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G!"bokie, prawid!owe oddychanie znakomicie tonizuje prac" serca 

i centralnego uk!adu nerwowego, polepsza krwioobieg. 

 [ ukianow, 1954] 

1. Wst p 

Co cztery sekundy organizm pobiera tlen, a pozbywa si! dwutlenku w!gla 

– czyli oddycha. W spoczynku oddychanie jest automatyczne, co nie zawsze 

znaczy: racjonalne. Je"li cz#owiek chce $y%, mo$e zrezygnowa% z wielu rzeczy, 

ale nie z oddychania. Bez powietrza cz#owiek mo$e wytrzyma% ok. 4 minut 

(sportowcy ok. 5 minut). D#u$sza przerwa w dop#ywie tlenu do mózgu wywo#u-

je nieodwracalne zmiany jego funkcjonowania. Ogromne znaczenie mia#o ra-

cjonalne oddychanie w staro$ytnym Egipcie, gdzie nazywano je lekiem uzdra-

                                                           
1  Wy$sza Szko#a Wychowania Fizycznego i Turystyki w Bia#ymstoku. 
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wiaj&cym królów. Egipcjanie i Chi'czycy du$& wag! przywi&zywali do odde-

chu jako (ród#a $ycia [44]. Budda poucza#, $e oddychanie jest $yciem. 

Wyj&tkowe znaczenie ma oddychanie przy wykonywaniu %wicze' fizycz-

nych. Prawid#owe po#&czenie rytmu oddychania i ruchów jest warunkiem za-

chowania zdrowia i zdolno"ci do pracy, a tak$e osi&gni!cia wysokich wyników 

w sporcie. O racjonalnym sposobie od$ywiania i snu opublikowano niezliczon& 

liczb! prac, natomiast niewiele – o rytmice racjonalnego oddychania (w propor-

cji do jego znaczenia dla zdrowia i $ycia cz#owieka). )ladowe informacje o tym 

wa$nym zagadnieniu znajduj& si! w niektórych podr!cznikach dotycz&cych 

zachowania zdrowia [12], ale brak ich w teorii wychowania fizycznego i sportu, 

a tak$e antropomotoryki [1–10, 11, 13–24, 37, 41–43]. Pierwszy na to wa$ne 

zagadnienie zwróci# uwag! W. Farfel w podr!czniku fizjologii sportu [5],  

a kilka lat pó(niej A. Ter-Owanesjan w monografii o sporcie [39]. Nast!pnie 

pojawi#a si! ciekawa monografia J. Jewgeniewoj [8], dotycz&ca oddychania 

podczas %wicze' przez sportowców. Problem racjonalnego oddychania stanowi# 

przedmiot szczególnego zainteresowania wiele lat temu, stopniowo jednak za-

cz&# by% usuwany na margines. Obecnie pojawia si! jedynie w zaw!$onej po-

staci [29–31, 34, 35, 38, 40]. St&d celami niniejszej pracy s&: 1. Przypomnienie 

niektórych pozycji pi"miennictwa dotycz&cych relacji rytmu oddychania a ru-

chów. 2. Okre"lenie najwa$niejszej fazy oddychania podczas wykonywania 

%wicze'. 3. Opracowanie klasyfikacji faz oddychania w ró$nych dyscyplinach 

sportu. 4. Sposoby tworzenia sztuki racjonalnego oddychania. 5. Relacja racjo-

nalnego oddychania i wytrzyma#o"ci. 

2. Akcentowanie wydechu podczas oddychania 

Oddychanie sk#ada si! z wdechu, pauzy i wydechu. Pauzy nie nale$y my-

li% z zatrzymaniem oddechu, którego czas regulowany jest "wiadomie przez 

cz#owieka. W spoczynku cz#owiek oddycha oko#o 16 razy na minut!, 1000 razy 

na godzin! i 666 milionów razy w $yciu trwaj&cym oko#o 78 lat. Wentylacja 

p#uc w stanie spoczynku wynosi 6–8 litrów na minut!, a podczas pracy fizycz-

nej mo$e przekracza% 100 litrów. Podczas treningu o du$ej intensywno"ci wiel-

ko"ci te mog& by% jeszcze wy$sze. W czasie doby cz#owiek wdycha i wydycha 

1300 litrów powietrza. Zdolno"% adaptacyjna do niedoboru powietrza uwarun-

kowana jest genetycznie, ale w pewnym zakresie mo$e by% rozwijana. 

