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1. WPROWADZENIE  
 

Poradnik będzie Ci pomocny w przyswajaniu umiejętności z zakresu wykonywania 
masażu pielęgnacyjnego. Poradnik ten zawiera: 
1. Wymagania wstępne, czyli wykaz niezbędnych umiejętności i wiedzy, które powinieneś 

mieć opanowane, aby przystąpić do realizacji jednostki modułowej. 
2. Cele kształcenia jednostki modułowej. 
3. Materiał nauczania umożliwiający samodzielne przygotowanie się do wykonania ćwiczeń 

i zaliczenia sprawdzianów. Wykorzystaj do poszerzenia wiedzy wskazaną literaturę oraz 
inne źródła informacji.  
Obejmuje on również ćwiczenia, które zawierają: 
− wykaz materiałów, narzędzi i sprzętu potrzebnych do realizacji ćwiczenia, 
− pytania sprawdzające wiedzę potrzebną do wykonania ćwiczenia, 
− sprawdzian teoretyczny. 

4. Przykłady ćwiczeń oraz zestawy zadań sprawdzających Twoje opanowanie wiedzy  
i umiejętności z zakresu całej jednostki. Prawidłowe wykonanie ćwiczeń jest dowodem 
osiągnięcia umiejętności praktycznych określonych w tej jednostce modułowej. 
Wykonując sprawdziany postępów powinieneś odpowiadać na pytanie tak lub nie, co 
oznacza, że opanowałeś materiał albo nie. 
Jeżeli masz trudności ze zrozumieniem tematu lub ćwiczenia, to poproś nauczyciela lub 

instruktora o wyjaśnienie i ewentualne sprawdzenie, czy dobrze wykonujesz daną czynność. 
Po zrealizowaniu materiału spróbuj zaliczyć sprawdzian osiągnięć z zakresu tematyki 
jednostki modułowej. 
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Schemat układu jednostek modułowych 

 

514[03].Z1 
Kosmetyka pielęgnacyjna 

514[03].Z1.02 
Wykonywanie masażu pielęgnacyjnego 

514[03].Z1.03 
Pielęgnowanie zdrowej skóry 

514[03].Z1.01 
Organizacja stanowisk pracy w gabinecie 

kosmetycznym 

514[03].Z1.04 
Pielęgnowanie kończyn górnych 

514[03].Z1.05 
Pielęgnowanie kończyn dolnych 

514[03].Z1.06 
Pielęgnowanie oczu i ich oprawy 
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2. WYMAGANIA WSTĘPNE 
 

Przystępując do realizacji programu jednostki modułowej, powinieneś umieć: 
− korzystać z różnych źródeł informacji, 
− analizować tekst ze zrozumieniem, 
− stosować ogólnie przyjęte normy etyczne oraz zasady kodeksu etyki zawodowej, 
− określać potrzeby klienta, 
− przeprowadzać wywiad z pacjentką, 
− rozpoznawać choroby skóry, 
− rozróżniać aparaty, narzędzia, oraz materiały zabiegowe właściwe dla wyposażenia 

stanowiska pracy kosmetyczki, 
− stosować zasady higieny pracy w trakcie świadczenia usług. 
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3. CELE KSZTAŁCENIA 
 

W wyniku realizacji programu jednostki modułowej, powinieneś umieć:  
− scharakteryzować budowę i funkcję układu kostnego, 
− scharakteryzować budowę i funkcję układu mięśniowego, 
− scharakteryzować budowę i funkcję układu nerwowego, 
− scharakteryzować budowę i funkcję układu krążenia, 
− scharakteryzować budowę i funkcję układu chłonnego, 
− scharakteryzować budowę i funkcję skóry, 
− określić funkcje masażu, 
− określić rodzaje masażu, 
− określić kolejność i rodzaj czynności podczas wykonywania masażu, 
− zastosować różne techniki masażu twarzy, szyi i dekoltu, 
− zastosować różne techniki masażu całego ciała, 
− scharakteryzować wschodnie techniki masażu, 
− określić topografię punktów biologicznie aktywnych na ciele, 
− określić preparaty do masażu, 
− przygotować klienta do masażu, 
− wykonać zabieg zgodnie z zasadami bezpieczeństwa. 
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4. MATERIAŁ NAUCZANIA 
 
4.1. Anatomia i fizjologia układu narządów ruchu 
 
4.1.1. Materiał nauczania 
 
Układ kostny 

Kości, stawy i mięśnie stanowią razem układ narządów ruchu. Kości i ich połączenia są 
częścią bierną tego układu, natomiast mięśnie stanowią część czynną, odpowiedzialną za 
wykonywanie ruchu. Kości są najbardziej trwałymi i wytrzymałymi elementami organizmu. 
Są zbudowane według zasady największej wytrzymałości przy najmniejszej ilości budulca. 
Właściwość tę zawdzięczają specyficznej budowie. Każda kość składa się z istoty organicznej 
(osseiny), która nadaje jej sprężystość, oraz ze składników nieorganicznych. Wśród nich 
najistotniejsze są sole wapnia, które nadają jej twardość. Zawartość składników mineralnych 
wzrasta do ok. 25 – 30 roku życia – wtedy kości są najmocniejsze, a po 45 roku życia spada 
w nich ilość wapnia - wtedy stają się kruche. 
Wszystkie kości (z wyjątkiem kości gnykowej) połączone są ze sobą i tworzą kościec zwany 
szkieletem. Szkielet człowieka dorosłego składa się z 206 kości, u dziecka jest ich znacznie 
więcej, u człowieka starego mniej.  

Kościec: 
− stanowi „rusztowanie” ciała, 
− decyduje o jego wielkości i kształcie, 
− utrzymuje ciało w określonej pozycji np.: siedzącej, 
− stanowi złożony system dźwigni, dzięki którym przy aktywnej pracy mięśni ciało może 

się poruszać, 
− niektóre jego części jak np.: kości klatki piersiowej stanowią ochronę dla ważnych 

narządów wewnętrznych. 
Kształt kości zależy od jej funkcji, wpływów dziedzicznych, płci i konieczności 
długotrwałego jednolitego ucisku. Według osteologii (nauki o kościach) wyróżniamy 
następujące rodzaje kości: 
1) długie – mają część środkową zwaną trzonem i dwa końce: bliższy i dalszy, wyraźnie 

jeden wymiar – długość , przewyższa dwa pozostałe. Wewnątrz trzonu znajduje się jama 
szpikowa, w której u ludzi dorosłych jest szpik kostny żółty, a u dzieci szpik kostny 
czerwony – produkujący krwinki. Nasady zbudowane są z istoty gąbczastej,  
a trzony z istoty zbitej. Przykładem takich kości mogą być; kość ramienna, udowa, 
promieniowa, piszczelowa, 

2) płaskie – ich najmniejszym wymiarem jest grubość. Środek tych kości zbudowany jest 
z istoty gąbczastej, w której przez całe życie produkowany jest szpik kostny czerwony, 
a na zewnątrz znajduje się istota zbita. Przykłady tych kości to: łopatka, mostek, talerz 
kości biodrowej, 

3) różnokształtne – na przykład kości podstawy czaszki, 
4) pneumatyczne – to takie kości, które wewnątrz mają jamy wypełnione powietrzem, dzięki 

czemu np.: zmniejszają ciężar czaszki. Są to np.: kość klinowa, czołowa, skroniowa,  
5) krótkie – wszystkie ich wymiary są porównywalne np.: kości nadgarstka czy stępu. 

Kości pokryte są błoną łącznotkankową tzw. okostną. Jest ona obficie unaczyniona 
i unerwiona. Wprowadza do wnętrza kości przez otwory odżywcze naczynia krwionośne, 
a dzięki nerwom jest wrażliwa na ból.  
Wszystkie kości posiadają powierzchnie gładkie, bądź też występują na nich guzki, 
wyniosłości, zagłębienia czy otworki nadając im charakterystyczny wygląd. 
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W kośćcu człowieka wyróżniamy: 
− kości głowy, 
− kości kręgosłupa (kręgi), 
− kości klatki piersiowej, 
− kości kończyny górnej, 
− kości kończyny dolnej. 

 
Rys. 1. Układ kostny – przód [1]. 

 

Kości głowy 
Kościec głowy tworzą kości czaszki. Część górna i tylna czaszki nosi nazwę czaszki 

mózgowej (mózgoczaszki), a część przednio – dolna to czaszka trzewna (trzewioczaszka). 
Wszystkie kości w obrębie czaszki połączone są szwami, jedynie żuchwa łączy się  
z pozostałą częścią czaszki za pomocą stawów żuchwowych. Mózgoczaszka składająca się  
z kości płaskich, pneumatycznych i różnokształtnych stanowi mocną puszkę kostną 
ochraniającą mózg, a w obrębie trzewioczaszki mieszczą się narządy zmysłów i początkowe 
odcinki przewodu pokarmowego i oddechowego. 
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Kości czaszki mózgowej to:  
− kość potyliczna, 
− 2 kości ciemieniowe, 
− 2 kości skroniowe, 
− kość czołowa, 
− kość klinowa, 
− kość sitowa. 

 
Rys. 2. Układ kostny – tył [1]. 

Kości czaszki trzewnej to: 
− żuchwa, 
− 2 zrośnięte kości szczękowe, 
− 2 kości jarzmowe, 
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− 2 kości podniebienne, 
− 2 kości nosowe, 
− małżowiny nosowe dolne, 
− 2 kości łzowe, 
− lemiesz, 
− kość gnykowa. 
 
Kości kręgosłupa  

Kręgosłup składa się z kości zwanych kręgami. Jest ich 33 – 34, razem tworzą elastyczny 
słup od góry podpierający czaszkę, a od dołu łącząc się z kośćmi miednicznymi tworzą mocną 
obręcz kostną zwaną miednicą. Kręgi ułożone są w pięciu odcinkach: 
− szyjny (7 kręgów),  
− piersiowy (12 kręgów),  
− lędźwiowy (5 kręgów), 
− krzyżowy (5 kręgów zrośniętych ze sobą w jedną kość), 
− guziczny (utworzony przez 4 – 5 szczątkowych kręgów zrośniętych razem). 

Typowy kręg składa się z: trzonu, łuku i 7 wyrostków (2 poprzeczne, 1 kolczysty i 2 pary 
wyrostków stawowych). Mimo ogólnego schematu, każdy kręg ma cechy charakterystyczne 
dla swojego odcinka. Po tych cechach można je różnicować. 
Kręgosłup ochrania rdzeń kręgowy, stanowi miejsce przyczepu mięśni, decyduje o wyglądzie 
sylwetki, wzroście, pozwala na przyjęcie określonej pozycji ciała. 
 
Kości klatki piersiowej 

Szkielet klatki piersiowej składa się z mostka, 12 par żeber i 12 kręgów piersiowych. 
Mostek – jest kością płaską, wyróżniamy w nim rękojeść, trzon i wyrostek mieczykowaty.  
Na jego górnej krawędzi znajduje się wcięcie szyjne, a po obu stronach leżą wcięcia 
obojczykowe. Na bocznych krawędziach rękojeści i trzonu leżą wcięcia żeber od I do VII. 
Żebra – mają postać wygiętych łukowato płytek kostnych. Posiadają koniec przedni 
(mostkowy), trzon i koniec tylny (kręgosłupowy). W zależności od sposobu połączenia  
z mostkiem wyróżniamy żebra prawdziwe, czyli takie, które bezpośrednio dochodzą  
do mostka i łączą się z nim poprzez chrząstkę żebrową (od I – VII), żebra rzekome, które 
łączą się z mostkiem pośrednio poprzez chrząstkę żebra położonego wyżej (VIII – X) i żebra 
wolne, które nie łączą się z mostkiem, a leżą swobodnie w ścianie brzucha(XI – XII). 
Kręgi piersiowe - są większe od kręgów szyjnych, a mniejsze od lędźwiowych, mają typowe 
elementy budowy, a więc: trzon, łuk kręgowy i 7 wyrostków. Typową cechą jest to, iż 
posiadają na wyrostkach poprzecznych dołki żebrowe, służące do połączenia z guzkiem żebra 
i na bocznych powierzchniach trzonów dołki żebrowe do połączenia z głową żebra. 
 
Kości kończyny górnej 

W skład kości kończyny górnej wchodzi 37 oddzielnych kości, wśród których 
wyróżniamy kości obręczy i kości kończyny górnej wolnej. 
Kości obręczy to: 
− obojczyk – kość długa, posiada koniec mostkowy, trzon i koniec barkowy. Łączy 

wyrostek barkowy łopatki z wcięciem obojczykowym mostka, 
− łopatka – kość płaska, kształtu trójkątnego, leży symetrycznie po obu stronach kręgosłupa, 

przykrywa od tyłu żebra od II do VII, posiada powierzchnię przednią (żebrową) i tylną 
(grzbietową). W budowie wyróżnia się 3 brzegi, 3 kąty, 2 wyrostki (kruczy i barkowy). 
Na powierzchni grzbietowej charakterystycznym elementem, wyczuwalnym przez skórę 

jest grzebień łopatki. 
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Kości kończyny górnej wolnej to: 
− kość ramienna – kość długa. Na końcu górnym posiada głowę, szyjkę anatomiczną, guzek 

mniejszy i większy, grzebienie tych guzków. Na trzonie o przekroju zbliżonym do 
kolistego istotnym elementem jest guzowatość naramienna. Koniec dalszy posiada: 2 
nadkłykcie (boczny i przyśrodkowy), główka, bloczek, dół wyrostka łokciowego, dół 
promieniowy i dziobiasty, 

− kości przedramienia: promieniowa i łokciowa – są to kości długie, posiadające koniec 
bliższy, trzon i koniec dalszy. Kość promieniowa leży po stronie kciuka, a łokciowa po 
stronie małego palca, 

− kości ręki – dzielą się na kości nadgarstka, śródręcza i palców. Kości nadgarstka jest 8, są 
ułożone w dwa szeregi. Pierwszy szereg to kość: łódeczkowata, księżycowata, 
trójgraniasta, grochowata. Drugi szereg stanowią kości: czworoboczna większa, 
czworoboczna mniejsza, główkowata i haczykowata. Kości śródręcza składają się z trzonu 
i dwóch końców., łączą kości nadgarstka z podstawą paliczka bliższego odpowiedniego 
palca. Palec I (kciuk) ma 2 paliczki (bliższy i dalszy), a pozostałe palce mają po 3 paliczki 
(bliższy, środkowy i dalszy). Paliczek dalszy jest spłaszczony i na jego końcu znajduje się 
guzowatość paliczka dalszego.  

 
Kości kończyny dolnej 

Kościec kończyny dolnej składa się z 31 kości tworzących obręcz kończyny dolnej i 
kości kończyny dolnej wolnej. Obręcz zbudowana jest bardzo mocno, składa się z dwóch 
kości miednicznych, które łączy od tyłu kość krzyżowa będąca częścią kręgosłupa. 
Pojedyncza kość miedniczna rozwija się z trzech oddzielnych kości: łonowej (od przodu), 
kulszowej (od strony dolnej i tylnej) i biodrowej (skierowana ku górze i ku bokowi). 
Wymienione kości łączą się ze sobą w obrębie dużej i głębokiej panewki stawu biodrowego, 
służącej do połączenia z kością udową. 
Kości kończyny dolnej wolnej to: 
− kość udowa – kość długa, największa kość ustroju, składa się z końca bliższego, trzonu  

i końca dalszego. Na końcu bliższym wyróżniamy: głowę, szyjkę, krętarz większy, krętarz 
mniejszy, kresę międzykrętarzową, grzebień międzykrętarzowy. Na trzonie 
charakterystyczna jest kresa chropawa, a koniec dalszy posiada: dwa kłykcie, dwa 
nadkłykcie, dół międzykłykciowy, powierzchnię rzepkową. Między kością udową, 
a kością piszczelową z przodu, w obrębie kolana znajduje się trójkątna kość zwana 
rzepką; 

− kości goleni (piszczel i strzałka – kością nośną jest piszczel, strzałka jest znacznie cieńsza  
i leży z tyłu i z boku od kości piszczelowej . Są to kości długie, o typowej budowie. 

− kości stopy – dzielimy na kości stępu, śródstopia i palców. Kości stępu jest siedem: 
skokowa, piętowa, łódkowata, sześcienna, klinowata boczna, klinowata pośrednia, 
klinowata przyśrodkowa. Kości śródstopia jest pięć, są to kości długie. Wyróżniamy 
w nich: podstawę, trzon i głowę. Kości palców składają się z paliczków. Tylko paluch ma 
dwa paliczki, a pozostałe kości po trzy.  

 
Układ mięśniowy  

Stanowi część czynną układu narządu ruchu. Zbudowany jest z mięśni poprzecznie 
prążkowanych (szkieletowych), zależnych od naszej woli. Jednostką morfologiczną 
powodującą ruch kości jest mięsień. Zbudowany jest on z włókien mięśniowych, połączonych 
w pęczki otoczone tkanką łączną zwaną omięsną. Część czynna mięśnia nazywa się 
brzuścem. Brzusiec kończy się ścięgnem. Najistotniejszą cechą mięśni szkieletowych jest ich 
zdolność do skurczu, dzięki czemu pociągając kość powodują ruch. Wykonanie skurczu 
następuje dzięki występowaniu w komórkach mięśniowych miofibryli, czyli włókienek 
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kurczliwych. Efektem skurczu jest czynne skrócenie długości mięśnia. Siła skurczu jest tym 
większa im mięsień jest grubszy i im większa jest powierzchnia jego przekroju 
fizjologicznego. Podczas skurczu mięsień zbliża do siebie przyczepy. Najczęściej są to 
przyczepy kostne, w innych przypadkach mogą to być przyczepy na powięziach, torebkach 
stawowych lub wewnętrznej powierzchni skóry jak np.; mięśnie mimiczne. Wszystkie 
mięśnie poprzecznie prążkowane stanowią ok. 40% ogólnej masy ciała i występują w liczbie 
ok. 400 jednostek anatomicznych. Ich unerwienie jest dwojakie: ruchowe i czuciowe. 
 
