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• Η  Δξγνκεηξία

– αζρνιείηαη κε ηε κέηξεζε θαη 

αμηνιφγεζε ηεο κπτθήο πξνζπάζεηαο 

– ρξεζηκνπνηεί ηππνπνηεκέλεο 

δνθηκαζίεο

– απνβιέπεη ζηε κεγηζηνπνίεζε ηεο 

ζσκαηηθήο απφδνζεο



ΑΡΥΔ ΚΑΙ ΣΟΥΟΙ 

ΜΔΣΡΗΗ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 



ΕΡΓΟΜΕΣΡΙΚΕ ΕΝΝΟΙΕ

ΜΕΣΡΗΗ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

ΦΑΛΜΑ  ΜΕΣΡΗΗ

ΔΟΚΙΜΑΙΕ



ΜΕΣΡΗΗ

• Είλαη ε δηαδηθαζία ζπιινγήο δεδνκέλσλ

• Μεηξνύκελε παξάκεηξνο, κνλάδεο, όξγαλν

• θάικα κέηξεζεο



ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ

• Είλαη ε δηαδηθαζία εξκελείαο ησλ δεδνκέλσλ

• Αηνκηθή θαη δηαηνκηθή αμηνιόγεζε

• Αμηνιόγεζε παηδηώλ

• Αμηνιόγεζε αζιεηώλ 

• Αμηνιόγεζε ελειίθσλ

• Αμηνιόγεζε αηόκσλ κε εηδηθέο αλάγθεο





Αμηνιόγεζε αζιεηώλ

* Επηδησθόκελνο ζηόρνο: Τςειέο επηδόζεηο

- Έιεγρνο βηνινγηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ

- Μεγηζηνπνίεζε πξνπνλεηηθώλ εξεζηζκάησλ

- Πξόιεςε ππεξθόπσζεο

- Δηαπαηδαγώγεζε ηνπ αζιεηή

- Αλαγλώξηζε αζιεηηθνύ ηαιέληνπ



ΦΑΛΜΑ ΜΕΣΡΗΗ

* Είλαη ε αζπκθσλία κεηαμύ ηεο αιεζηλήο θαη ηεο θαηλνκεληθήο ηηκήο

* Πεγέο ζθάικαηνο:

- ν δνθηκαδόκελνο

- ν παξαηεξεηήο

- ε εξγνκέηξεζε

- ην όξγαλν

- ην πεξηβάιινλ

* Σπραίν ζθάικα: 

- νθείιεηαη ζηε βηνινγηθή δηαθύκαλζε ηνπ δνθηκαδνκέλνπ θαη ζηε κεζνδνινγηθή αλαθξίβεηα

- δελ εμαιείθεηαη, κπνξεί λα ειαρηζηνπνηεζεί θαη ζε θάζε πεξίπησζε λα ειεγρζεί

- ειέγρεηαη κε ην ζπληειεζηή αμηνπηζηίαο ή ηνλ πξνζδηνξηζκό ηνπ ζηαζεξνύ ζθάικαηνο κέηξεζεο

* πζηεκαηηθό ζθάικα:

- νθείιεηαη ζηελ αλεπάξθεηα ηνπ νξγάλνπ

- ζπκβαίλεη πάληα ζηελ ίδηα θαηεύζπλζε, ρσξίο λα έρεη απαξαηηήησο ην ίδην κέγεζνο

- κπνξεί λα πεξηνξηζηεί ή θαη λα εμαιεηθζεί



ΔΟΚΙΜΑΙΕ (tests)

Δνθηκαζία είλαη έλα κεζνδνινγηθό εξγαιείν πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ηππνπνηεκέλα 

γηα ηνλ έιεγρν ελόο γλσξίζκαηνο, ηδηόηεηαο ή ηθαλόηεηαο ηνπ αηόκνπ.

Κξηηήξηα επηινγήο δνθηκαζηώλ:

• Εθηθηόηεηα εθαξκνγήο 

• κέζα, όξγαλα 

• νηθνλνκηθή δαπάλε 

• δηαζέζηκνο ρξόλνο 

• πξαθηηθόηεηα

• Επηζηεκνληθά θξηηήξηα δνθηκαζηώλ

• Εγθπξόηεηα

• Αμηνπηζηία

• Αληηθεηκεληθόηεηα



Επηζηεκνληθά θξηηήξηα δνθηκαζηώλ

Εγθπξόηεηα: 

Μηα  δνθηκαζία είλαη έγθπξε εάλ πξάγκαηη κεηξάεη ηελ ηδηόηεηα πνπ επηδηώθεη λα 

κεηξήζεη

Αμηνπηζηία:

Μηα  δνθηκαζία ζεσξείηαη αμηόπηζηε εάλ ζ’ επαλαιεπηηθέο κεηξήζεηο δίλεη όκνηα 

απνηειέζκαηα

Αληηθεηκεληθόηεηα:

Μηα  δνθηκαζία ζεσξείηαη αληηθεηκεληθή εάλ εθαξκνδόκελε από δηαθνξεηηθνύο 

εμεηαζηέο δίλεη όκνηα απνηειέζκαηα

•Απμάλεηαη κε ηελ απζηεξή ηππνπνίεζε ησλ δηαδηθαζηώλ κέηξεζεο



ΓΓΚΤΡΟΣΗΣΑ

Κιεηζμύναξ Β., ΓΡΓΟΦΤΙΟΛΟΓΙΑ, 2011



Κιεηζμύναξ Β., 
ΓΡΓΟΜΓΣΡΙΑ, 1991



Δθηίκεζε ηεο εγθπξόηεηαο, αμηνπηζηίαο θαη αληηθεηκεληθόηεηαο κηαο δνθηκαζίαο 

κε βάζε ην ζπληειεζηή ζπζρέηηζεο

Σςντελεστήρ
σςσσέτισηρ

Εγκςπότητα Αξιοπιστία και
αντικειμενικότητα

0,95 - 0,99

0,90 - 0,94

0,85 - 0,89

0,80 - 0,84

0,75 - 0,79

0,70 - 0,74

0,65 - 0,69

0,60 - 0,64

Άξηζηε

Πνιύ θαιή

Απνδεθηή

Απνδεθηή

Ακθίβνιε

(απνδεθηή γηα πνιύ

ζύλζεηεο δνθηκαζίεο)

Ακθίβνιε

Άξηζηε

Πνιύ θαιή

Απνδεθηή

Απνδεθηή

Υακειή

Υακειή

Ακθίβνιε

(απνδεθηή γηα νκάδεο)

Ακθίβνιε



ΒΑΙΚΗ ΑΡΥΗ ΔΡΓΟΜΔΣΡΗΗ

Πάλσ από ηελ αμία ηεο εξγνκέηξεζεο είλαη :

• 1) ε πξνζηαζία ηεο πγείαο ηνπ δνθηκαδόκελνπ 

– ζπκπιήξσζε εξσηεκαηνινγίσλ απηνεθηίκεζεο ηεο 

πγείαο (όπσο ην PAR-Q: Physical Activity Readiness 

Questionnaire),

– ηαηξηθή βεβαίσζε

• 2) ν ζεβαζκόο ηεο πξνζσπηθόηεηάο ηνπ

– έληππν ζπγθαηάζεζεο

– ειεύζεξε βνύιεζε γηα δηαθνπή εξγνκέηξεζεο



Κιεηζμύναξ Β., 
ΓΡΓΟΜΓΣΡΙΑ, 1991





ΒΑΙΚΑ ΜΔΓΔΘΗ 

ΜΟΝΑΓΔ ΜΔΣΡΗΗ 

ΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΙΥΤΟ



Γύλακε

• Γύλακε νλνκάδεηαη ην αίηην πνπ κπνξεί λα 

πξνθαιέζεη παξακόξθσζε ησλ ζσκάησλ 

ή λ’ αιιάμεη ηελ θηλεηηθή ηνπο θαηάζηαζε.

• Γύλακε = Μάδα x Δπηηάρπλζε 

(F = m x g)



Έξγν

•

• Έξγν παξάγεηαη όηαλ κία δύλακε δξα 

πάλσ ζ’ έλα ζώκα θαη κεηαθηλεί ην ζεκείν 

εθαξκνγήο ηεο ζηε δηεύζπλζή ηεο.

