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Kinga Brygida Woźniak1, Mateusz Rynkiewicz1

1 Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu

Wpływ realizacji planu treningowego Ewy Chodakowskiej 
„Killer” na poziom sprawności fizycznej i skład masy ciała 

– studium przypadku

Słowa kluczowe: trening sportowy, fitness, 
skład ciała, sprawność fizyczna

Wprowadzenie

Współczesny człowiek charakteryzuje się niską aktywnością ruchową. Przy-
czynia się to często do występowania chorób cywilizacyjnych zwanych także cho-
robami XXI wieku, takimi jak otyłość, cukrzyca, choroby układu krążenia [1]. Zdro-
wie, według WHO (Światowa Organizacja Zdrowia) jest to stan pełnego dobrego 
samopoczucia fizycznego, psychicznego i społecznego, a nie wyłącznie brak cho-
roby lub kalectwa.

Sprawność fizyczna jest bez wątpienia bardzo ważnym czynnikiem, który po-
prawia jakość życia każdego człowieka i wpływa pozytywnie na zdrowie. Wiąże się 
ona nie tylko ze zdrowiem cielesnym, ale także psychicznym. Dzięki aktywności ru-
chowej rośnie odporność na stres, samoocena i pewność siebie, w dodatku maleje 
ryzyko zachorowania na depresję, czy różnego rodzaju zaburzenia emocjonalne 
oraz inne choroby, takie jak otyłość i cukrzyca typu 2 [2].

Wiele osób uważa, że siedzący tryb życia jest skutkiem dynamicznie rozwijają-
cej się technologii. Wbrew pozorom nie musi ona wcale przeszkadzać w aktywnym 
stylu życia, wręcz przeciwnie – jest to pomoc, bez której wiele osób nie miałaby 
motywacji do ćwiczeń. Motyw jest pożądaniem kierowanym przez wewnętrzny 
stan naszej świadomości lub zewnętrzne sytuacje, które są uzewnętrzniane przez 
aktywne dążenia do wykonania działania, aby osiągnąć cel [3]. Dla innych jest to 
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działanie w celu zaspokojenia potrzeby [4]. Dla innych motywację stanowi możli-
wość doskonalenia poziomu sprawności fizycznej [5]. 

Osoby udostępniające w Internecie wyniki swoich osiągnięć treningowych 
otrzymują mnóstwo pozytywnych opinii. Czytając o sukcesach innych ludzi, zaczy-
nają wierzyć w osiągnięcie własnych celów. W XXI wieku głównie kobiety decydują 
się, by rozpocząć treningi w mieszkaniu. Może to być spowodowane brakiem czasu 
wolnego, który muszą poświęcać np. na opiekę nad dzieckiem, czy dbanie o dom. 
Bez wątpienia jest to dobra alternatywa dla ludzi niemających wystarczająco dużo 
pieniędzy, by regularnie uczęszczać na zajęcia do klubów fitness lub siłownię. 
W dzisiejszych czasach rośnie popularność filmów znajdujących się na różnego ro-
dzaju stronach internetowych. Dzięki temu, każdy człowiek może poprawić swoją 
sprawność fizyczną lub schudnąć bez wydawania oszczędności na specjalistyczne 
plany treningowe i diety.

Termin „fitness”, znany jest w Polsce od kilkunastu lat i zyskuje coraz to więk-
szą popularność, głównie dzięki dostrzeganiu ludzkiego ciała, starannej dbałości 
o jego wygląd, także bycie sprawnym przez całe życie. Fitness definiowany jako 
„dynamiczny stan (system) poszukiwań dobrego samopoczucia z punktu widze-
nia psychologicznego i socjologicznego, w połączeniu z dążeniem do osiągnięcia 
maksymalnej (dla jednostki) sprawności fizycznej — poprzez różnorodne formy 
ruchowe dostosowane do możliwości, gustu, oczekiwań tej jednostki, która tym 
samym bierze odpowiedzialność za doskonalenie funkcjonalne własnego orga-
nizmu” [6].

