
POMIARY SOMATYCZNE 

Pomiary somatyczne (budowy ciała) są bardzo ważne – regularne mierzyć powinni się nie tylko 

sportowcy, ale również nietrenujący. Pomiar wysokości i masy ciała służy wyznaczeniu BMI (body 

mass index – stosunek masy do wysokości ciała).  

BMI = 
                    

                            
 

Na tej podstawie możemy wstępnie zdiagnozować, czy nie mamy zbyt dużego otłuszczenia, które jest 

niekorzystne zarówno pod względem sportowym (tłuszcz to w przeciwieństwie do mięśni tkanka 

nieaktywna w ćwiczeniach = zbędny balast = obniżenie wydolności), jak i zdrowotnym (większe 

ryzyko skrzywień kręgosłupa, a w późniejszym wieku mnóstwo chorób takich jak np. cukrzyca albo 

niewydolność serca). Niekiedy zdarza się jednak, że ktoś jest zbyt szczupły (zbyt małe otłuszczenie), 

co także może odbijać się negatywnie na wynikach sportowych oraz zdrowiu. 

W przypadku sportowców, BMI jest dobrym wskaźnikiem, ale warto także mierzyć wskaźnik WHR 

(stosunek obwodu talii do obwodu bioder). 

WHR = 
                            

                             
 

Płeć męska osiąga zazwyczaj nieco wyższe wartości WHR od płci żeńskiej. 

Wykonaj pomiary somatyczne zgodnie z instrukcją. 

POMIAR WYSOKOŚCI CIAŁA 

Pomiaru wysokości ciała najlepiej dokonywać cyklicznie, np. co 3 miesiące albo co pół roku o 

ustalonej porze dnia. Zazwyczaj na początku dnia jesteśmy „wyżsi”, bo nasze ciało przez noc znajduje 

się w pozycji leżącej, przez co kręgosłup się nieco wydłuża. W ciągu dnia znajdujemy się w pozycjach 

dociążających kręgosłup, przez co pod koniec dnia pomiar wysokości da inne wyniki. 

Potrzebna będzie pomoc osoby dorosłej, taśma miernicza, taśma klejąca oraz książka/zeszyt: 

-Przyklej do ściany taśmę o długości przekraczającej Twoją wysokość ciała. Jeśli masz taśmę o 

długości 1m, to odmierz 1m od ziem i przyklej początek taśmy właśnie od tej wysokości. 

-Taśma powinna być rozwinięta równo (bez zagięć i szlaczków). 

- Ściągnij buty. Stań plecami do ściany przy taśmie tak, aby pięty były przyklejone do ściany. 

Wyprostuj się maksymalnie w górę (bez stawania na palcach) 

- Osoba dorosła powinna przyłożyć książkę dłuższym bokiem do Twojej głowy, a krótszym do ściany. 

- Odejdź od ściany, odczytaj swoją wysokość 

POMIAR MASY CIAŁA: 

Pomiar masy ciała możemy wykonywać regularnie, np. raz na miesiąc, ponieważ poprzez właściwe 

odżywianie mamy duży wpływ na to, ile ważymy. Podobnie jak w przypadku wysokości ciała, masę 

powinniśmy mierzyć o ustalonej porze dnia – najlepiej rano na czczo. W ciągu dnia masa może nam 

się wahać – np. jeśli ćwiczymy intensywnie i mało pijemy, utracimy sporo wody i masa będzie niższa. 



- Ubierz się w bardzo lekki strój (np. krótkie spodenki i koszulka – bez bluzek, dresów itd.) 

- Ustaw wagę na równej i twardej powierzchni 

- Ściągnij buty 

- Stań na wadze nieruchomo i odczytaj wskazania 

POMIAR OBWODU TALII I BIODER DO WSKAŹNIKA WHR (dla chętnych lub osób, które 

nie mają wagi w domu): 

Pomiaru dokonujemy z wykorzystaniem metra krawieckiego: 

- Znajdź najwęższy punkt na tułowiu – to Twoja talia. Owiń 

taśmę dookoła talii i zmierz obwód. Taśma powinna 

przylegać do brzucha, ale nie powinna go ściskać, powinna 

też być na tej samej wysokości, a nie po skosie (dobrze, jeśli 

ktoś pomoże Ci ocenić, czy tak właśnie jest). W trakcie 

pomiaru nie zmieniamy znacząco oddechu – nie nabieramy 

dużo powietrza, jak również nie wypuszczamy go nadmiernie 

- Znajdź najszerszy punkt na biodrach – to miejsce do 

pomiaru obwodu bioder. Wykonaj pomiar analogicznie do 

pomiaru talii. 