• Έξγν = Γύλακε x Απόζηαζε κεηαηόπηζεο

(W = F x D)



Δλέξγεηα

Η ηθαλόηεηα παξαγσγήο έξγνπ 

νλνκάδεηαη ελέξγεηα



Ιζρύο

Ιζρύο είλαη ην πειίθν ηνπ παξαγόκελνπ έξγνπ 

πξνο ηνλ ρξόλν πνπ δηήξθεζε ε παξαγσγή ηνπ

Ιζρύο = Έξγν     (P = W / t)

Χξόλνο

Ή 

Ιζρύο = Γύλακε x Απόζηαζε (P =  F x D )

Χξόλνο t

Ή

Ιζρύο = Γύλακε x Σαρύηεηα (P = F x V)



Κιεηζμύναξ Β., 
ΓΡΓΟΜΓΣΡΙΑ, 1991



ΜΟΝΑΓΔ ΜΔΣΡΗΗ

Η δύλακε κεηξηέηαη ζε Newton (N), ελώ ε κάδα 

ζε ρηιηόγξακκα (kg) θαη ε επηηάρπλζε ζε κέηξα 

αλά δεπηεξόιεπην (m/sec)

• 1 Νt = 1 kg X 1 m/sec

•

Σν έξγν κεηξηέηαη ζε:

• kilogram meters (kgm)

• joules (J) ή kilojoules (kJ)

• 1 kgm = 9.8 J



Η ελέξγεηα κεηξηέηαη ζε:

• kilocalories (kcal)

• 1 kcal = 426.85 kgm = 4.18 kJ

Η ηζρύο κεηξηέηαη ζε:

• kgm/min

• J/s ή Watts (W)

• 1 Watt = 6.12 kgm/min

ΜΟΝΑΓΔ ΜΔΣΡΗΗ



ΜΔΣΑΣΡΟΠΔ ΜΟΝΑΓΩΝ

ΜΟΝΑΓΔ kJ/min kcal/min kgm/min (J/sec)

kJ/min 1.0 0.2389 0.000102 16.667

kcal/min 4.186 1.0 426.85 0.000

kgm/min 6.16 0.00234 1.0 0.163

(J/sec) 0.060 0.01433 6.118 1.0



ΚΤΚΛΟΕΡΓOMETΡΟ

2 x π x r x 3.82 = 2 x 3.14 x 0.25 x 3.82 = 6

6m μνηδόκηηα μεηαηόπηζε ημο ηνμπμύ γηα θάζε πιήνε πενηζηνμθή 
ηςκ πεηαιηώκ

VO2 (ml/kg/min) = (1.8* X Ιζπύξ) / ςμαηηθό βάνμξ (kg) + 7¥

* ζεςνείηαη όηη γηα θάζε kgm/min πμο πανάγεηαη ζημ θοθιμενγόμεηνμ
θαηακαιώκμκηαη 1.8  ml μλογόκμο

¥ 7 ml/kg/min οπμιμγίδεηαη όηη είκαη ε πνόζιερε μλογόκμο ενεμίαξ      
(3.5 ml/kg/min ή 1 ΜΓΣ) θαη πμδειαζίαξ πςνίξ επηβάνοκζε (άιια 3.5 
ml/kg/min)



Κιεηζμύναξ Β., ΓΡΓΟΜΓΣΡΙΑ, 1991

ΓΡΓΟ = ακηίζηαζε ή επηβάνοκζε (kg) X πενηζηνμθέξ/min X μνηδόκηηα
απόζηαζε πμο δηακύεη μ ηνμπόξ (m) X δηάνθεηα άζθεζεξ (min)

Π.π. Ένγμ = 3 kg X 60 rpm X 6 m/rev X 20 min = 21.600 kgm
Iζπύξ = 21.600 kgm / 20 min = 1080 kgm/min ή 176 Watt 



BAΘΜΙΔΟΕΡΓOMETΡΟ

P = m x h x f x k

Όπμο: 

P = μεπακηθό ένγμ ζηε μμκάδα ημο πνόκμο

(kpm.min-1)

m = ζςμαηηθό βάνμξ ζε θηιά

h = ύρμξ ηεξ ζογθεθνημέκεξ βαζμίδαξ ζε μέηνα

f = ζοπκόηεηα ακεβμθαηεβάζμαημξ ημ ιεπηό

k = ζηαζενά 1.33

Π.π. P = 60 kg X 0.5 m X 20 ακεβμθαηεβάζμαηα/min Υ 1.33
= 798 kgm/min ή 130 Watts



ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΑΝΑΔΡΟΒΙΑ 

ΙΚΑΝΟΣΗΣΑ & ΙΥΤΟ



Αλαεξφβηα Γνθηκαζία Wingate

• Κπθινεξγνκέηξεζε γηα 30 δεπηεξφιεπηα κε κέγηζηε 
ηαρχηεηα θαη ζηαζεξή επηβάξπλζε

• Η επηβάξπλζε νξίδεηαη ζε 0.075 kg (75 gr) αλά Kg
ζσκαηηθνχ βάξνπο ηνπ δνθηκαδφκελνπ

• Πξνεγείηαη νιηγφιεπηε πξνζέξκαλζε 

• Η εθθίλεζε γίλεηαη φρη απφ ζηάζε αιιά κε κηθξή ηαρχηεηα 
ρσξίο επηβάξπλζε

• Δλ ζπλερεία εθαξκφδεηαη ε επηβάξπλζε θαη ν 
δνθηκαδφκελνο πνδειαηεί κε ηε κέγηζηε δπλαηή ηαρχηεηα 
γηα 30 δεπηεξφιεπηα, φπνπ θαηαγξάθνληαη νη πεξηζηξνθέο 
ηνπ ηξνρνχ ή απ’ επζείαο ε ηαρχηεηα θάζε 5 δεπηεξφιεπηα

• Παξέρεηαη ζην δνθηκαδφκελν ιεθηηθή ελζάξξπλζε ηδηαίηεξα 
θαηά ηα ηειεπηαία 10-15 δεπηεξφιεπηα

• Μεηά ην πέξαο ηεο δνθηκαζίαο ζπλίζηαηαη νιηγφιεπηε 
απνζεξαπεία ρσξίο επηβάξπλζε



Αλαεξφβηα Γνθηκαζία Wingate

• Τπνινγίδνληαη νη αθφινπζνη ηξεηο δείθηεο:

ΜΔΓΙΣΗ ΙΥΤ ή ΑΝΑΔΡΟΒΙΑ ΙΥΤ: Δίλαη ε πςειφηεξε ηηκή ηεο ηζρχνο πνπ 
επηηπγράλεηαη ζπλήζσο θαηά ηα 5 πξψηα δεπηεξφιεπηα ηεο δνθηκαζίαο. 
ρεηίδεηαη πεξηζζφηεξν κε ηελ αλαεξφβηα αγαιαθηηθή ηθαλφηεηα

ΜΔΗ ΙΥΤ ή ΑΝΑΔΡΟΒΙΑ ΙΚΑΝΟΣΗΣΑ: Δίλαη ε κέζε ηηκή ηεο ηζρχνο πνπ 

επηηεχρζεθε ζηε δηάξθεηα ηεο δνθηκαζίαο θαη εθθξάδεη ηελ αλαεξφβηα 

γαιαθηηθή ηθαλφηεηα ηνπ αηφκνπ 

ΓΔΙΚΣΗ ΚΟΠΩΗ ή ΑΝΑΔΡΟΒΙΑ ΚΟΠΩΗ: Δίλαη ην πνζνζηφ παξαθκήο ηεο 

ηζρχνο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δνθηκαζίαο, ε πνζνζηηαία δειαδή πηψζε ηεο 

ηζρχνο απφ ηε κέγηζηε έσο ηελ ειάρηζηε ηηκή ηεο (ζπλήζσο απφ ηα 5 έσο ηα 

30 δεπηεξφιεπηα):

Γείθηεο θφπσζεο (%) = [(κέγηζηε ηζρχο – ειάρηζηε ηζρχο) / κέγηζηε ηζρχο] Υ 100

• Η αμηνπηζηία ηεο δνθηκαζίαο είλαη πςειή φζνλ αθνξά ηελ αλαεξφβηα 
ηζρχ θαη ηελ αλαεξφβηα ηθαλφηεηα (r=0.89-0.99) θαη κέηξηα φζνλ αθνξά 
ηελ αλαεξφβηα θφπσζε
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Κιεηζμύναξ Β., ΓΡΓΟΦΤΙΟΛΟΓΙΑ, 2011



Wingate anaerobic test

•

•

peak power 1785 watts; 23.1 watts/kg

http://tehnoplus.me/admin/wingate-test
http://uwf.edu/hles/exercisescience.cfm
http://johnkcoyle.com/category/cycling-journals/waldens-race-rules/
http://www.cse.emory.edu/sciencenet/undergrad/SURE/Posters/2008_Davis.cfm


Χξόλν

ο (sec)

Σαρύηεη

α

(km/hr)

Σαρύηεηα (m/sec)

[*1000/3600]

Ιζρύο

(Watts)

[*67,5]

Χξόλνο

(sec)

Ιζρύο

()

0 28 7,78 525

5 50 13,89 938 0-5 731,5

10 46 12,78 863 5-10 900,5

15 44 12,22 825 10-15 827

20 40 11,11 750 15-20 787,5

25 35 9,72 656 20-25 703

30 30 8,33 562 25-30 609

Μέζε Ιζρύο

(Αλαεξόβηα

Ιθαλόηεηα)

759,75

Παράδειγμα δοκιμαζίας Wingate με μέηρηζη ηης ηατύηηηας κάθε 5 sec

•σκαηηθό βάξνο δνθηκαδόκελνπ: 90 θηιά (kg)