Spośród wielu zorganizowanych form aktywności fizycznej, ukierunkowa-
nych na poprawę sprawności fizycznej wiele osób wybiera ćwiczenia w domu. 
Ćwicząc wzorują się na licznych filmach dostępnych w Internecie. Jednym z naj-
popularniejszych treningów dostępnych jest trening Ewy Chodakowskiej „Kil-
ler”. Zalicza się on do grupy treningów o charakterze interwałowym. Autorka 
wspomnianego planu treningowego opisuje go w następujący sposób: „bez 
odpoczynku i bez przerw mieszam maksymalne tempo w ćwiczeniach kardio - 
angażujących jak najwięcej partii mięśniowych z ćwiczeniem siłowym, również 
angażującym całe ciało. Spalamy dzięki temu maksymalną ilość kalorii. Po mie-
siącu regularnych treningów kondycja diametralnie wzrasta. Trening interwało-
wy wyjątkowo ją poprawia” [7].

Zadaniem pracy było określenie wpływu planu treningowego „Killer” na po-
ziom sprawności fizycznej i skład ciała osoby badanej, w związku z tym sformuło-
wano następujące cele: 
1. Sprawdzenie, czy po realizacji planu treningoweg „Killer” osoba badana osią-

gnie lepsze wyniki w bateriach testów sprawnościowych Eurofit. 
2. Określenie, czy po ośmiu tygodniach wykonywania treningów poprawią się pa-

rametry analizy składu ciała osoby badanej. 
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Założono, że: 
1. Wyniki testów sprawności fizycznej osoby badanej nieznacznie się poprawią;
2. Parametry analizy składu masy ciała osoby badanej ulegną poprawie.

Materiał i metody badawcze

Opisane w dalszej części pracy badania przeprowadzono na jednej oso-
bie – 22-letniej studentce wychowania fizycznego na Uniwersytecie Zielonogór-
skim. Osoba badana przez cały okres szkoły podstawowej i gimnazjalnej (7 lat) 
trenowała piłkę koszykową w Lubelskim Uczniowskim Klubie Sportowym. Treningi 
odbywały się trzy razy w tygodniu. W ostatniej klasie gimnazjum doznała kontu-
zji stawu kolanowego, co było przyczyną zakończenia treningów. W okresie 6 lat 
poprzedzających eksperyment osoba badana nie prowadziła systematycznych tre-
ningów, z wyjątkiem zajęć sprawnościowych wynikających z programu studiów. 
W okresie poprzedzającym badania osoba nie przyjmowała żadnych leków, nie 
wykonywała wyczerpujących ćwiczeń fizycznych oraz nie zmieniała dotychczaso-
wej diety. Przy wysokości ciała 175 centymetrów i masie ciała ok. 75 kilogramów, 
wskaźnik BMI badanej wynosił prawie 25, co stanowiło granicę przedziału dla zdro-
wego człowieka. Badania przeprowadzono podczas 6 semestru studiów, na którym 
w programie były jedynie 2 godziny tygodniowo aktywności fizycznej podczas za-
jęć ze specjalizacji instruktorskiej z pływania. 

W pracy wykorzystano test Eurofit, w skład którego wchodziło osiem prób:

Marsz na dystansie 2 km – test wytrzymałości
Zadaniem osoby badanej było przejście w jak najszybszym czasie dwóch ki-

lometrów. W celu określenia poziomu wytrzymałości wykorzystano normy i wzór 
podany przez [8]:

Równanie dla wyliczeń poziomu wytrzymałości kobiet: 

304 – (min × 8,5 + s × 0,14 + HR × 0,32 + WQ × 1,1) – wiek × 0,4, 

gdzie: 
min – czas pokonania dystansu [min], 
s – czas pokonania dystansu [s], 
HR  – częstość skurczów serca [ud/min], 
WQ – wskaźnik Queteleta [kg/m2], 
wiek – lata

Siady z leżenia tyłem – test siły mięśni brzucha
Test siły mięśni brzucha składał się z trzech prób. W każdej z nich pozycja wyj-

