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Objawy*: 
*Proszę ocenić najwyższy poziom aktywności, na jakim Pana/i zdaniem mógłby/mogłaby Pan/i funkcjonować bez 
większych objawów, nawet jeżeli w rzeczywistości nie wykonuje Pan/i czynności na tym poziomie. 
 
1. Jaki jest najwyższy poziom aktywności, na jakim może Pan/i funkcjonować bez większego bólu w kolanie? 

 4 Bardzo wytężone czynności, takie jak skoki, zginanie i skręty nogi w kolanie, np. w koszykówce czy 
piłce nożnej 

 3 Wytężone czynności, np. ciężka praca fizyczna, narty lub tenis 
 2 Umiarkowane czynności, np. umiarkowana praca fizyczna, bieganie lub jogging 
 1 Lekkie czynności, np. spacery, prace domowe czy w ogródku 
 0 Nie jestem w stanie wykonywać żadnych takich czynności z powodu bólu w kolanie 

 
2. W ciągu ostatnich 4 tygodni, albo od czasu urazu, jak często odczuwał/a Pan/i ból? 

Nigdy 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ciągle            
 
3. Jeżeli odczuwa Pan/i ból, to na ile silny? 

Brak bólu 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Najsilniejszy 
wyobrażalny ból             

 
4. W ciągu ostatnich 4 tygodni, albo od czasu urazu, na ile sztywne lub opuchnięte było Pana/i kolano? 

 4 Wcale 
 3 Lekko 
 2 Umiarkowanie 
 1 Bardzo 
 0 Ogromnie 

 
5. Jaki jest najwyższy poziom aktywności, na jakim może Pan/i funkcjonować bez większego spuchnięcia kolana? 

 4 Bardzo wytężone czynności, takie jak skoki, zginanie i skręty nogi w kolanie, np. w koszykówce czy 
piłce nożnej 

 3 Wytężone czynności, np. ciężka praca fizyczna, narty lub tenis 
 2 Umiarkowane czynności, np. umiarkowana praca fizyczna, bieganie lub jogging 
 1 Lekkie czynności, np. spacery, prace domowe czy w ogródku 
 0 Nie jestem w stanie wykonywać żadnych takich czynności z powodu bólu w kolanie 

 
6. W ciągu ostatnich 4 tygodni, albo od czasu urazu, czy Pana/i kolano zacinało się lub blokowało? 
 

0Tak     1Nie 
 
7. Jaki jest najwyższy poziom aktywności, na jakim może Pan/i funkcjonować bez znaczniejszego uciekania kolana? 

 4 Bardzo wytężone czynności, takie jak skoki, zginanie i skręty nogi w kolanie, np. w koszykówce czy 
piłce nożnej 

 3 Wytężone czynności, np. ciężka praca fizyczna, narty lub tenis 
 2 Umiarkowane czynności, np. umiarkowana praca fizyczna, bieganie lub jogging 
 1 Lekkie czynności, np. spacery, prace domowe czy w ogródku 
 0 Nie jestem w stanie wykonywać żadnych takich czynności z powodu uciekania kolana 



[Page 2] 
 
Aktywność sportowa: 
 
8. Jaki jest najwyższy poziom aktywności, w których może Pan/i uczestniczyć regularnie? 

 4 Bardzo wytężone czynności, takie jak skoki, zginanie i skręty nogi w kolanie, np. w koszykówce czy 
piłce nożnej 

 3 Wytężone czynności, np. ciężka praca fizyczna, narty lub tenis 
 2 Umiarkowane czynności, np. umiarkowana praca fizyczna, bieganie lub jogging 
 1 Lekkie czynności, np. spacery, prace domowe czy w ogródku 
 0 Nie jestem w stanie wykonywać żadnych takich czynności z powodu kolana 
 

9. W jaki sposób stan Pana/i kolana wpływa na Pana/i zdolność wykonywania następujących czynności: 
  W ogóle 

nie 
utrudnia 

Minimalnie 
utrudnia 

Umiarkowa
nie 

utrudnia 

Bardzo 
utrudnia 

Uniemożli
wia 

a. Wchodzenie po schodach 4 3 2 1 0 
b. Schodzenie po schodach 4 3 2 1 0 
c. Klękanie na przedniej części kolana 4 3 2 1 0 
d. Kucanie 4 3 2 1 0 
e. Siedzenie ze zgiętymi kolanami 4 3 2 1 0 
f. Wstawanie z krzesła 4 3 2 1 0 
g Bieg w linii prostej 4 3 2 1 0 
h Skok i lądowanie na chorej nodze 4 3 2 1 0 
i. Szybkie zatrzymywanie się i ruszanie 4 3 2 1 0 

 
Funkcjonowanie: 
 
10. Jak ocenia Pan/i funkcjonowanie swego kolana w skali od 0 do 10, gdzie 10 oznacza stan w normie, znakomite 

funkcjonowanie, a 0 oznacza całkowitą niezdolność wykonywania żadnych zwyczajnych codziennych czynności, 
w tym uprawiania sportów?   

 
FUNKCJONOWANIE PRZED URAZEM KOLANA: 
 
Niezdolność do 

wykonywania 
codziennych 

czynności 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Żadnych 
ograniczeń 
codziennych 
czynności 

           

 
 
OBECNE FUNKCJONOWANIE KOLANA: 
 
Niezdolność do 

wykonywania 
codziennych 

czynności  

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Żadnych 
ograniczeń 
codziennych 
czynności 

           

 


