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Test wydolności tlenowej (VO2max)
Wydolność fizyczna oznacza zdolność do ciężkich lub długotrwałych wysiłków fizycznych, wykonywanych 
z udziałem dużych grup mięśniowych, bez szybko narastającego zmęczenia i warunkujących jego rozwój 
zmian w środowisku wewnętrznym organizmu. 

Najlepszym wskaźnikiem wydolności fizycznej jest zdolność pobierania tlenu przez organizm – PUŁAP 
TLENOWY (VO2max) zwany też wydolnością aerobową organizmu.

Wysiłkiem tlenowym nazywamy taki poziom intensywności wysiłku, kiedy energia wykorzystywana pod-
czas pracy mięśni pochodzi głównie z przemian tlenowych, a więc przede wszystkim ze spalania tłuszczów. 

Wysiłek beztlenowy charakteryzuje się tym, że energia uzyskiwana jest ze spalania glukozy (glikogenu) 
przy niedoborze lub braku tlenu, takie przemiany powodują wzrost stężenia mleczanów i zmiany pH. Nad-
miar CO2 jest generowany, gdy wzrasta stężenie kwasu mlekowego podczas wysiłku. Wynika to z buforowa-
nia nadmiaru [H+] za pomocą HCO3. 

Wysiłek mieszany ma miejsce wtedy, gdy energia jest uzyskiwana z procesów tlenowych i beztlenowych, co 
powoduje również wzrost stężenia mleczanów we krwi. 

Próg tlenowy (AeT, LA około 2mmol) to próg, po przekroczeniu którego poziom mleczanu we krwi po raz 
pierwszy zaczyna wzrastać. Indywidualny poziom wydolności tlenowej wyznacza wartość tętna, która faktycz-
nie występuje na progu tlenowym. Na przykład próg tlenowy osób o słabej kondycji może wynosić 60% tętna 
maksymalnego, natomiast w przypadku wytrenowanych sportowców może wynosić nawet 85% tętna maksy-
malnego.

Wyższy próg tlenowy pozwala na trenowanie z większą intensywnością bez wzrostu poziomu mleczanu. 
Jeśli celem treningowym jest podwyższenie progu tlenowego, kluczem do sukcesu jest koncentracja na 
treningu o niskiej intensywności. Rozwój sieci naczyń włosowatych i metabolizmu kwasów tłuszczowych 
poprawiają zdolność organizmu do treningu z wyższą intensywnością bez podwyższania poziomu mlecza-
nu tak bardzo, że organizm nie będzie w stanie go już rozkładać. W praktyce oznacza to, że możesz dłużej 
ćwiczyć z większą intensywnością.

Próg beztlenowy (AT, LA około 4mmol) to najwyższy poziom intensywności treningu, który możesz utrzy-
mać przez dłuższy czas bez znacznego wzrostu stężenia mleczanu we krwi. Kiedy przekraczasz próg beztle-
nowy, wzrasta metabolizm beztlenowy i zaczyna się wzrost stężenia mleczanu we krwi, co powoduje silne 
zmęczenie / sztywnienie mięśni.

Podobnie jak w przypadku progu tlenowego, próg beztlenowy można podnieść, przez systematyczny wysiłek. 
Oznacza to trening prowadzony tuż poniżej tego progu, z przechodzeniem przez niego co pewien czas. Dzięki 
podwyższeniu progu beztlenowego, będzie możliwy trening z większą intensywnością bez sztywnienia mięśni 
powodowanego mleczanem. 

Protokół próby wysiłkowej (1000 genomów) na cykloergometrze o narastającym obciążeniu. 
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Opis raportu
Kolumny raportu zawierają wartości wskaźników fizjologicznych zarejestrowane w najważniejszych 
punktach próby wysiłkowej:
Resting - koniec etapu spoczynkowego
Ref. - koniec rozgrzewki
AT - szacowany próg przemian beztlenowych
MaxVO2 - maksymalny pułap tlenowy zarejestrowany w próbie wysiłkowej
Max Watts - maksymalne obciążenie w trakcie próby. Punkt ten nie zawsze jest równoznaczny 
z momentem przerwania (odmowy) wysiłku. Wynikać to może z niższej niż zakładana kadencja na 
cykloergometrze pod koniec wysiłku.
Recov. 60 sec. - restytucja, 1 minutę po zakończeniu wysiłku
Recov. 180 sec. - restytucja, 3 minuty po zakończeniu wysiłku

Podczas badania ergospirometrycznego rejestrowane są następujące wskaźniki:
Time - czas [min]
Phase time - czas fazy próby [min]
Load - obciążenie [W]
Relative workload - obciążenie względne [W/kg]
Rotation - kadencja [1/min]

Ventilation (VE) – wentylacja minutowa [L/min]
Tidal Volume-ex (VTex) – przepływ oddechowy [L]
Breath frequency (BF) – częstość oddechów [1/min]

O2 uptake (VO2) – pochłanianie tlenu [ml/min]
O2 uptake/kg – pochłanianie tlenu [ml/min/kg]

Heart rate –  tętno [1/min]
O2Pulse (O2 uptake per heartbeat) – pochłanianie tlenu w przeliczeniu na częstość rytmu serca [ml]

CO2 production (VCO2) – zawartość dwutlenku węgla w powietrzu wydychanym [ml/min]
Breath. equiv. CO2 (EQCO2=VE/VCO2) – wentylacyjny równoważnik dwutlenku węgla – wentylacja minu-
towa niezbędna do wydalenia litra dwutlenku węgla w danym etapie wysiłku, 
Breath. equiv. O2 (EQO2=VE/VO2) – wentylacja minutowa niezbędna do wychwytu litra tlenu w danym etapie wysiłku
Respir. exchange ratio (RER=VCO2/VO2) – współczynnik wymiany oddechowej.