ściowa osoby badanej wyglądała następująco: w leżeniu tyłem na twardym pod-
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łożu, z ugiętymi w kolanach kończynami dolnymi pod kątem 90 stopni, przy pod-
parciu się o podłoże podeszwami stóp. Zadaniem było wykonanie jak największej 
ilości przejść z leżenia tyłem do siadu, w czasie trzydziestu sekund: 
-	 w próbie pierwszej z dotknięciem palcami dłoni kolan, przy wyprostowanych 

ramionach,
-	 w próbie drugiej z dotknięciem łokciami ud, przy skrzyżowanych na klatce pier-

siowej ramionach,
-	 w próbie trzeciej z dotknięciem łokciami ud, przy podtrzymywaniu z obu stron 

głowy dłońmi.

Skłon tułowia w przód w siadzie prostym – test gibkości
Zadaniem osoby badanej w teście gibkości, było jak najdalsze sięgnięcie palcami 

dłoni do wystającej części skrzyni, o wymiarach: wysokość – 32 cm, długość – 50 cm, 
szerokość – 40 cm, deska z częścią wystającą 25 cm do przodu. Wynik próby zmierzo-
no w centymetrach, dotknięcie części wystającej oznaczało wynik 25 cm. Im dalsze 
sięgnięcie tym wyższy wynik można było uzyskać - np. 5 cm dalej - wynik 30 cm.

Stanie na jednej nodze – test równowagi
Zadaniem osoby badanej w teście równowagi było stanie na dowolnej no-

dze przy zamkniętych oczach, boso lub mając stopę w skarpecie. W utrzymaniu 
równowagi dozwolono pomaganie sobie (balansowanie) drugą nogą i ramionami. 
Zabroniono wykonywania podskoków oraz innych sposobów przemieszczania się. 
Stoper włączono, gdy badany stanął na jednej nodze, w momentach utraty równo-
wagi stoper zatrzymywano. Wynik ostateczny to liczba prób (podparcia) w ciągu 
30 sekund.

Skok w dal z miejsca – test mocy kończyn dolnych
Zadaniem osoby badanej było wykonanie jak najdalszego skoku w dal z miej-

sca. Pozycja wyjściowa: w rozkroku ze stopami ustawionymi równolegle przed linią 
odbicia. Ruch: pochylenie tułowia, ugięcie nóg w kolanach (półprzysiad) z równo-
czesnym zamachem obu rąk dołem w tył, po czym wymach rąk w przód - energicz-
ne wybicie obunóż w przód. Wynik zmierzono w centymetrach na podstawie dłu-
gości skoku od wyznaczonej linii odbicia do najbliższego śladu pozostawionego 
przez piętę osoby badanej.

Zwis na drążku o ramionach ugiętych – test siły kończyn górnych
Zadanie osoby badanej polegało na jak najdłuższym utrzymaniu się w zwi-

sie na drążku o ramionach ugiętych w stawach łokciowych. Przystępując do próby, 
ćwiczący chwycił drążek nachwytem, palcami od góry i kciukiem od dołu, na sze-
rokość barków tak, że jego broda znalazła się powyżej drążka. Próba rozpoczęła się 
w chwili, gdy badany samodzielnie zawisł na drążku, a zakończyła – gdy jego oczy 
znalazły się poniżej drążka. Wynikiem testu był czas zwisu zmierzony w sekundach.
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Ściskanie dynamometru – test siły dłoni 
Zadaniem osoby badanej w teście siły dłoni było ściśnięcie dynamometru 

z maksymalną siłą. W tym celu należało: objąć wygodnie dynamometr palcami, 
następnie opuścić rękę wzdłuż tułowia nie dotykając nią uda, w końcu – ścisnąć 
urządzenie. W czasie próby badana stała w rozkroku, a druga ręka była swobodnie 
opuszczona. Wynik zmierzony został z dokładnością do jednego kilograma.

Stukanie w krążki – test szybkości ruchów kończyny górnej
Do testu szybkości ruchów kończyny górnej wymagany był następujący 

sprzęt i pomoce: stół o takiej wysokości, by sięgał do pępka badanego, dwa tektu-
rowe krążki o średnicy 20 cm - przyklejone do stołu w odległości 60 cm od siebie, 
tekturowy prostokąt o wymiarach 10 × 20 cm naklejony pośrodku między krążka-
mi oraz stoper. 