•Αληίζηαζε ή επηβάξπλζε: 0.075 kp αλά kg ζσκαη. βάξνπο (δει. 90 Χ 0.075 = 6,75 kp)

•1 Nt = 1 kp Χ 9,81 (~10) (δει. 6,75 Χ 10 = 67,5 Nt)

•1 Watt = 1 Nt Χ 1 m/sec

•Μέγηζηε Ιζρύο: 938 Watts ή 10,4 Watts / kg ζσκαηηθνύ βάξνπο

•Μέζε Ιζρύο: 759,75 Watts ή 8,44 Watts / kg ζσκαηηθνύ βάξνπο

•Γείθηεο Κόπσζεο = [(Μέγηζηε–Διάρηζηε Ιζρύο)/Μέγηζηε Ιζρύο] X 100 =

= [(938-562) / 938] X 100 = 40



Κιεηζμύναξ Β., ΓΡΓΟΦΤΙΟΛΟΓΙΑ, 2011



International Journal of Sports Physiology and Performance, 2008, 3, 251-261

Anaerobic Capacity of the Upper Arms in Top-Level Team Handball Players

Stylianos N. Kounalakis, Ioannis A. Bayios, Maria D. Koskolou, and Nickos D. Geladas

Figure 1 — Peak power output in handball players
(HndP, n = 21) and control group (CON, n = 9) during
upper arm Wingate test. Values are means ± SD. 
*Significantly different between groups, P < .01.

(+)Significantly different between groups, P < .05.

Figure 2 — Mean power output
(left) and fatigue index (right) 
in handball players (HndP, n = 
21) and control group (CON, n = 
9) during upper arm Wingate
test. Values are means ± SD. 
*Significantly different between
groups, P < .01.



EΓΚΤΡΟΣΗΣΑ ΣΟΤ WINGATE ΣΕΣ

Ανεξάπτητη μεταβλητή Σςντελεστήρ εγκςπότηταρ

Υξένο νμπγόλνπ 0.86

% ίλεο ηαρείαο ζπζηνιήο 0.60 - 0.75

Πεγέο αλαεξόβηαο ελέξγεηαο 0.71 – 0.87

Δξόκνο 50 κ. 0.86

Κνιύκπη 25 κ. 0.87 – 0.90

Δνθηκαζία Margaria 0.79



ΑΝΑΔΡΟΒΙΟ ΚΑΣΩΦΛΙ



Αλαεξόβην θαηώθιη - Οξηζκνί

 Ωο αλαεξφβην θαηψθιη νξίδεηαη ε πνζφηεηα νμπγφλνπ πνπ 

θαηαλαιψλεη ν νξγαληζκφο θαηά ηελ άζθεζε πξηλ αξρίζεη ε 

απφηνκε ζπγθέληξσζε ηνπ γαιαθηηθνχ νμένο ζην αίκα.

 Ο φξνο αλαεξφβην θαηψθιη είλαη γεληθφο φξνο θαη αλαθέξεηαη 

ζηνπο κεηαβνιηθνχο κεραληζκνχο νη νπνίνη παξάγνπλ ην 

θαηλφκελν.

 Όηαλ ην αλαεξφβην θαηψθιη πξνζδηνξίδεηαη κε ηε κέηξεζε ηνπ 

γαιαθηηθνχ νμένο ζην αίκα ηφηε ιέγεηαη γαιαθηηθφ θαηψθιη.

 Σν αλαπλεπζηηθφ θαηψθιη πξνθχπηεη απφ ηελ αλάιπζε αεξίσλ 

ηνπ εθπλεφκελνπ αέξα. Απνηειεί αλαίκαθηε κέζνδνο 

ππνινγηζκνχ ηνπ αλαεξφβηνπ θαησθιηνχ.





Αεξόβην & Αλαεξόβην θαηώθιη



Γπίδναζε ηεξ πνμπόκεζεξ ζημ 
ακαενόβημ θαηώθιη



Σν αλαεξόβην θαηώθιη κπνξεί λα εθθξαζηεί σο: 

VO2, %VO2max, Γξνκηθή ηαρύηεηα, Κ..



Μέηξεζε γαιαθηηθνύ θαησθιηνύ

 Πξνυπνζέηεη ηελ ηήξεζε δεδνκέλεο δηαδηθαζίαο θαη 

ηε ρξήζε θαηάιιεινπ εμνπιηζκνχ. 

 Αθνινπζείηαη πξσηφθνιιν πξννδεπηηθά 

απμαλφκελεο έληαζεο κέρξη ζρεδφλ εμάληιεζεο. 

 ην ηέινο θάζε ζηαδίνπ επηβάξπλζεο ιακβάλεηαη 

κηθξή πνζφηεηα αθαηέξγαζηνπ αίκαηνο (απφ 0,2 έσο 

25 κl), κε ηε βνήζεηα ελφο ζθαξηθηζηήξα απφ ηε ξφγα 

ελφο δαθηχινπ ή ην ινβφ ηνπ απηηνχ, ην νπνίν 

εηζάγεηαη εληφο ηνπ αλαιπηή γαιαθηηθνχ. Σν ζεκείν 

αηκνιεςίαο πξέπεη λα έρεη απνιπκαλζεί θαη δεζηαζεί 

πξηλ ηε ιήςε αίκαηνο. 



Σερληθή ιήςεο θαη αλάιπζεο αίκαηνο



ΜΔΣΡΗΗ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

ΑΝΣΟΥΗ

•Καξδηναλαπλεπζηηθή αληνρή 

ή αεξόβηα αληνρή ή αεξόβηα ηθαλόηεηα

•Μπτθή αληνρή



Μέγηζηε πξόζιεςε νμπγόλνπ – VO2max

Μεηξήζηκν κέγεζνο γηα ηελ θαξδηναλαπλεπζηηθή αληνρή 

είλαη ε κέγηζηε πξφζιεςε νμπγφλνπ (VO2max), ε νπνία 

δειψλεη ηε κέγηζηε πνζφηεηα νμπγφλνπ πνπ κπνξεί λα 

πξνζιάβεη θαη λα ρξεζηκνπνηήζεη ν νξγαληζκφο γηα 

ηελ παξαγσγή ελέξγεηαο αλά ιεπηφ.



Μέηξεζε κέγηζηεο πξόζιεςεο 

νμπγόλνπ – VO2max

• Πξσηόθνιιν πξννδεπηηθήο επηβάξπλζεο κέρξη εμάληιεζεο

• Δηδηθό κεράλεκα εξγνζπηξνκέηξεζεο

• Μέηξεζε ηνπ όγθνπ ηνπ αέξα πνπ αλαπλέεη ν 

δνθηκαδόκελνο αλά ιεπηό (πλεπκνληθόο αεξηζκόο, VE) κε 

πλεπκνηαρνγξάθν

• Μέηξεζε ηεο ζύζηαζεο ηνπ αέξα απηνύ ζε νμπγόλν θαη 

δηνμείδην ηνπ άλζξαθα κε εηδηθνύο αλαιπηέο αεξίσλ (παξα-

καγλεηηθόο αλαιπηήο γηα ην Ο2, ππέξπζξνο γηα ην CO2). 

• VO2 = (VE X %O2 εηζπλ. αέξα) – (VE X %O2 εθπλ. αέξα)



Τπνκέγηζηεο δνθηκαζίεο πξφβιεςεο 

ηεο VO2max

• Βαζκηδνεξγνδνθηκαζία McArdle

• Κπθινεξγνδνθηκαζία YMCA



Τπμζέζεηξ πνόβιερεξ
ηεξ μέγηζηεξ πνόζιερεξ μλογόκμο 
με βάζε ηεκ θανδηαθή ζοπκόηεηα

Α) Η πνόζιερε μλογόκμο αολάκεηαη 
ακάιμγα με ηεκ έκηαζε ημο μοσθμύ ένγμο, 
μέπνη ηε μέγηζηε πνμζπάζεηα

Β) Η θανδηαθή ζοπκόηεηα αολάκεηαη 
ακάιμγα με ηεκ έκηαζε ημο μοσθμύ ένγμο, 
μέπνη ηε μέγηζηε πνμζπάζεηα

Γ) Η πνόζιερε μλογόκμο θαη ε θανδηαθή 
ζοπκόηεηα θμνοθώκμκηαη ηαοηόπνμκα, 
ζηεκ ίδηα έκηαζε μοσθήξ πνμζπάζεηαξ

Δ) Η ζπέζε ακάμεζα ζηεκ πνόζιερε 
μλογόκμο θαη ηεκ  θανδηαθή ζοπκόηεηα 
είκαη εοζύγναμμε

Γ) Η μέγηζηε θανδηαθή ζοπκόηεηα ημο 
αηόμμο μεηώκεηαη βαζμηαία με ηεκ ειηθία 
ημο



Βαζκηδνεξγνδνθηκαζία McArdle

• Ύςνο βαζκίδαο 41 cm

• Γηάξθεηα 3 min

• Ρπζκόο αλεβνθαηεβάζκαηνο

– 22 θνξέο ην ιεπηό γηα γπλαίθεο 

– 24 θνξέο ην ιεπηό γηα άλδξεο

• Μέηξεζε Κ.. από ην 5ν έσο ην 
20o sec ηεο απνθαηάζηαζεο

• Πξόβιεςε VO2max (ζε ml/kg/min):

– VO2max = 111.33 – (0.42 Χ K..)   
γηα άλδξεο

– VO2max = 65.81 – (0.1847 Χ K..) 
γηα γπλαίθεο



Πενηγναθή ηεξ θοθιμενγμδμθημαζίαξ YMCA

Απμηειείηαη από ηέζζενα ζηάδηα ζοκεπμύξ πμδειάηεζεξ πμο ημ θαζέκα 
γίκεηαη με δηαθμνεηηθή επηβάνοκζε (πνμμδεοηηθά αολακόμεκε από ζηάδημ 
ζε ζηάδημ). 

