
 
 

 

 

TEST WINGATE  - ocena beztlenowej wydolności wysiłkowej  

 
Test Wingate jest jednym z najczęściej stosowanych testów wykorzystywanych do oceny wydolności 
beztlenowej. Test wykonywany jest na ergometrze rowerowym i pozwala na uchwycenie dynamiki zmiany 
generowanej mocy oraz jej spadku podczas trwania testu. Wielkość obciążenia dobiera się w zależności od 
masy ciała badanego. 
 
Próba maksymalnej mocy, jaką jest w stanie osiągnąć badany, pedałując na cykloergometrze przez 30 
sekund, może być cennym uzupełnieniem informacji na temat zdolności wysiłkowej - niezależnie od tego, 
jaki rodzaj sportu uprawia lub w jakim stopniu jest aktywny fizycznie. 
 
Test trwa 30 sekund i polega na uzyskaniu jak największej częstotliwości pedałowania przez cały czas 
trwania badania. Istotnym czynnikiem pozwalającym uzyskać lepsze wyniki w teście jest motywacja 
zewnętrzna (np. doping trenera).  
Test pomaga ocenić szybkość sportowca zależną bezpośrednio od jego mocy maksymalnej. Jest istotny 
przede wszystkim w odniesieniu do wszystkich sportów zespołowych, sprintów, rzutów, narciarstwa 
zjazdowego, crossfitu i fitnessu. Bardzo przydatny jest w dyscyplinach wymagających krótkiego, ale bardzo 
intensywnego wysiłku fizycznego (kolarze, sprinterzy, piłkarze, hokeiści). 
Po przeprowadzeniu testu możliwe jest odpowiednie dobranie treningu siłowo-szybkościowego. 
Regularne monitorowanie jego postępów pozwoli uzyskać maksimum osiągnięć przy optymalnym 
zaangażowaniu fizycznym. 
 
Najważniejsze parametry w Wingate Test to : 
 

 maksymalna moc [Pmax] 
Maksymalna moc (P ) oznacza największą moc osiąganą podczas wysiłku dynamicznego, inaczej moc 
fosfagenowa, ponieważ energii do jej osiągnięcia dostarcza rozkład wysokoenergetycznych fosforanow 
(ATP, fosfokreatyna). W praktyce miarą mocy fosfagenowej jest moc uzyskana podczas wysiłków o 
najwyższej intensywności, trwających do kilkunastu sekund. Wysoki poziom mocy maksymalnej świadczy 
wprost o poziomie zdolności szybkościowych. 
 

 czas jej uzyskania [ TuzPmax ] 
Pierwsza część testu, gdzie oceniamy moc i pojemność fosfagenową związana jest z pracą beztlenowo-
bezmelczanowa. Źródłem energii są tu głownie ATP i fosfokreatyna. Zewnętrznym przejawem tej pracy 
jest kształtowanie się częstości pedałowania, która osiąga swoje maksimum między 2,4 – 5, 14 sekundą 
czasu trwania testu. 
 

 czas jej utrzymania [TtrzPgr] 
Wskaźnikiem zdolności beztlenowo-bezmleczanowych (fosfagenowych) jest również czas utrzymania 
najwyższej prędkości pedałowania w przeciwieństwie do czasu uzyskania mocy maksymalnej, czas 
utrzymania wykazuje duże zróżnicowanie indywidualne. Ponieważ zasób fosfagenów mięśniowych jest 
ograniczony, to dalsze kontynuowanie wysiłku jest możliwe dzięki ich odbudowie w procesie glikolizy 
beztlenowej. Efektem udziału beztlenowej glikolizy w pokrywaniu zapotrzebowania energetycznego jest 



 
zwiększenie stężenia LA we krwi, które może przekraczać wartość 15 mmol/l. W miarę trwania wysiłku 
następuje zmiana charakteru zachodzących procesów energetycznych z bezmleczanowych w mleczanowe. 
Jest to proces narastający stopniowo i nie można jednoznacznie określić momentu rozpoczęcia się drugiej 
fazy wysiłku (beztlenowo – mleczanowej) Można przyjąć, że przejawem włączania się procesów 
mleczanowych jest stopniowe obniżanie się częstości pedałowania i związany z tym spadek mocy wysiłku. 
Wielkość pracy wykonywanej w ciągu trzydziestu sekund pozwala określić również zdolność do wysiłków 
beztlenowych obejmujących potencjał beztlenowo-mleczanowy. 
 

Opis raportu: 

 
 
 
Wielkość odniesienia [MC] – masa ciała badanego  

Czas wysiłku [Tw] – czas trwania próby wysiłkowej wynosi 30 sekund 

Obciążenie – obciążenie w postaci 7.5 % wagi badanego umieszczone na sztaludze aparatury  

Praca wysiłku [W] wyrażona w dżulach [J] – jest to wielkość pracy jaką wykonuje badany w trakcie całego 

testu [ 30 sek. ] Jest zależna od ilości wykonanych obrotów pedałami i dobranego obciążenia. Jest tym 

wyższa, im jest więcej wykonanych obrotów pedałami. 

Moc średnia [Psr] – średnia moc wysiłku uzyskana w czasie całego testu [ wyrażona w Watach ] 

Moc maksymalna [TuzPmax] – maksymalny wynik mocy osiągnięty podczas testu.  Uzyskany jest w 

momencie największej szybkości obrotów na cykloergometrze. Wysoki poziom mocy maksymalnej 

świadczy wprost o poziomie zdolności szybkościowych. 

Czas uzyskania mocy maksymalnej [Pmax]– jest to czas w jakim badany uzyskał maksymalną moc wysiłku. 

Najlepszy rezultat testu uzyskuje się jeśli moc maksymalną badany osiągnie w jak najkrótszym czasie a 

następnie tą moc utrzyma jak najdłużej.  

A – dane osobowe* 

B – ustawienia 

sprzętu 

C – wyniki testu 

D – parametry             

biochemiczne** 

 

w projekcie 1000 genomów: 

 * nie wpisywane dane, 

istotna jest tylko masa 

** dane nie mierzone 

 



 
Moc graniczna utrzymania  [Pgru] wyrażona w Watach– jest to spadek mocy o ….ileś od mocy 

maksymalnej  

Moc średnia utrzymania [Psru] wyrażona  w Watach– średnia moc uzyskana w czasie utrzymania. 

Czas uzyskania Pgru [ wyrażony w sekundach ] – jest to czas utrzymania mocy maksymalnej   

Czas utrzymania Pgru [ wyrażony w sekundach ] – jest to …. 

 

Podsumowując : najistotniejsze jest, aby uzyskać jak najwyższą moc maksymalną [Pmax] w jak 

najkrótszym czasie [TuzPamx ] i utrzymać tę moc w jak najdłuższym czasie [TtrzPgr]. Im lepsze wyniki, tym 

większa zdolność organizmu do wysiłków szybkościowych.  

 