Zadaniem osoby badanej było jak najszybsze dotykanie na przemian dwóch 
krążków za pomocą ręki sprawniejszej. Dłoń mniej sprawna znajdowała się pod-
czas testu na tekturowym prostokącie. Przed rozpoczęciem próby dłoń ręki spraw-
niejszej należało ułożyć skrzyżnie na przeciwległym krążku. Badany miał wykonać 
25 dotknięć każdego krążka, czyli 50 ruchów. Wynikiem testu był czas potrzebny 
do wykonania próby podany w sekundach, z dokładnością do setnych sekundy.

Pomiar składu ciała z zastosowanie bioimpedancji elektrycznej
Pomiar masy ciała i składu ciała wykonano z zastosowaniem metody bioimpe-

dancji elektrycznej (BIA - Bioelectrical Impedance Analysis), z wykorzystaniem wie-
lozakresowego analizatora Tanita MC980. Według Lewitt, analiza bioimpedancji 
elektrycznej to wiarygodny, nieinwazyjny, bezpieczny i skuteczny sposób badania 
składu ciała u osób zdrowych, jak i cierpiących na cukrzyce, nadciśnienie tętnicze, 
otyłość i inne choroby [9]. Dodatkowo zastosowanie zmiennej częstotliwości po-
miarowej gwarantuje uzyskanie wiarygodnych wyników [10]. Wysokość ciała zmie-
rzono stosując standardową procedurę z wykorzystaniem antropometru. 

Opis zastosowanego treningu

Trening „Killer” trwa czterdzieści pięć minut, w ciągu których można wyod-
rębnić trzy części po piętnaście minut. Każda z tych części to pięć minut treningu 
kardio – intensywne tempo oraz dziesięć minut ćwiczeń zasadniczych (siłowych, 
z własnym ciężarem ciała) – tempo umiarkowane. Pięć minut kardio to m.in.: prze-
skoki z nogi na nogę, pajace, marsz, bieg i sprint w miejscu, których zadaniem jest 
rozwój wytrzymałości krążeniowo-oddechowej. Kolejne 10 minut ćwiczeń zasadni-
czych to nic innego jak różne 3 lub 4 ćwiczenia funkcjonalne (każde po 10–20 pow-
tórzeń), które mają za zadanie angażować jak najwięcej grup mięśniowych. Każdą 
serię ćwiczeń funkcjonalnych należy powtórzyć trzy razy (tab.1).
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Tabela 1.

Opis treningu „Killer”

część ćwiczenia dynamiczne ćwiczenia siłowe
liczba 
serii

cz
ęś

ć 
I

m.in.: marsz w miejscu, krążenia ramion 
w przód/tył, trucht w miejscu, bieg ze 
skurczem nóg w miejscu, pajacyki, prze-
skoki, bieg w miejscu, bieg z wysokim 
unoszeniem kolan, podskoki obunóż 

1. wypad nogi P, wyskok w górę z nogą P 
ugiętą w kolanie (× 15), wypad nogi L, 
wyskok w górę z nogą L ugiętą w kola-
nie (× 15)

m.in.: marsz w miejscu, krążenia ramion 
w przód/tył, trucht w miejscu, bieg ze 
skurczem nóg w miejscu, pajacyki, prze-
skoki, bieg w miejscu, bieg z wysokim 
unoszeniem kolan, podskoki obunóż 

m.in.: marsz w miejscu, krążenia ramion 
w przód/tył, trucht w miejscu, bieg ze 
skurczem nóg w miejscu, pajacyki, prze-
skoki, bieg w miejscu, bieg z wysokim 
unoszeniem kolan, podskoki obunóż

2. podpór przodem, skurcz RP, opad, 
skurcz RL, opad, wymach w tył NR 
opad, wymach w tył NL opad (× 10)

3. siad równoważny, ręce ugięte w sta-
wie łokciowym, dłonie na karku, skręty 
tułowia z równoczesnym ugięciem na-
przemian PN w stawie kolanowym i LN 
(× 15)