Η Κ.. μεηνηέηαη ζημ ηέιμξ ηεξ θάζε θάζεξ

Η επηιμγή ημο θμνηίμο γίκεηαη με βάζε ηεκ Κ.. ηεξ πνμεγμύμεκεξ θάζεξ 
θαη πνέπεη κα είκαη ηέημηα ώζηε κα πνμθαιεί Κ.. πμο κ’ αολάκεηαη 
πνμμδεοηηθά από 110 παιμμύξ ημ ιεπηό έςξ ημ 85% ηεξ Μέγηζηεξ 
Κανδηαθήξ οπκόηεηαξ (ΜΚ = 220 – ειηθία)

Η εοζεία γναμμή πμο εθθνάδεη ηε ζπέζε μεηαλύ Κ.. θαη ημο μεπακηθμύ 
ένγμο πμο ηεκ πνμθάιεζε πνμεθηείκεηαη έςξ ηεκ πνμβιεπόμεκε από ηεκ 
ειηθία ΜΚ θαη ε ηζπύξ πμο ακηηζημηπεί ζηε ζοπκόηεηα αοηή ακηακαθιά ηε 
μέγηζηε πνμβιεπόμεκε ηζπύ πμο ζα μπμνμύζε κα εθηειέζεη μ 
δμθημαδόμεκμξ ακ θαηέβαιε ηε μέγηζηε μοσθή πνμζπάζεηα. 

Σε μέγηζηε αοηή ηζπύ ηεκ ακηηζημηπμύμε ζε VO2max ςξ ελήξ:

VO2 (ζε ml/kg/min) = (1.8 X Μέγ.Ιζπύξ) / ςμαηηθό βάνμξ ζε kg + 7



Kπθινεξγνδνθηκαζία YMCA – επηινγή θνξηίνπ 



Κπθινεξγνδνθηκαζία YMCA – επηινγή θνξηίνπ 

για γσμναζμένοσς



ΚΤΚΛΟΓΡΓΟΔΟΚΙΜΑΙΑ  YMCA

VO2max (ml/kg/min) = (1.8 X Ιζπύξ) / ςμαηηθό βάνμξ (kg) + 7

Δμθημαδόμεκμξ ειηθίαξ 
40 εηώκ,

ΜΚ=220-40=180



Αμηνιφγεζε VO2max

 

ACSM 2000 

VO2max ml/kg/min για άνδρες διαφόρων ηλικιών 

Πολφ Χαμηλή <35.0 <33.0 <31.5 <30.2 <26.1 <20.5 

Χαμηλή 35.0-38.3 33.0-36.4 31.5-35.4 30.2-33.5 26.1-30.9 20.5-26.0 

Μέτρια  38.4-45.1 36.5-42.4 35.5-40.9 33.6-38.9 31.0-35.7 26.1-32.2 

Καλή 45.2-50.9 42.5-46.4 41.0-44.9 39.0-43.7 35.8-40.9 32.3-36.4 

Πολφ Καλή 51.0-55,9 46.5-52.4 45.0-49.4 43.8-48.0 41.0-45.3 36.5-44.2 

Εξαιρετική >56.0 >52.5 >49.5 >48.1 >45.4 >44.3 

ΗΛΙΚΙΑ 13-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60+ 
Πολφ Χαμηλή <25.0  <23.6 <22.8 <21.0 <20.2 <17.5 

Χαμηλή 25.0-30.9 23.6-28.9 22.8-26.9 21.0-24,4 20.2-22.7 17.5-20.1 

Μέτρια 31.0-34.9 29.0-32.9 27.0-31.4 24.5-28.9 22.8-26.9 20.2-24.4 

Καλή  35.0-38.9 33.0-36.9 31.5-35.6 29.0-32.8 27.0-31.4 24.5-30.2 

Πολφ Καλή 39.0-41.9 37.0-40.9 35.7-40.0 32.9-36.9 31.5-35.7 30.3-31.4 

Εξαιρετική >42.0 >41.0 >40.1 >37.0 >35.8 >31.5 

VO2maxml/kg/min  για γυναίκες διαφόρων ηλικιών 





ΜΤΪΚΗ ΑΝΣΟΥΗ

• Η κπτθή αληνρή αλαθέξεηαη ζηελ ηθαλόηεηα ησλ 

κπώλ λα εθηεινύλ επαλαιακβαλόκελεο 

ζπζηνιέο ή λα δηαηεξνύλ ηε ζύζπαζή ηνπο γηα 

παξαηεηακέλν ρξόλν ρσξίο λα θνπξάδνληαη. 

• H κπτθή αληνρή νξίδεη ηελ ηθαλόηεηα ησλ 

ελεξγώλ κπώλ λα αληηζηέθνληαη ζηελ θόπσζε.

• Η θαξδηναλαπλεπζηηθή αληνρή δελ πξέπεη λα 

ζπγρέεηαη κε ηε κπτθή αληνρή.



Μέηξεζε κπτθήο αληνρήο

Γύν ηύπνη δνθηκαζηώλ: 

• α) επαλαιήςεηο πνπ εθηεινύληαη ελάληηα ζε ππνκέγηζηε

εμσηεξηθή αληίζηαζε κέρξη εμάληιεζεο (δνθηκαζίεο δπλακηθήο 

κπτθήο αληνρήο), π.ρ. 
– «ξνθαλίζκαηα»,

– «θάκςεηο – εθηάζεηο αγθώλσλ» (όπνπ δεηείηαη από ηνλ δνθηκαδόκελν λα 

εθηειέζεη όζεο πεξηζζόηεξεο επαλαιήςεηο κπνξεί ζε νξηζκέλν ρξόλν, 1 ιεπηό ή 

30 δεπηεξόιεπηα), 

– «πηέζεηο ζηήζνπο ζε πάγθν» κέρξη εμάληιεζεο κε νξηζκέλε επηβάξπλζε 

• β) δηαηήξεζε ηεο κπτθήο ζπζηνιήο (π.ρ. κηαο νξηζκέλεο ζέζεο 

ζώκαηνο) γηα όζν ην δπλαηόλ πεξηζζόηεξν ρξόλν (δνθηκαζίεο 

ζηαηηθήο κπτθήο αληνρήο), π.ρ. 
– «ε αλάξηεζε ηνπ ζώκαηνο κε ρεηξνιαβή θαη ιπγηζκέλνπο αγθώλεο», όπνπ 

κεηξηέηαη ν ρξόλνο πνπ κπνξεί λα δηαηεξεζεί ε κπτθή ζπζηνιή &λα παξακείλεη ην 

ζώκα ζηελ ελδεδεηγκέλε ζέζε (λα κελ μεπεξάζεη ε κπάξα ην ύςνο ησλ καηηώλ). 



«Ανάρηηζη ηοσ ζώμαηος ζε μπάρα με 

τειρολαβή και λσγιζμένοσς αγκώνες»

«Αναδιπλώζεις ηοσ κορμού από ηην ύπηια

καηάκλιζη ζε 30 δεσηερόλεπηα»(―sit-ups‖)



Άνζεηξ ηςκ ώμςκ από θαηάθιηζε ή «Ροκανίζμαηα» (“curl-ups”)

•Η δμθημαζία λεθηκάεη από ύπηηα ζέζε, με ηα πένηα ηεκηςμέκα ζημ πιάσ ημο 
θμνμμύ, με ηηξ παιάμεξ κα βιέπμοκ ημ έδαθμξ θαη ηα δάπηοια ηεκηςμέκα κα 
δείπκμοκ πνμξ ηα εμπνόξ. Σα γόκαηα είκαη ιογηζμέκα ζε γςκία 90⁰. 