Podział mięśni: 
I. Pod względem topograficznym: 

− mięśnie głowy i szyi,  
− mięśnie tułowia (brzucha, grzbietu, klatki piersiowej),  
− mięśnie kończyn.  

II. Pod względem czynności: 
− zginacze i prostowniki, przywodziciele i odwodziciele, 
− mięśnie synergistyczne (współdziałają w wykonywaniu tego samego rodzaju ruchu) 

np. mięśnie żebrowe, czy mięśnie tułowia, 
− mięśnie antagonistyczne – wykonują przeciwstawny ruch np. mięsień dwugłowy 

ramienia i mięsień trójgłowy ramienia.  
III. Pod względem budowy: 

− wrzecionowate,  
− dwubrzuśćcowe,  
− półpierzaste i pierzaste,  
− płaskie,  
− okrężne,  
− dwugłowe i trójgłowe.  
Z punktu widzenia potrzeb zawodowych dla kosmetyczki najistotniejsza jest znajomość 

mięśni pod względem topograficznym (głównie powierzchownych). 
 
Mięśnie głowy 

Do mięśni głowy zaliczamy 2 grupy mięśniowe: mięśnie żwaczowe i mięśnie mimiczne. 
Czynność mięśni żwaczowych związana jest z czynnością początkowego odcinka przewodu 
pokarmowego, ponieważ polega na umożliwieniu rozcierania i miażdżenia pokarmów 
dostających się do jamy ustnej. Przyczepy początkowe tych mięśni znajdują się na kościach 
czaszki, a końcowe na żuchwie. Należą do nich mięśnie: żwacz, skroniowy, skrzydłowy 
przyśrodkowy i skrzydłowy boczny.  

Mięśnie mimiczne – pozwalają na wyrażanie uczuć, przyczepiają się w skórze twarzy, 
wpływają na jej rysy, powodują zamykanie i otwieranie powiek i ust. Do grupy tej należą 
mięśnie: okrężny oka, okrężny ust, policzkowy, potyliczno – czołowy, marszczący brwi, 
jarzmowy większy, jarzmowy mniejszy, śmiechowy, nosowy, dźwigacz wargi górnej, 
dźwigacz kąta ust, obniżasz wargi dolnej, obniżacz kąta ust, bródkowy. 
 
Mięśnie szyi 

Do grupy tej zaliczamy mięśnie powierzchowne i głębokie. Tuż pod skórą leży m. 
szeroki szyi, który rozpoczyna się w skórze klatki piersiowej, a kończy powyżej dolnego 
brzegu żuchwy. Najmocniejszym, dobrze widocznym mięśniem tej grupy jest mięsień 
mostkowo-obojczykowo-sutkowy. Głębiej leżą mięśnie pod – i nadgnykowe, a najgłębszą 
warstwę stanowią mięśnie pochyłe i długie głowy i szyi. Czynność mięśni szyi polega na tym, 
że wpływają one na ruchy głowy i szyi, uczestniczą w ruchach żuchwy, współdziałają 
w czynności głosowej krtani, tworzą dno jamy ustnej. 
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Rys. 3. Mięśnie – przód [1]. 
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Rys. 4. Mięśnie – tył [1]. 

 
Mięśnie tułowia 

Do grupy tej zaliczane są mięśnie klatki piersiowej, brzucha i grzbietu.  
Mięśnie klatki piersiowej – dzielą się na dwie grupy: powierzchowną i głęboką. Grupę 
powierzchowną stanowią mięśnie, których przyczepy końcowe znajdują się na kościach 
obręczy kończyny górnej i kości ramiennej. Grupę głęboką stanowią mięśnie właściwe klatki 
piersiowej, które powodują ruchy żeber. Wraz z przeponą stanowią zespół mięśni 
oddechowych. Do mięśni klatki piersiowej zaliczamy mięśnie: piersiowy większy, piersiowy 
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mniejszy, zębaty przedni, mięśnie międzyżebrowe zewnętrzne i mięśnie międzyżebrowe 
wewnętrzne.  

Mięsnie brzucha– są mięśniami wydechowymi, współpracują w wytwarzaniu tzw. tłoczni 
brzusznej, są mięśniami ruchowymi tułowia. Zaliczamy tu mięśnie: prosty brzucha, 
stożkowaty, skośny zewnętrzny brzucha, skośny wewnętrzny brzucha, poprzeczny brzucha, 
czworoboczny lędźwi. 

Mięśnie grzbietu – dzielą się na trzy warstwy: powierzchowną, pośrednią i głęboką. 
Mięśnie powierzchowne mają przyczepy końcowe na łopatce, obojczyku i kości ramiennej. 
Zalicza się do nich mięśnie: czworoboczny, najszerszy grzbietu, równoległoboczny, dźwigacz 
łopatki. Do warstwy pośredniej należą mięśnie kolcowo – żebrowe (zębaty tylny górny i tylny 
dolny). 

Do warstwy głębokiej należą mięśnie prostowniki grzbietu. Mięśnie grzbietu wpływają na 
ruchy obręczy kończyny górnej i ramienia, są mięśniami antygrawitacyjnymi, gdyż ich 
napięcie zapobiega zginaniu tułowia, wpływają na ruchy kręgosłupa, niektóre z nich działają 
jako mięśnie oddechowe. 
 
Mięśnie kończyny górnej 

Dzielą się na: mięśnie obręczy kończyny górnej, mięśnie ramienia, mięśnie przedramienia 
i mięśnie ręki. 

Mięśnie obręczy kończyny górnej – mają przyczep początkowy na łopatce i obojczyku, 
a przyczep końcowy na kości ramiennej. Należą do nich mięśnie: naramienny, 
nadgrzebieniowy, podgrzebieniowy, obły mniejszy, obły większy, podłopatkowy. Wszystkie 
mięśnie biorą udział w ruchach ramienia. 

Mięśnie ramienia – dzielą się na grupę przednią zawierającą zginacze przedramienia 
i grupę tylną stanowiącą silne prostowniki stawu łokciowego. Do grupy przedniej zalicza się 
mięsień dwugłowy ramienia i leżący pod nim mięsień ramienny. Grupę tylną tworzą głowy 
silnie rozwiniętego mięśnia trójgłowego ramienia. 

Mięśnie przedramienia – dzielą się na trzy grupy: przednią, boczną i tylną. Mięśnie grupy 
przedniej są zginaczami stawu łokciowego i promieniowo – nadgarstkowego, oraz 
zginaczami palców. Należą tu mięśnie: nawrotny obły, zginacz nadgarstka promieniowy, 
zginacz nadgarstka łokciowy, zginacz powierzchowny palców, zginacz kciuka długi, zginacz 
głęboki palców, mięsień nawrotny czworoboczny. Nazwy tych mięśni określają ich czynność.  

Grupę boczną stanowią mięśnie pokrywające boczny brzeg kości promieniowej i należą tu 
mięśnie: ramienno – promieniowy, prostowniki nadgarstka promieniowy długi i krótki, 
odwracacz przedramienia. 

Mięśnie grupy tylnej układają się w dwie warstwy: powierzchowną i głęboką. Do 
warstwy powierzchownej zalicza się: mięsień prostownik palców i mięsień prostownik 
nadgarstka łokciowy oraz znacznie mniejsze: mięsień łokciowy i prostownik palca małego. 
Warstwę głęboką stanowią mięśnie wpływające na ruchy kciuka i palca wskazującego. Są to 
mięsień: odwodziciel i prostownik kciuka krótki, prostownik kciuka długi, prostownik 
wskaziciela. 
Mięśnie ręki – leżą na jej powierzchni dłoniowej, a powierzchnia grzbietowa zawiera głównie 
ścięgna mięśni przedramienia. Mięśnie ręki dzielą się na trzy grupy:  
− grupa boczna (tworzy tzw. kłąb kciuka) – należą tu mięśnie poruszające kciukiem i I 

kością śródręcza: odwodziciel krótki kciuka, przeciwstawiacz kciuka, zginacz krótki 
i przywodziciel kciuka, 

− grupa przyśrodkowa (tworzą tzw. kłąbek) – należą tu mięśnie poruszające małym palcem: 
odwodziciel, zginacz krótki, przeciwstawiasz palca małego, 

− grupa środkowa (zawiera mięśnie właściwe dłoni) – należą tu mięśnie glistowate 
i międzykostne – powodują ruchy środkowych palców. 
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Mięśnie kończyny dolnej 
Dzielą się na mięśnie obręczy kończyny dolnej i mięśnie kończyny dolnej wolnej (mięśnie 

uda, goleni i stopy). Mięśnie obręczy kończyny dolnej – łączą one kości miednicy z kością 
udową. Wśród nich wyróżniamy: 
− grupę przednią – należą do niej mięśnie powodujące zginanie kończyny w stawie 

biodrowym. Najsilniejszy z nich to mięsień biodrowo – lędźwiowy składający się 
z dwóch części: mięśnia lędźwiowego większego i mięśnia biodrowego. 

− grupę tylną – tworzą mięśnie pośladkowe: wielki, średni i mały. Są one silnymi 
prostownikami i odwodzicielami uda. Dzięki ich czynności można utrzymać prawidłową 
postawę i chód. 

− grupę mięśni głębokich – należą tu mięśnie obracające udo na zewnątrz. Wśród nich 
wyróżnia się mięsień: gruszkowaty, zasłaniasz wewnętrzny, zasłaniasz zewnętrzny, 
czworoboczny uda i mięśnie bliźniacze. 

Mięśnie uda – są to mięśnie działające na staw biodrowy, staw kolanowy albo są to mięśnie 
dwustawowe, a więc działające na oba te stawy równocześnie. Wyróżnia się następujące 
grupy mięśni uda: 
− grupa przednia – zawiera mięśnie zginające staw biodrowy. Należą do nich: mięsień 

naprężacz powięzi szerokiej, krawiecki i mięsień czworogłowy uda (jego głowy to 
mięśnie: prosty uda, obszerny boczny, obszerny pośredni, obszerny przyśrodkowy). 
Mięsień czworogłowy kończy się ścięgnem na rzepce, dlatego prostuje staw kolanowy.  

− grupa tylna – należą do niej mięśnie działające antagonistycznie w stosunku do mięśni 
grupy przedniej, a więc prostują staw biodrowy i zginają staw kolanowy. Są to mięśnie: 
dwugłowy uda, półbłoniasty, półścięgnisty.  

− grupa przyśrodkowa – zawiera mięśnie przywodzące udo. Są to mięśnie: smukły, 
grzebieniowy, przywodziciel krótki, przywodziciel długi i przywodziciel wielki. 

Mięśnie goleni – wyróżnia się wśród nich trzy grupy: 
− grupa przednia (mięśnie prostowniki ) – należą tu mięśnie przymocowujące się do bocznej 

powierzchni kości piszczelowej, przedniej powierzchni błony międzykostnej 
i sąsiadującej z nią powierzchni strzałki. Są to mięśnie: piszczelowy przedni, prostownik 
długi palców, prostownik długi palucha. Długie ścięgna wszystkich z tych mięśni 
przechodzą pod troczkami prostowników na grzbiet stopy. 

− grupa tylna (mięśnie zginacze) – najsilniejszy z tej grupy to mięsień trójgłowy łydki, który 
składa się z mięśnia brzuchatego łydki (ma dwie głowy: boczną i przyśrodkową) i mięśnia 
płaszczkowatego. Mięsień trójgłowy kończy się wspólnym ścięgnem piętowym 
(Achillesa), zgina staw kolanowy, zgina podeszwowo i odwraca stopę. Inne mięśnie tej 
grupy to mięsień: piszczelowy tylny, zginacz palców długi, zginacz palucha długi. 
Mięśnie te położone są głębiej, zginają podeszwowo stopę (wszystkie), palce od II do 
V(zginacz długi palców) i palucha (zginacz długi palucha). 

− grupa boczna (mięśnie strzałkowe) – zawiera mięśnie nawracające i zginające 
podeszwowo stopę. Należy tu: mięsień strzałkowy długi i strzałkowy krótki. 

Mięśnie stopy – ułożone są głównie na podeszwie. Na grzbiecie znajdują się tylko dwa 
cienkie mięśnie: prostownik krótki palców i prostownik krótki palucha. Natomiast mięsnie 
podeszwowe dzielą się na trzy grupy: 
− kłębu palucha – leżą przyśrodkowo. Są to mięśnie: odwodziciel palucha, zginacz krótki 

i przywodziciel palucha, 
− kłębu palca V – stanowią grupę boczną, są znacznie słabsze od poprzednich. Należą tu 

mięśnie: odwodziciel, zginacz i przeciwstawiacz palca V, 
− grupę środkową – należą tu mięśnie: zginacz krótki palców, czworoboczny podeszwy, 

mięśnie międzykostne i glistowate. 
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4.1.2. Pytania sprawdzające 
 

Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń. 
1. Co należy do układu narządów ruchu? 
2. Z czego zbudowana jest kość? 
3. Jaką rolę w o organizmie człowieka spełnia kościec? 
4. Jakie znasz rodzaje kości? Podaj ich przykłady. 
5. Jakie kości tworzą czaszkę człowieka? 
6. Jakie kości tworzą szkielet klatki piersiowej? 
7. Jakie kości wyróżniamy w obrębie kończyny górnej?  
8. Jakie kości wyróżniamy w obrębie kończyny dolnej?  
9. Jak zbudowany jest typowy kręg w kręgosłupie? 
10. Jakie znasz podziały mięśni? 
11. Jakie mięśnie należą do mięśni mimicznych? Jaką pełnią rolę?  
12. Jakie mięśnie należą do tułowia? Jaką pełnią rolę?  
13. Jakie mięśnie należą do mięśni kończyny górnej? Jaką pełnią rolę?  
14. Jakie mięśnie należą do mięśni kończyny dolnej? Jaką pełnią rolę?  
 
4.1.3. Ćwiczenia 
 
Ćwiczenie 1 

Rozpoznaj i podpisz zaznaczone kości. 
 

Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) przeczytać wiadomości na temat 
budowy układu kostnego (materiał 
nauczania pkt.4.1.1), 

2) zorganizować stanowisko pracy do 
wykonania ćwiczenia, 

3) przeanalizować położenie strzałek na 
rysunku, 

4) dokonać analizy kośćca człowieka 
zgodnie z podziałem przedstawionym w 
materiale nauczania pkt.4.1.1 i literaturą 
zawartą w rozdziale 6, 

5) sprawdzić poprawność podpisów  
(w razie trudności skorzystać z pomocy 
nauczyciela), 

6) zaprezentować wykonane ćwiczenie, 
7) dokonać oceny wykonanego ćwiczenia. 

 
Wyposażenie stanowiska pracy: 

– schemat układu kostnego człowieka,  
– ołówek, gumka, flamastry, 
– literatura z rozdziału 6. 
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Ćwiczenie 2 
Uzupełnij tabelę. 

 

NAZWA MIĘŚNIA GRUPA 

Mięsień czworogłowy Przednia uda 

Mięsień płaszczkowaty  

Mięsień dwugłowy ramienia  

Mięśnie glistowate ręki  

Mięsień żwacz  

Mięsień jarzmowy większy  

Mięsień równoległoboczny  

Mięsień zębaty przedni  

Mięsień naramienny  
 

Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) przeczytać wiadomości na temat budowy układu mięśniowego (materiał nauczania 
pkt.4.1.1), 

2) zorganizować stanowisko pracy do wykonania ćwiczenia, 
3) zapoznać się z tabelą, 
4) dokonać analizy informacji na temat układu mięśniowego człowieka zgodnie z podziałem 

przedstawionym w materiale nauczania pkt.4.1.1 i literaturą zawartą w rozdziale 6, 
5) sprawdzić poprawność wpisów do poszczególnych rubryk w tabeli (w razie trudności 

skorzystać z pomocy nauczyciela), 
6) zaprezentować wykonane ćwiczenie, 
7) dokonać oceny wykonanego ćwiczenia. 
 

 Wyposażenie stanowiska pracy: 
– schemat tabeli,  
– ołówek, gumka, flamastry, 
– literatura z rozdziału 6. 
 
4.1.4. Sprawdzian postępów 
 
Czy potrafisz:            Tak   Nie 
1) wyliczyć elementy układu narządu ruchu? 
2) scharakteryzować ogólną budowę kości? 
3) określić funkcje kośćca? 
4) nazwać poszczególne kości w kośćcu człowieka? 
5) określić rodzaj poszczególnych kości? 
6) wyjaśnić funkcję mięśni? 
7) rozróżnić położenie poszczególnych mięśni? 
8) określić funkcje mięśni zależnie od położenia? 
9) nazwać poszczególne mięśnie? 
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4.2. Anatomia i fizjologia układu nerwowego 
 
4.2.1. Materiał nauczania 
 

Układ nerwowy pełni nadrzędną rolę nad innymi układami, reguluje ich funkcje  
i utrzymuje łączność organizmu ze światem zewnętrznym, dzięki możliwości reagowania na 
bodźce. Ogólnie czynności układu nerwowego można podzielić na dwie kategorie: 
1) związaną z przekazywaniem bodźców ze świata zewnętrznego, z odbieraniem informacji 

przez narządy zmysłów i wyspecjalizowane komórki zwane receptorami, przekazywaniem 
tych informacji do ośrodków nerwowych i z działaniem mięśni szkieletowych – układ 
nerwowy somatyczny, 

2) związaną z regulowaniem przemiany materii i czynnością narządów wewnętrznych, której 
efektorami (narządami wykonawczymi) są mięśnie gładkie, mięsień sercowy i gruczoły – 
układ nerwowy autonomiczny.  