Pułap tlenowy wyraża się w jednostkach bezwzględnych (L/min) albo w przeliczeniu na jednostkę masy 
ciała (mL/kg/min). Jest on uważany za dobry wskaźnik wydolności fizycznej, ponieważ określa zakres obcią-
żeń, przy którym możliwe jest pełne pokrycie zapotrzebowania na tlen. Co więcej, tolerancja wysiłku zależy 
w znacznym stopniu od tego, jaki procent VO2max jest wykorzystywany podczas pracy.

Im człowiek jest lepiej wytrenowany tym osiąga większe wartości pochłaniania tlenu i tym samym pokonu-
je większe obciążenia przy mniejszym koszcie fizjologicznym.

Normy VO2max
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Współczynnik oddechowy RER (respiratory exchange ratio)

To stosunek ilości wydychanego dwutlenku węgla (VCO2) do poboru tlenu (VO2). Wartości RER najczęściej 
mieszczą się (w spoczynku i wysiłkach o niskiej intensywności) w przedziale od 0,71 do 1,0. Wielkości bliskie 
1,0 i wyższe od 1,0 są wynikiem wzrostu dyfuzji CO2 z krwi w wyniku nasilonego buforowania kwasicy mle-
czanowej przez węglowodany. Na podstawie wielkości RER można ocenić proporcje w utylizacji tłuszczów 
i węglowodanów zarówno w spoczynku, jak i w wysiłku, np. RER=1,0 oznacza, że komórki do produkcji ener-
gii zużywają jedynie węglowodany.
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Wykres 1. Rozkład podstawowych 
wielkości rejestrowanych w trakcie 
próby wysiłkowej: 
- obciążenie Load [W], 
- tętno HR [1/min], 
- wentylacja VE [L/min], 
- współczynnik oddechowy RER 
dla osoby (K 23) o wyśmienitej 
wydolności tlenowej (VO2max 61,5 
ml/min/kg). 

Osoba trenuje biegi długody-
stansowe. Przebieg RER świadczy 
o właściwie prowadzonym, 
zrównoważonym planie treningo-
wym – przy niskiej intensywności 
RER wynosi 0,8-0,9; przy średniej 
intensywności RER 0,9-1,05; przy 
wysokich i maksymalnych obciąże-
niach RER 1,05-1,2.

Przykłady rozkładu podstawowych wielkości zarejestrowanych w trakcie próby wysiłkowej.

Wykres 2. Przebieg podstawowych 
wielkości rejestrowanych w trakcie 
próby wysiłkowej:
- obciążenie Load [W], 
- tętno HR [1/min], 
- wentylacja VE [L/min], 
- współczynnik oddechowy RER 
dla osoby (M 42) o bardzo dobrej 
wydolności tlenowej (VO2max 
51ml/min/kg). 

To osoba bardzo aktywna, były 
biegacz długodystansowy, wyko-
nujący obecnie niemal wyłącznie 
treningi dużej intensywności, 
najczęściej siłowe. Stąd w trakcie 
próby wysiłkowej RER bardzo szyb-
ko osiąga wartości zbliżone do 1,0. 
Wprowadzenie treningów o niskiej 
intensywności obniży przebieg 
krzywej RER, tym samym zwiększy 
udział procesów tlenowych (spa-
lania tłuszczów) w dostarczaniu 
energii w trakcie aktywności 
fizycznej. 



Maksymalna Wentylacja Płuc (VE max) – jest to największa ilość powietrza, jaka może być wprowadzona 
do układu oddechowego lub usunięta z układu oddechowego w ciągu minuty. Wentylacja minutowa jest 
około 20-krotnie większa niż wentylacja spoczynkowa.

Transport tlenu do pracujących mięśni zależy od właściwego funkcjonowania układu oddechowego, serca 
i naczyń krwionośnych. U zdrowego człowieka układ oddechowy dostarcza taką ilość tlenu, jaką są w sta-
nie pobrać w płucach krwinki czerwone, a układ przetransportować do tkanek a później wydalić każdą ilość 
dwutlenku węgla. Sprawny układ oddechowy nie powinien limitować maksymalnej zdolności do wykorzy-
stania tlenu. Wartości wentylacji maksymalnej powyżej 150 [L/min]  dla mężczyzn i 130 [L/min] dla kobiet 
charakteryzują osoby o bardzo dobrej wydolności. Sportowcy wyczynowi dyscyplin wytrzymałościowych 
osiągają wentylację (VE) powyżej 200 [L/min] i częstotliwości (BF) powyżej 60 oddechów/min.

Zestawienie maksymalnej wentylacji wysiłkowej [L/min] z dotychczasowych prób w ramach programu 1000 
genomów (n=143) dla 15 osób (K i M) o najwyższej i najniższej wentylacji. 
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Wykres 3. Rozkład podstawowych 
wielkości rejestrowanych w trakcie 
próby wysiłkowej: 
- obciążenie Load [W], 
- tętno HR [1/min], 
- wentylacja VE [L/min], 
- współczynnik oddechowy RER 
dla osoby (K 28) o słabej wydol-
ności tlenowej (VO2max 31,5 ml/
min/kg). 

Osoba nie aktywna fizycznie. RER 
w drugiej minucie rozgrzewki 
przekroczył wartość 1,0. Osoba 
ta prawie  całą próbę wysiłkową 
wykonała w tzw. „beztlenie”. Sub-
stratem do wytwarzania energii 
były niemal w 100% węglowodany, 
tłuszcze nie były wykorzystywane.