4. wyskok do góry, przysiad, wyrzut nóg 
w tył, przysiad, wyskok (× 15)

3

cz
ęś

ć 
II

m.in.: marsz w miejscu, krążenia ramion 
w przód/tył, trucht w miejscu, bieg ze 
skurczem nóg w miejscu, pajacyki, prze-
skoki, bieg w miejscu, bieg z wysokim 
unoszeniem kolan, podskoki obunóż

m.in.: marsz w miejscu, krążenia ramion 
w przód/tył, trucht w miejscu, bieg ze 
skurczem nóg w miejscu, pajacyki, prze-
skoki, bieg w miejscu, bieg z wysokim 
unoszeniem kolan

1. podpór na przedramionach przodem 
(30 sek.)

2. przysiad, wyskok w górę (× 20)

3. w siadzie równoważnym przenoszenie 
kolan do klatki piersiowej (30 sek.)

4. w podporze przodem, przyciąganie 
pojedynczo PN i LN do klatki piersio-
wej (1 min.)

3

cz
ęś

ć 
III

m.in.: marsz w miejscu, krążenia ramion 
w przód/tył, trucht w miejscu, bieg ze 
skurczem nóg w miejscu, pajacyki, prze-
skoki, bieg w miejscu, bieg z wysokim 
unoszeniem kolan

1. z podporu leżąc bokiem do podpo-
ru, leżąc łukiem na prawym ramieniu 
(× 15), z podporu leżąc bokiem do 
podporu, leżąc łukiem na lewym ra-
mieniu (× 15)

2. podpór tyłem z uniesioną i wyprosto-
waną PN, ruchy bioder w górę i w dół 
(× 20), podpór tyłem z uniesioną i wy-
prostowaną LN, ruchy bioder w górę 
i w dół (× 20)

3. w leżeniu tyłem, dłonie splecione na 
karku, pięty razem, nogi ugięte w sta-
wach kolanowych pod kątem prostym, 
rozwarte, ruch: skłon tułowia w przód, 
wznos kończyn dolnych (× 20)

3

Na bazie treningu „Killer” utworzono ośmiotygodniowy plan treningowy 
z podziałem na dwa mezocykle trwające po cztery tygodnie. Zaplanowano licz-
bę jednostek treningowych przypadającą na poszczególne siedmiodniowe cykle, 
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kolejno: pierwszy tydzień –2, drugi – 3, trzeci – 3, czwarty – 2, piąty – 3, szósty – 3, 
siódmy – 4 oraz ósmy – 3 (ryc.1).

Rycina 1. Podział planu treningowego na mezocykle z uwzględnieniem ilości jednostek 
treningowych w danym tygodniu 

Źródło: opracowanie własne.

Podczas trwania eksperymentu badana stosowała standardowe żywienie, tak 
jak przed jego rozpoczęciem. Badana stroniła od stosowania używek i nie paliła 
papierosów. Treningi były wykonywane w godzinach popołudniowych zależnie od 
planu zajęć na uczelni. 

Wyniki

Testy sprawności fizycznej
W teście wytrzymałości, osoba badana przed planem treningowym uzyskała 

indeks równy 107, co według klasyfikacji opracowanej przez Drabika daje poziom 
wytrzymałości – przeciętny. Po ośmiu tygodniach indeks był równy 122 – nieznacz-
nie powyżej przeciętnego. W teście mocy mięśni brzucha w próbie pierwszej – z do-
tknięciem palcami dłoni kolan, przy wyprostowanych ramionach, ilość powtórzeń 
przed planem treningowym wyniosła 30. Zauważono poprawę wyniku z 30 do 
41 powtórzeń. W próbie drugiej – z dotknięciem łokciami ud, przy skrzyżowanych 
na klatce piersiowej ramionach, ilość powtórzeń przed planem treningowym wy-
niosła 13. W tym przypadku również zauważono poprawę wyniku z 13 do 20 po-
wtórzeń. W próbie trzeciej – z dotknięciem łokciami ud, przy podtrzymywaniu z obu 
stron głowy dłońmi ilość powtórzeń przed planem treningowym wyniosła 11. W tej 
próbie poprawa wyniku wynosiła 8 powtórzeń – z 11 do 19.