W znacznym stopniu zale$y ona od pojemno"ci p#uc, której maksymalne wiel-
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ko"ci, mieszcz&ce si! w granicach 5–7 litrów, dotycz& p#ywaków. Fenomen 

biologiczny stanowi pojemno"% p#uc 8-krotnego mistrza olimpijskiego w p#y-

waniu, M. Phelpsa, osi&gaj&ca wielko"% 12 litrów (2,5 razy wi!cej ni$ "rednia 

cz#owieka). 

Wed#ug W.  ukianowa: „*wicz&c mi!"nie oddechowe, trzeba zwraca% 

uwag! na wydech, nie zatrzymywa% go, a na odwrót – stara% si! go wzmóc. 

Podczas chodzenia, spaceru trzeba koordynowa% ruch i oddychanie, zachowuj&c 

przyk#adowo taki rytm: 2–3 kroki – wdech, 4–5 kroków – wydech. Im d#u$szy 

wydech, tym g#!bszy i warto"ciowszy jest wdech. Podczas takiej leczniczej 

przechadzki nie zaleca si! prowadzenia rozmowy, bo zak#óca ona rytm oddy-

chania. Trzeba si! nauczy% oddycha% przez nos, a nie przez usta. Podczas oddy-

chania przez nos powietrze si! ogrzewa, uwalnia si! od kurzu i innych mecha-

nicznych zanieczyszcze'. G#!bokie, prawid#owe oddychanie znakomicie tonizu-

je prac! serca i centralnego uk#adu nerwowego, polepsza krwioobieg” [12].  

Wzmo$ony wydech uruchamia dodatkowe jednostki motoryczne, a w szer-

mierce oddzia#uje te$ psychologicznie na przeciwnika. Podobno umiej!tno"% 

racjonalnego oddychania w sporcie zapo$yczona zosta#a z w#oskiej szko#y 

"piewu, której podstaw! stanowi bardziej d#ugotrwa#y intensywny wydech ni$ 

wdech, bo opró$nione p#uca bez udzia#u cz#owieka same nape#ni& si! powie-

trzem. Na podstawie licznych faktów ustalono, i$: „...wydech zwi!ksza si#! 

mi!"ni, a wdech j& zmniejsza. Dlatego wydech winien pokrywa% si! w czasie  

z momentem najwi!kszego wysi#ku, a wydech – z momentem najmniejszego 

wysi#ku…”. I dalej: „…je$eli w ruchach znajduj& si! momenty wymagaj&ce 

wielkiego wysi#ku, winny one by% powi&zane z wydechem, niezale$nie od tego, 

jakie w tym momencie przyjmuje po#o$enie cia#o, sprzyjaj&ce lub niesprzyjaj&-

ce rozszerzeniu klatki piersiowej” [5]. 

Jedynie niemowl!ta oddychaj& racjonalnie. Wi!kszo"% doros#ych osób nie 

potrafi ekonomicznie i rytmicznie oddycha%. Czym to t#umaczy%? Zachowanie 

cz#owieka niekorzystnie modyfikuj& czynniki "rodowiskowe – pozbawiaj&c go 

naturalnej zdolno"ci prawid#owego oddychania. Codzienny tryb $ycia, w któ-

rym dominuj& praca po#&czona z siedzeniem i cz!sto towarzysz&cy jej stres, 

sprzyja kszta#towaniu si! powierzchownego i arytmicznego oddechu. Pogarsza 

to zaopatrzenie mózgu w tlen, wywo#uj&c: z#e samopoczucie, ospa#o"%, leni-

stwo, l!ki, agresywno"%, niecierpliwo"% itp. Dla przywrócenia umiej!tno"ci 

prawid#owego oddychania niezb!dne jest stosowanie np. %wicze' oddechowych 

jogów.  
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Je"li oddychanie jest tak wa$ne dla normalnego $ycia cz#owieka, to po-

winno stanowi% cz!"% systemu kszta#cenia. Jedynie w nielicznych narodowych 

kulturach, np. w Japonii i Chinach, umiej!tno"% oddychania doprowadzono do 

sztuki stanowi&cej przedmiot specjalnej troski w czasie wielu lat $ycia cz#owie-

ka i istotn& cz!"% sk#adow& higieny umys#owej. 

3. Rytm oddychania podczas wykonywania ró!nych "wicze# 

Oddychanie ma wyj&tkowe znaczenie podczas wykonania %wicze' fizycz-

nych. Im wi!ksza intensywno"% wykonywanych %wicze', tym wa$niejsza staje 

si! umiej!tno"% racjonalnego oddychania. Chodzi nie tylko o w#a"ciwe propor-

cje czasowe pomi!dzy wdechem a wydechem i przerwami mi!dzy nimi, ale 

jeszcze odpowiednio akcentowan& ich intensywno"%. Nie jest to proste, 

uwzgl!dniaj&c ogromne zró$nicowanie dyscyplin sportu i stosowanych w nich 

%wicze'. Dla ilustracji poruszonego zagadnienia u#o$y#em klasyfikacj! rytmu 

oddychania uzale$nionego od rodzaju ruchów. Ma ona wst!pny charakter, gdy$ 

dotychczas, mimo wa$no"ci tego zagadnienia, doszukano si! zaledwie jednej 

próby opracowania takiej klasyfikacji [39]. 

