
podsumowanie 
wyników testu

testowana wersja: iph: 1.3.1; an: 3.47
producent: VirtuaGym
Również dla: windows phone
wielkość pobrania: iph: 56,7 mB; an: 24 mB

testowana wersja: iph: 2.5; an: 2.5
producent: Freeletics
Również dla: windows phone (web-app)
wielkość pobrania: iph: 44,5 mB; an: 17,5 
mB

testowana wersja: iph: 2.1; an: 1.1.11
producent: perigee aB
Również dla: brak innych wersji
wielkość pobrania: iph: 43,9 mB; an: 25 mB

testowana wersja: iph: 4.21; an: 3.0.4
producent: daily workout apps, LLC
Również dla: windows phone, win 8, mac os X
wielkość pobrania: iph: 95 mB; an: 48 mB

iph an iph an iph an iph an
Zakup / obsługa 25% Reklama w płatnej wersji 3,80 3,40 tylko z rejestracją 4,40 4,40 Łatwa obsługa 4,80 4,80 nie wymaga dodatkowych zakupów 4,80 4,80
Jak prosta jest obsługa? 20% trochę uciążliwa 4,00 3,50 jeszcze łatwa 4,50 4,50 łatwa 5,00 5,00 jeszcze łatwa 4,50 4,50
Czy aplikacja działa dobrze bez zakupów in-app i nie 
zawiera reklam?

5% nie / nie (trochę 
przeszkadzające)

3,00 3,00 nie / tak 4,00 4,00 nie / tak 4,00 4,00 tak / tak 6,00 6,00

Jak dobry jest trening z aplikacją? 70% wzorowe funkcje 4,97 4,84 dobre, ale mało ćwiczeń 3,94 3,94 mało urozmaicone 3,66 3,66 treningowy budzik czasem śpi  3,79 3,79
Zakres funkcji aplikacji: licznik kalorii / wskaźnik postępu 
/ przegląd treningu / wideo z ćwiczeniami / głos / 
przypomnienie o treningu / możliwość tworzenia 
własnych planów / udostępnianie sukcesów znajomym / 
dostępne plany dla różnych poziomów

20% tak / tak / tak / tak / tak / tak / 
tak / tak / tak 

6,00 6,00 nie / tak / tak / tak / tak / nie / 
nie / tak / nie  

3,50 3,50 nie / tak / tak / tak / tak / tak / 
tak / tak / nie

4,75 4,75 tak / tak / nie / tak / nie / nie / 
tak / nie / nie  

3,25 3,25

Różnorodność ćwiczeń: liczba / gotowe plany 
treningowe / możliwość wyboru brzucha, nóg, piersi, 
pośladków, ramion, pleców

20% bardzo dużo (400+) / bardzo 
dużo (48) / tak, wszystkie

6,00 6,00 mało (35) / bardzo dużo (35) / 
nie

3,77 3,77 trochę mało (48) / mało (4) / tak, 
tak, nie, nie, tak, tak

3,93 3,93 bardzo dużo (148) / brak / tak, 
tak, nie, tak, tak, nie

4,50 4,50

Jakość ćwiczeń (test praktyczny przeprowadzony przez 
ekspertów fitness, patrz po lewej stronie): celowość 
ćwiczeń / uwzględnienie cech indywidualnych 
trenującego (wiek, waga, wzrost) / uwzględnienie 
obrażeń / jakość wskazówek do ćwiczeń

30% iph: jeszcze zadowalająca,  
an: dostateczna; na ogół 
sensowne, część zbyt trudna / 
tak / nie / zadowalająca

3,60 3,30 zadowalająca; mało, ale 
dobre ćwiczenia, część zbyt 
trudna / nie /  
nie / dobra

4,35 4,35 dostateczna; mało ćwiczeń, 
jedno z nich niebezpieczne / 
nie / nie / dostateczna

3,05 3,05 dostateczna; zestaw 
przypadkowych pojedynczych 
ćwiczeń / iph: tak, an: nie / nie / 
zadowalająca, ale po angielsku

3,35 3,35

Bezpieczeństwo 5% nic do zarzucenia 6,00 6,00 nic do zarzucenia 6,00 6,00 nic do zarzucenia 6,00 6,00 nic do zarzucenia 6,00 6,00
Czy aplikacja wymaga wyłącznie niezbędnych 
uprawnień?

2% tak 6,00 6,00 tak 6,00 6,00 tak 6,00 6,00 tak 6,00 6,00

Czy aplikacja jest wolna od znanych zagrożeń? 3% tak 6,00 6,00 tak 6,00 6,00 tak 6,00 6,00 tak 6,00 6,00
punkty dodatnie i ujemne

 Jakość 100%
bardzo dobra 4,73 dobra 4,16 dobra 4,15 dobra 4,05
bardzo dobra 4,54 dobra 4,16 dobra 4,15 dobra 4,05
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