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WYKŁADY  

1. Wprowadzenie w zagadnienia biomechaniki  
2. Elastyczność i wytrzymałość mechaniczna kości (moduł elastyczności Younga, prawo Hooke’a). 

Przebudowa tkanki kostnej na skutek obciążeń statycznych i dynamicznych. 

3. Biomechanika mięśni. Właściwości mechaniczne mięśni szkieletowych. 
4. Mechanika i patomechanika stawów - powierzchnie stawowe, mechanika chrząstki stawowej, gra 

stawowa – reguła wklęsło-wypukła. Łańcuchy kinematyczne 

5. Biomechanika układu mięśniowo-powięziowego  
6. Analiza postawy stojącej. Równowaga i stabilność ciała. 

7. Ergonomia. Ergonomia pracy, mieszkania, wyrobów. Ergonomiczne podstawy badania i planowania 
stanowisk pracy w wybranych zawodach  

8. Ergonomia postawy ciała. Biomechaniczna analiza pozycji siedzącej i stojącej. Ergonomia pracy 

fizjoterapeuty  
9. Biomechanika – narzędzie do oceny ruchu, nowoczesne metody diagnostyczne.  Kryteria oceny techniki 

ruchu człowieka, nowoczesne kierunki rozwoju biomechaniki i bioinżynierii medycznej  
ĆWICZENIA  

1. Środek masy ciała. Wyznaczanie środka masy ciała w różnych pozycjach  

2. Dynamika ruchu postępowego i ruchu obrotowego 
3. Dźwignie mięśniowo-kostne. Zysk mechaniczny dźwigni. 
4. Mechanika i patomechanika obręczy miednicznej (architektura, transmisja sił między kręgosłupem a 

kończynami dolnymi). Rola statyki miednicy w mechanice i patomechanice kręgosłupa. 
5. Biomechanika i patomechanika stopy, stawu skokowo-goleniowego. Architektura i dynamika stopy 

(wskaźnik kątowy Clarke’a, „Ky”). Siły działające na stopę człowieka podczas chodu/biegu.  
6. Mechanika i patomechanika kręgosłupa. Modele stabilności. Wyznaczanie ATR i SR.  
7. Biomechanika i patomechanika stawu kolanowego i biodrowego. Struktury i kompleksy anatomiczne. 

Kinematyka stawów (mięśnie jednostawowe i dwustawowe w sytuacjach dynamicznych, zamknięty 
łańcuch kinematyczny)  

8. Biomechaniczna analiza chodu i biegu. Wybrane zagadnienia analizy chodu człowieka po udarach, 
amputacji kończyny dolnej, zaburzeniach nerwowo-mięśniowych. Biomechaniczna analiza upadków.  

9. Biomechanika i patomechanika stawów kończyny górnej. Taśmy Kończyn Górnych w przenoszeniu 

obciążeń. Analiza ruchów i czynności mięśni w rzucie. Wyznaczanie pola pracy kończyny górnej 
(deficyt ruchu odcinka szyjnego i/lub piersiowego kręgosłupa)   

10. Analiza funkcji chwytnej ręki w warunkach prawidłowych i patologii. 
11. Zastosowanie ergonomii w pracy zawodowej fizjoterapeuty.  
12. Zastosowanie ergonomii w zaburzeniach układu ruchu. Ergonomiczna ocena i dobór stanowisk pracy dla 

osób niepełnosprawnych 
13. Analiza biomechaniczna zaburzeń układu ruchu  w różnych zawodach   
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Zaliczenie przedmiotu: test pisemny złożony z 60 pytań z czterema dystraktami jednokrotnego wyboru. 

Uzyskanie powyżej 60% sumy punktów zalicza przedmiot. 
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