Podstawowym elementem układu nerwowego jest neuron, czyli komórka nerwowa składająca 
się z ciała komórki i odchodzących od niej wypustek. Wypustki odbierające impulsy 
nerwowe i przekazujące je do ciała komórki to dendryty, a wypustki przewodzące impulsy 
powstające w ciele komórki do innego miejsca (najczęściej do innego neuronu lub włókna 
mięśniowego) to neuryty czyli aksony. Wiązki neurytów lub dendrytów tworzą włókno 
nerwowe (nerw). Komórki nerwowe mają zdolność wytwarzania stanów pobudzenia  
i przekazywania informacji zakodowanych w postaci impulsów nerwowych. W ciągu jednej 
sekundy układ nerwowy człowieka odbiera niewyobrażalną ilość informacji z otoczenia 
(109 bitów), ale tylko niewielka ich część jest odbierana w sposób świadomy. 
Podział układu nerwowego 
Układ nerwowy człowieka pod względem topograficznym dzieli się na dwie zasadnicze 
części:  
− ośrodkowy (centralny) układ nerwowy – mózgowie i rdzeń kręgowy, 
− obwodowy układ nerwowy – system nerwów czaszkowych i rdzeniowych. 
Obie te części są ze sobą ściśle powiązane zarówno anatomicznie i fizjologicznie. Układ 
obwodowy służy do przenoszenia informacji (bodźców) od tkanek i narządów do ośrodków 
nerwowych (nerwy czuciowe) lub z powrotem od ośrodków do narządów i tkanek (nerwy 
ruchowe). Ośrodkowy układ nerwowy informacje te gromadzi i przetwarza (centralizuje).  
W układzie nerwowym wyróżnia się też część autonomiczną, za pomocą, której sterowana 
jest czynność narządów wewnętrznych. 
Ośrodkowy układ nerwowy 
Ośrodkowy układ nerwowy składa się z mózgowia i rdzenia kręgowego. 

Mózgowie – wypełnia jamę czaszki i jest otoczone trzema oponami mózgowymi (twardą, 
przylegającą do kości, pajęczą, w swojej strukturze podobną do pajęczyny i miękką, leżącą na 
powierzchni mózgowia), oddzielającymi je od wewnętrznych ścian kości czaszki. Pomiędzy 
oponą pajęczą (pajęczynówką) i oponą miękką znajduje się jama podpajęczynówkowa 
tworząca zbiorniki wypełnione płynem rdzeniowo-mózgowym, który między innymi chroni 
mózgowie i rdzeń kręgowy przed urazami mechanicznymi. Do mózgowia zalicza się mózg, 
móżdżek i rdzeń przedłużony. 

Mózg – ma kształt jajowaty, jego dolna powierzchnia jest spłaszczona i nosi nazwę 
podstawy mózgu, a powierzchnia boczna i górna są wypukłe. Dwie półkule mózgowe 
oddziela od siebie szczelina podłużna mózgu, a mózg od móżdżku szczelina poprzeczna. 
Powierzchnię półkul mózgowych pokrywa cienka warstwa istoty szarej (kora mózgowa), 
stanowiąca skupienie komórek nerwowych. Pod korą znajduje się istota biała, która składa się 
ze ściśle do siebie przylegających włókien nerwowych, między którymi znajdują się 
skupienia komórek nerwowych noszące nazwę jąder podkorowych. Powierzchnie półkul 
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mózgowych wykazują pofałdowanie związane z istnieniem zakrętów i bruzd mózgu. Obie 
półkule mózgowe są ze sobą połączone poprzez znajdujące się na dnie szczeliny podłużnej 
spoidło wielkie mózgu (ciało modzelowate), składające się z włókien nerwowych. W obrębie 
kory mózgowej znajdują się ośrodki korowe, które sterują najważniejszymi czynnościami 
człowieka: ruchowe, czuciowe, słuchowe, wzrokowe, mowy, wyższych czynności mózgu, 
pamięci i inne. 

Móżdżek – wypełnia tylną część dołu czaszki, podobnie do mózgu dzieli się na dwie 
półkule oddzielone tzw. robakiem. Posiada istotę szarą, czyli korę i znajdującą się pod nią - 
istotę białą. Jest narządem, w którym odbywa się koordynacja złożonych ruchów dowolnych, 
wpływa na postawę ciała, zdolność utrzymania równowagi, zapoczątkowuje, koordynuje 
i zakańcza ruchy celowe, wpływa na napięcie mięśniowe poszczególnych grup mięśni 
szkieletowych.  

Rdzeń przedłużony - przez niego przebiegają wszystkie impulsy, idące z mózgu do 
rdzenia kręgowego i odwrotnie – z rdzenia do mózgu. Stanowi skupienie ośrodków 
nerwowych dla ważnych czynności odruchowych takich jak: ssanie, żucie, połykanie, 
kichanie, mruganie, wydzielanie potu i inne odruchy wrodzone. W rdzeniu przedłużonym 
znajdują się też ośrodki tzw. życiowo ważne, a więc ośrodek oddechowy, regulacji czynności 
serca, naczynioruchowy. 

Rdzeń kręgowy –znajduje się poza czaszką w kanale kręgowym kręgosłupa. 
Ma wydłużony, walcowaty kształt, długość ok. 45cm. Rdzeń kręgowy ma budowę 
segmentową. Wyróżnia się w nim 31 pary odcinków, tzw. neuromerów: 8 szyjnych (C1-C8), 
12 piersiowych (Th1-Th12), 5 lędźwiowych (L1-L5), 5 krzyżowych (S1-S5) i1 guziczny 
(C0), z którymi łączy się 31 par nerwów rdzeniowych - szyjnych, piersiowych, lędźwiowych, 
krzyżowych i guzicznego. Nerwy łączą się z rdzeniem za pomocą tzw. korzeni nerwowych – 
brzusznych i grzbietowych. Na przekroju poprzecznym rdzenia widać istotę szarą (wewnątrz) 
i istotę białą (na zewnątrz). Istota szara przypomina literę H, a jej ramiona tworzą tzw. rogi 
rdzenia. Rogi przednie zawierają neurony ruchowe, których wypustki tworzą korzenie 
przednie, a te nerwy zdążające do mięśni szkieletowych. Rogi tylne zawierają neurony 
czuciowe, które pośredniczą w przekazywaniu czucia dotyku, ucisku, bólu, temperatury, 
wibracji, czucia głębokiego do struktur mózgowia. Korzenie brzuszne i grzbietowe łączą się 
ze sobą tworząc mieszany nerw rdzeniowy. 
Obwodowy układ nerwowy 

Obwodowy układ nerwowy jest systemem nerwów, za pomocą, których ośrodkowy układ 
nerwowy kieruje ustrojem, jego podstawowymi funkcjami Wyróżniamy w nim nerwy 
czaszkowe i nerwy rdzeniowe. 

Nerwy czaszkowe – jest ich 12 par: nerw I – węchowy, nerw II – wzrokowy, nerw III – 
okoruchowy, nerw IV – bloczkowy, nerw V – trójdzielny, nerw VI – odwodzący, nerw VII – 
twarzowy, nerw VIII – przedsionkowo-ślimakowy, nerw IX – językowo-gardłowy, nerw X – 
błędny, XI – dodatkowy, XII – podjęzykowy. Wśród tych nerwów wyróżniamy nerwy 
ruchowe, czuciowe lub mieszane czuciowo – ruchowe. Każdy z nich pełni inną rolę. Nerw 
węchowy przewodzi wrażenia węchowe, wzrokowy zbiera informacje powstałe w siatkówce 
i przewodzi je do kory wzrokowej-potylicznej. Nerw trójdzielny jest głównie nerwem 
czuciowym, także unerwiającym gruczoły łzowe i niektóre ślinianki. Ma także włókna 
ruchowe trzewne. Nerw okoruchowy, bloczkowy i odwodzący są typowymi nerwami 
ruchowymi sterującymi mięśniami gałki ocznej. Nerw twarzowy jest przede wszystkim 
nerwem ruchowym. Nerw językowo-gardłowy jest nerwem mieszanym, posiada włókna 
wydzielnicze (do ślinianek), czuciowe, smakowe oraz ruchowe (trzewne). Nerw błędny jest 
głównym nerwem układu wegetatywnego przywspółczulnego. Nerw dodatkowy jest nerwem 
ruchowym. Nerw podjęzykowy ma charakter mieszany - ruchowy i wydzielniczy, związany 
ze ślinianką podżuchwową. 
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Nerwy rdzeniowe – powstają przez połączenie odchodzącego od rdzenia kręgowego 
ruchowego korzenia brzusznego z czuciowym korzeniem grzbietowym. Nerwy te są nerwami 
mieszanymi, unerwiają mięśnie szkieletowe i skórę, poza obszarem unerwienia przez nerwy 
czaszkowe. W obrębie nerwów rdzeniowych wyróżniamy gałęzie grzbietowe (unerwiają 
głębokie mięśnie grzbietu oraz skórę całej okolicy grzbietowej, od potylicy aż do okolicy 
guzicznej) oraz gałęzie brzuszne(tworzą sploty i unerwiają mięśnie oraz skórę przedniej  
i bocznej okolicy szyi, tułowia oraz kończyn). 
 

4.2.2. Pytania sprawdzające 
 

Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń. 
1. Jaką rolę pełni układ nerwowy? 
2. Z czego zbudowany jest neuron? 
3. Jak pod względem topograficznym dzieli się układ nerwowy? 
4. Jakie ośrodki znajdują się w korze mózgowej? 
5. Jaką rolę pełni móżdżek? 
6. Jakie znasz ośrodki życiowo ważne i gdzie się one znajdują? 
7. Jak dzieli się obwodowy układ nerwowy? 
8. Jakie znasz nerwy czaszkowe? 
9. Z jakich gałęzi składa się nerw rdzeniowy? 
10. Co unerwiają nerwy rdzeniowe? 
 
4.2.3. Ćwiczenia 
 
Ćwiczenie 1 

Podpisz elementy neuronu i określ ich funkcje. 

 
Sposób wykonania ćwiczenia 

 
 Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 
1) odszukać wiadomości na temat anatomii i fizjologii układu nerwowego 

w zaproponowanej literaturze lub Internecie, 
2) zorganizować stanowisko pracy do wykonania ćwiczenia, 
3) dokonać analizy budowy neuronu, 
4) przeanalizować położenie strzałek na rysunku, 
5) podpisać strzałki,  
6) sprawdzić poprawność podpisów (w razie trudności skorzystać z pomocy nauczyciela), 
7) określić funkcje wyszczególnionych elementów, 
8) zaprezentować wykonane ćwiczenie, 
9) dokonać oceny wykonanego ćwiczenia. 

 
Wyposażenie stanowiska pracy: 

− materiał nauczania – rozdział 4.2.1, 
− schemat neuronu,  
− ołówek, gumka, flamastry, 
− literatura z rozdziału 6. 
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Ćwiczenie 2 
Uzupełnij poniższe zdania wykorzystując hasła podane w ramce (należy zmienić w razie 

potrzeby końcówki rzeczowników w ramce): 
1. Podstawowym elementem budowy układu nerwowego jest………………………………... 
2. Wypustki przewodzące impulsy powstające w ciele komórki do innego miejsca 

(najczęściej do innego neuronu lub włókna mięśniowego) to……………………………… 
3. Wiązki dendrytów lub neurytów tworzą……………………………………………………. 
4. Ośrodkowy układ nerwowy tworzą……………………….i………………………………. 
5. Pomiędzy oponą pajęczą a oponą miękką znajduje się…………………………………….. 
6. Powierzchnię półkul mózgowych pokrywa cienka warstwa istoty szarej 

tworząc…………………………….......…………………………………………………… 
7. Ośrodki życiowo ważne znajdują się………………………………………………………. 
8. Elementem budowy…………………………………………………...........……jest robak.  
 

mózgowie, jama podpajęczynówkowa, neuron, kora mózgu, rdzeń kręgowy, 
rdzeń przedłużony, neuryty, nerw, móżdżek 

 
Sposób wykonania ćwiczenia 

 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) zapoznać się z materiałem nauczania (punkt 4.2.1.) oraz literaturą zawartą w rozdziale 6, 
2) przeczytać ze zrozumieniem powyższe zdania, 
3) dokonać analizy merytorycznej tekstu (materiał nauczania 4.2.1.), 
4) wynotować potrzebne informacje, 
5) uzupełnić zdania brakującymi wyrazami, 
6) zaprezentować w grupie wykonaną pracę, 
7) dokonać oceny poprawności wykonanego ćwiczenia. 
 

Wyposażenie stanowiska pracy: 
− materiał nauczania – rozdział 4.2.1, 
− literatura z rozdziału 6, 
− plansza z napisanymi zdaniami, 
− wykaz haseł w ramce, 
− ołówek, gumka, flamastry. 
 
4.2.4. Sprawdzian postępów 
 
Czy potrafisz:           Tak    Nie 
1) wyliczyć elementy neuronu? 
2) przedstawić funkcje dendrytów i neurytów? 
3) wyjaśnić funkcje układu nerwowego? 
4) podać podział topograficzny układu nerwowego? 
5) omówić budowę mózgowia? 
6) określić funkcje móżdżku? 
7) podać ośrodki znajdujące się w rdzeniu przedłużonym? 
8) wymienić elementy obwodowego układu nerwowego? 
9) wyliczyć po kolei nerwy czaszkowe? 
10) podać obszar unerwiany przez nerwy rdzeniowe? 
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4.3. Anatomia i fizjologia układu krążenia 
 
4.3.1. Materiał nauczania 
 

Podstawową funkcją układu krążenia jest dostarczenie wszystkim komórkom organizmu 
ludzkiego niezbędnych do życia materiałów (tlenu, wody, związków organicznych 
i nieorganicznych) jak i usunięcie produktów przemiany materii, zbędnych, a nawet 
szkodliwych dla organizmu. Do układu krążenia zaliczamy naczynia krwionośne zawierające 
krew, która wprowadzana jest w ruch dzięki skurczom serca, oraz naczynia chłonne, 
odprowadzające płyny tkankowe drogą chłonki (limfy) do krwi. Krew, chłonka i płyny 
tkankowe stanowią środowisko wewnętrzne organizmu. 
Krew jest tkanką płynną zawierającą zarówno elementy upostaciowane (krwinki) jak i płynne 
osocze. Wśród krwinek, produkowanych głównie przez szpik kostny czerwony, wyróżniamy: 
− krwinki czerwone (erytrocyty) – ich główną rolą jest transport tlenu do komórek, 
− krwinki białe (leukocyty) – pełnią funkcję obronną, 
− krwinki płytkowe (trombocyty) – biorą udział w procesach krzepnięcia krwi. 

Osocze zawiera około 92% wody, białka osocza (albuminy, globuliny i fibrynogen), 
składniki pozabiałkowe, wśród których najważniejsze są elektrolity. 

Naczynia krwionośne 
Dzielimy na tętnice, żyły i naczynia włosowate. Są systemem naczyń zamkniętych, a ich 

budowa ściany jest dostosowana do funkcji, którą pełnią i do ciśnienia przepływającej w nich 
krwi. Naczynia te tworzą system krążenia wielkiego i system krążenia małego 
(płucnego).Krążenie wielkie rozpoczyna się w lewej komorze serca największym naczyniem 
organizmu, czyli aortą (tętnicą główną). Odgałęzienia aorty dzielą się na coraz to drobniejsze 
tętniczki, które przechodzą w naczynia włosowate przenikające do wszystkich narządów, 
doprowadzając do nich tlen i pożywienie. Po wypełnieniu tego zadania, krew zbiera się 
w coraz to większe naczynia zwane żyłami prowadzące ją w kierunku serca. Do prawego 
przedsionka serca dochodzi żyła główna górna i żyła główna dolna, które prowadzą krew 
odtlenowaną. Tam kończy się krążenie duże (wielkie). Następnie krew z prawego przedsionka 
przechodzi do prawej komory, skąd wychodzi pień płucny, który rozpoczyna krążenie małe 
(płucne).Po ok. 6cm. przebiegu pień płucny dzieli się na dwie tętnice płucne: prawą i lewą, 
które prowadzą krew ubogą w tlen do odpowiednich płuc. Tam wielokrotnie dzieląc się, 
analogicznie do podziału płuc, przechodzą w system naczyń włosowatych oplatających 
pęcherzyki płucne, dokonuje się wymiana gazowa i systemem naczyń żylnych, w których jest 
krew dobrze dotlenowana, podąża jako 3 lub 4 żyły płucne do lewego przedsionka serca. 
Krążenie małe ma więc za zadanie dokonać wymiany gazów (tlenu i dwutlenku węgla) 
w płucach, a krążenie duże ma rozprowadzić krew bogatą w tlen do wszystkich komórek.  

Serce  
Jest rodzajem pompy ssąco–tłoczącej, w której krew jest przepompowywana i wprawiana 

w ruch. Do serca wchodzą i z niego wychodzą główne naczynia krwionośne tworzące 
krążenie duże i małe. Serce leży w klatce piersiowej, 2/3 po stronie lewej i 1/3 po stronie 
prawej, za mostkiem. Ma ono kształt spłaszczonego stożka, podstawą zwrócone jest do góry 
i ku stronie prawej, a koniuszkiem ku dołowi i stronie lewej. Wewnątrz składa się z czterech 
jam: dwóch przedsionków (prawego i lewego) i dwóch komór (prawej i lewej). Prawy 
przedsionek z prawą komorą jest połączony ujściem przedsionkowo – komorowym prawym, 
w którym znajduje się zastawka trójdzielna. Lewy przedsionek z lewą komorą łączy ujście 
przedsionkowo – komorowe lewe, które zamyka zastawka dwudzielna (mitralna). Między 
przedsionkiem prawym i lewym oraz między komorą prawą a lewą nie ma połączenia, 
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ponieważ znajduję się tam przegroda międzyprzedsionkowa i międzykomorowa. Ściana serca 
zbudowana jest z trzech warstw: od zewnątrz znajduje się osierdzie, w środku mięsień 
sercowy (najgrubsza warstwa i najistotniejsza czynnościowo), a od wewnątrz – wsierdzie. 
Czynność serca jest regulowana przez własny, niezależny układ bodźco-przewodzący serca 
i nerwy serca pochodzące od nerwu błędnego i pnia współczulnego. 
Unaczynienie serca zapewniają naczynia wieńcowe (tętnice i żyły), które leżą na mięśniu 
sercowym, pod workiem osierdziowym. 