Rezultat próby skłonu tułowia w przód w siadzie prostym nie uległ poprawie 
po planie treningowym. Wynik zarówno przed jak i po ośmiu tygodniach wyniósł 
65 centymetrów. W zakresie próby równowagi osiągnięto znaczną poprawę, a wy-

2

3 3

2

3 3

4

3

1

2

3

4

5
no

st
ek

 tr
en

in
go

w
yc

h

0

1

tydzień 1 tydzień 2 tydzień 3 tydzień 4 tydzień 5 tydzień 6 tydzień 7 tydzień 8

2 lkycozem1 lkycozem

ilo
ść

 je
dn



140

Aktywność ruchowa ludzi w różnym wieku, nr (36) 4/2017

nik zmniejszył się z 3 do 1. Długość skoku w dal z miejsca przed planem trenin-
gowym wyniosła 147 centymetrów. Zauważono poprawę wyniku o 19 centyme-
trów – do 166. Czas zwisu na drążku o ramionach ugiętych w próbie wykonanej 
przed planem treningowym wyniósł 13 sekund. W pomiarze końcowym rezultat 
uległ poprawie z 13 do 25 sekund. Wyniki osoby badanej w próbie ściskania dyna-
mometru były następujące: w przypadku dłoni prawej uzyskano wartości równe 
35,2 kg – przed planem treningowym, i po – 36,5 kg, natomiast rezultat testu dłoni 
lewej: początkowy – 33,8 kg, końcowy – 35,7 kg. Osoba badana w teście szybkości 
ruchów kończyny górnej uzyskała przed planem treningowym czas 9,99 sekundy, 
natomiast w pomiarze końcowym – 7,78 sekundy. 

Skład ciała
Masa ciała osoby badanej w pomiarach początkowych wyniosła 74,4 kg, nato-

miast po ośmiotygodniowym planie treningowym – 72,3. BMI przed rozpoczęciem 
eksperymentu wyniósł 24,3. Natomiast po – 23,6. Procentowa zawartość tkanki 
tłuszczowej w organizmie osoby badanej przed planem treningowym wyniosła 
29,7%. W pomiarach końcowych wartość ta obniżyła się do 23,7%. W pierwszym 
pomiarze FFM ciała badanej wynosiła 52,3 kg, natomiast w końcowym masa ta 
osiągnęła wartość 55,2 kg. Przed planem treningowym całkowita zawartość wody 
(TBW) wyniosła 37,7 kg, wewnątrzkomórkowa (ICW) – 21,9 kg oraz zewnątrzko-
mórkowa (ECW) – 15,8 kg. Po planie treningowym wartości te zwiększyły się do: 
zawartość całkowita – 39,8 kg, wewnątrzkomórkowa – 23,6 kg oraz zewnątrzko-
mórkowa – 16,2 kg.

Tabela 2. 

Zestawienie zawartości tkanki tłuszczowej i masy mięśniowej badanej przed 
rozpoczęciem eksperymentu, po jego zakończeniu oraz różnica w obu pomiarach