Prostsze jest zharmonizowanie rytmiki ruchów i oddychania w tzw. cy-

klicznych dyscyplinach sportu, np. w wios#owaniu w kajaku lub #odzi wio"lar-

skiej jednego zawodnika. Skomplikowane jest ono w obu dyscyplinach, kiedy 

wios#owanie dotyczy osad wieloosobowych. Wypo"rodkowanie jakiego" #red-

niego rytmu dla ca#ej osady jest zadaniem na pograniczu nieopisanej dotychczas 

sztuki, stanowi&cej tajemnic" warsztatu trenerskiego. Sztuki – dobieranej ka$do-

razowo do konkretnego zespo#u zawodników. Tak$e w tych licznych cyklicz-

nych dyscyplinach wyst!puje du$e zró$nicowanie tej rytmiki, bo np. w biegu 

sprinterskim na 100 m, mimo cykliczno"ci ruchów, brak czasu na racjonalne 

oddychanie, które jest zast!powane powierzchownym. Dlatego te$ zad#u$enie 

tlenowe sprinterów po biegu wynosi 94–96%. Skomplikowane jest po#&czenie 

rytmiki ruchów z oddechem w p#ywaniu, wymaga zatem specjalnego nauczania. 

Znaczenie oddychania w nauce p#ywania w#a"ciwie ilustruje aforyzm: Kto nie 

potrafi prawid!owo oddycha$, ten nie umie p!ywa$. 

Bardziej z#o$one relacje mi!dzy rytmem ruchów a oddychania wyst!puj& 

w dyscyplinach o ruchach cykliczno-acyklicznych, np. w rzucie oszczepem czy 

skokach lekkoatletycznych, w których po cyklicznym rozbiegu nast!puje acy-

kliczna faza rzutu lub odbicia. Obie te fazy stanowi& najwa$niejsze fragmenty 



Znaczenie rytmu ruchów i oddychania…  

 

77 

 

konkurencji #&cz&ce si! "ci"le z bardzo intensywnym wydechem. Szczególnie 

z#o$one jest dok#adne umiejscowienie odbicia w skokach lekkoatletycznych, np. 

w skoku wzwy$ – w stosunku do poprzeczki, a w skoku w dal – na belce. Wy-

maga to licznych zdolno"ci koordynacyjnych, których optymalna kombinacja 

sk#ada si! na specyficzne poj!cie czucia poprzeczki lub czucia belki. Kszta#to-

wanie takiego czucia wymaga ponadto wysokiego poziomu czucia cia!a i czu-

cia ruchów oraz d#ugiego okresu treningu. 

Najbardziej z#o$ony wariant tej rytmiki wyst!puje w dyscyplinach sportu, 

w których dominuj& ruchy acykliczne, np. w pchni!ciu kul&, rzucie m#otem czy 

podnoszeniu ci!$arów. Wykonuje si! je na bezdechu (zatrzymanym oddycha-

niu), a w ko'cowym fragmencie ruchu – podczas maksymalnego wysi#ku  

(w pchni!ciu lub rzucie) – wyst!puje intensywny wydech przewa$nie po#&czony 

z okrzykiem. Zatrzymanie powietrza w p#ucach unieruchamia klatk! piersiow&  

i tworzy korzystniejsze warunki dla skurczu mi!"ni ko'czyn górnych i dolnych. 

Ci!$arowcy, przed wykonaniem podrzutu, chwytaj& gryf sztangi, wykonuj& 

wdech i – zatrzymuj&c oddech – bior& sztang! na pier". Trzymaj&c sztang! na 

piersi, wykonuj& wydech, a nast!pnie bior& wdech i – zatrzymuj&c oddech – 

wykonuj& podrzut. Wzmo$ony wydech towarzyszy tak$e odbiciu w skokach, 

uderzeniom rakiet& w pi#k! w tenisie i pchni!ciom w szermierce. Wydech taki 

uruchamia dodatkowe jednostki motoryczne, a w szermierce oddzia#uje te$ 

psychologicznie na przeciwnika. 