 
Rys. 5. Budowa serca [1]. 

 

Układ chłonny 
Stanowią go naczynia chłonne i węzły chłonne znajdujące się na ich przebiegu. Drobne 

naczynia chłonne doprowadzają z przestrzeni międzykomórkowych do większych naczyń 
płyny tkankowe, które następnie są transportowane do dwóch dużych przewodów: przewodu 
piersiowego i do przewodu chłonnego prawego. Chłonka prowadzona jest do żył krążenia 
dużego. Na przebiegu naczyń chłonnych znajdują się węzły chłonne, które mają zdolność 
produkowania limfocytów, spełniających istotną rolę w walce organizmu z zakażeniami.  
 
4.3.2. Pytania sprawdzające 
 

Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń. 
1. Jaka jest podstawowa funkcja układu krążenia? 
2. Co należy do układu krążenia? 
3. Jakie znasz naczynia krwionośne? 
4. Jaką rolę pełni krążenie duże (wielkie)? 
5. Jaką rolę pełni krążenie małe (płucne)? 
6. Jak nazywa się główne naczynie tętnicze organizmu ludzkiego? 
7. Z jakich warstw składa się ściana serca?  
8. Jak zbudowane jest serce od wewnątrz? 
9. Jakie duże naczynia krwionośne wchodzą, a jakie wychodzą z serca? 
10. Co należy do układu chłonnego? 
11. Jaką rolę spełnia układ limfatyczny? 
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4.3.3. Ćwiczenia 
 
Ćwiczenie 1 

Określ funkcje elementów morfotycznych krwi (krwinek) i podaj ich nazwy polskie. 
 
Rodzaj krwinki Nazwa polska Główna funkcja 

Erytrocyty 
 

  

Leukocyty 
 

  

Trombocyty 
 

  

 
Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś; 

1) zapoznać się z materiałem nauczania (punkt 4.3.1.) oraz literaturą zawartą w rozdział 6, 
2) przeczytać ze zrozumieniem wybrany fragment tekstu mówiący o elementach 

morfotycznych krwi, 
3) dokonać analizy merytorycznej tekstu (materiał nauczania 4.3.1.), 
4) wynotować potrzebne informacje, 
5) uzupełnić tabelę, 
6) skonsultować z innymi uczniami poprawność odpowiedzi, 
7) zaprezentować wykonane ćwiczenie na forum klasy. 

 
 Wyposażenie stanowiska pracy: 

− materiał nauczania – rozdział 4.3.1, 
− literatura z rozdziału 6, 
− plansza z narysowaną tabelą, 
− ołówek, gumka, flamastry , 
 
Ćwiczenie 2 

Opisz elementy budowy serca. 
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Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś; 

1) zapoznać się z materiałem nauczania (punkt 4.3.1.) oraz literaturą zawartą w rozdziale 6, 
2) przeczytać ze zrozumieniem wybrany fragment tekstu mówiący o budowie serca, 
3) dokonać analizy schematu serca, 
4) wynotować potrzebne informacje, 
5) uzupełnić podpisy na rysunku przedstawiającym serce, 
6) zaprezentować w grupie wykonaną pracę, 
7) dokonać oceny poprawności wykonanego ćwiczenia. 
 

 Wyposażenie stanowiska pracy: 
− materiał nauczania – rozdział 4.3.1, 
− schemat serca, 
− ołówek, gumka, flamastry, 
− literatura z rozdziału 6, 
 
4.3.4. Sprawdzian postępów 
 
Czy potrafisz: 
              Tak   Nie 
1) wyliczyć elementy układu krążenia? 
2) wyjaśnić rolę układu krążenia? 
3) określić rolę elementów morfotycznych krwi? 
4) dokonać podziału naczyń krwionośnych? 
5) scharakteryzować budowę serca? 
6) wyliczyć naczynia wchodzące i wychodzące z serca? 
7) określić rolę krążenia płucnego? 
8) określić rolę krążenia wielkiego? 
9) wyjaśnić rolę układu chłonnego?  
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4.4. Anatomia i fizjologia skóry 
  
4.4.1. Materiał nauczania  
 

Skóra jest największym narządem ludzkiego ciała, jej powierzchnia u człowieka 
dorosłego to ok. 1,5 – 1,8m2. Jest określana jako powłoka wspólna ze względu na 
występowanie w niej tzw. przydatków skórnych, do których zaliczamy: gruczoły łojowe, 
potowe, apokrynowe, włosy i paznokcie. W okolicach naturalnych otworów ciała skóra 
przechodzi w błonę śluzową. W budowie skóry wyróżniamy następujące jej warstwy: 
− naskórek, 
− skórę właściwą, 
− tkankę podskórną. 
 

Naskórek 
Jest najbardziej zewnętrzną warstwą skóry, tworzy go nabłonek wielowarstwowy płaski. 

Składa się z komórek ściśle do siebie przylegających tzw. keratynocytów. Komórki ułożone 
są w rzędach (warstwach). Najgłębiej, na granicy ze skórą właściwą położona jest warstwa 
podstawna, a najbardziej zewnętrznie warstwa rogowa. Grubość naskórka jest zróżnicowana 
zależnie od miejsca występowania i na ogół waha się w granicach: 1/10 do ¼mm. 
W najgłębiej położonych warstwach: podstawnej i kolczystej dochodzi do rozmnażania się 
młodych komórek naskórka, a starsze przesuwane są ku górze ulegając procesowi 
rogowacenia, czyli keratynizacji (przekształcanie komórek żywych w martwe). Jeden pełny 
cykl takiego procesu trwa w warunkach fizjologicznych 26 – 28 dni. W warstwie rozrodczej 
znajdują się również melanocyty, czyli komórki produkujące barwnik skóry (melaninę). 
W wyższych warstwach - ziarnistej, jasnej i rogowej – przebiega tylko proces rogowacenia, 
w którym komórki tracą jądro, stają się płaskimi blaszkami, które docierając do warstwy 
zewnętrznej zaczynają się łuszczyć i odpadają.  

  

Rys. 6. Budowa naskórka [2]. 
Skóra właściwa 

Zbudowana jest z mocnej tkanki łącznej, w której wyróżnia się dwie warstwy: 
brodawkowatą i siateczkowatą. W składzie tej warstwy skóry wyróżniamy: 
− włókna kolagenowe (kolagen) – cechuje je duża rozciągliwość i odporność na urazy 

mechaniczne. Od kondycji tych włókien zależy wygląd zewnętrzny skóry, 
− włókna siateczkowe (retikulinowe) – stanowią siatkę w warstwie brodawkowatej okolicy 

naczyń krwionośnych, 
− włókna sprężyste (elastyna) – tworzą siatkę oplatającą włókna kolagenowe, są bardzo 

rozciągliwe, odpowiadają za rozciągliwość i sprężystość skóry, 
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− fibroblasty – komórki najliczniej występujące w skórze, 
− istota podstawowa – głównie składa się z kwasu hialuronowego, białek, wielocukrów. 

Skóra jest odżywiana przez gęstą sieć naczyń włosowatych, które biegną w skórze 
właściwej i dostarczają tlen, substancje odżywcze, hormony regulujące jej wzrost 
i metabolizm. W skórze właściwej znajdują się również zakończenia nerwowe, gruczoły 
potowe i łojowe oraz mieszki włosowe. 
Tkanka podskórna 

Łączy skórę z narządami leżącymi głębiej. Jest warstwą niejednolitą pod względem 
budowy. Wyróżnia się tkankę podskórną z przewagą struktur włóknistych i z przewagą 
struktur luźnych. Najistotniejszym jej elementem są skupienia komórek tłuszczowych, które 
chronią organizm przed niepożądaną utratą ciepła, są zapasowym materiałem energetycznym. 
Prawidłowo rozwinięta podściółka tłuszczowa decyduje o dobrym napięciu skóry. Przy zbyt 
szybkim zaniku np.: podczas stosowania drastycznych diet odchudzających, skóra wiotczeje, 
pojawiają się zmarszczki.  

Cechy skóry: 
− barwa, 
− grubość i odporność, 
− napięcie, 
− gładkość, 
− rzeźba. 
Zależnie od okolicy ciała skóra ma różną grubość i odporność. Najcieńsza jest na powiekach, 
średniej grubości na przedniej powierzchni tułowia, najgrubsza jest na dłoniach i podeszwach 
stóp. Zdrowa skóra ma gładką, matową powierzchnię, zbudowana jest z pólek skórnych 
w kształcie rombów, poprzedzielanych bruzdami. 
 
Funkcje skóry 
Skóra bierze udział w: 
− odbieraniu bodźców ze świata zewnętrznego poprzez znajdujące się w skórze receptory 

i włókna nerwowe (funkcja percepcyjna). Jest narządem odbierającym dotyk, ból 
i temperaturę, 

− termoregulacji poprzez rozszerzanie i zwężanie powierzchownych splotów naczyniowych, 
owłosienie, wydzielanie potu, 

− ochronie mechanicznej (amortyzuje siły działające od zewnątrz), 
− ochronie narządów leżących pod skórą przed wysychaniem, działaniem promieni 

słonecznych i przed wtargnięciem drobnoustrojów czy trucizn, 
− ochronie chemicznej – zmieszany na powierzchni skóry łój, pot i keratyna naskórka 

tworzą cienką warstwę emulsji olejowo – wodnej, chroniącej skórę przed szkodliwym 
działaniem czynników chemicznych, nadając skórze pewien stan natłuszczenia przez co 
przeciwdziała wysychaniu skóry i jej pękaniu. Kwaśne oddziaływanie łoju jest 
czynnikiem przeciwbakteryjnym i przeciwgrzybicznym, 

− wytwarzaniu barwnika skóry (melaniny) czyli melanogenezie, 
− ograniczonym i kontrolowanym wchłanianiu niektórych związków chemicznych np.; 

witamin, hormonów, leków, kosmetyków, 
− gospodarce tłuszczowej poprzez magazynowanie tłuszczu w tkance podskórnej, 
− gospodarce wodno – mineralnej poprzez działanie gruczołów, 
− gospodarce witaminowej poprzez wytwarzanie witaminy D3, 
− wydzielaniu dokrewnym poprzez komórki tuczne, które produkują heparynę i histaminę. 
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4.4.2. Pytania sprawdzające 
 

Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń. 
1. Z jakich warstw składa się skóra? 
2. Jaką funkcję spełnia naskórek? 
3. Z jakich warstw zbudowany jest naskórek? 
4. Z czego zbudowana jest skóra właściwa? 
5. Jaką rolę pełni tkanka tłuszczowa zawarta w tkance podskórnej? 
6. Jakie cechy posiada skóra? 
7. Na czym polega funkcja ochronna skóry? 
8. Jakie znaczenie ma wytwarzanie przez skórę warstwy emulsji olejowo – wodnej? 
9. W odbieraniu, jakich wrażeń pośredniczy skóra? 
 
4.4.3. Ćwiczenia 
 
Ćwiczenie 1 

Rozpoznaj przedstawiony fragment skóry i podpisz jej elementy. 

 

Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś; 

1) zapoznać się z materiałem nauczania (punkt 4.4.1.) oraz literaturą zawartą w rozdziale 6, 
2) dokonać analizy merytorycznej tekstu (materiał nauczania 4.4.1.), 
3) wynotować potrzebne informacje, 
4) uzupełnić na schemacie brakujące podpisy, 
5) skonsultować z innymi uczniami poprawność zaznaczenia elementów budowy skóry, 
6) zaprezentować wykonane ćwiczenie na forum klasy. 

 
 Wyposażenie stanowiska pracy: 

− materiał nauczania – rozdział 4.4.1., 
− kolorowy schemat budowy skóry, 
− ołówek, gumka, flamastry, 
− literatura z rozdziału 6. 

Warstwy: 
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Ćwiczenie 2 
Uzupełnij brakujące części zdań: 

1. Naskórek jest…………………………………………………………………………...…. 
2. Naskórek składa się z (ilu?)……..warstw: (wylicz je)………………………………….… 

………………………………………………………………………………………….…. 
………………………………………………………………………………………….…. 

3. Zdolność wytwarzania nowych komórek ma warstwa………………………………....… 
4. Skóra właściwa składa się z (ilu?)……... warstw: (wylicz je)………………………....…. 

……………………………………………………………………………………………. 
5. Komórki tłuszczowe zawarte w tkance podskórnej biorą udział 

w………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………. 

6. Wyróżniamy następujące cechy skóry: 
……………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………. 

7. Funkcja termoregulacyjna skóry polega na ……………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………. 

 
Sposób wykonania ćwiczenia 

 
Aby wykonać ćwiczenie powinieneś; 

1) zapoznać się z materiałem nauczania (punkt 4.4.1.) oraz literaturą zawartą w rozdz. 6, 
2) dokonać analizy merytorycznej tekstu (materiał nauczania 4.4.1.), 
3) wynotować potrzebne informacje, 
4) uzupełnić brakujące części zdań, 
5) skonsultować z innymi uczniami poprawność udzielonych odpowiedzi, 
6) zaprezentować wykonane ćwiczenie na forum klasy. 

 
Wyposażenie stanowiska pracy: 

− materiał nauczania pkt. 4.4.1., 
− karta ćwiczenia, 
− ołówek, gumka, flamastry, 
− literatura z rozdziału 6. 
 
4.4.4. Sprawdzian postępów 
 
Czy potrafisz:            Tak   Nie 
1) wyliczyć warstwy skóry? 
2) wyjaśnić rolę poszczególnych warstw skóry 
3) wyliczyć warstwy naskórka? 
4) scharakteryzować budowę skóry właściwej? 
5) określić znaczenie podściółki tłuszczowej? 
6) scharakteryzować funkcje skóry ? 
7) określić cechy skóry? 
8) rozpoznać praktycznie cechy własnej skóry? 
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4.5. Fizjologia i funkcje masażu 
 
4.5.1. Materiał nauczania 

 
Masaż należy do najstarszej dziedziny wiedzy lekarskiej. Wywodzi się z Indii i Chin, 

gdzie wchodził w zakres rytuałów religijnych. Koniec XX wieku jest okresem rozkwitu 
naturalnych metod leczenia między innymi masażu. 

Masażem nazywa się ruchy rąk wywierające nacisk na tkanki ustroju. Ruchy rąk 
wykonywane są: w pewnej kolejności, w określonym tempie, natężeniu. Działanie swoje 
opiera na teoretycznych, klinicznych naukach (anatomii, fizjologii, patofizjologii, 
patomorfologii itp.). Celem masażu w profilaktyce jest utrzymanie homeostazy strukturalnej, 
czyli utrzymanie stałości, równowagi w zakresie struktury funkcjonalnej organizmu. Masaż 
zmierza do celów: 
− wzmocnienia homeostazy, 
− usunięcia (ograniczenia) szkodliwego wpływu czynników naruszających równowagę 

procesów zachodzących w organizmie, 
− przywrócić przydatność i zdolność tkanek, narządów zmienionych strukturalnie do stanu 

równowagi.  
Aby zrozumieć istotę masażu trzeba znać jego działanie. Działanie związane jest 

z podstawami fizjologii i anatomii człowieka. Trzeba znać anatomiczne struktury przyjmujące 
bodziec, drogę działania bodźca, procesy fizjologiczne wyznaczone przez bodziec i efekt 
działania masażu. Masaż, jako bodziec mechaniczny skierowany jest na powłoki skórne, 
mięśnie, aparat więzadłowo-stawowy, okostną. Wywołuje liczne zmiany i reakcje 
w organizmie człowieka o charakterze miejscowym i ogólnym. Reakcje miejscowe są to 
zmiany powstające bezpośrednio w masowanych tkankach (działania na naczynia 
krwionośne, limfatyczne, skórę, mięśnie), zmiany ogólne wywołane są drogą odruchową 
w układzie krążenia, nerwowym, wewnątrzwydzielniczym i innych. 

Pod wpływem masażu dochodzi do czynnego przekrwienia masowanego obszaru skóry, 
tkanki podskórnej i mięśni. Temperatura powierzchni skóry wzrasta po masażu o 1,5-1,8oC. 
Zwiększa się przepływ krwi w naczyniach włosowatych, dzięki czemu zachodzi wymiana 
pomiędzy krwią, a pozostałymi tkankami, zwiększa się ilość czynnych kapilarów, skóra jest 
lepiej dożywiona, dotleniona, staje się bardziej sprężysta, elastyczniejsza (odmładza skórę). 
Masaż usuwa zrogowaciały naskórek – wyciska na zewnątrz zawartości gruczołów potowych 
i łojowych, oczyszcza skórę, jest lepsze oddychanie skóry, wzmaga przemianę materii 
w tkankach, obniża pobudliwość zakończeń nerwów czuciowych skóry 
(mechanoreceptorów). Masaż ułatwia wymianę tkankową – powoduje szybsze dostarczenie 
tkankom substancji odżywczych, takich jak glukoza, aminokwasy, kwasy tłuszczowe,  
a przede wszystkim tlen, co odbywa się na zasadzie dyfuzji i filtrowania przez ściany naczyń 
włosowatych. Następuje szybsze usunięcie zbędnych produktów przemiany materii. Układ 
limfatyczny, który znacznie uaktywnia się pod wpływem masażu, na skutek przyśpieszenia 
przepływu chłonki w przestrzeniach międzykomórkowych (szczególne znaczenie ma to 
u osób o ograniczonej aktywności ruchowej – chłonka przemieszcza się pod wpływem siły 
ciążenia i pracujących mięśni). 

