
OCENA ANTROPOMETRYCZNA UCZESTNIKÓW

Pomiar obwodów i  wagi są obowiązkowe raz w tygodniu.

Pomiarów należy zawsze dokonywać z pomocą tego samego narzędzia (skalą, miarą taśmy), z tym 
samym oceniającym i o tej samej porze dnia.

Idealnym czasem na dokonanie oceny / zebranie pomiarów jest  poranek, po przebudzeniu. 
Ocena obwodów i wagi jest obowiązkowa raz w  tygodniu. Zbierz i zapisz te dane w tabeli dla 
porównywania efektu.

Zabronione jest codzienne wpisywanie wyników do tabel. Błędna interpretacja wyników prowadzi do 
demotywacji i stresu, które mogą powodować uczucie głodu.

Pomiar obwodów musi być zebrany przez kogoś innego niż uczestnik programu. 

Oceniany uczestnik powinien stać pionowo, nieruchomo, brzuch ma być rozluźniony, ramiona zwisające 
wzdłuż ciała, z dłońmi skierowanymi do wewnątrz, z wyprostowaną głową i stopami. 

Obwód ramienia:

Obwód piersi / klatki piersiowej:

Obwód talii:

Obwód brzucha:

Pomiar odbywa się na ramieniu dominującym (u praworęcznych dokonujemy go na prawej ręce – analogicznie 
u leworęcznych. Ramiona mają być rozluźnione i zwisające wzdłuż tułowia, a dłonie zwrócone do wewnątrz. 
Pomiar wykonuje się w najszerszej części pomiędzy łokciem a ramieniem.

Przyłóż taśmę mierniczą do najszerszej strony klatki piersiowej, płasko, równolegle do podłogi. Odczyt 
pomiaru musi być dokonywany na końcu cyklu oddechowego, tj. w momencie zakończenia normalnego 
wydechu. Ważne jest, aby skala nie wywierała  nacisku na skórę, ale była wyregulowana.

Umieść taśmę dwa palce nad pępkiem, równolegle do podłogi. Ta strefa odpowiada naturalnej linii talii, czyli 
miejscu, gdzie dokonujemy pomiaru. Odczyt pomiaru musi być dokonywany na końcu cyklu oddechowego, 
tj. w momencie zakończenia normalnego wydechu. Ważne jest, aby skala nie wywierała  nacisku na skórę, 
ale była wyregulowana.

Umieść taśmę dwa palce poniżej pępka, płasko, równolegle do podłogi. Odczyt pomiaru musi być 
dokonywany na końcu cyklu oddechowego, tj. w momencie zakończenia normalnego wydechu. Ważne jest,  
aby skala nie wywierała  nacisku na skórę, ale była wyregulowana.



Obwód uda:

Umieść taśmę na najszerszej części uda, między pachwiną a kolanem, płasko, równolegle do podłogi. 
Taśma miernicza nie może wywierać żadnego nacisku na skórę, ale musi być wyregulowana.

Obowiązkowo należy wykonać jedno zdjęcie (lub kilka: przód / tył / bok) przed rozpoczęciem programu 
i powtarzać tę czynność co miesiąc, w celu wizualnej oceny efektów.

Opcjonalnie: Możesz wysłać te zdjęcia do FM World Polska z zezwoleniem na publikację w sieciach 
społecznościowych. Wyboru zdjęć  do opublikowania dokonają menedżerowie programu FIT6.

Prowadź dziennik żywienia. To narzędzie jest niezwykle ważne. To najlepsza strategia samokontroli. 
Kiedy zapisujemy wszystko, co jemy przez cały dzień, mamy bardziej rzeczywisty obraz tego, co robimy  
i odczuwamy większą odpowiedzialność oraz zaangażowanie w przestrzeganie diety.
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