•Ο δμθημαδόμεκμξ εθηειεί ήπηα ζοζπείνςζε ημο θμνμμύ με άνζεηξ ηςκ ώμςκ από 
ηεκ ύπηηα ζέζε, εκώ ηα γόκαηα παναμέκμοκ ιογηζμέκα θαη ηα δάπηοια ηςκ πενηώκ, 
μη γμθμί θαη μη θηένκεξ δεκ ακαζεθώκμκηαη από ημ έδαθμξ. Η άνζε ηςκ ώμςκ 
πνέπεη κα είκαη ηόζε ώζηε ηα πένηα κα μεηαημπίδμκηαη θαηά 10 cm πνμξ ηα μπνμξ 
πνμξ μία πνμζεμεηςμέκε γναμμή. 

•ε θάζε άνζε μ δμθημαδόμεκμξ πνέπεη κα εθπκέεη ειεύζενα θαη ζε θάζε 
επηζηνμθή ζηεκ ανπηθή ζέζε ε πιάηε πνέπεη κα μνηδμκηηώκεηαη ζημ πάηςμα (ή ζημ 
ζηνώμα) πνηκ ηεκ επόμεκε άνζε. 

•Σα «νμθακίζμαηα» πνέπεη κα εθηειμύκηαη με ζηαζενό νοζμό. Μεηνηέηαη μ ανηζμόξ 
ηςκ «νμθακηζμάηςκ» πμο εθηειμύκηαη ζε 1 ιεπηό. 

•Η δμθημαζία πνέπεη κα δηαθόπηεηαη όηακ μ δμθημαδόμεκμξ δεκ μπμνεί κα 
δηαηενήζεη ζηαζενό ημ νοζμό ή εάκ εθηειεί ημ «νμθάκηζμα» με ιάζμξ ηεπκηθή.



Αλημιόγεζε γηα «Ροκανίζμαηα» (“curl-ups”)

 

%   ΑΝΔΡΕΣ    

90 Εξαιρετική 75 75 75 74 53 

80  56 69 75 60 33 

70 Πολφ Καλή 41 46 67 45 26 

60  31 36 51 35 19 

50 Μέτρια 27 31 39 27 16 

40  24 26 31 23 9 

30 Χαμηλή 20 19 26 19 6 

20  13 13 21 13 0 

10 Πολφ Χαμηλή 4 0 13 0 0 

 Ηλικία (ζτη) 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 

   ΓΥΝΑΙΚΕΣ    

90 Εξαιρετική 70 55 50 48 50 

80  45 43 42 30 30 

70 Πολφ Καλή 37 34 33 23 24 

60  32 28 28 16 19 

50 Μέτρια 27 21 25 9 13 

40  21 15 20 2 9 

30 Χαμηλή 17 12 14 0 3 

20  12 0 5 0 0 

10 Πολφ Χαμηλή 5 0 0 0 0 



Η δμθημαζία YMCA γηα πηέζεηξ ζηήζμοξ ζε πάγθμ 

•Μεηνά ηηξ επηηοπεμέκεξ επακαιήρεηξ πμο 
μιμθιενώκμκηαη, ειέγπμκηαξ θαη ηεκ επηβάνοκζε θαη ημκ 
νοζμό εθηέιεζεξ.

•Η επηβάνοκζε ζηε ζογθεθνημέκε δμθημαζία είκαη 
πνμθαζμνηζμέκε: 
36,3 kg (80 lbs) γηα ημοξ άκδνεξ θαη 
15,9 kg (35 lbs) γηα ηηξ γοκαίθεξ, 

•ημ ίδημ θαη μ νοζμόξ εθηέιεζεξ ηεξ δμθημαζίαξ: 
30 ακορώζεηξ ηεξ μπάναξ ακά ιεπηό.



Γνθηκαζία YMCA γηα πηέζεηο ζηήζνπο ζε πάγθν 

• Ο δνθηκαδόκελνο μεθηλά ηε δνθηκαζία μαπισκέλνο ζηνλ πάγθν ζε ύπηηα 

ζέζε, κε ηα γόλαηα ιπγηζκέλα θαη ηα πέικαηα νξηδόληηα ζην έδαθνο. 

• Σνπ δίλεηαη ε κπάξα κε ηα βάξε. Σελ πηάλεη κε ηα ρέξηα πάλσ από ην 

θεθάιη ζην άλνηγκα ησλ ώκσλ. 

• Σεληώλεη ηνπο αγθώλεο & ζπξώρλεη ηε κπάξα ςειά πάλσ απ’ ην ζηήζνο .

• ηε ζπλέρεηα ιπγίδεη αγθώλεο & ρακειώλεη ηε κπάξα πίζσ πξνο ην ζηήζνο.

• Ο δνθηκαδόκελνο πξέπεη λα θάλεη ηηο αλπςώζεηο θαη ηηο βπζίζεηο ηεο 

κπάξαο ηεξώληαο ην ξπζκό πνπ ηνπ δίλεη ν κεηξνλόκνο (60 θηύπνη ην 

ιεπηό πνπ αληηζηνηρνύλ ζε 30 αλεβνθαηεβάζκαηα ηεο κπάξαο αλά ιεπηό). 

• Δλζαξξύλνπκε ηνλ δνθηκαδόκελν λα αλαπλέεη θαλνληθά θαη ειέγρνπκε 

ώζηε λα κελ ππεξβάιεη αλεζπρεηηθά ζηελ πξνζπάζεηά ηνπ. 

• Γηαθόπηεηαη ε δνθηκαζία όηαλ ν δνθηκαδόκελνο δελ κπνξεί πηα λα ηεξήζεη 

ηνλ  πξνθαζνξηζκέλν ξπζκό αλπςώζεσλ ηεο κπάξαο.

• Καηαγξάθεηαη σο επίδνζε ν ζπλνιηθόο αξηζκόο ησλ ζσζηώλ 

επαλαιήςεσλ πνπ πέηπρε ν δνθηκαδόκελνο ζηελ πξνζπάζεηά ηνπ.



Αμηνιόγεζε δνθηκαζίαο YMCA

γηα πηέζεηο ζηήζνπο ζε πάγθν  

ΑΝΔΡΕ 
Ηλικία (έτη) 

Κατηγορία 
μυϊκής αντοχής 

 

 
18-25 

 
26-35 

 
36-45 

 
46-55 

 
56-65 

 
>65 

Εξαιρετική 44-64 41-61 36-55 28-47 24-41 20-36 

Πολφ Καλή 34-41 30-37 26-32 21-25 17-21 12-16 

Καλή 29-33 26-29 22-25 16-20 12-14 10 

Μέτρια  24-28 21-24 18-21 12-14 9-11 7-8 

Κάτω του μετρίου 20-22 17-20 14-17 9-11 5-8 4-6 

Χαμηλή  13-17 12-16 9-12 5-8 2-4 2-3 

Πολφ χαμηλή 0-10 0-9 0-6 0-2 0-1 0-1 

ΓΥΝΑΙΚΕ 
Εξαιρετική 42-66 40-62 33-57 29-50 24-42 18-30 

Πολφ Καλή 30-38 29-34 26-30 20-24 17-21 12-16 

Καλή  25-26 24-28 21-24 14-18 12-14 8-10 

Μέτρια 20-22 18-22 16-20 10-13 8-10 5-7 

Κάτω του μετρίου 16-18 14-17 12-14 7-9 5-6 3-4 

Χαμηλή 9-13 9-13 6-10 2-6 2-4 0-2 

Πολφ Χαμηλή 0-6 0-6 0-4 0-1 0-1 0 



ΜΔΣΡΗΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

ΜΤΪΚΗ ΓΤΝΑΜΗ – ΙΥΤΟ



Μπτθή δχλακε
• Όηαλ ιέκε κπτθή δύλακε ελλννύκε ηε κέγηζηε δύλακε πνπ κπνξεί λα 

παξαρζεί θαηά ηε δηάξθεηα κηαο κπτθήο ζπζηνιήο από έλαλ κπ ή κία 

νκάδα κπώλ. 

• Η κπτθή δύλακε παξάγεηαη κε δηάθνξα είδε κπτθήο ζπζηνιήο: 

– ηζνκεηξηθή (ή ζηαηηθή)

– ηζνηνληθή (ή δπλακηθή) ε νπνία δηαθξίλεηαη ζε κεηνκεηξηθή (ή ζύγθεληξε) θαη ζε 

πιεηνκεηξηθή (ή έθθεληξε)

– ηζνθηλεηηθή

• Όινη νη κύεο δελ παξάγνπλ ηελ ίδηα κέγηζηε δύλακε. Η κέγηζηε 

δύλακε πνπ κπνξεί λα παξάγεη έλαο κπο εμαξηάηαη από: 

– ηνλ ηύπν θαη ηε δηάηαμε ησλ κπτθώλ ηλώλ, 

– ην είδνο θαη ηελ ηαρύηεηα κπτθήο ζπζηνιήο, 

– ην αξρηθό κήθνο ηνπ κπόο θαη ηε γσλία ηεο άξζξσζεο.