Naruszenie racjonalnej rytmiki oddychania podczas %wicze', np. wykona-

nie wdechu podczas odbicia w skoku wzwy$ lub podrzucie sztangi, mo$e za-

k#óci% jego technik! i uniemo$liwi% osi&gni!cie znacz&cego wyniku. Wyj&tko-

wo z#o$one relacje mi!dzy arytmiczno"ci& ruchów a oddychania wyst!puj&  

w p#ywaniu synchronicznym po#&czonym przewa$nie z d#ugotrwa#ym zatrzy-

maniem oddechu, nik#& s#yszalno"ci& muzyki podczas zanurzenia zawodniczek 

w wodzie i konieczno"ci& podporz&dkowania rytmu oddychania specyfice wy-

konywanych %wicze' i ca#ego uk#adu. Wykonywanie w tych z#o$onych warun-

kach zespo#owych uk#adów %wicze' wymaga nie tylko znacz&cej pojemno"ci 

p#uc, wysokiego poziomu licznych zdolno"ci koordynacyjnych, ale te$ czucia 

partnerek. 

Krótsze zatrzymanie oddechu charakteryzuje te$ strzelanie w #uku i pisto-

letu. Podczas sk!adania si" do strza!u – celowania, wypuszczania strza#y lub 

poci&gni!cia cyngla – wi!kszo"% zawodników zatrzymuje oddech na pó!wyde-

chu lub pó!wdechu. Jest to konieczne dla unikni!cia ko#ysania klatki piersiowej 
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i w celu zatrzymania w bezruchu pasa barkowego. Zatrzymanie oddechu na  

12–15 sekund umo$liwia lepsz& koncentracj! uwagi na wykonywanych ruchach 

[39]. Dlatego dyscypliny te szczególnie niekorzystnie wp#ywaj& na rozwijaj&cy 

si! jeszcze organizm m#odego cz#owieka. 

Wyj&tkowo z#o$ony rodzaj relacji mi!dzy rytmik& ruchu a oddychaniem 

wyst!puje te$ w zespo#owych grach sportowych. W nich regulatorem oddycha-

nia jest zachowanie si! przeciwnika. Wp#ywa ono na du$& zmienno"% rytmiki 

oddychania. W dyscyplinach tych rytm oddychania zmienia si! w zale$no"ci od 

stosowanych elementów technicznych podczas gry i jego rytmiczno"% przeplata 

si! z arytmiczno"ci& oraz z jego zatrzymywaniem. Zmienno"% ta w du$ym stop-

niu uzale$niona jest od szybko"ci gry. Wed#ug niektórych autorów najwi!ksza 

dynamika gry charakteryzuje hokej na lodzie. 

Pod wzgl!dem relacji rytmu ruchu i oddychania szczególn& grup! stano-

wi& dyscypliny sportu, w których niezb!dne jest wykonywanie %wicze' z towa-

rzyszeniem muzyki – np. w gimnastyce sportowej i artystycznej, #y$wiarstwie  

i wrotkarstwie figurowym, p#ywaniu synchronicznym czy w towarzyskim ta'cu 

sportowym. W tych sportach rytm muzyki narzuca rytm ruchów, a ten – rytm 

oddychania. Zharmonizowanie tych trzech sk#adowych w optymalnie funkcjo-

nuj&c& ca#o"% – uk#ad sprz!$ony i wspó#zale$ny – jest bardzo skomplikowane  

i wymaga nie tylko wieloletniego treningu, ale te$ wysokiego poziomu koordy-

nacji ruchowej. Zharmonizowanie to szczególnie z#o$one jest w uk#adach ró$-

nych odmian gimnastyki "ci"le limitowanych czasem i rytmem muzycznym. 

Dlatego dla osi&gni!cia znacz&cych sukcesów niektórych zawodniczek nie-

zb!dne si! staje opracowanie indywidualnej partytury oddychania podczas wy-

konywania %wicze', a szczególnie gimnastycznych lub akrobatycznych.  

W niektórych dyscyplinach sportu, jak np. w gimnastyce artystycznej, po#&cze-

nie rytmu muzyki i oddychania komplikuje wykonywanie %wicze' z przybora-

mi, którymi zawodniczka $ongluje podczas wykonywania rozmaitych %wicze'. 

Na#o$enie si! wspó#zale$no"ci tylu sk#adowych znacznie komplikuje zgranie 

rytmiki ruchów i oddychania. 