wartości wyjściowe
wartości po 

eksperymencie
różnice przed a po

tkanka 
mięśniowa

tkanka 
tłuszczowa

tkanka 
mięśniowa

tkanka 
tłuszczowa

tkanka 
mięśniowa

tkanka 
tłuszczowa

całkowita 49,7 kg 22,1 kg 52,4 kg 17,1 kg 2,7 kg 5 kg

tułów 29,3 kg
25,5%,  
10,5 kg

30,8 kg
18,6%, 
7,4 kg

1,5 kg
6,9%, 
3,1 kg

prawa kończyna 
górna

2,4 kg
31,3%,  
1,2 kg

2,5 kg
26,5%, 
0,9 kg

0,1 kg
4,8%, 
0,3 kg

lewe kończyna 
górna

2,5 kg
35,8%,  
1,1 kg

2,5 kg
26,4%, 
0,9 kg

0 kg
9,4%, 
0,2 kg

prawa kończyna 
dolna

7,8 kg
36%,  

4,6 kg
8,3 kg

31,7%, 
3,8 kg

0,5 kg
4,3%, 
0,8 kg

lewa kończyna 
dolna

7,7 kg
35,8%,  
4,7 kg

8,3 kg
30,2%, 
4,1 kg

0,6 kg
5,6%, 
0,6 kg

Źródło: opracowanie własne.
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Analiza segmentowa zawartości tkanki tłuszczowej wykazała jej redukcję we 
wszystkich częściach ciała (tab. 2.). Odwrotna sytuacja miała miejsce w przypadku 
masy mięśniowej, gdzie prawie we wszystkich częściach ciała obserwowano zwięk-
szenie masy mięśniowej, z wyjątkiem lewej kończyny dolnej i minimalnej różnicy 
w zakresie prawej kończyny górnej (tab. 2.).

Dyskusja

Bycie sprawnym fizycznie bez wątpienia poprawia jakość życia. Wykazano, że 
systematyczna aktywność fizyczna wpływa na redukcję ryzyka zawału serca, wy-
stąpienia cukrzycy typu 2, raka, jest związana ze spadkiem ciśnienia tętniczego 
krwi, wpływa na poprawę profilu lipidowego i obniża poziom biomarkerów stanu 
zapalnego [11]. Systematyczny trening fizyczny wpływa na zwiększenie gęstości 
masy kości i zmniejsza ryzyko upadku [12].

Bez względu na motywację do treningu, status społeczny, czy wygląd ciała, 
każdy człowiek może i powinien ćwiczyć. Trening można wykonywać na świe-
żym powietrzu, w klubach sportowych i klubach fitness, jak również w domu. 
Nie wymaga to posiadania specjalistycznego sprzętu, a przy racjonalnym odży-
wianiu powinno wpływać na poprawę proporcji składu ciała i przede wszystkim 
podwyższa poziom sprawności. W literaturze wielokrotnie powtarza się pytanie: 
ile należy ćwiczyć i jak intensywnie, aby miało to pozytywny wpływ na nasze 
zdrowie. Według rekomendacji Amerykańskiej Organizacji Zdrowia [13] i Ame-
rykańskich Zaleceń dotyczących aktywności fizycznej dla Amerykanów [14] ko-
nieczne jest wykonywanie kombinacji aktywności fizycznej i ćwiczeń fizycznych 
o różnej intensywności w efekcie których wydatkujemy dodatkowo 1000 kcal 
energii.

W pracy ukazano jaki wpływ na organizm osoby badanej miał popularny 
w dzisiejszych czasach trening „Killer”. W bateriach testu Eurofit osoba badana 
poprawiła swoje wyniki po ośmiotygodniowym stosowaniu treningu „Killer”. 
Można zatem wywnioskować, że ćwiczenie z zastosowaniem tego planu trenin-
gowego: zwiększyło poziom wytrzymałości, wzmocniło mięśnie brzucha, nie 
wpłynęło na poziom gibkości, poprawiło zdolność utrzymywania równowagi, 
wzmocniło siłę mięśni kończyn dolnych i górnych, jak i dłoni, także poprawiło 
szybkość ruchów kończyny górnej. Zakres poprawy był znaczny i wahał się od 
3% w teście siły ścisku dłoni, do 92% w sile ramion podczas zwisu na drążku. 
W literaturze można znaleźć liczne pozycje podające wskaźnik zmian poziomu 
sprawności pod wpływem stosowanego treningu, z reguły są to zmiany o mniej-
szym zakresie. Dla przykładu Hakkinen i Komi [15] wykazali wzrost poziomu 
mocy mięśniowej o 7% po okresie 24 tygodni, a Terzis i wsp. [16] wykazali 
wzrost masy mięśniowej o 12–18% i odległości rzutu młotem w zakresie 6–12%. 
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Jednak obie prace dotyczyły już wytrenowanych zawodników o wysokim po-
ziomie sportowym. Należy pamiętać, że wszelkie zmiany są znacznie większe 
w momencie, gdy rozpoczynamy trening sportowy, a z czasem dynamika zmian 
znacznie maleje. 