• Η κέγηζηε δύλακε ππόθεηηαη ζε λεπξηθέο αλαζηνιέο, νη νπνίεο όκσο 

ππεξληθνύληαη κε ηελ πξνπόλεζε



Μέηξεζε κπτθήο δχλακεο

• Η κέηξεζε ηεο ηζνκεηξηθήο δύλακεο απνηειεί ηνλ 

απινύζηεξν ηξόπν αμηνιόγεζεο ηεο κπτθήο δύλακεο, 

ηδηαίηεξα ζε αγύκλαζηα άηνκα θαη ιηγόηεξν ζε άηνκα πνπ 

έρνπλ πξνπνλεζεί κε δηαθνξεηηθνύο ηύπνπο κπτθήο 

ζπζηνιήο. 

• Η κέγηζηε ηζνκεηξηθή δύλακε επηηπγράλεηαη ζε ιηγόηεξν από 

έλα δεπηεξόιεπην θαη κπνξεί λα δηαηεξεζεί κόλν γηα ιίγα 

δεπηεξόιεπηα.

• Γνθηκαζίεο ηζνκεηξηθήο δπλακνκέηξεζεο κε απιά δπλακόκεηξα

– Χεηξνδπλακνκέηξεζε: Μεηξηέηαη ε δύλακε ηεο ρεηξνιαβήο (ζηαηηθή 

δύλακε ησλ κπώλ ηνπ πήρπ) κ΄έλα δηαβαζκηζκέλν ρεηξνδπλακόκεηξν

– Γπλακνκέηξεζε θάησ άθξσλ: Μεηξηέηαη ε δύλακε ησλ εθηεηλόλησλ

κπώλ ησλ πνδηώλ κε ηε βνήζεηα εηδηθνύ δπλακόκεηξνπ.



Χεηξνδπλακνκέηξεζε Γπλακνκέηξεζε

θάησ άθξσλ



Χεηξνδπλακνκέηξεζε

• Ο δνθηκαδόκελνο θξαηά ην ρεηξνδπλακόκεηξν κε ην ηζρπξόηεξν ρέξη ηνπ 

ζε θαηαθόξπθε ζέζε ρσξίο λα αγγίδεη ην θνξκί ηνπ θαη ζθίγγεη όιν θαη 

δπλαηόηεξα γηα 2 δεπηεξόιεπηα ηνπιάρηζηνλ. 

• Σν δπλακόκεηξν πξέπεη λα θξαηηέηαη έηζη ώζηε: 1) λα βξίζθεηαη ζε κηα 

επζεία κε ηνλ πήρπ θαη ηνλ θαξπό θαη 2) ε όςε ησλ ελδείμεσλ λα είλαη 

ζηξακκέλε πξνο ηνλ εμεηαζηή θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δνθηκαζίαο.

• Σνλίδεηαη ζηνλ δνθηκαδόκελν όηη πξέπεη λα εθαξκόζεη ηε κεγαιύηεξε 

δύλακε πνπ κπνξεί.

• Γίλνληαη δύν πξνζπάζεηεο (πνπ απέρνπλ ρξνληθά ηνπιάρηζηνλ 30 

δεπηεξόιεπηα), θάησ από ηηο ίδηεο ζπλζήθεο, θαη θαηαγξάθεηαη ε 

θαιύηεξε ζε θηιά. Ο δείθηεο ηνπ δπλακόκεηξνπ δελ ρξεηάδεηαη λα 

επηζηξέθεη ζην κεδέλ κεηά από ηελ πξώηε πξνζπάζεηα. Ο εμεηαζηήο 

πξέπεη κόλν λα ειέγρεη εάλ ε 2ε πξνζπάζεηα είλαη θαιύηεξε απ’ ηελ  1ε.

• Σν δπλακόκεηξν επαλαξπζκίδεηαη ζην κεδέλ πξηλ μεθηλήζεη ηηο 

πξνζπάζεηέο ηνπ θάζε δνθηκαδόκελνο. 



Γπλακνκέηξεζε θάησ άθξσλ
• Ο δνθηκαδφκελνο ζηέθεηαη ζηε βάζε ηνπ δπλακφκεηξνπ έρνληαο ηα πέικαηά 

ηνπ παξάιιεια θαη θξαηάεη ηε ρεηξνιαβή κε ηα ρέξηα ηνπ ηελησκέλα κπξνζηά 

ηνπ αλάκεζα ζηα πφδηα ηνπ. 

• Σν κήθνο ηεο αιπζίδαο πνπ ζπλδέεη ηε ρεηξνιαβή κε ην δπλακφκεηξν 

θαλνλίδεηαη έηζη ψζηε θξαηψληαο ν δνθηκαδφκελνο ηε ρεηξνιαβή φπσο 

πξναλαθέξζεθε θαη έρνληαο ηνλ θνξκφ ηνπ ζε θαηαθφξπθε ζέζε, ε γσλία ησλ 

γνλάησλ ηνπ λα είλαη πεξίπνπ 120ν-150ν (ε θαηαιιειφηεξε δπλαηή γηα ηελ 

άζθεζε κέγηζηεο δχλακεο κε ηνπο πξφζζηνπο κεξηαίνπο – ρσξίο ζπκκεηνρή 

ησλ ξαρηαίσλ κπψλ!). 

• Απφ ηε ζέζε απηή ν δνθηκαδφκελνο ηεληψλεη δπλακηθά ηα γφλαηά ηνπ 

θαηαθφξπθα πξνο ηα πάλσ ρσξίο λα ιπγίζεη θνξκφ ή ρέξηα. 

• Η ρεηξνιαβή δελ πξέπεη λα αθνπκπάεη ζηνπο κεξνχο θαηά ηελ πξνζπάζεηα. 

• Η εθαξκνγή ηεο δχλακεο ζα πξέπεη λα είλαη κέγηζηε αιιά φρη απφηνκε. Να 

μεθηλήζεη ζηγά-ζηγά έσο φηνπ θηάζεη ζηε κέγηζηε έληαζε.

• Γίλνληαη δχν πξνζπάζεηεο (πνπ απέρνπλ ηνπιάρηζηνλ 30 sec), θάησ απ’ ηηο 

ίδηεο ζπλζήθεο, θαη θαηαγξάθεηαη ε θαιχηεξε ζε θηιά. 

• Σν δπλακφκεηξν επαλαξπζκίδεηαη ζην κεδέλ κεηά απφ θάζε πξνζπάζεηα. 



1 ΜΔ: ην αλώηαην βάξνο πνπ κπνξεί λα ζεθώζεη κηα νκάδα 

κπώλ ζε κία επαλάιεςε. 

Απηή ζεσξείηαη σο ε εγθπξόηεξε δνθηκαζία πξνζδηνξηζκνύ ηεο 

κέγηζηεο δύλακεο, όηαλ ην είδνο ηεο ζπζηνιήο πνπ 

εθηειείηαη είλαη δπλακηθή (ή ηζνηνληθή) ζπζηνιή.

Η 1 ΜΔ πξνθύπηεη από επαλαιακβαλόκελεο αλπςώζεηο 

πξννδεπηηθά απμαλόκελνπ βάξνπο, κέρξη λα θηάζεη ν 

δνθηκαδόκελνο ζην ζεκείν λα κπνξεί λα ζεθώζεη έλα βάξνο 

κόλν κηα θνξά, νπόηε απηό ζεσξείηαη ην κέγηζην βάξνο πνπ 

κπνξεί λα  ζεθώζεη θαη νλνκάδεηαη κία κέγηζηε επαλάιεςε 

(1 ΜΔ). 

ηα αγγιηθά ζπλαληάκε ηνλ όξν 1 RM (1 Repetition Maximum). 

Γνθηκαζία κίαο κέγηζηεο επαλάιεςεο (1 ΜΔ)



Οη πην δηαδεδνκέλεο αζθήζεηο γηα κέηξεζε 1 ΜΔ

«Πίεζη ζηήθοσς επί 

πάγκοσ» (bench press)

«Πίεζη ποδιών ζε 

ζσζπείρωζη» (leg press)



Γηαδηθαζία δνθηκαζίαο 1 ΜΔ

•Οπμηαδήπμηε θίκεζε μπμνεί κα πνεζημμπμηεζεί 

•Λίγε ελμηθείςζε με ηεκ θίκεζε θαη μεηά ειαθνηά πνμζένμακζε με 5-10 
επακαιήρεηξ ακύρςζεξ βάνμοξ πμο ακηηζημηπεί ζημ 40-60% ημο 
μέγηζημο πμο εθηημά όηη μπμνεί κα ζεθώζεη. 

•1 ιεπηό λεθμύναζεξ με ειαθνέξ δηαηάζεηξ ηςκ μοώκ πμο αζθήζεθακ.

•Γθηέιεζε 3-5 επακαιήρεςκ ακύρςζεξ βάνμοξ πμο ακηηζημηπεί ζημ 60-
80% ημο μέγηζημο βάνμοξ πμο εθηημά όηη μπμνεί κα ζεθώζεη.

•Πνμμδεοηηθή αύλεζε ημο βάνμοξ θαηά 2-5 kg. Γάκ θαηαθένκεη κα ημ 
ζεθώζεη, ημκ αθήκμομε κα λεθμοναζηεί γηα 3-5 ιεπηά θαη ημο 
πνμζζέημομε άιια 2-5 kg. 