Ten krótki przegl&d rodzajów rytmiki oddychania w zale$no"ci od charak-

teru ruchu pokazuje, jak z#o$one warunki funkcjonowania cz#owieka wyst!puj& 

w sporcie. W nim dla osi&gni!cia nawet ma#o znacz&cego sukcesu cz#owiek 

musi przystosowa% si! do sposobu oddychania, jaki narzuca mu specyfika 

uprawianej dyscypliny. Trening w ka$dej dyscyplinie sportu wymaga obecnie 

wszechstronno"ci, tj. uczenia si! techniki ró$nych %wicze', st&d wymaganie to 
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dotyczy te$ umiej!tno"ci oddychania. Co równie wa$ne, wykonywanie iden-

tycznych %wicze', ale o ró$nej intensywno"ci, wymaga innego po#&czenia z ru-

chem wdechu i wydechu. Oto dwa przyk#ady, ilustruj&ce t! odmienno"%. Ci!$a-

rowiec, podnosz&c sztang! na wyci&gni!te r!ce, nie wykonuje wdechu, a wy-

dech lub zatrzymuje oddech, napinaj&c w tym czasie muskulatur! oddechow&. 

Wio"larz podczas poci&gni!cia wios#ami w #odzi akademickiej prostuje tu#ów  

i nogi. W tym czasie wykonuje nie wdech, a wydech lub zatrzymuje oddech, 

napinaj&c mi!"nie wydechowe. Na odwrót, w czasie przenoszenia wiose# nad 

wod& pochyla mocno tu#ów, zginaj&c tak$e nogi. Wydawa#oby si!, i$ powstaj& 

wtedy korzystne anatomiczne warunki dla wykonania wydechu, tymczasem 

w#a"nie w tym momencie wio"larze wykonuj& wydech. To kolejna trudno"%  

i inny rodzaj adaptacji. Wykaz ten uzmys#awia, jak z#o$one i zmienne warunki 

wyst!puj& podczas treningu sportowego. Zmuszaj& one zawodnika do ci&g#ego 

adaptowania si!, tj. przestrajania organizmu na nowy rodzaj wspó#zale$no"ci 

oddychania z charakterem %wicze'. Nie zawsze adaptacja jest udana, co skutku-

je niekorzystnym dla organizmu zatrzymywaniem oddychania w ró$nych fazach 

%wiczenia. Zawodnicy o wy$szym poziomie koordynacji ruchowej szybciej 

opanowuj& te relacje i pr!dzej osi&gaj& w nich doskona#o"%. 

Rekordowe osi&gni!cia w ró$nych dyscyplinach sportu zwi&zane s& z wy-

sokim poziomem umiej!tno"ci #&czenia rytmu ruchu i oddychania. Harmoni! t! 

winno si! kszta#towa% si! w czasie wieloletniego treningu jako przedmiot ukie-

runkowanych zabiegów i przemy"lanego systemu %wicze'. 

4. Sztuka racjonalnego oddychania i sposoby jej tworzenia 

Racjonalne oddychanie ma du$e znaczenie dla optymalnego funkcjonowa-

nia cz#owieka niezale$nie od wykonywanego zawodu, ale podczas wykonywa-

nia %wicze' ruchowych jego rola jest niemal decyduj&ca. Im wi!ksza ich inten-

sywno"%, tym sprawniejsze musi by% zaopatrzenie organizmu w tlen. Wymaga 

to nie tylko wysokiego poziomu wydolno"ci, ale jednocze"nie opanowania 

kunsztu oddychania adekwatnego do uprawianej dyscypliny sportu. O tym jak-

by zapomniano, nawet w podr!cznikach nauczania i doskonalenia techniki spor-

towej. Tymczasem prawie ka$de %wiczenie wymaga innej rytmiki oddychania, 

tj. rozmieszczenia w czasie wdechu i wydechu. 

Racjonalne oddychanie #atwiej zharmonizowa% z ruchem w konkretnych 

%wiczeniach. Oznacza ono optymalne po#&czenie np. ruchów lokomocyjnych 
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(m.in. biegu) z ruchami klatki piersiowej. Przejawia si! to w racjonalnej koor-

dynacji uk#adu nerwowo-mi!"niowego z oddechowym i sercowo-naczyniowym. 

Proces ten nie przebiega automatycznie. Wymaga on sta#ego doskonalenia si! 

zawodnika i trenera, jak te$ eksperymentowania – poszukiwania optymalnych 

rozwi&za' w oparciu o odczucia zawodnika gromadzone podczas treningu. Wy-

soki poziom tego zharmonizowania stanowi wa$n& cz!"% procesu samodoskona-

lenia si! zawodnika, jest zró$nicowany indywidualnie i uwarunkowany zarów-

no poziomem koordynacji ruchowej, jak te$ specyfik& uprawianej dyscyplin 

sportu. U wyj&tkowo zdolnych ruchowo zawodników proces ten przebiega sto-

sunkowo szybko i dlatego wydaje si!, i$ nie wymaga ingerencji z zewn&trz. 