Analizując wyniki różnych rodzajów treningu należy uwzględnić nie tylko 
poziom sprawności fizycznej, ale także jak intensywnie badana osoba ćwiczyła. 
W niniejszej pracy nie monitorowano intensywności wykonanych treningów, ale 
z założenia zastosowany trening miał charakter pracy interwałowej o wysokiej 
intensywności. Analiza porównawcza wpływu treningu na poprawę poziomu 
wydolności wykazała, że zaawansowani biegacze muszą ćwiczyć z intensywno-
ścią 95%–100% VO2max, w porównaniu do 70%–80% u średnio wytrenowanych 
[17]. Dlatego poziom sprawności fizycznej w dużej mierze warunkuje koniecz-
ność indywidualnego dopasowania obciążeń treningowych. Należy jednak 
pamiętać, że nie każdy może wykonywać trening o wysokiej intensywności, 
np. osoby ze znacznym nadciśnieniem, rozpoznaną chorobą wieńcową, czy też 
znaczną miażdżycą, gdyż wysoka intensywność może stanowić wysokie ryzyko 
zdrowotne.

Każdy trening powinien również uwzględniać prawidłowe żywienie. Dodat-
kowy wydatek energetyczny może nie przynieść zamierzonego efektu, jeśli dana 
osoba zwiększy ilość spożywanych pokarmów. W niniejszym eksperymencie ba-
dana osoba nie stosowała restrykcji żywieniowej, a jej sposób żywienia nie różnił 
się od tego sprzed eksperymentu. W związku z powyższym dodatkowy wydatek 
energetyczny wpłynął pozytywnie na skład ciała badanej osoby. 

Podsumowując, można stwierdzić, że w tym przypadku, osoba badana 
stosująca trening „Killer”, uzyskała pozytywne wyniki. Jednak warto zwrócić 
uwagę na fakt, iż nie każdy zestaw ćwiczeń jest skuteczny w dążeniu do popra-
wy sprawności fizycznej, czy składu ciała. Wiele treningów nie przynosi oczeki-
wanych rezultatów, co gorsza – może powodować poważne kontuzje. W przy-
szłości, przeprowadzając podobny eksperyment konieczne wydaje się objęcie 
nim grupy osób oraz uwzględnienie wpływu żywienia. Niestety ze względów 
organizacyjnych niemożliwe było przeprowadzenie eksperymentu na grupie 
osób, ani pełna kontrola sposobu ich odżywiania.

Wnioski 

1. Stosowanie 8 tygodniowego planu treningowego „Killer” wpływa na znaczną 
poprawę sprawności fizycznej, co potwierdziły wyniki uzyskanych badań.

2. Jednocześnie zastosowany plan treningowy znacznie poprawił parametry skła-
du ciała, zwłaszcza w zakresie redukcji tkanki tłuszczowej, wzrostu masy mię-
śniowej oraz ilości wody wewnątrz komórkowej. 
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EFFECTIVENESS OF EWA CHODAKOWSKA’S „KILLER” TRAINING PLAN 
ON PHYSICAL FITNESS AND BODY WEIGHT - CASE STUDY

Summary

Keywords: sport training, fitness, body composition, physical fitness. 

The aim of the study was to compare the results obtained in the Eurofit test and pa-
rameters of the body composition analysis of the examined person before and after the 
implementation of the eight-week training program „Killer” by Ewa Chodakowska.

The fitness level was determined by the Eurofit test battery, which included seven 
tests: a 2-kilometer walk, a back bench, a straight forward bow, a standing leg, a long jump, 
a overhang. on the bar with bent arms, squeezing the dynamometer and disc tapping test. 
Body composition analysis was based on bioimpedance, which included body weight, BMI, 
percentage and fat mass, lean body mass, muscle mass, extracellular and intracellular water 
content. All measurements were performed twice - before and after the exercise plan.

Based on the analysis of the results, it was concluded that after the eight week Killer 
training plan, both physical fitness and body composition parameters improved.

Translated by Kinga Brygida Woźniak


