle  krótko, 
ponieważ jest to bardzo męczące, 
doświadczamy bardzo szybkiego wzrostu 
poziomu kwasu mlekowego w mięśniach. To 
intensywność treningu dla zawodowców, 
mającego na celu poprawę wytrzymałości. 

 

Schemat treningu typu tabata 

Poniższa tabela pokazuje progresję zgodną z ratio. Ćwiczeniem, które możemy tu wykonywać, 
może być np. przysiad z wyskokiem lub burpees albo bieg w miejscu czy pajace. Cały trening 
powinien trwać od 4 do maksymalnie 10 minut.  

Ratio Odpoczynek vs praca 
3 do 1 10 s pracy / 30 s odpoczynku 
2 do 1 10 s pracy / 20 s odpoczynku 
1 do 1  10 s pracy / 10 s odpoczynku 
1 do 2 20 s pracy / 10 s odpoczynku 
1 do 3 30 s pracy / 10 s odpoczynku 

 

Przykład pracy interwałowej:  

HRmax = 200 uderzeń na minutę 

Praca na poziome 90% HRmax – tętno 180 uderzeń na minutę 

Praca na poziomie 70–80% HRmax – 140–160 uderzeń na minutę.  

 