Jednak nawet im trzeba podpowiedzie% w tym zakresie pewne prawid#owo"ci, 

ale nie mo$na za nich dobra% rozwi%za& szczegó!owych pasuj&cych jedynie do 

specyfiki ich organizmu. 

Wa$ne jest nauczanie oddychania niemal równolegle z opanowywaniem 

techniki %wicze', tj. najpierw opanowanie podstawowej struktury %wiczenia,  

a nast!pnie po#&czenie jej z oddychaniem. Nowe %wiczenia wywo#uj& wzrost 

emocji, niesprzyjaj&cych dok#adnej samokontroli ruchów, a tym bardziej oddy-

chania. Niektórzy zawodnicy wykonuj& cz!"% %wiczenia (lub nawet ca#e), za-

trzymuj&c oddech. Utrwalenie si! tego b#!du wywo#uje szybsze zm!czenie  

i mniej dok#adne wykonanie %wiczenia. Przy d#u$szym, tj. seryjnym wykonaniu 

%wicze', np. w sportach walki lub prezentowaniu uk#adów gimnastycznych, 

wywo#uje on stosunkowo szybkie zm!czenie, nawet przy znakomitym przygo-

towaniu wytrzyma#o"ciowym. Na odwrót, zawodnicy o ni$szym poziomie tego 

przygotowania, ale w#adaj&cy sztuk& oddychania, odnosz& wi!ksze sukcesy 

sportowe. 

Braki w zakresie umiej!tno"ci racjonalnego oddychania podczas wykony-

wania %wicze' obserwowano nawet u zawodników kadry narodowej Polski. 

)wiadczy to o niedoskona#o"ci stosowanych metod nauczania %wicze', ale te$  

o niewykorzystanych rezerwach zawodników. Jednak ich wykorzystanie wymaga 

informacyjnego doinwestowania zawodników i trenerów. To niedoinwestowanie 

trenerów wynika z braku informacji odno"nie wspó#zale$no"ci rytmiki oddycha-

nia i %wicze' w teorii nauczania ruchów, ale tak$e teorii wychowania fizycznego  

i sportu, a nawet nauki o ruchach cz#owieka (antropokinezjologii) [27, 32]. 

Obserwowano to te$ u zapa"ników kadry narodowej Polski podczas wyko-

nania specjalnego zestawu testów, m.in. rzutów manekinem czy podci&gania si! 

na dr&$ku. Nawet sporadycznie udzielane wskazówki przed ich wykonaniem 
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wielu zapa"nikom umo$liwi#o zwi!kszenie liczby powtórze' przy wykonaniu 

zada' testowych sprawno"ci ogólnej i specjalnej [25, 36]. Uzyskane wyniki, 

stanowi&ce cz!sto nowe rekordy 'yciowe poszczególnych zapa"ników wysokiej 

klasy, w oparciu o dora(ne i fragmentaryczne wskazówki "wiadcz& o mo$liwo-

"ci korygowania wcze"niej pope#nianych b#!dów w zakresie oddychania nawet 

u doros#ych zawodników z wieloletnim sta$em. Skuteczno"% jej zwi!ksza w#&-

czenie techniki racjonalnego oddychania do ró$nych rodzajów przygotowania: 

teoretycznego, technicznego, taktycznego, kondycyjnego, psychicznego. 

5. Relacja racjonalnego rytmu oddychania a wytrzyma$o%ci 

Wed#ug opinii licznych autorów wyst!puje bardzo "cis#a relacja pomi!dzy 

umiej!tno"ci& racjonalnego oddychania a wytrzyma#o"ci& – zarówno ogóln&, 

jak te$ specjaln&. Niedostrzeganie tej wspó#zale$no"ci znacznie obni$a poten-

cjalne mo$liwo"ci zawodnika, w tym te$ osi&gni!cie znacz&cego wyniku spor-

towego. Do ciekawych nale$& uwagi na ten temat by#ego mistrza "wiata w #y$-

wiarstwie figurowym, D. Jacksona: „Chc&c utrzyma% mi!"nie w odpowiednim 

napi!ciu, wykonywa#em te$ %wiczenia poza lodem. Wykonywane przeze mnie 

%wiczenia mia#y na celu doskonalenie uk#adu sercowo-naczyniowego. Podczas 

drogi do szko#y i zaj!% praktycznych wykonywa#em %wiczenia oddechowe: 

%wiczy#em kontrolowane oddychania zwi!kszaj&ce pojemno"% p#uc. Polega#o 

ono na wdechu powietrza przez nos w czasie, powiedzmy, dziesi!ciu kroków, 

wstrzymaniu oddechu przez dalsze dwa kroki i wydechu – wydaleniu zu$ytego 

powietrza z p#uc – przez usta podczas kolejnych dziesi!ciu kroków plus dwa. 