Wpływ masażu na układ krążenia 
Masaż powoduje zmiany w układzie krążenia: 

− zmiany ciśnienia krwi tętniczego, 
− przyspiesza pracę serca (zwiększa pojemność minutową serca i siły skurczu mięśnia 

sercowego), 
− usprawnia procesy wymiany gazowej, 
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− uruchamia sieć nowych naczyń włosowatych, 
− zwiększa siłę wymiany gazowej w tkankach, 
− usprawnia układ krążenia, 
− wzmaga się wydzielanie histaminy (hormonu tkanek), która powoduje rozszerzenie 

naczyń włosowatych i zwiększa ich przepuszczalność. 
Masaż ma wpływ na układ mięśniowy: 

− mięśnie są lepiej dotlenione, dożywione, 
− zwiększa się przemiana materii, 
− produkty przemiany materii są odprowadzane (kwas mlekowy), 
− poprawia się trofika, jędrność, elastyczność i wytrzymałość, 
− obniża się tonus mięśniowy, 
− mięśnie mają lepszą zdolność do kurczenia i rozkurczania się, 
− obniża się powysiłkowe napięcie mięśni, które związane jest z mechanicznym 

oddziaływaniem na receptory czucia głębokiego odpowiedzialnego za napięcie mięśni. 
− przyspiesza wypoczynek po wysiłku fizycznym. 

Oddziałując na receptory czuciowe skóry i prioreceptory receptory znajdujące się między 
innymi mięśniach, stawach, ścięgnach inicjuje wysyłanie bodźców nerwowych drogami 
aferentnymi do OUN, który jest koordynatorem wszystkich zmian występujących  
w organizmie i poprzez układ wegetatywny reguluje działanie wszystkich narządów 
wewnętrznych. Masaż pobudzając OUN powoduje wiele reakcji w organizmie, w wyniku, 
których ustrój zmierza do normalizacji swoich czynności. Poprzez masaż możemy działać na 
OUW uspakajająco, tonizująco, a także pobudzająco. 

Masaż ma działanie relaksujące na ustrój człowieka – masaż całego ciała. Poprawia 
sprawność psychofizyczną człowieka. Masaż klasyczny wykonujemy w celach: leczniczych, 
profilaktycznych i higieniczno-kosmetycznych. 

Wskazania do masażu: 
− złamania kości, po zdjęciu opatrunku gipsowego, 
− zaburzenia neuroprzewodnictwa w chorobach neurologicznych, 
− stłuczenia, skręcenia, zwichnięcia, 
− stany pooperacyjne, blizny, 
− przewlekłe zapalenia stawów, mięśni, ścięgien, 
− zespół bólowy ścięgna Achillesa, 
− wady wrodzone oraz zaburzenia rozwoju narządu ruchu, 
− zespoły bólowe kręgosłupa i stawów różnego pochodzenia, 
− podrażnienia i niedowłady, 
− nerwobóle, 
− przewlekła niewydolność krążenia, 
− żylaki podudzi (delikatny masaż), 
− choroby reumatoidalne stawów, 
− kręcz szyi, 
− choroby układu oddechowego, 
− zaburzenia gastryczne, 
− nadwaga, 
− wady postawy, 
− choroby kości i stawów z przykurczami, 
− porażenia nerwów obwodowych, 
− przewlekłe zapalenia nerwów i splotów nerwowych, 
− przemęczenie ogólne, 
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− zwiotczenie skóry i mięśni, 
− cellulitis i inne, 
− nerwice. 

Przeciwwskazania do masażu: 
− wczesne stany po złamaniach kości, 
− ostre stany zapalne stawów i ścięgien, 
− wylewy krwawe pourazowe – 2-3 dni po urazie, 
− choroby dermatologiczne skóry, 
− wszelkie stany gorączkowe, zapalenie dróg limfatycznych, 
− nowotwory, guzy, 
− zapalenie żył, niewydolność krążenia, świeże zawały, tętniaki, miażdżyca, 
− choroby zakaźne, zatory tętnicze, osteoporoza, łamliwość kości, 
− menstruacja, 
− wszelkie choroby przebiegające w stanie zapalnym i ostrym: 

− silne krwiaki wewnątrz mięśniowe, 
− choroby w stanie zapalnym i ostrym, 
− choroba wrzodowa z krwawieniami (dot. brzucha), 
− kamica wątrobowa i nerkowa (dot. brzucha), 
− stany zapalne dróg żółciowych (dot. brzucha), 
− choroby jelit z owrzodzeniami (dot. brzucha), 
− przepuklina (dot. brzucha), 
− duże żylaki i tętniaki, 
− zapalenie żył. 

 
4.5.2. Pytania sprawdzające 
 

Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczenia. 
1. Co rozumiesz pod pojęciem masaż? 
2. Jak rozumiesz działanie miejscowe i ogólne masażu? 
3. Na jakie tkanki i układy wpływa masażem? 
4. Jakie są funkcje masażu? 
5. Jakie są wskazania do wykonania masażu? 
6. Jakie są przeciwwskazania do wykonania masażu? 
 
4.5.3. Ćwiczenia 
 
Ćwiczenie 1 

Przyporządkuj informacje dotyczące wpływu masażu na: 
skórę: 
−  
−  
−  
układ mięśniowy: 
−  
−  
−  
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Warianty odpowiedzi: 
usuwanie złuszczonego naskórka, usuwanie kwasu mlekowego, obniżenie pobudliwości 
zaburzeń nerwów czuciowych (mechanoreceptorów), zwiększa się ilość czynnych kapilarów, 
oddziaływanie na receptory czucia głębokiego, przyspiesza odpoczynek i regeneracje, obniża 
tonus mięśniowy, zdolność do kurczenia i rozkurczania włókien mięśniowych. 
 

Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) zapoznać się z treściami dotyczącymi fizjologii i funkcji masażu (materiał nauczania pkt. 
4.5.1.), 

2) dokładnie przeczytać warianty odpowiedzi, 
3) wybrać właściwe warianty, 
4) dopasować karteczki z odpowiednim materiałem, 
5) porównać odpowiedzi z innymi osobami z grupy. 
 

Wyposażenie stanowiska pracy: 
− karty główne z napisami: wpływ masażu na skórę, wpływ masażu na układ mięśniowy, 
− karteczki z napisanymi wariantami odpowiedzi na jednej kartce jedna odpowiedź. 
 
Ćwiczenie 2 

Dokończ poniższe zadania: 
Masaż swoje działanie opiera na naukach ................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
Masaż zmierza do celów: ............................................................................................................ 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
Homeostaza strukturalna to: ...................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
 
Warianty odpowiedzi 
kliniczne nauki (fizjologia, patomorfologia, patofizjologia, anatomia, utrzymanie homeostazę 
strukturalną, ograniczeniem szkodliwych czynników naruszających homeostazę strukturalną, 
zdolności tkanek i narządów do stanu równowagi). 
 

Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) zapoznać się z fizjologią masażu (materiał nauczania pkt. 4.5.1.), 
2) przeczytać dokładnie warianty odpowiedzi, 
3) dopasować odpowiedzi, 
4) dokończyć zdania, 
5) porównać swoje odpowiedzi z odpowiedziami kolegów. 
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Wyposażenie stanowiska pracy 
− karta ćwiczeń, 
− materiał nauczania pkt. 4.5.1, 
− literatura z rozdziału 6. 
 
4.5.4. Sprawdzian postępów 
 
Czy potrafisz:            Tak   Nie 
1) omówić wpływ masażu na skórę? 
2) zdefiniować pojęcie: masażu? 
3) określić cele masażu? 
4) określić wpływ masażu na poszczególne układy? 
5) scharakteryzować wskazania do wykonania 

masażu klasycznego? 
6) scharakteryzować przeciwwskazania  

do wykonania masażu klasycznego? 
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4.6. Techniki masażu klasycznego 
 
4.6.1. Materiał nauczania 
 

Przed przystąpieniem do nauki masażu należy poznać zasady metodyczne: 
1) przed przystąpieniem do masażu trzeba przeprowadzić wywiad, 
2) przy stosowaniu masażu należy uwzględnić odpowiedni kierunek wykonywania masażu, 

zgodny z anatomią, budową człowieka, 
− kierunek dosercowy – dla układu krążenia, zgodnie z przepływem krwi żylnej, 
− kierunek do głowy, dokręgosłupowy – dla OUN, 
− kierunek wzdłuż włókien mięśniowych od przyczepu końcowego do przyczepu 

początkowego – dla układu mięśniowego, 
− kierunek do dużych węzłów chłonnych (od części dystalnych do proksymalnych) – 

dla układu chłonnego, 
3) osoba masowana powinna być ułożona w pozycji rozluźniającej, aby napięcie mięśni 

masowanych było jak najmniejsze. Dlatego masaż wykonuje się najczęściej w pozycji 
leżącej, tylko w niektórych przypadkach dopuszcza się pozycje siedzącą (np.: masaż 
obręczy barkowej), 

4) masaż powinien być wykonany z siłą tuż pod progiem bolesności (masaż wykonany 
poniżej progu bolesności działa uspakajająco, tonizująco na układ nerwowy), 

5) po masażu powinien wystąpić odczyn (czyli reakcja naczyń krwionośnych na masaż). 
Odczyn zależy od: budowy ciała, płci, wieku, wrażliwości osobniczej, technik masażu, 

6) ruchy powinny być zręczne, dokładne, miękkie, sprężyste, płynne, wykonywane 
w sposób ciągły (bez odrywania rąk, w wolnym tempie, dążymy, żeby masaż wykonywać 
największą powierzchnią dłoni, na małych powierzchniach – opuszkami palców, 
kciuków). Obie ręce osoby wykonującej masaż powinny być jednakowo sprawne, 

7) każdy ruch powtarzany 8-10 razy. Czas jednej części ciała 10-15 minut, 60 minut masaż 
całkowity, 

8) musimy zwracać uwagę na płynne przejście między chwytami. Masująca ręka powinna 
utrzymywać dobry kontakt z tkanką skórną przy zmianie chwytu i kierunku, 

9) masaż musi być stosowany indywidualnie, nawet u tej samej osoby nie zawsze jest 
jednakowy. Zależny jest od aktualnego stanu psychicznego, fizycznego, stopnia 
zmęczenia, 

10) masaż wykonujemy 2 godziny po posiłku, 
11) masaż możemy wykonywać codziennie lub co 2-gi dzień, seria zabiegów 10, 
12) przed masażem powinniśmy wykonać ćwiczenia uelastyczniające ręce.  
 
Przygotowanie materiałów 

Przed każdym zabiegiem należy przygotować leżankę zgodnie z zasadami ergonomii, 
bieliznę zabiegową (opaski na włosy, prześcieradła, koc), środki opatrunkowe (wata, gaza), 
środki do demakijażu (kremy, mleczka, płyny oczyszczające), środki ułatwiające masaż lub 
zmiękczające naskórek, środki dezynfekcyjne.  

Przygotowanie kosmetyczki: zadbane ręce, krótkie paznokcie, luźne ubranie. Przed 
zabiegiem należy umyć ręce. Postawa luźna, swobodna.  

Przygotowanie klientki – klientka przebiera się w bieliznę zabiegową. Opaska na głowie 
zabezpieczająca włosy. Klientkę przykrywamy prześcieradłem. Zmywamy makijaż, 
nakładamy odpowiedni krem, naświetlamy lampą Solux. 
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Masaż klasyczny 
W masażu klasycznym stosujemy (przy uwzględnieniu wskazań i przeciwwskazań) 

następujące techniki masażu: 
− głaskanie, 
− rozcieranie, 
− ugniatanie i ucisk (jako odmianę ugniatania), 
− oklepywanie, 
− wibrację, 
− roztrząsanie, 
− wałkowanie. 
Głaskanie 

Wykonywanie chwytów realizowane jest obiema rękami. Mamy głaskanie: jednoczesne, 
naprzemienne. 
Głaskanie możemy podzielić ze względu na: 
1) siłę wykonania: 

− bardzo łagodne, tzw. muskanie – wykonujemy opuszkami palców lub grzbietową ich 
stroną, 

− średniej mocy – do nich zaliczamy głaskanie całą dłonią i głaskanie „pierścieniowe”, 
− głaskanie mocne – wykonujemy kłębami lub „grzebyczkami”, 

2) kierunek wykonania: 
− podłużne – wykonujemy wzdłuż przebiegu włókien mięśniowych lub osi ciała, 
− poprzeczne – wykonujemy poprzecznie do przebiegu włókien mięśniowych lub osi 

ciała okrężne – wykonujemy np. wokół stawów, łopatek, gruczołów piersiowych itp. 
Cel głaskania: 
− mechaniczne usunięcie zrogowaciałego naskórka w celu ułatwienia wydzielniczej funkcji 

gruczołów potowych i łojowych, 
− zwiększenie tonusu skórnego i tkanki podskórnej, skóra jest gładsza, elastyczniejsza, 

bardziej sprężysta, 
− obniżenie pobudliwości zakończeń nerwów czuciowych skóry (działanie uspakajające). 
Rozcieranie  

W zależności od nacisku mamy rozcierania: powierzchniowe i głębokie. Ze względu na 
kierunek wykonania: podłużne i okrężne. 
Wyróżniamy rozcieranie: 
1. Koliste. Rozcieranie koliste wykonujemy w drenażu limfatycznym i masażu 

segmentarnym. Polega ono, na co najmniej trzykrotnym roztarciu w jednym miejscu (trzy 
kółeczka). Po kolejnych kółeczkach wnikamy w coraz głębsze warstwy tkanek (drugie 
kółeczko wykonujemy mocniej niż pierwsze, trzecie mocniej niż drugie). Po takich trzech 
kolistych ruchach przepychamy roztarte substancje w kierunku wykonywanego chwytu. 

2. Spiralne. Rozcieranie spiralne wykonujemy tak jakbyśmy „rysowali sprężynę”. 
Rozcieranie to wykonujemy w masażu klasycznym izometrycznym, 
segmentarnym, sportowym i kosmetycznym. 

Rozcieranie wykonujemy 60 do 100 ruchów na minutę. 
Cel rozcierania: 

− miejscowe uaktywnienie przepływu limfy w przestrzeniach międzykomórkowych, 
− duże przekrwienie (rozszerzenie naczyń krwionośnych), lepsze odżywianie tkanek, 
− likwidacja zgrubień mięśniowych, tkanki tłuszczowej, 
− zapobieganie, likwidowanie nieprawidłowych zrostów tkankowych, 
− zwiększenie elastyczności mięśni, tkanki skórnej, aparatu więzadłowo-stawowego. 
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Ugniatanie 
Wyróżniamy ugniatanie: 

− poprzeczne – wyciska produkty przemiany materii, 
− podłużne – przepycha produkty przemiany materii, 
− pionowe (uciski), 
− „esowate” 
− ze skręceniem, 
− ugniatanie szczypcowe, 
− mieszane. 
Najpierw wykonujemy ugniatanie poprzeczne, a później podłużne itd. 
Cel: 
− daje przekrwienie masowanego obszaru, zwiększa się przepływ krwi i limfy, 
− zmniejszenie napięcia skóry i mięśni, 
− poprawa ukrwienia obwodowego, 
− wspomaganie usuwania produktów przemiany materii, 
− zwiększenie elastyczności tkanki mięśniowej i ścięgien, 
− pobudzenie OUN poprzez receptory czucia głębokiego, 
− uregulowanie, sprowadzenie do pożądanego fizjologicznego napięcia mięśniowego 

poprzez oddziaływanie mechaniczne na receptory czucia głębokiego. 
Rolowanie 

Specjalna forma ugniatania, polegająca na rozciągającym ruchu wałkowania wzdłuż 
przebiegu mięśni. 
Oklepywanie 

Są to krótkie uderzania krawędzią ręki, palcami lub dłonią, opuszkami palców. 
Wykonujemy w tempie 100-300 uderzeń na minutę. Oklepywanie: paliczkowe, łóżeczkowe, 
miotełkowe, karatowe. W oklepywaniu nie ma kierunku ruchu. Oklepywania nie wolno 
wykonywać wzdłuż włókien mięśniowych. 
Przeciwwskazania do oklepywania obejmują: 
− skazę naczyniową, 
− otyłość, 
− obrzęki, 
− niektóre choroby neurologiczne, 
− sklerodermię, 
− chorobę Bürgera, 
− chorobę Raynauda, 
− żylaki, 
− ostre rwy i nerwobóle, 
− przeciwwskazania do wykonywania masażu. 
Cel: 
− bardzo silne przekrwienie masowanej powierzchni, 
− lepsze odżywienie tkanek, 
− pobudzenie mięśni do skurczu, 
− zmniejszenie tkanki tłuszczowej poprzez przyspieszenie przemiany materii, 
− zmiana pobudliwości obwodowego układu nerwowego, lekkie oklepywanie działa 

uspokajająco, silne pobudzająco. 
Wibracja 

Polega na wykonywaniu ruchów z dużą częstotliwością, a o małej amplitudzie. Ruchy 
wykonuje się „góra-dół”, ruchy drgające w pionie, przeważnie płaską dłonią. W zależności od 
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wielkości obszaru wykonujemy opuszkami palców lub całą dłonią, szybkie delikatne ruchy na 
mięśniu. 
Mamy wibrację: 
1. Pionową: 

− bezpośrednia – wykonywana wibratorem lub ręką masażysty przyłożoną 
bezpośrednio do ciała pacjenta, działa pobudzająco, 

− pośrednia – drgania aparatu lub ręki masażysty są przenoszone na ciało pacjenta za 
pomocą ręcznika lub drugiej ręki masażysty. 

