ΚΑΡΓΙΑΚΟΙ ΠΑΛΜΟΙ
Γηα ιόγνπο πγείαο, νη άλζξσπνη ζα πξέπεη λα πεξηνξίδνπλ ηηο δπλάκεηο ηνπο, γηα
παξάδεηγκα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο άζιεζεο, ώζηε λα κελ ππεξβνύλ κηα ζπγθεθξηκέλε
ζπρλόηεηα θαξδηαθώλ παικώλ.
Γηα ρξόληα, ε ζρέζε αλάκεζα ζηελ πξνηεηλόκελε κέγηζηε ζπρλόηεηα θαξδηαθώλ
παικώλ ελόο αηόκνπ θαη ζηελ ειηθία ηνπ, πεξηγξαθόηαλ κε ηνλ παξαθάησ ηύπν:
Πποηεινόμενη μέγιζηη ζςσνόηηηα καπδιακών παλμών = 220 - ηλικία
Πξόζθαηεο έξεπλεο έδεημαλ όηη ν ηύπνο απηόο ζα έπξεπε λα ηξνπνπνηεζεί ιίγν. Ο
θαηλνύξγηνο ηύπνο είλαη ν αθόινπζνο:
Πποηεινόμενη μέγιζηη ζςσνόηηηα καπδιακών παλμών = 208 - (0,7  ηλικία)

Δρώτηση 1: ΚΑΡΓΙΑΚΟΙ ΠΑΛΜΟΙ
Έλα άξζξν εθεκεξίδαο αλαθέξεη: «Λόγσ ηεο ρξήζεο ηνπ λένπ ηύπνπ αληί ηνπ
παιηνύ, ν κέγηζηνο αξηζκόο πνπ πξνηείλεηαη γηα ηνπο θαξδηαθνύο παικνύο αλά
ιεπηό, κεηώλεηαη ιίγν γηα ηνπο λένπο αλζξώπνπο θαη απμάλεηαη ιίγν γηα ηνπο
ειηθησκέλνπο.»
Από πνηα ειηθία θαη κεηά απμάλεηαη ε πξνηεηλόκελε κέγηζηε ζπρλόηεηα θαξδηαθώλ
παικώλ ιόγσ ρξήζεο ηνπ λένπ ηύπνπ; Να γξάςεηε ηνλ ηξόπν ζθέςεο ζαο.
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

Δρώτηση 2: ΚΑΡΓΙΑΚΟΙ ΠΑΛΜΟΙ
Ο ηύπνο ηεο πποηεινόμενηρ μέγιζηηρ ζςσνόηηηαρ καπδιακών παλμών = 208 (0,7  ηλικία) ρξεζηκνπνηείηαη επίζεο, γηα λα εθηηκήζεη πόηε ε ζσκαηηθή άζθεζε είλαη
πην απνηειεζκαηηθή. Έξεπλεο έρνπλ δείμεη όηη ε ζσκαηηθή άζθεζε είλαη πην
απνηειεζκαηηθή, όηαλ νη θαξδηαθνί παικνί θζάζνπλ ζην 80% ηεο πξνηεηλόκελεο
κέγηζηεο ζπρλόηεηαο.
Να γξάςεηο έλαλ ηύπν πνπ λα ππνινγίδεη ηε ζπρλόηεηα θαξδηαθώλ παικώλ, σο
ζπλάξηεζε ηεο ειηθίαο, γηα λα είλαη ε ζσκαηηθή άζθεζε πην απνηειεζκαηηθή.
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

Σημείυζη 1. Από Διεθνέρ Ππόγπαμμα για ηην Αξιολόγηζη ηυν Μαθηηών - PISA (ζει. 213-214), από
Κέληξν Δθπαηδεπηηθήο Έξεπλαο, 2007, Αζήλα: Δπηάινθνο Α.Β.Δ.Δ.
Σημείυζη 2. Θέκα πνπ δόζεθε ζηνπο καζεηέο/ηξηεο γηα ην Πξόγξακκα PISA 2003 (θπξίσο έξεπλα).
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ΚΑΡΓΙΑΚΟΙ ΠΑΛΜΟΙ
ΟΓΗΓΙΔ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΗ
ΔΡΩΣΗΗ 1
Αποδεκηή απάνηηζη
Γεθηό 41 ή 40.

 220 – ηλικία = 208 – 0,7 x ηλικία δίνει αποηέλεζμα ηλικίαρ = 40, οπόηε οι
άνθπυποι πάνυ από 40 εηών θα έσοςν ςτηλόηεπη πποηεινόμενη μέγιζηη
ζςσνόηηηα καπδιακών παλμών με ηον νέο ηύπο.

Μη αποδεκηή απάνηηζη
Άιιεο απαληήζεηο.

ΔΡΩΣΗΗ 2
Αποδεκηή απάνηηζη
Κάζε ηύπνο πνπ ηζνδπλακεί κε ηνλ πνιιαπιαζηαζκό ηνπ ηύπνπ ηεο
πξνηεηλόκελεο κέγηζηεο ζπρλόηεηαο θαξδηαθώλ παικώλ, επί 80%.






Σςσνόηηηα καπδιακών παλμών= 166 – 0,56 x ηλικία.
Σςσνόηηηα καπδιακών παλμών = 166 – 0,6 x ηλικία.
κζ = 166 – 0,56 x η.
κζ = 166 – 0,6 x η.
Σςσνόηηηα καπδιακών παλμών = (208 – 0,7 ηλικία) x 0,8.

Μη αποδεκηή απάνηηζη
Άιιεο απαληήζεηο.

Σημείυζη. Από Διεθνέρ Ππόγπαμμα για ηην Αξιολόγηζη ηυν Μαθηηών - PISA (ζει. 276-277), από
Κέληξν Δθπαηδεπηηθήο Έξεπλαο, 2007, Αζήλα: Δπηάινθνο Α.Β.Δ.Δ. (πποζαπμογή)
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