Gdy zaczyna#em to kontrolowane oddychanie, przez prawie tydzie' czu#em ból 

w klatce piersiowej, lecz wiem dok#adnie, i$ zwi!kszy#o to moj& wytrzyma#o"% 

co najmniej o 25%. Mog#em bez trudno"ci wykona% dwukrotnie z rz!du mój  

5-minutowy program dowolny ze wszystkimi skokami” [7]. 

Fakt, wzi!ty z praktyki treningu wielkiego mistrza, godny jest uwagi. Nie 

jest on nowy, gdy$ metod! hipoksji wiele lat temu stosowali zarówno znakomi-

ty biegacz E. Zatopek, jak i mistrzowie igrzysk olimpijskich w p#ywaniu – ro-

dze'stwo Ilza i John Kondrats [Jordanska i in. 1967]. Metoda ta kszta#tuje zdol-

no"% przystosowawcz& serca i ca#ego organizmu, jednak jej stosowanie winno 

podlega% kontroli lekarskiej [9]. Wyniki bada' przeprowadzonych na dwóch 

grupach zawodników wykaza#y znacz&cy wzrost wydolno"ci pracy na ergome-

trze rowerowym o 37–88% u poszczególnych osób grupy wykonuj&cej oddy-
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chanie w utrudnionych warunkach (podczas pracy oddychali powietrzem nasy-

conym zwi!kszon& ilo"ci& dwutlenku w!gla) [6]. 

6. Podsumowanie 

Przedstawione fakty "wiadcz& o ogromnym znaczeniu prawid#owej rytmiki 

oddychania i ruchu dla zdrowia i $ycia cz#owieka, jego wzmo$onej i ró$norod-

nej aktywno"ci oraz osi&gni!% sportowych. Dlatego racjonalne oddychanie pod-

czas %wicze' ruchowych winno by% przedmiotem szczególnej troski pedagogów 

wsz!dzie tam, gdzie wyst!puje aktywno"% ruchowa. Zasady racjonalnego oddy-

chania nale$a#oby uwzgl!dni% nie tylko w teorii nauczania ruchów, ale te$ wy-

chowania fizycznego, rekreacji, rehabilitacji, turystyce, a szczególnie w teorii 

poszczególnych dyscyplin sportu. 

7. Wnioski i zalecenia 

1. Wyj&tkowe znaczenie ma oddychanie przy wykonaniu %wicze' fizycz-

nych. Prawid#owe po#&czenie rytmu oddychania i ruchów jest warunkiem 

zachowania zdrowia i zdolno"ci do pracy oraz osi&gania wysokich wyni-

ków w sporcie. 

2. O rytmice racjonalnego oddychania opublikowano niewiele prac, w pro-

porcji do jego znaczenia dla zdrowia, $ycia cz#owieka i jego sukcesów  

w ró$nych rodzajach aktywno"ci. 

3. Wentylacja p#uc w stanie spoczynku wynosi 6–8 litrów na minut!,  

a podczas pracy fizycznej mo$e przekracza% 100 litrów.  

4. *wicz&c mi!"nie oddechowe, trzeba zwraca% uwag! na wzmo$ony wy-

dech. Im d#u$szy wydech, tym g#!bszy i warto"ciowszy jest wdech. Pra-

wid#owe oddychanie tonizuje prac! serca i centralnego uk#adu nerwowego, 

polepsza krwioobieg. 

5. Umiej!tno"% racjonalnego oddychania w sporcie zapo$yczono z w#oskiej 

szko#y "piewu. Jej podstaw! stanowi bardziej d#ugotrwa#y intensywny wy-

dech ni$ wdech, bo opró$nione p#uca bez udzia#u cz#owieka same nape#ni& 

si! powietrzem. 

6. Podobno jedynie niemowl!ta oddychaj& racjonalnie. Wi!kszo"% doros#ych 

osób nie potrafi ekonomicznie i rytmicznie oddycha%. Zachowanie cz#o-
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wieka niekorzystnie modyfikuj& czynniki "rodowiskowe, pozbawiaj&c go 

naturalnej zdolno"ci prawid#owego oddychania. 

7. W nielicznych narodowych kulturach, np. w Japonii i Chinach, umie-

j!tno"% oddychania doprowadzono do sztuki stanowi&cej przedmiot spec-

jalnej troski w czasie wielu lat $ycia cz#owieka i istotn& cz!"% sk#adow& 

higieny umys#owej. 