2. Podłużna. 
3. Poprzeczna. 
Cel: 
− obniżenie napięcia mięśniowego, obniżanie napięcie ścian naczyń krwionośnych, 
− w obszarze brzucha prowadzi również do zmniejszenia spastycznych dolegliwości 

żołądkowo-jelitowych, 
− działa przeciwbólowo, 
− przyspiesza przemianę materii. 
Największe zastosowanie wibracja znalazła w przypadku obrzmień tkanki łącznej. 
Roztrząsania 

Luźne ruchy potrząsające kończyn, tułowia i poszczególnych grup mięśniowych. 
Wykonuje się je obejmując kciukiem z jednej i resztą palców z drugiej strony masowany 
mięsień lub grupę mięśni. Wykonując ruch roztrząsania przesuwamy dłoń wzdłuż mięśnia 
masowanego, prowadząc palce i kciuk po krawędziach tego mięśnia. Różnica w wykonaniu 
pomiędzy roztrząsaniem, a wibracja polega na tym, że wibrację wykonujemy z dużą 
częstotliwością przy małej amplitudzie, a roztrząsanie z mniejszą częstotliwością przy dużej 
amplitudzie drgań. 
Działanie: 
− odprężenie i rozluźnienie mięśni, 
− aktywizacja przepływu krwi i limfy, 
− lepsze rozprowadzenie limfy w przestrzeniach międzykomórkowych, 
− zmniejsza napięcie mięśniowe, 
− obniża pobudliwość OUN. 
Wałkowanie 

Ruchy ugniatające obejmujące duże płaszczyzny odpowiednich obszarów, wykonywane 
mocno obiema rękami tam i z powrotem. Jest to połączenie głaskania, rozcierania 
i ugniatania. Ma szczególne zastosowanie przy masażu palców, ramion i ud, w masażu 
sportowym. 
Masaż dłoni 

Przed przystąpieniem do masażu dłoni wykonujemy peeling, jeśli stan skóry tego 
wymaga. Do masażu dłoni używamy preparatów pielęgnacyjnych.  
Masaż dłoni.  
1) głaskanie powierzchni grzbietowej i dłoniowej każdego palca,  
2) głaskanie powierzchni bocznych każdego palca,  
3) głaskanie wszystkich palców równocześnie – wykonujemy całą dłonią, po stronie 

grzbietowej i dłoniowej,  
4) rozcieranie powierzchni grzbietowej i dłoniowej każdego palca,  
5) rozcieranie powierzchni bocznych każdego palca, 
6) uciski powierzchni grzbietowej, dłoniowej i bocznych – wykonujemy palcem 

wskazującym i kciukiem jednej ręki,  
7) uciski czterema palcami (zakładanie obrączki),  
8) głaskanie. 
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Śródręcze 
1) głaskanie dwoma kciukami ułożonymi obok siebie. Rozpoczynamy od jednego brzegu 

dłoni do drugiego brzegu – przesuwamy się pasmami.  
2) głaskanie zbieżne i rozbieżne. Zaczynamy od ułożenia kciuków obok siebie w linii 

środkowej śródręcza. Kciuki rozchodzą się na boki. W dalszej kolejności wykonujemy 
pasma do środka śródręcza (do pozycji wyjściowej). 

3) to samo robimy po stronie dłoniowej.  
4) głaskanie całą powierzchnią dłoni strony dłoniowej, grzbietowej w dwóch pasmach 

z zejściem w kierunku kości promieniowej i kości łokciowej.  
5) rozcieranie w tych samych pasmach, co głaskanie.  
6) ugniatanie poprzeczne mięśni kłębu.  
7) ugniatanie poprzeczne kłębika.  
8) ugniatanie podłużne kłębu.  
9) ugniatanie podłużne kłębika.  
10) uciski dwoma kciukami.  
11) uciski na przestrzeniach międzykostnych kości śródręcza.  
12) głaskanie.  
13) głaskanie stawu nadgarstkowego.  
14) rozcieranie stawu nadgarstkowego.  
15) głaskanie stawu nadgarstkowego. 
Masaż twarzy 

Do masażu stosuje się środki poślizgowe. Są to preparaty obojętne chemicznie, których 
zastosowanie przy wykonywaniu masażu klasycznego ma zmniejszyć siłę tarcia zapobiegając 
otarciu skóry. Środki poślizgowe powinny być stosowane w takiej ilości, aby zwiększyć 
poślizg ręki masażysty po skórze pacjenta, nie zmniejszając nadmiernie siły tarcia.  
Środki poślizgowe nakłada się zawsze na dłoń masażysty. Preparat ma być dawkowany  
w takiej ilości, w jakim skóra jest go w stanie wchłonąć. 
Do środków poślizgowych zalicza się: 
− talk kosmetyczny, 
− oliwkę nicejską, 
− wazelinę, 
− lanolinę, 
− mydło, 
− rozcieńczone olejki eteryczne. 

Przed przystąpieniem do zabiegu należy wykonać demakijaż twarzy, szyi i dekoltu. 
Czynność wykonuje się preparatami do demakijażu (mleczkami, śmietankami lub żelami) 
dostosowanymi do potrzeb skóry. Demakijaż wykonuje się obydwiema rękami równocześnie, 
stojąc za głową klienta. Kolejność ruchów podczas rozmalowania przedstawia poniższy 
rys. 7. Technikę wykonania masażu klasycznego twarzy przedstawiają poniższe rysunki  
(7 – 36) [2, s. 60 – 61]. 

  

Rys. 7. Kierunki  
przy wykonywaniu masażu 
klasycznego [opracowanie własne} 
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Rys. 8. Naprzemienne głaskanie 

powierzchni dekoltu 
Rys. 9. Obie ręce zataczają kręgi na 

mięśniu piersiowym większym 
Rys. 10. Głaskanie jedną ręką 

mięśnia piersiowego większego 
zataczając na nim ósemki 

 

   
Rys. 11. Wewnętrzną powierzchnią 

obu dłoni głaszczemy skórę szyi  
z góry na dół 

Rys.12. Ruchy krążące (rozcierane) 
opuszkami palców od uszu bokiem 

wzdłuż szyi 

Rys.13. Głaskanie skóry obiema 
dłońmi na przemian od jednego do 

drugiego ucha wzdłuż szczęki 
 

   
Rys.14. Rozcieranie opuszkami 
palców wzdłuż brzegu szczęki, 
począwszy od środka brody do 

końca szczęki 

Rys.15. Ugniatanie wzdłuż brzegu 
szczęki dolnej kciukiem  

i opuszkami palca środkowego  
i serdecznego od jednego końca do 

drugiego 

Rys.16. Lekkie oklepywanie 
opuszkami palca środkowego  
i serdecznego wzdłuż brzegu 
szczęki od jednego końca do 

drugiego 
 

   
Rys. 17. Wstrząsanie wzdłuż brzegu 
szczęki od środka brody do końców 
szczęki. Kciuk leży nad brzegiem 
szczęki a pozostałe palce pod nim. 

Rys.18. Poziome głaskanie brody 
między palcem wskazującym i 

środkowym obu rąk na przemian. 

Rys.19. Oburęczne krążenie palcem 
środkowym i serdecznym po 

bokach brody. 
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Rys.20. Głaskanie okolicy ust – mięśnia 
okrężnego ust. Palec środkowy jednej 

ręki głaszcze skórę nad wargą górną od 
jednego kącika ust do drugiego, a palec 

środkowy drugiej ręki wzdłuż wargi 
dolnej od jednego kącika do drugiego 

Rys.21. Głaskanie kciukami obu 
rąk od środka wargi górnej do 

środka wargi dolnej  
i z powrotem 

Rys.22. Rysowanie kilku ósemek  
w kącikach ust opuszkami 

środkowych palców obu rąk 

 

   
Rys.23. Rozcieranie opuszkami 

palców środkowych obu rąk bruzd 
nosowo-ustnych w kierunku 

kącików ust 

Rys.24. Rozcieranie opuszkami 
palców środkowych od nasady nosa 

w kierunku nozdrzy 

Rys.25. Głaskanie połówek nosa 
palcami środkowymi rysując 

ósemki 

 

   
Rys.26. Ruch ssący na policzkach 

całymi powierzchniami dłoni 
Rys. 27. Rozcieranie ruchami okrężnymi 

opuszkami palców środkowego  
i serdecznego obu policzków wzdłuż trzech 
torów: od brody do ucha, od kącika ust do 

ucha i od nozdrza do ucha 

Rys.28. Lekkie oklepywanie 
opuszkami palców po trzech 
torach: od brody do ucha, od 

kącika ust do ucha i od nozdrza 
do ucha 

   
Rys. 29. Głaskanie w okolicy 

mięśnia obniżającego brwi 
Rys. 30. Krążenie wokół oczu 

palcem środkowym i serdecznym. 
Nad oczami z uciskiem na zewnątrz 

i pod oczami bez ucisku  
z powrotem. 

Rys. 31. Rysowanie ósemki 
opuszkami palca środkowego  
i serdecznego na skroniach. 
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Rys. 32. Rozcieranie brwi 

opuszkami palców od wewnątrz 
na zewnątrz i pod okiem bez 

ucisku, głaszcząc z powrotem. 

Rys. 33. Rysowanie ósemki opuszkami 
palca środkowego i serdecznego jednej 
ręki, zaczynając u nasady nosa wokół 
obu oczu. Potem to samo drugą ręką. 

Rys.34. Płaskie głaskanie czoła 
powierzchniami wewnętrznymi 

obu dłoni na przemian. 

 

  
 

 
Masaż stopy i podudzia 
 Pozycja ułożeniowa klientki: leżenie na plecach. Pod kolanami układamy wałek, aby 
rozluźnić mięśnie kończyny dolnej. 
1) rozcieranie palców obydwoma rękami (rozgrzewanie), 
2) głaskanie poprzecznie ułożonymi rękami śródstopia po stronie grzbietowej 

i podeszwowej; głaskanie podłużne strony grzbietowej i podeszwowej; głaskanie 
„pierścieniowe” (wkładanie skarpetek), 

3) rozcieranie strony grzbietowej i podeszwowej (w pasmach opuszkami 4 palców, 
kciukami, kłębami), 

4) ugniatanie poprzeczne przyśrodkowego i bocznego brzegu stopy; ugniatanie podłużne 
przyśrodkowego i bocznego brzegu stopy, 

5) kształtowanie sklepień stopy podłużnego i poprzecznego, 
6) oklepywanie strony podeszwowej, 
7) wibracja, 
8) głaskanie. 

Staw skokowy 
1) głaskanie poprzeczne stawu skokowego; głaskanie dookoła kostek, 
2) rozcieranie w tych samych pasmach co głaskanie; rozcieranie ścięgna Achillesa, 
3) głaskanie stawu skokowego. 

Rys.35. Zataczanie dużych kół 
opuszkami palca środkowego i 

serdecznego obu rąk na przemian, 
od jednej skroni do drugiej. 

Rys.36. Rysowanie nakładających się 
na siebie ósemek opuszkami palca 

środkowego i serdecznego obu rąk na 
przemian między brwiami a granicą 
włosów, od jednej skroni do drugiej  

i z powrotem. 
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Podudzie 
Możemy wykonać przy nodze wyprostowanej lub przy nodze zgiętej w kolanie pod kątem 

90°. 
1) głaskanie w 3 pasmach (strona boczna, przednia, przyśrodkowa) jednoczesne, 

naprzemienne; głaskanie poprzeczne (poprzecznie ułożonymi rękami); głaskanie 
paliczkowe; głaskanie tylnej strony podudzia (zgięta noga w kolanie), 

2) rozcieranie (w tych samych pasmach co głaskanie) ośmioma palcami – naprzemiennie, 
dziesięcioma palcami – naprzemiennie; rozcieranie kłębami, 

3) ugniatanie poprzeczne; ugniatanie ze skręceniem strony tylnej podudzia; ugniatanie 
podłużne; ugniatanie „pierścieniowe”, 

4) oklepywanie miotełkowe, 
5) wibracja, 
6) roztrząsanie, 
7) głaskanie. 
 

Masaż kręgosłupa i grzbietu 
Leżenie na brzuchu, wałek pod stawami kolanowymi: 

1) głaskanie od L-S do C; głaskanie podłużne grzbietu; głaskanie po obu stronach kręgosłupa 
4 palcami; głaskanie podłużne poprzecznie ułożonymi rękami; głaskanie poprzeczne 
w przestrzeniach międzyżebrowych; głaskanie wyrostków kolczystych; głaskanie mięśnia 
czworobocznego od szyi do wyrostków barkowych; głaskanie dookoła łopatek; głaskanie 
ośmioma palcami po obu stronach kręgosłupa; głaskanie paliczkowe, 

2) rozcieranie (w tych samych pasmach co głaskanie) jednoczesne, naprzemienne, ośmioma 
palcami, całymi powierzchniami dłoni; rozcieranie podłużne kłębami ułożonymi 
poprzecznie do osi kręgosłupa, 

3) ugniatanie poprzeczne (w literę N i Z); ugniatanie wałów mięśnia czworobocznego; 
ugniatanie mięśnia nadgrzebieniowego, podgrzebieniowego; ugniatanie podłużne; 
ugniatanie esowate; uciski, 

4) oklepywanie łyżeczkowate, 
5) wibracja poprzeczna, 
6) głaskanie kręgosłupa i grzbietu. 
 

Masaż całego ciała 
Masaż całego ciała rozpoczynamy od największej jego powierzchni, czyli masażu tylnej 

strony tułowia. Pacjent leży na brzuchu z kończynami górnymi wzdłuż ciała, głowa na boku. 
W pierwszej kolejności masujemy grzbiet i kręgosłup, a następnie kark i barki. Kolejno 
wykonujemy masaż mięśni pośladkowych, później tylnych stron kończyn dolnych. 
Rozpoczynamy od masażu ścięgna Achillesa, następnie masujemy łydkę i tylną stronę uda. 
 Po masażu tylnych stron kończyn dolnych pacjent obraca się na plecy i przeprowadzamy 
wówczas masaż przednich stron kończyn dolnych. Rozpoczynamy od masażu palców, 
następnie masujemy stronę podeszwową stopy i jej stronę grzbietową. Kolejno wykonujemy 
masaż stawu skokowego, podudzia, stawu kolanowego oraz uda. Po masażu kończyn dolnych 
masujemy powłoki brzuszne i klatkę piersiową w pozycji leżenia na plecach. Następnie 
przeprowadzamy masaż kończyn górnych w pozycji leżenia pacjenta na plecach albo 
w pozycji siedzącej. 
 

Masaż całego ciała 
Pozycja leżenia pacjenta na brzuchu: 

1) masaż grzbietu i kręgosłupa, 
2) masaż karku i barków, 
3) masaż pośladków, 
4) masaż tylnych stron kończyn dolnych. 
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Pozycja leżenia pacjenta na plecach: 
1) masaż przednich stron kończyn dolnych, 
2) masaż powłok brzusznych, 
3) masaż klatki piersiowej, 
4) masaż kończyn górnych, 
 
4.6.2. Pytania sprawdzające 
 

Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń. 
1. Jaka jest kolejność technik masażu klasycznego? 
2. Jakie znasz rodzaje techniki głaskania? 
3. Jakie znasz rodzaje techniki rozcierania? 
4. Jakie znasz rodzaje techniki ugniatania? 
5. Jaka jest różnica między techniką wibracji, a roztrząsania? 
6. Jakie są cele techniki głaskania, rozcierania, oklepywania, ugniatania? 
 
4.6.3. Ćwiczenia 
 
Ćwiczenie 1 

Uzupełnij schemat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) zapoznać się z celami technik materiał nauczania, 
2) wpisać w odpowiednich polach schematu cele, 
3) porównaj swój schemat ze schematami opracowanymi przez koleżanki. 
 

Wyposażenie stanowiska pracy: 
− karty do wypełnienia, 
− materiał nauczania 4.6.1. 
 
Ćwiczenie 2 

Dokończ poniższe zdania: 
Masaż dla układu mięśniowego wykonujemy w kierunku …………………………………...... 
…………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………... 

Cel 
technik 

ugniatanie 

głaskanie 

oklepywanie 

rozcieranie 
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Masaż dla układu nerwowego wykonujemy w kierunku ………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………... 
Masaż dla układu limfatycznego wykonujemy w kierunku ……………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………... 
Masaż dla układu krążenia wykonujemy w kierunku ………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………... 
 

Sposób wykonania ćwiczenia. 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) zapoznać się z kierunkami wykonywania masażu (materiał nauczania pkt. 4.6.1.), 
2) dokończyć zdania, 
3) porównać swoją odpowiedź z odpowiedziami koleżanek/kolegów. 
 

Wyposażenie stanowiska pracy: 
− karty do wypełnienia, 
− materiał nauczania 4.6.1. 
 
Ćwiczenie 3 

Wykonaj masaż kręgosłupa i grzbietu. 
 

Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) zapoznać się z techniką wykonywania masażu kręgosłupa i grzbietu (materiał nauczania 
pkt. 4.6.1.), 

2) przygotować stanowisko pracy i klientkę do zabiegu, 
3) ułożyć klientkę zgodnie z zasadami ergonometrii, 
4) dobrać odpowiedni środek poślizgowy, 
5) umyć ręce, 
6) wykonać zabieg zgodnie z zasadami i instrukcją w materiale nauczania, 
7) po zabiegu sprzątnąć stanowisko pracy. 

 
Wyposażenie stanowiska pracy: 

− leżanka,  
− prześcieradło,  
− wałek, środki poślizgowe,  
− środki dezynfekcyjne. 
 
Ćwiczenie 4 

Wykonaj masaż twarzy. 
 
Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) zapoznać się z techniką wykonywania masażu kosmetycznego twarzy (materiał nauczania 
pkt. 4.6.1.), 
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2) przygotować stanowisko pracy i klientkę do zabiegu, 
3) zorganizować stanowisko pracy zgodnie z zasadami ergonomii i higieny pracy, 
4) wykonać demakijaż twarzy, 
5) dobrać środki poślizgowe, 
6) wykonać masaż zgodnie z instrukcją w materiale nauczania, 
7) sprzątnąć stanowisko pracy. 
 

Wyposażenie stanowiska pracy: 
− leżanka, 
− prześcieradła, 
− opaska, 
− pareo, 
− środki do demakijażu twarzy, 
− płatki kosmetyczne, 
− środki dezynfekujące, 
− środki poślizgowe. 
 
4.6.4. Sprawdzian postępów 
 
Czy potrafisz:             Tak   Nie 
1) przyporządkować cele technik do odpowiedniej techniki?  
2) omówić sposoby wykonywania poszczególnych technik?  
3) wykonać masaż poszczególnych części ciała?  
4) zastosować odpowiednie techniki masażu klasycznego  

do masażu całego ciała?  
5) wykonać masaż kosmetyczny twarzy, szyi i dekoltu?  
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4.7. Rodzaje masażu 
 
4.7.1. Materiał nauczania 
 

Ze względu na zadania stawiane przed masażem wyróżniamy masaż: 
− leczniczy, 
− sportowy, 
− higieniczno-kosmetyczny. 

Rodzaje masażu: 
− Klasyczny – techniki głaskanie, rozcieranie, ugniatanie, oklepywanie, wibracja, 

roztrząsanie.  
− Specjalistyczny: segmentarny, drenaż limfatyczny, akupresura (punktowy), 

refleksoterapia, okostnowy.  
− Masaż w środowisku wodnym: wirowy, podwodny, natryskowe, bicze.  
− Masaż przyrządowy: wibracyjny, pneumatyczny. 
Masaż wibracyjny  

Źródłem wibracji stosowanej w masażu są aparaty wibracyjne napędzane prądem 
elektrycznym, sprzężonym powietrzem lub ciśnieniem wody. Za wibracje przyjmuje się 
drgania o częstotliwości powyżej 500 drgań na minutę i o amplitudzie około 1 centymetra. 
Podstawową zasadą przy wykonywaniu masażu wibracyjnego jest zasada, że im bardziej 
napięte tkanki tym delikatniejsza wibracja. Do zabiegów wibracji ogólnej stosuje się aparaty 
Aquavibron i Redor.  

Aparat Redor przekazuje drgania za pomocą specjalnych taśm, których stopień napięcia 
wpływa na siłę bodźca. Masaż aparatem Redor można stosować na duże grupy mięśniowe 
(udo, ramiona, podudzia oraz pośladki i brzuch).  

Wskazania: stany wzmożonego napięcia, przy likwidacji tkanki tłuszczowej, cellulitisie.  
Przeciwwskazania: stany przewlekłe i ostre w obrębie miednicy i jamy brzusznej, 

kamienie w drogach żółciowych i moczowych, przy tych jednostkach chorobowych nie wolno 
wykonywać zabiegów na brzuch i miednicę. 
Masaż pneumatyczny 

Polega na naprzemiennym wytwarzaniu w specjalnie skonstruowanej końcówce do 
masażu podciśnienia i nadciśnienia. Gdy występuje podciśnienie następuje wessanie do 
końcówki masującej tkanek masowanych, to powoduje przekrwienie, natomiast w momencie 
zwiększonego ciśnienia w końcówce powstaje uciśnięcie tkanek i przemieszczenie krwi 
i chłonki. Masaż ten nazywamy masażem próżniowo-ciśnieniowym, działanie to podobne jest 
do techniki ugniatania. 

Zastosowanie: zaburzenia krążenia obwodowego, zaleganie limfy. Poprawia ukrwienie 
i odżywienie mięśni oraz wpływa na regenerację powysiłkową mięśni. 

Przeciwwskazania: kruche naczynia krwionośne.  
Masaż aparatem kompresyjnym pobudza układ krążenia, zwiększa przemianę materii, 

ujędrnia, polepsza kształt ud, pośladków, zwalcza cellulitis. Aparat składa się z jednego 
kaftana zabiegowego z pojedynczymi komorami zachodzącymi na siebie. Do komór kolejno 
wtłacza się powietrze, następna komora może być wypełniona dopiero, gdy w poprzedniej 
wytworzyło się ciśnienie. Gdy wszystkie komory zostały napełnione ciśnienie zostaje 
zwolnione i rozpoczyna się od nowa pompowanie. Szybkość napełniania komór jest 
sterowana komputerowo. Aparat może być sterowany elektronicznie. Aparat ten stosuje się na 
kończyny dolne, brzuch, biodra. 
Masaże specjalistyczne 

Akupresura – wywodzi się z medycyny chińskiej. Opiera się na chińskiej teorii 
o wszechświecie – taoizmie, mówiącej o harmonii i równowadze wewnętrznej człowieka. 
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Wszystko, co w człowieku znajduje się i funkcjonuje, polega na nieprzerwanym działaniu na 
siebie dwóch przeciwstawnych sił Yin i Yang. Yin jest siłą negatywną, Yang jest siłą 
pozytywną. Obie siły powinny tworzyć równowagę i harmonię. Zaburzenie w przepływie tej 
energii prowadzi do choroby. Energia (Qi) płynie w człowieku kanałami (meridianami). 
Istnieje 12 kanałów parzystych i 2 nieparzyste. Przepływ energii meridianami odbywa się 
w sposób ciągły. Jeżeli jeden meridian przestaje być drożny, wówczas energia nie może 
swobodnie przepływać, co wywołuje chorobę. Na przebiegu meridianów znajdują się punkty 
akupresury. Do leczenia wykorzystuje się 670 punktów aktywnych. Aby przywrócić 
zaburzony przepływ energii w meridianach, stosuje się ucisk w punktach aktywnych. Ucisk 
ten powoduje lepsze krążenie płynów ustrojowych i odblokowuje przepływ energii „Qi”. 
Punkty te wykazują specyficzne właściwości: 
− mają niższą oporność elektryczną, 
− wyższą temperaturę skóry, 
− bolesną wrażliwość. 
W wyszukiwaniu punktów akupresury posługujemy się : 
− cunami, 
− cunami proporcjonalnymi, 
− omomierzem, 
− najczęściej atlasami z mapami przebiegu meridianów. 
Najczęściej stosowane sposoby akupresury to lekki ucisk, dotykanie opuszką kciuka lub 
drewnianą pałeczką. 
Metody akupresury tj.: 
− uspakajająca – charakteryzuje się nieprzerwanym, ciągłym uciskiem opuszka kciuka ze 

stopniowym narastaniem siły ucisku. Czas ucisku punktu 3-5’. 
− pobudzająca – charakteryzuje się krótkim, silnym uciskiem i szybkim oderwaniem palca 

od punktu. Czas ucisku 0,5-1’. 
Drenaż limfatyczny 
Przed przystąpieniem do drenażu limfatycznego trzeba znać podstawy anatomiczne 
i fizjologiczne układu limfatycznego. Masaż ten wymaga dużej precyzji i płynności ruchów. 
Działanie drenażu polega na mechanicznym przepychaniu chłonki i udrożnieniu węzłów 
chłonnych. Aby drenaż był skuteczny należy przestrzegać zasad: 
1) drenaż wykonujemy od obwodu w kierunku ujść żylnych. Rozpoczynamy drenaż od 

udrożnienia dużych węzłów chłonnych, dopiero potem przepychamy chłonkę z obwodu. 
Kolejność postępowania na kończynie dolnej – węzły pachwinowe, udo, węzły 
podkolanowe, podudzie, węzły chłonne stawu skokowego, stopa, palce, 

2) wolny przepływ chłonki wymusza wolne tempo masażu (około 10-15 ruchów na minutę), 
każdą technikę powtarzamy 3-5 razy. Techniki wykonujemy miękko, 

3) wszystkie techniki mają charakter przepychający. Głaskanie od części dystalnych do 
części proksymalnych, rozcieranie spiralne charakteryzuje się stopniowym zwiększaniem 
nacisku na tkanki. Przy przesuwaniu się w kierunku wykonywanego chwytu, zwolnienie 
przy powrocie (jest to przetaczanie palca, palców czy dłoni w kierunku chwytu). 
Rozcieranie koliste – wykonujemy trzykrotnie, rozcieranie w jednym miejscu 
(uwzględniając zasadę zwiększonego nacisku przy poruszaniu się w kierunku 
proksymalnym), następnie zmniejszamy nacisk i powracamy nieznacznie w kierunku 
miejsca, w którym wykonujemy rozcieranie koliste, 

4) nie wolno przegrzać tkanek, 
5) w czasie zabiegu opracowujemy dwukrotnie duże węzły chłonne, 
6) wykonujemy codziennie lub, co drugi dzień, 
7) drenaż opiera się na technikach: głaskanie, rozcieranie spiralne, koliste, ugniatanie (nie 

zawsze), uciski.  
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Przeciwwskazania: 
− ostre stany zapalne, 
− choroby zakaźne, 
− nowotwory, 
− ropne stany skóry. 

Wskazania:  
− obrzęki, 
− zastój chłonki, 
− zła przemiana materii. 
Drenaż limfatyczny twarzy 

W celu wykonania drenażu limfatycznego twarzy pacjent musi być ułożony na kozetce 
na plecach. Podgłówek kozetki należy unieść pod kątem 30-45°. Masażysta zajmuje pozycję 
za głową pacjent. 
1. Drenaż dołów nadobojczykowych. 
Na masaż dołów nadobojczykowych składają się cztery typy ruchów, wykonywane 
w następującej kolejności: 
− głaskanie dołów nadobojczykowych, 
− rozcieranie koliste dołów nadobojczykowych, 
− rozcieranie spiralne dołów nadobojczykowych, 
− uciski w dołach nadobojczykowych. 
We wszystkich stosowanych ruchach masaż rozpoczyna się od okolicy stawów mostkowo-
obojczykowych i stopniowego posuwania się w kierunku wyrostków barkowych. Obie ręce 
masażysty pracują jednocześnie. 
2. Drenaż od kątów żuchwy do dołów nadobojczykowych. 
Wykonujemy w następującej kolejności: 
− głaskanie, 
− rozcieranie koliste, 
− rozcieranie spiralne, 
− uciski. 
3. Drenaż okolicy podżuchwowej. 
Masaż składa się z dwóch etapów. Pierwszy polega na rozmasowaniu okolicy podżuchwowej, 
od środka żuchwy na boki do kątów żuchwy. W drugim etapie masuje się tkanki od kątów 
żuchwy do dołów nadobojczykowych. W obydwu etapach stosuje się ruchy w kolejności: 
− głaskanie, 
− rozcieranie koliste, 
− rozcieranie spiralne, 
− uciski. 
4. Drenaż wzdłuż krawędzi żuchwy od środka brody do kątów żuchwy. 
Wykonujemy w następujący sposób: 
− głaskania, 
− rozcierania kolistego, 
− rozcierania spiralnego, 
− ugniatania „szczypcowego”, 
− ucisków. 
5. Drenaż od środka wargi dolnej do dołów nadobojczykowych. 
Drenaż składa się z dwóch faz. W fazie pierwszej stosuje się: 
− głaskanie, 
− rozcieranie koliste, 
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− rozcieranie spiralne, 
− ugniatanie „szczypcowe”, 
− uciski. 
Ruchy drenażu wykonuje się od środka wargi dolnej, poprzez policzki, do kątów żuchwy. 
W drugiej fazie wykonuje się drenaż od kątów żuchwy do dołów nadobojczykowych. 
6. Drenaż od kącików ust do dołów nadobojczykowych. 
Drenaż składa się z dwóch faz. W pierwszej fazie wykonuje się: 
− głaskanie, 
− rozcieranie koliste, 
− rozcieranie spiralne, 
− ugniatanie „szczypcowe”, 
− uciski,  
od kącików ust, przez policzki, do kątów żuchwy. 
W drugiej fazie wykonuje się ruchy w kolejności: 
− głaskanie, 
− rozcieranie koliste, 
− rozcieranie spiralne, 
− uciski. 
od kątów żuchwy do kątów nadobojczykowych. 
7. Drenaż od środka wargi górnej do dołów nadobojczykowych. 
Masaż składa się z dwóch faz. W fazie pierwszej wykonuje się: 
− głaskanie, 
− rozcieranie koliste, 
− rozcieranie spiralne, 
− ugniatanie „szczypcowe”, 
− uciski 
w linii przebiegającej od środka wargi górnej przez policzki do kątów żuchwy. 
W fazie drugiej wykonuje się ruchy w kolejności: 
− głaskanie, 
− rozcieranie koliste, 
− rozcieranie spiralne, 
− uciski 
od kątów żuchwy do dołów nadobojczykowych. 
8. Drenaż dołów nadobojczykowych 
Na drenaż dołów nadobojczykowych składają się cztery typy ruchów w kolejności: 
− głaskanie, 
− rozcieranie koliste, 
− rozcieranie spiralne, 
− uciski. 
We wszystkich stosowanych ruchach masaż rozpoczyna się od okolicy stawów mostkowo-
obojczykowych i posuwa się w kierunku wyrostków barkowych. 
9. Drenaż od skrzydełek nosa do skroni. 
Stosuje się: 
− głaskanie, 
− rozcieranie koliste, 
− rozcieranie spiralne, 
− ugniatanie „szczypcowe”, 
− uciski. 
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10. Drenaż od skrzydełek nosa do kątów żuchwy. 
Stosuje się: 
− głaskanie, 
− rozcieranie koliste, 
− rozcieranie spiralne, 
− ugniatanie „szczypcowe”, 
− uciski. 
11. Drenaż od wewnętrznych kącików oczu do dołów nadobojczykowych. 
W fazie pierwszej stosuje się: 
− głaskanie, 
− rozcieranie koliste, 
− rozcieranie spiralne, 
− uciski 
masując tkanki od wewnętrznych kącików oczu, wzdłuż bocznych brzegów nosa, do 
skrzydełek nosa i dalej do skroni. 
W fazie drugiej stosuje się: 
− głaskanie, 
− rozcieranie koliste, 
− rozcieranie spiralne, 
− ugniatanie „szczypcowe”, 
− uciski 
posuwając się wzdłuż linii w kierunku od skroni do kątów żuchwy. 
W fazie trzeciej masuje się tkanki według opisanego już schematu, posuwając się od kątów 
żuchwy do dołów nadobojczykowych. 
12. Drenaż od zewnętrznych kącików oczu do dołów nadobojczykowych. 
W pierwszej fazie drenażu stosuje się: 
− głaskanie, 
− rozcieranie koliste, 
− rozcieranie spiralne, 
− ugniatanie „szczypcowe”, 
− uciski, 
masując tkanki od zewnętrznych kątów oczu do skroni i dalej do kątów żuchwy. 
W fazie drugiej ponownie masuje się tkanki od kątów żuchwy do dołów nadobojczykowych, 
stosując: 
− głaskanie, 
− rozcieranie koliste, 
− rozcieranie spiralne, 
− uciski. 
13. Drenaż od wewnętrznych kącików oczu do kątów żuchwy. 
Rozpoczynając od wewnętrznych kącików oczu należy posuwać się w kierunku czoła, dalej 
wzdłuż łuków brwiowych przez skronie do kątów żuchwy. Stosuje się kolejno: 
− głaskanie, 
− rozcieranie koliste, 
− rozcieranie spiralne, 
− uciski. 
14. Drenaż od środka czoła do skroni. 
Do wykonania drenażu limfatycznego od środka czoła do skroni wykorzystuje się kolejno: 
− głaskanie, 
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− rozcieranie koliste, 
− rozcieranie spiralne, 
− uciski. 

Masaż segmentarny jest jednym z rodzajów masażu, który znajduje coraz większe 
zastosowanie. Polega on na działaniu bodźcem mechanicznym za pomocą odpowiedniej 
techniki, przy uwzględnieniu zasad dawkowania na określoną strefę unerwienia ciała. 
Dobierając odpowiednie techniki w zależności od rodzaju zmienionej chorobowo tkanki, 
wpływamy za pośrednictwem układów: nerwowego, hormonalnego na chory narząd. 
W masażu tym ważne jest określenie stref oddziaływania. Musimy znać sposoby 
wykonywania i usuwania zmian chorobowych. Wykonując masaż segmentarny musimy znać 
anatomię i fizjologię człowieka, a szczególnie funkcje układu nerwowego oraz unerwienie 
segmentarne tkanki skórnej, mięśniowej, łącznej, narządów wewnętrznych. Podstawowym 
pojęciem z zakresu anatomii są określenia: dermaton (skóra), mioton (tkanka mięśniowa), 
skleroton (tkanka kostna). Metoda ta uwzględnia zmiany odruchowe powstające w różnych 
tkankach i podaje sposoby ich usuwania poprzez zastosowanie ściśle określonych chwytów 
(technik), wpływa na funkcjonowanie narządów wewnętrznych. Głównym założeniem 
masażu segmentarnego jest opracowanie każdej odruchowej zmiany tkankowej przez 
zastosowanie odpowiedniej techniki. Przed przystąpieniem do masażu musimy wykryć 
zmiany odruchowe we wszystkich tkankach. Zmiany odruchowe w skórze to: wrażliwość na 
dotyk, przeczulica, ból przy dotyku, zmiany ukrwienia (zblednięcie, zwiększona temperatura 
skóry, zaczerwienienie) w tkance łącznej: zmiany zagęszczeń (obrzmienia), pasmowate 
wciągnięcia, płaskie wgłębienia. W tkance mięśniowej: wciągnięcia płaskie, wzmożone 
napięcie, obniżone napięcie, zaniki mięśniowe, przeczulica, myogelozy. W masażu 
segmentarnym w kolejności wykonujemy: 
− wyszukujemy zmiany odruchowe, 
− masaż korzeni nerwowych po obu stronach kręgosłupa (chwyt przyśrubowania, chwyt na 

wyrostki kolczaste, piłowanie małe, duże, ciągnienie), 
− opracowanie chorobowo zmienionych segmentów (dokręgosłupowo, dogłowowo). 