•οκεπίδμομε ώζπμο μ δμθημαδόμεκμξ δεκ μπμνεί κα ζεθώζεη ημ βάνμξ. 

•Καηαγνάθμομε ςξ 1 ΜΓ ημ ηειεοηαίμ βάνμξ πμο θαηάθενε κα ζεθώζεη 
επηηοπώξ μ δμθημαδόμεκμξ. Γθθνάδεηαη ζε ζπεηηθέξ ηημέξ, δει. ςξ 1 
ΜΓ / kg ζςμαηηθμύ βάνμοξ ή αθόμε θαη ςξ 1 ME / kg άιηπμο .Β.

•εμακηηθό κα θηάζμομε ζημ μέγηζημ βάνμξ πςνίξ μεγάιε θμύναζε ηςκ 
μοώκ, κα μπμνέζεη δει. κα μεηνεζεί μέζα ζε 3-5 πνμζπάζεηεξ. 



Αμηνιόγεζε γηα 1 ΜΔ bench press / kg Β 

Ηλικία (ζτη) <20 20-29 30-39 40-49 50-59 >60 

 ΑΝΔΡΕ 

90 Εξαιρετική 1.75 1.48 1.24 1.10 0.97 0.89 

80  1.34 1.32 1.12 1.00 0.90 0.82 

70 Πολφ Καλή 1.33 1.22 1.04 0.93 0.84 0.77 

60  1.19 1.14 0.98 0.88 0.79 0.72 

50 Μέτρια 1.18 1.06 0.93 0.84 0.75 0.68 

40  1.06 0.99 0.88 0.80 0.71 0.66 

30 Χαμηλή 1.05 0.93 0.83 0.76 0.68 0.63 

20  0.89 0.88 0.78 0.72 0.63 0.57 

10 Πολφ Χαμηλή 0.83 0.80 0.71 0.65 0.57 0.53 

 ΓΥΝΑΙΚΕ 

90 Εξαιρετική  0.87 0.90 0.76 0.71 0.61 0.64 

80  0.77 0.80 0.70 0.62 0.55 0.54 

70 Πολφ Καλή 0.76 0.74 0.63 0.57 0.52 0.51 

60  0.65 0.70 0.60 0.54 0.48 0.47 

50 Μέτρια 0.64 0.65 0.57 0.52 0.46 0.45 

40  0.58 0.59 0.53 0.50 0.44 0.43 

30 Χαμηλή 0.57 0.56 0.51 0.47 0.42 0.40 

20  0.53 0.51 0.47 0.43 0.39 0.38 

10 Πολφ Χαμηλή 0.50 0.48 0.42 0.38 0.37 0.33 

 



Αμηνιόγεζε γηα 1 ΜΔ leg press / kg Β 
Ηλικία (ζτη) <20 20-29 30-39 40-49 50-59 >60 

 ΑΝΔΡΕ 

90 Εξαιρετική 2.81 2.27 2.07 1.92 1.80 1.73 

80  2.28 2.13 1.93 1.82 1.71 1.62 

70 Πολφ Καλή 2.27 2.05 1.85 1.74 1.64 1.56 

60  2.04 1.97 1.77 1.68 1.58 1.49 

50 Μέτρια 2.03 1.91 1.71 1.62 1.52 1.43 

40  1.90 1.83 1.65 1.57 1.46 1.38 

30 Χαμηλή 1.89 1.74 1.59 1.51 1.39 1.30 

20  1.70 1.63 1.52 1.44 1.32 1.25 

10 Πολφ Χαμηλή 1.62 1.51 1.43 1.35 1.22 1.16 

 ΓΥΝΑΙΚΕ 

90 Εξαιρετική  1.87 1.82 1.61 1.48 1.37 1.32 

80  1.71 1.68 1.47 1.37 1.25 1.18 

70 Πολφ Καλή 1.70 1.58 1.39 1.29 1.17 1.13 

60  1.59 1.50 1.33 1.23 1.10 1.04 

50 Μέτρια 1.58 1.44 1.27 1.18 1.05 0.99 

40  1.38 1.37 1.21 1.13 0.99 0.93 

30 Χαμηλή 1.37 1.27 1.15 1.08 0.95 0.88 

20  1.22 1.22 1.09 1.02 0.88 0.85 

10 Πολφ Χαμηλή 1.14 1.14 1.00 0.94 0.78 0.72 

 



Γηα αξράξηνπο (κε γπκλαζκέλνπο), νξηαθά ππεξηαζηθνύο θαη ειηθησκέλνπο 

ππάξρνπλ πίλαθεο κε εμηζώζεηο πξόβιεςεο ηεο 1 ΜΔ, ώζηε λα 

ζηακαηνύλ ηελ πξνζπάζεηα ζε ππνκέγηζην θνξηίν θαη λα κε 

δηαθηλδπλεύζνπλ θάπνηνλ ηξαπκαηηζκό .

Έηζη, κπνξεί από ηε δνθηκαζία λα πξνζδηνξηζηεί ην βάξνο πνπ κπνξεί λα 

ζεθώζεη θάπνηνο π.ρ. 5 ή 10 θνξέο θαη από απηό ην ππνκέγηζην βάξνο 

λα πξνβιεθζεί ε 1 ΜΔ ηνπ. Όζν πην ιίγεο νη επαλαιήςεηο από ηηο νπνίεο 

ζα ρξεηαζηεί λα πξνβιεθζεί ε 1 ΜΔ ηόζν πην αθξηβήο ε πξόβιεςε. 

Σέηνηεο εμηζώζεηο πξόβιεςεο ππάξρνπλ πνιιέο ζηε βηβιηνγξαθία, όπσο 

(Reynolds et al. 2006): 

Γηα πίεζε πνδηώλ (leg press): 1 ΜΔ = (1.09793 Χ 5 ΜΔ ζε kg) + 14.2546

Γηα πίεζε ζηήζνπο (bench press): 1 ME = (1.1307 X 5 ME ζε kg) + 0.6998

Παξάδεηγκα (κε αλπςνύκελν βάξνο 88 kg γηα 5 αλερόκελεο επαλαιήςεηο 

πίεζεο πνδηώλ): 1 ΜΔ = (1.09793 Χ 88) + 14.2546 = 110.9 kg

Δμηζψζεηο πξφβιεςεο 1 ΜΔ



Μπτθή Ιζρχο - Δθξεθηηθφηεηα

Η μοσθή ηζπύξ πνεζημμπμηείηαη ςξ ζοκώκομε με ηεκ εθνεθηηθόηεηα  

Ροζμόξ ακάπηολεξ ηεξ δύκαμεξ: μ ιόγμξ ηεξ αιιαγήξ ηεξ παναγόμεκεξ 

δύκαμεξ πνμξ ημκ θαηακαιςκόμεκμ πνόκμ 

ε ζπμοδαηόηεηά ημο είκαη μεγάιε ζηεκ αζιεηηθή πναθηηθή θαζώξ εθθνάδεη 

ηεκ ηθακόηεηα ημο αζιεηή κα εθηειεί εθνεθηηθέξ θηκήζεηξ, όπςξ ζηα 

ζπνηκη, ζηα άιμαηα, ζηεκ πογμαπία θ.ιπ., 

αιιά θαη ζηεκ θαζεμενηκόηεηά μαξ, όπςξ ε κεονμμοσθά ζοκημκηζμέκε 

ηαπύηαηε θίκεζε πμο πνεηάδεηαη ζε έκα γιίζηνεμα ή έκα ζθόκηαμα γηα 

κα θναηεζμύμε όνζημη θαη κα απμθύγμομε πηώζε θαη ηναομαηηζμό.

Σαπμδοκαμηθή ζπέζε ημο μοόξ από ηεκ μπμία πνμθύπηεη θαη ε ζπέζε δύκαμεξ –

ηζπύμξ: ε ηζπύξ είκαη μεδεκηθή όηακ ε δύκαμε ή ε ηαπύηεηα είκαη μεδεκηθή 

θαη μέγηζηε όηακ ε ηαπύηεηα ζοζημιήξ ακηηζημηπεί  ζημ 1/3 ηεξ μέγηζηεξ 

ηαπύηεηαξ ζοζημιήξ ημο μοόξ.

Άημμα με ορειό %μοσθώκ ηκώκ ηαπείαξ ζοζημιήξ οπενηενμύκ ζ’εθνεθηηθόηεηα.