8. Wyj&tkowe znaczenie ma racjonalne oddychanie dla poprawnego wyko-

nania %wicze' fizycznych. Im wi!ksza intensywno"% wykonywanych %wi-

cze', tym wa$niejsza staje si! umiej!tno"% racjonalnego oddychania. Cho-

dzi nie tylko o w#a"ciwe proporcje czasowe pomi!dzy wdechem a wyde-

chem i przerwami mi!dzy nimi, ale te$ odpowiednio akcentowan& ich 

intensywno"%. 

9. Prostsze jest zharmonizowanie rytmiki ruchów i oddychania w tzw. cyk-

licznych dyscyplinach sportu, np. w wios#owaniu w kajaku lub #odzi 

wio"larskiej jednego zawodnika. Skomplikowane jest ono w obu dyscy-

plinach podczas wios#owania osad wieloosobowych.  

10. Najbardziej z#o$one warianty tej rytmiki wyst!puj& w dyscyplinach sportu, 

w których dominuj& ruchy acykliczne, np. w pchni!ciu kul&, rzucie m#o-

tem czy podnoszeniu ci!$arów. Wykonuje si! je na bezdechu (zatrzyma-

nym oddychaniu), a w ko'cowym fragmencie ruchu – podczas maksymal-

nego wysi#ku (w pchni!ciu lub rzucie) – wyst!puje intensywny wydech 

przewa$nie po#&czony z okrzykiem. 

11. Naruszenie racjonalnej rytmiki oddychania podczas %wicze', np. wyko-

nanie wdechu podczas odbicia w skoku wzwy$ lub podrzucie sztangi, 

mo$e zak#óci% jego technik! i uniemo$liwi% osi&gni!cie znacz&cego wy-

niku. 

12. Wyj&tkowo z#o$ony rodzaj relacji miedzy rytmik& ruchu a oddychaniem 

wyst!puje w zespo#owych grach sportowych, w których regulatorem 

oddychania jest zachowanie si! przeciwnika. Wp#ywa ono na du$& zmien-

no"% rytmiki oddychania. 

13. Szczególnie z#o$one jest zharmonizowanie rytmu ruchów i oddychania  

w uk#adach ró$nych odmian gimnastyki "ci"le limitowanych czasem i ryt-

mem muzycznym. Dlatego dla osi&gni!cia znacz&cych sukcesów nie-

których zawodniczek niezb!dne si! staje opracowanie partytury oddycha-

nia podczas wykonywania wybranych %wicze' gimnastycznych lub akro-

batycznych. 
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14. Trening w ka$dej dyscyplinie sportu wymaga uczenia si! i doskonalenia 

techniki ró$nych %wicze', a wi!c te$ umiej!tno"ci oddychania podczas ich 

realizacji. 

15. Rekordowe osi&gni!cia w ró$nych dyscyplinach sportu zwi&zane s& z wy-

sokim poziomem umiej!tno"ci #&czenia rytmu ruchu i oddychania. Har-

moni! t! winno si! kszta#towa% w czasie wieloletniego treningu jako 

przedmiot ukierunkowanych zabiegów i przemy"lanego systemu %wicze'. 

16. Nauczanie nowych %wicze' wywo#uje wzrost emocji, niesprzyjaj&cych 

dok#adnej samokontroli ruchów, a tym bardziej oddychania. Niektórzy 

zawodnicy wykonuj& cz!"% lub nawet ca#e %wiczenia, zatrzymuj&c oddech. 

17. Zasady racjonalnego oddychania nale$a#oby uwzgl!dni% nie tylko w teorii 

nauczania ruchów, ale te$ wychowania fizycznego, rekreacji, rehabilitacji, 

turystyce, a szczególnie w teorii poszczególnych dyscyplin sportu. 
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Summary 

 

The existence of a human body is conditioned by: food, sleep, respiration. 

Without food and sleep man can live longer than 60 days, without air approximately  

4 minutes. A longer break in access of oxygen to the brain results in irreversible 

changes of its functioning and hinders its normal activity. Majority of adults cannot 

breathe economically and rhythmically. If respiration has such importance for the 

normal life of man it should constitute a significant part of educational system. Only in 

few national cultures, including Asia (e.g. in Japan and China) the ability to breathe was 

made into an art. There, this art is subject to special care throughout many years of life 

of a person and is an essential component of mental hygiene. Respiration has particular 

importance while practicing physical exercise. It was a little number of papers publish 

about this very important problem. Very little information was also in monographs of 

physical education and sport theory. Therefore, the aims of this paper was: 1. Study the 

literature connected with respiration and movement rhythm. 2. To define which phase 

of respiration: expiration or inspiration is more important in different sport exercises.  

3. Elaboration a classification of kind respiration phase and different sports. 
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