
  

 
Poznaj, jak pracuje Twój mózg po 

wysiłku fizycznym i dowiedz się, jaką 
masz wydolność! 

 
 

Zakład Psychofizjologii UJ we współpracy z Zakładem Fizjologii i Biochemii AWF Kraków 

poszukuje mężczyzn, chętnych uczestniczyć w badaniach dotyczących wpływu wysiłku 

fizycznego na mózgowe procesy przetwarzania informacji. 

Badania rozpoczynają się pod koniec września 2016 roku i składają się z 4 sesji. Każda z nich 

to połączenie: aktywności fizycznej (jazda na stacjonarnym rowerze) oraz rejestracji 

aktywności bioelektrycznej mózgu (EEG) w czasie wykonywania zadań komputerowych.  

Poszukiwani są mężczyźni: 

 w wieku około 20-30 lat 

 zdrowi i aktywni fizycznie (rekreacyjna aktywność fizyczna, około 3 razy w 

tygodniu) 

 nieuprawiający sportu profesjonalnie / zawodowo 

 gotowi przychodzić na badania w wybranym okresie trwania projektu (wrzesień-

grudzień 2016), raz w tygodniu na 3 godziny, przez kolejne 4 tygodnie  

Osoby, które zostaną zakwalifikowane do projektu oraz przyjdą na wszystkie 4 sesje 

eksperymentalne bezpłatnie otrzymają: 

 Komplet podstawowych lekarskich badań profilaktycznych: wysiłkowe EKG, badania 

krwi i moczu (wartość około 200zł) 

 Wyniki testu wysiłkowego oceniającego wydolność tlenową (zdolności 

wytrzymałościowe organizmu: pomiar VO2max) metodą bezpośrednią wraz z jego 

interpretacją (komercyjna cena za badanie około 500zł) 

 Wyniki oceny składu ciała (m.in. poziom otłuszczenia ciała) 

 Wyniki zadań komputerowych, wraz z ich interpretacją oraz wskaźnikami mózgowej 

aktywności bioelektrycznej mózgu. Możliwość uczestnictwa w spotkaniach 

edukacyjnych, po zakończeniu projektu, na których zostaną zaprezentowane 

zinterpretowane wyniki prowadzonych badań 

 Pamiątkowe zdjęcia, fragment indywidualnego zapisu fal mózgowych 

 Wynagrodzenie finansowe w wysokości 150zł 

 

Jeśli jesteś zainteresowany udziałem, zapoznaj się z najważniejszymi informacjami na 

kolejnej stronie ! 



Przed pierwszą sesją badawczą zostaniesz poproszony o wzięcie udziału w badaniu lekarskim 

(ok. 30 min), mającym na celu potwierdzenie braku przeciwwskazań do podjęcia aktywności 

fizycznej w trakcie trwania projektu. 

Następnie, podczas każdej z czterech sesji badawczych, będziemy prosić o wykonie wysiłku 

fizycznego (ok. 30 minut) o różnej intensywności. Jedna z takich sesji będzie wymagać 

wysiłku o maksymalnej intensywności. W trakcie pozostałych sesji, intensywność wysiłku 

będzie zróżnicowana.   

Po wysiłku fizycznym, będziemy prosić o wykonanie zadań komputerowych (około 60 minut). 

Podczas tych zadań mierzona będzie aktywność mózgu przy użyciu encefalografu (EEG). Jest 

to technika w pełni bezpieczna i nieinwazyjna. Wymaga jedynie nałożenia na skórę głowy 

łatwo zmywalnego żelu oraz założenia specjalnego czepka. Po badaniach będziesz mógł 

wziąć prysznic.  

Czas trwania jednej sesji to około 3 godziny. Konieczne jest przyjście na wszystkie 4 sesje, w 

odstępach około jednego tygodnia. 3 sesje odbywać będą się w Instytucie Psychologii UJ (ul. 

Ingardena 6, Kraków). Jedna z nich odbędzie się na AWF Kraków (al. Jana Pawła II 78). 

Dokładne terminy ustalimy indywidualnie. 

Uwaga: uprzejmie prosimy o zgłaszanie się osób, które są zainteresowane przyjściem na 

wszystkie cztery sesje. Ich ukończenie jest konieczne, aby otrzymać wyniki badań, pamiątki 

oraz wynagrodzenie za udział w projekcie.  

 

Zainteresowanych prosimy o kontakt:  

mailowy: 

badania.eeg.awf@gmail.com 

lub telefoniczny:  

698-675-694 

 

  
 

 

Serdecznie zapraszamy!! 
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