Καηαθόξπθν 

άικα ρσξίο θόξα

Η δμθημαζία μπμνεί κα 
γίκεη θαη με ηε πνήζε 
εηδηθήξ ζοζθεοήξ με 
ειαθνά μεηαιιηθά 
ειάζμαηα ακηί γηα πίκαθα,

θαζώξ θαη με πνήζε 
εηδηθμύ ηάπεηα, όπμο 
οπμιμγίδεηαη ημ 
θαηαθόνοθμ άιμα βάζεη 
ημο πνόκμο πηήζεξ 



Γνθηκαζία κπτθήο ηζρχνο εθξεθηηθφηεηαο -

Καηαθφξπθν άικα ρσξίο θφξα

• Αξρηθά ν δνθηκαδόκελνο αλπςώλεη ην ρέξη ηνπ θαηαθόξπθα όζν 

πεξηζζόηεξν κπνξεί (ρσξίο λ’αλαζεθσζνύλ νη θηέξλεο από ην έδαθνο) θαη 

ζην πςειόηεξν ζεκείν αθήλεη ην απνηύπσκα ησλ δαρηύισλ ηνπ.

• ηε ζπλέρεηα ιπγίδεη ηα γόλαηά ηνπ θαη, αθνύ σζήζεη δπλαηά, πεδάεη πξνο 

ηα πάλσ όζν ςειόηεξα κπνξεί αησξώληαο θαη ηα ρέξηα ηνπ δπλακηθά από 

πίζσ πξνο ηα κπξνο. 

• ην ςειόηεξν ζεκείν ηνπ άικαηνο πξέπεη λα αθνπκπήζεη θαη πάιη ηνλ 

πίλαθα κε ηελ άθξε ηνπ ρεξηνύ αθήλνληαο λέν απνηύπσκα ησλ δαρηύισλ . 

• Σν άικα πξέπεη λα είλαη θαηαθόξπθν θαη δελ πξέπεη λα γίλνπλ 

πξνεγνπκέλσο επηπιένλ αλαπεδήζεηο ή ηαιαληεύζεηο γηα ηελ εθηέιεζή ηνπ.

• Μεηά από δηάιεηκκα 2-3 ιεπηώλ ν δνθηκαδόκελνο εθηειεί θαη δεύηεξν άικα 

κε ηελ ίδηα δηαδηθαζία. Καηαγξάθνπκε σο επίδνζε ζηε δνθηκαζία ηε 

δηαθνξά κεηαμύ ησλ δύν ελδείμεσλ ζηνλ πίλαθα ζε cm ιακβάλνληαο ππόςε 

ηελ θαιύηεξε από ηηο δύν πξνζπάζεηεο.





Άλλα τεστ Ισχύος - Εκρηκτικότητας

• Άιμα ζε μήθμξ πςνίξ θόνα

• Ρίρε ηαηνηθήξ μπάιαξ

• Γιαζηηθό μπαιάθη – Ρίρε

• Μέγηζηε Ιζπύξ ζημ Wingate test



ΜΔΣΡΗΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

ΩΜΑΣΙΚΟΤ ΛΙΠΟΤ



Δείκηης ζφμαηικής μάζας (ΔΜ) = Bάρος (Κg) / Ύυος (m)2

Καηάηαμε ΓΜ

Παρχζαξθνο  >30

Τπέξβαξνο 25-30

Καλνληθφο 17-25

Υακειφο <17

Κιίμαθα αλημιόγεζεξ δείθηε ζςμαηηθήξ μάδαξ



Αναλογία μέζης – ιζτίφν (WHR) = Περιθέρεια μέζης (cm) /

Περιθέρεια ιζτίφν (cm)

Κιίμαθα αλημιόγεζεξ ηεξ ακαιμγίαξ πενηθένεηαξ μέζεξ - ηζπίςκ

Καηάηαλε ΑΝΣΡΓ ΓΤΝΑΙΚΓ

Τρειόξ θίκδοκμξ  >1.0 >0.85

Μέηνηα ορειόξ θίκδοκμξ 0.90-1.0 0.80-0.85

Υαμειόξ θίκδοκμξ <0.90 <0.80

http://www.scienceboard.net/community/perspectives.205.html




χζηαζε ηνπ ζψκαηνο γηα ην κέζν 

άληξα θαη γπλαίθα ειηθίαο 20-24 εηψλ

ΑΝΣΡΑ ΓΤΝΑΙΚΑ

Ύςνο  174 cm 164 cm

Kg % Kg %

Οιηθφ ζσκαηηθφ βάξνο 70     100 56.8 100

Οιηθφ ιίπνο 10.5    15 15.4 27

Απνζεθεπκέλν ιίπνο 8.4 12 8.6 15

Λεηηνπξγηθφ ιίπνο 2.1 3 6.8 12

θειεηηθνί κχεο 31.4 45 20.5 36

Οζηά 10.5 15 6.8 12

Τπφινηπα 17.6 25 14.2 25

Άιηπν ζσκαηηθφ βάξνο 61.8 88 48.2 85



Σαμηλφκεζε πνζνζηνχ ζσκαηηθνχ ιίπνπο

Καηάηαμε ΑΝΣΡΔ ΓΤΝΑΙΚΔ

Βαζηθφ ιίπνο  φρη ιηγφηεξν φρη ιηγφηεξν

απφ 5% απφ 10%

Καηψηεξε νξηαθή δψλε 5-9% 10-16%

Υακειή δψλε 5-15% 10-23%

Καλνληθή δψλε 10-20% 17-28%

Αλψηαηε νξηαθή δψλε 21-25% 29-35%

Τπεξβνιηθφ ιίπνο >25% >35%



Τπνβξχρηα δχγηζε

ςμαηηθή Ποθκόηεηα D = M / V

Ανπή ημο Ανπημήδε: έκα ακηηθείμεκμ ημ μπμίμ βοζίδεηαη μέζα 
ζε ογνό εθημπίδεη μάδα ογνμύ ίζε με ηεκ ελαζθμύμεκε άκςζε. 

Κη επεηδή ημ ιίπμξ είκαη ιηγόηενμ ποθκό από ηεκ άιηπε
ζςμαηηθή μάδα, δογίδεη ιηγόηενμ απ’ αοηή μέζα ζημ κενό. 

Έηζη, μεγάιε δηαθμνά ακάμεζα ζημ βάνμξ ημο ζώμαημξ ζημκ 
αένα θαη ζημ βάνμξ ημο ζημ κενό ζεμαίκεη μηθνή ποθκόηεηα 
ζώμαημξ θαη άνα ορειό πμζμζηό ζςμαηηθμύ ιίπμοξ..

Γλίζςζε Siri:

% ζςμαηηθμύ ιίπμοξ = (495 / d) – 450
(Άκδνεξ)
% ζςμαηηθμύ ιίπμοξ = (501 / d) – 457   
(Γοκαίθεξ)



Πάρνο δεξκαηηθψλ πηπρψλ



εκεία κέηξεζεο δεξκαηνπηπρώλ





Durnin and Womersley, 1974 Jackson and Pollock, 1978

(άληξεο)

Δηθεθαιηθή ηήζμοξ 

Σνηθεθαιηθή Κμηιηαθή 

Τπμπιάηηα Μενηαία
Τπενιαγόκηα Ποθκόηεηα ζώμαημξ (d) = 1.10938 - [0.0008267

x (άζνμηζμα 3 δενμ/πώκ) – [0.0002574 x ειηθία]

Γλίζςζε γηα άκδνεξ: Jackson, Pollock and Ward, 1980
Ποθκόηεηα ζώμαημξ (d) = (γοκαίθεξ)
= 1.161 - [0.063 x (log αζνμίζμαημξ Σνηθεθαιηθή
ηςκ 4 δενμαημπηοπώκ] Τπενιαγόκηα

Μενμύ
Γλίζςζε γηα γοκαίθεξ: Ποθκόηεηα ζώμαημξ (d)=1.0994921 -[0.0009929 
Ποθκόηεηα ζώμαημξ (d) = x (άζνμηζμα 3 δενμ/πώκ) – [0.0001392 x ειηθία] 
1.1581 - [0.072 x (log αζνμίζμαημξ 
ηςκ 4 δενμαημπηοπώκ ]

Γληζώζεηξ οπμιμγηζμμύ ζςμαηηθήξ ποθκόηεηαξ (d)



Nόνμεξ γηα ηεκ θαηεγμνημπμίεζε ημο 
πμζμζημύ ζςμαηηθμύ ιίπμοξ 
(ACSM 2014, Κιεηζμύναξ, Γειαδάξ, 
Κμζθμιμύ, Γνγμμεηνία, 2015)



Αλαγσγή κνλάδσλ κέηξεζεο 

αλά θηιό άιηπεο ζσκαηηθήο κάδαο

• % ζσκαηηθνύ ιίπνπο Χ ζσκαηηθό βάξνο = θηιά 

ιίπνπο ζην ζώκα

• σκαηηθό βάξνο – θηιά ιίπνπο ζην ζώκα = άιηπν

ζσκαηηθό βάξνο

• Καιύηεξε θαηεγνξηνπνίεζε ησλ ηηκώλ αεξόβηαο 

ηθαλόηεηαο, αλαεξόβηαο ηθαλόηεηαο, δύλακεο, 

όηαλ εθθξάδνληαη νη κνλάδεο κέηξεζεο αλά θηιό 

άιηπνπ ζσκαηηθνύ βάξνπο



mkoskolu@phed.uoa.gr