Masujemy kolejno grzbiet (chwyt na łopatkę), miednicę (chwyt na kość krzyżową, chwyt 
biodrowy, chwyt na talerz, wstrząsanie miednicy), klatkę piersiową (przyśrubowanie 
obustronne, chwyt na mostek, mięśnie międzyżebrowe, sprężynowanie klatki piersiowej). 
Wskazania: czynnościowe i przewlekłe choroby narządów wewnętrznych, zaburzenia 
krążenia, zmiany urazowe, zmiany wegetatywne układu nerwowego, zaburzenia 
w funkcjonowaniu gruczołów wewnątrzwydzielniczych. 
Przeciwwskazania: ostre stany zapalne tkanek i narządów – wysoka temperatura, choroby 
nowotworowe, krwotoki, krwawienie, świeże zakrzepy. 

Masaż shiatsu – polega na ucisku na punkty akupresury (punkty aktywne znajdujące się 
na meridianach – drogi przepływu energii). Nacisk wykonujemy opuszką kciuka. Do zabiegu 
na twarzy i brzuchu używa się palców: wskazującego, środkowego i serdecznego. Dłoni 
używa się przy ucisku na oczy albo brzuch. Nacisk jest łagodny, delikatny trwa 5 – 7 sekund. 
Działanie uspokajające, wyciszające, usuwa napięcie mięśniowe, skóra jest lepiej ukrwiona, 
zwiększa się przepływ chłonki. 
Masaż kosmetyczny  

Celem jest działanie profilaktyczne. Odpowiada za: 
− utrzymanie sprężystości, elastyczności skóry i mięśni, 
− zapobieganie starzeniu się skóry, 
− zapobieganie zmarszczkom, 
− rozluźnienie mięśni, 
− odprężenie fizyczne i psychiczne (masaż całego ciała). 
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W masażu tym nie można dopuścić do rozciągnięcia skóry. Ruchy łagodne przechodzą  
w ruchy silniejsze, po których natężenie ucisku maleje. Masaż kończy się ruchami 
uspokajającymi. Siła bodźca masażu, czas trwania, ilość i rodzaj zależy od elastyczności 
skóry, napięcia mięśni, grubości tkanki tłuszczowej, grubości skóry. Im cieńsza skóra, 
bardziej wiotka masaż bardziej delikatny (z małym natężeniem bodźca). Masaż twarzy 
wykonujemy delikatnie (mięśnie mimiczne mają przynajmniej jeden przyczep na skórze, 
przez co są one słabsze). Skóra cienka, rozszerzone naczynia krwionośne, stosuje się dużo 
głaskań, ugniatania i delikatne oklepywanie. Skóra gruba – stosujemy techniki silniejsze – 
głaskanie, ugniatanie, oklepywanie. Czas zabiegu 10-15 minut, 2-3 razy w tygodniu. Seria 10-
15 zabiegów. Masaże profilaktyczno-pielęgnacyjne wskazane są w trakcie kuracji 
odchudzającej, zapobiegają powstawaniu zmarszczek. Masaże relaksowe (regenerujące) mają 
na celu przyśpieszenie regeneracji organizmu po wysiłku fizycznym, psychicznym (praca 
umysłowa, po gwałtownym schudnięciu). W masażu tym nacisk kładziemy na masaż karku, 
obręczy barkowej, kręgosłupa i grzbietu. Techniki wykonuje się uspokajające (głaskanie, 
ugniatanie podłużne, uciski, roztrząsanie). Masaż możemy stosować jako element zabiegu 
pielęgnacyjnego. Skóra sucha, normalny masaż po oczyszczeniu twarzy. Skóra tłusta – przed 
oczyszczeniem, żeby rozgrzać skórę, rozpulchnić naskórek. Cera mieszana – masaż stosuje 
się przed oczyszczeniem lub po oczyszczeniu w zależności od stopnia zanieczyszczenia 
tłustego pasa skóry. Jeżeli zanieczyszczenie minimalne masaż po oczyszczeniu, jeżeli jest 
dużo zaskórników – masaż przed oczyszczeniem.  
Masaż sportowy  

Metodyka i techniki masażu sportowego wywodzą się z klasycznego masażu leczniczego. 
Akcent w masażu sportowym położony jest na techniki o silniejszym oddziaływaniu na 
masowane tkanki. Są to: rozcieranie, ugniatanie i wyciskanie. Masaż sportowy ma za zadanie 
usunąć objawy napięcia oraz szybko i bez straty energii podwyższyć zdolność do pracy 
całego organizmu. Ma zapobiegać powstawaniu urazów a jeżeli takie wystąpią jednocześnie 
je leczyć. Masażu sportowego nie należy uznawać jako złoty środek, powinien on być 
stosowany w całym kompleksie środków odnowy biologicznej. Intensywność, cykliczność, 
czas trwania oraz wielkość obszaru oddziaływania masażu zależy od indywidualnych 
właściwości zawodnika, rodzaju dyscypliny sportowej oraz pory roku. Masaż leczniczy, aby 
właściwie spełnić swoje zadanie, powinien być stosowany w seriach 15-20 zabiegów, po 
których musi nastąpić przerwa około dwóch tygodni. Brak przerwy prowadzi do obniżenia 
efektywności działania bodźca wskutek adaptacji organizmu. W sporcie wyczynowym taka 
cykliczność jest niemożliwa, dlatego bodźce stosowane w masażu sportowym powinny być 
o zmiennej intensywności, a sam masaż wykonywany według ściśle określonego 
harmonogramu. Czas trwania całościowego masażu sportowego powinien wynosić 40-60 
minut, około 60% tego czasu przeznacza się na ugniatanie. Masaż całościowy stosuje się 
najczęściej przy ogólnych obciążeniach treningowych, natomiast przy obciążeniach lokalnych 
stosuje się masaż częściowy. Forma masażu zależy również od indywidualnych cech 
sportowca, takich jak stopień wytrenowania, rodzaj odczynów powysiłkowych, wiek, płeć itp. 
Nie bez znaczenia jest także dyscyplina. W zależności od celu i okresu wykonywania, masaż 
sportowy można podzielić na: podtrzymujący, treningowy, przedwysiłkowy, regeneracyjny. 
 
4.7.2. Pytania sprawdzające  
 

Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń.  
1. Jakie znasz rodzaje masażu? 
2. W jakim celu robimy drenaż limfatyczny? 
3. Jaki rodzaj masażu likwiduje zmiany odruchowe w tkankach? 
4. Jakie znasz techniki masażu limfatycznego? 
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4.7.3. Ćwiczenia 
 
Ćwiczenie 1 

Wykonaj drenaż limfatyczny twarzy zgodnie z zasadami.  
 

Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś:  

1) zapoznać się z instrukcją wykonywania drenażu limfatycznego twarzy (materiały 
nauczania), 

2) przygotować stanowisko pracy wg wymogów, 
3) przygotować chorą osobę do masażu: wykonać demakijaż twarzy, 
4) dobrać środek poślizgowy, umyć ręce, 
5) wykonać drenaż limfatyczny twarzy zgodnie z instrukcją, 
6) oczyścić twarz, 
7) posprzątać stanowisko pracy. 
 

Wyposażenie stanowiska pracy: 
− łóżko do masażu, 
− prześcieradła, 
− opaska na włosy, 
− środki poślizgowe, 
− płyn do demakijażu twarzy, 
− płatki kosmetyczne. 
 
Ćwiczenie 2 

Wybierz i dopasuj odpowiednie techniki do rodzaju masażu. 
 

Masaż segmentarny Drenaż limfatyczny 
  

 

Techniki: 
przyśrubowanie, głaskanie, rozcieranie koliste, rozcieranie spiralne, chwyt na wyrostki 
kolczaste, uciski, rolowanie, ugniatanie szczypcowe, wibracja, ugniatanie podłużne, chwyt 
biodrowy. 

 
Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś:  

1) zapoznać się z technikami wykonywania masażu segmentarnego i drenażu limfatycznego 
(materiał nauczania pkt. 4.7.1.), 

2) dokonać selekcji technik masażu, 
3) podkreślić w tekście odpowiednie techniki, 
4) uzupełnić tabelę, 
5) porównać swoją tabelę z tabelą przygotowaną przez kolegów i koleżanki. 
 

Wyposażenie stanowiska pracy: 
− tabela do uzupełnienia, 
− literatura z rozdziału 6. 
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Ćwiczenie 3 
Uzupełnij tabelę.  
 

Umiejscowienie zmian odruchowych Zmiany odruchowe w tkankach  
 
Tkanka skórna i podskórna  

  
 
 

 
Tkanka łączna  

 
 
 

 
Tkanka mięśniowa  

 
 
 

 
Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) zapoznaj się z opisem wykonywania masażu segmentarnego (materiał nauczania pkt. 
4.7.1.), 

2) dokonać selekcji zmian odruchowych, 
3) podkreślić w tekście odpowiednie zmiany odruchowe, 
4) uzupełnij tabelę, 
5) porównaj swoją tabelę z tabelami przygotowanymi przez kolegów i koleżanki. 
 

Wyposażenie stanowiska pracy: 
– tabela do uzupełnienia, 
– literatura z rozdziału 6. 
 
Ćwiczenie 4 

Uzupełnij tabelę. 
 

Rodzaj masażu Wskazania do masażu 

 
Masaż segmentarny 

 
 
 

 
Masaż limfatyczny 

 
 
 

 
Masaż pneumatyczny 

 
 
 

 
Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś:  

1) zapoznać się ze wskazaniami do poszczególnych rodzajów masażu (materiał nauczania 
pkt. 4.7.1.), 
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2) podkreślić w tekście wskazania do rodzaju masażu, 
3) uzupełnić tabelę, 
4) porównać swoją tabelę z tabelami przygotowanymi przez koleżanki i kolegów. 
 

Wyposażenie stanowiska pracy: 
− tabela do uzupełnienia, 
− literatura z rozdziału 6. 
 
4.7.4. Sprawdzian postępów 

 
Czy potrafisz:            Tak   Nie 
1) określić cele różnych rodzajów masażu? 
2) scharakteryzować różne rodzaje masażu? 
3) określić wskazania i przeciwwskazania  

do różnych rodzajów masażu? 
4) wskazać zastosowanie masażu segmentarnego,  

limfatycznego, pneumatycznego? 
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5. SPRAWDZIAN OSIĄGNIĘĆ 
 
Instrukcja dla ucznia 
1. Przeczytaj uważnie instrukcję. 
2. Podpisz imieniem i nazwiskiem kartę odpowiedzi. 
3. Zapoznaj się z zestawem zadań testowych. 
4. Test zawiera 20 zadań dotyczących Wykonywania masażu pielęgnacyjnego: 

− zadania: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20– to zadania 
jednokrotnego wyboru;  

− zadania: 2, i 18 to zadania wymagające uzupełnienia w których należy udzielić 
krótkiej odpowiedzi. 

5. Udzielaj odpowiedzi tylko na załączonej karcie odpowiedzi: 
− w zadaniach wielokrotnego wyboru zaznacz prawidłową odpowiedź znakiem X  

(w przypadku pomyłki należy błędną odpowiedź zaznaczyć kółkiem, a następnie 
ponownie zakreślić odpowiedź prawidłową), 

− w zadaniach z krótką odpowiedzią wpisz odpowiedź w wyznaczone pole, 
− w zadaniach do uzupełnienia wpisz brakujące wyrazy lub części zdania. 

6. Pracuj samodzielnie, bo tylko wtedy będziesz miał satysfakcję z wykonanego zadania. 
7. Jeśli któreś zadanie sprawia Ci trudności, przejdź do następnego, odkładając jego 

rozwiązanie na później, po rozwiązaniu całego testu. Trudności mogą przysporzyć Ci 
zadania: 15 – 20, gdyż są na poziomie trudniejszym niż pozostałe. 

8. Na rozwiązanie testu masz 60 min. 
 
 

Powodzenia 
 
 
ZESTAW ZADAŃ TESTOWYCH 
 
1. Sole wapnia zawarte w kości nadają jej 

a) sprężystość, 
b) twardość, 
c) kruchość, 
d) charakterystyczny wygląd. 

 
2. Według osteologii wyróżniamy następujące rodzaje kości: 

−  
−  
−  
−  
−  

 
3. Żebra prawdziwe to żebra 

a) od I do VII, 
b) od I do V, 
c) od V do VIII, 
d) od VIII do X. 
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4. Kości nadgarstka jest 
a) 6, 
b) 7, 
c) 8, 
d) 9. 
 

5. Część czynna mięśnia to 
a) ścięgno, 
b) przyczep początkowy, 
c) brzusiec, 
d) powięź. 

 
6. Masażem nazywamy 

a) ruchy rąk wywołujący nacisk na tkanki, 
b) ruchy rąk wykonywane w pewnej kolejności, w określonym tempie, 
c) odkształcenie tkanki, 
d) wszystkie odpowiedzi są poprawne. 

 
7. Masażem działamy na 

a) skórę, 
b) mięśnie, aparat więzadłowo-stawowy, 
c) skórę i okostną, 
d) wszystkie odpowiedzi poprawne.  

 
8. Kierunek masażu dla układu krążenia to: 

a) dosercowy, odkręgosłupowy, 
b) dogłowowy, odkręgosłupowy, 
c) dosercowy, zgodny z przepływem krwi żylnej, 
d) zgodny z przepływem krwi żylnej do dużych węzłów chłonnych. 

 
9. Przed przystąpieniem do masażu należy: 

a) umyć ręce, ułożyć klientkę, dobrać środki poślizgowe, 
b) przygotować stanowisko pracy do masażu zgodnie z zasadą ergonomii, 
c) przygotować stanowisko do masażu zgodnie z ergonomią, higieną, przygotować 

klientkę do masażu, umyć ręce, 
d) ułożyć klientkę w pozycji rozluźniającej, umyć ręce, rozluźnić palce rąk przed 

masażem. 
 

10. Do masaży specjalistycznych należą: 
a) segmentarny, pneumatyczny, 
b) limfatyczny, punktowy, podwodny, wirowy, 
c) klasyczny, segmentarny, okostnowy, wibracyjny, 
d) limfatyczny, segmentarny, akupresura. 

 
11. W masażu segmentarny ilość zabiegów wynosi 

a) 3, 
b) 8, 
c) 10 – 15, 
d) do momentu usunięcia wszystkich zmian.  
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12. Technika głaskania ma na celu 
a) pobudzić tkanki skóry, 
b) usunąć zrogowaciały naskórek, udrożnić ujścia łojowe i potowe, 
c) wzmocnić tkankę skórną, 
d) rozszerzyć naczynia krwionośne skóry. 

 
13. Do masażu klasycznego należą techniki: 

a) rozcieranie koliste, głaskanie, 
b) rolowanie, głaskanie, przyśrubowanie, 
c) ugniatanie, rozcieranie, roztrząsanie, 
d) chwyt biodrowy, głaskanie, wibracja.  

 
14. Aparat do wibracji Redor użyjesz przy: 

a) otyłości, wzmożonym napięciu mięśniowym, 
b) obniżonym napięciu mięśniowym, 
c) w stanach pobudzenia nerwowego, 
d) stany przewlekłe tkanek miękkich, zaburzone krążenie.  

 
15. W drenażu limfatycznym wykonujemy techniki: 

a) głaskanie, ugniatanie, uciski, 
b) ugniatanie, rozcieranie, 
c) głaskanie, rozcieranie koliste, spiralne, ugniatanie, uciski, 
d) rozcieranie koliste, głaskanie powierzchniowe, uciski.  

 
16. Drenaż limfatyczny zaczynamy wykonywać od: 

a) dużych węzłów chłonnych, 
b) od części dystalnych do proksymalnych, 
c) stopy, ręki, 
d) przyczepu końcowego mięśni.  

 
17. Masaż pneumatyczny działa jak technika:  

a) wibracji, 
b) ugniatania, 
c) rozcieranie, głaskanie, 
d) głaskanie, ugniatanie. 

 
18. Główną rolą erytrocytów jest /dokończ zdanie/……………………………………... 

…………………………………………………………………………………………. 
 
19. Rozmnażanie się młodych komórek naskórka odbywa się: 

a) w warstwie rogowaciejącej i podstawnej, 
b) w warstwie lśniącej i kolczystej, 
c) w warstwie ziarnistej i podstawnej, 
d) w warstwie podstawnej i kolczystej. 

 
20. Wypustki komórki nerwowej przewodzące impulsy z ciała komórki na obwód to 

a) neuron, 
b) neuryt, 
c) dendryt, 
d) neuromer. 
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KARTA ODPOWIEDZI 
 
Imię i nazwisko…………………………………………………………………………………. 
 
Wykonywanie masażu pielęgnacyjnego 
 
Zakreśl prawidłową odpowiedź, dokończ zdanie lub wpisz brakujące odpowiedzi 
 

Nr 
zadania Odpowiedź Punkty 

1 a b c d  
2  

- 
- 
- 
- 
- 
 

 

3 a b c d  
4 a b c d  
5 a b c d  
6 a b c d  
7 a b c d  
8 a b c d  
9 a b c d  

10 a b c d  
11 a b c d  
12 a b c d  
13 a b c d  
14 a b c d  
15 a b c d  
16 a b c d  
17 a b c d  
18  

 
 
 
 

 

19 a b c d  
20 a b c d  

Razem:   
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