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1. Czy rozgrzewka statyczna rozgrzewa organizm 

sportowca? - 30 lipca 2014 r.

2. Jak skutecznie i bezpiecznie zwiększać siłę           

i moc sportowców? 50 zasad – 6 sierpnia 2014 r.

3. Czy stosowanie rozciągania statycznego wpływa 

na dynamikę sportowca, obniża ryzyko urazów            

i przyspiesza restytucję powysiłkową? 

3 października 2014 r.

4. Periodyzacja obciążenia treningowego                     

w zwiększaniu siły i mocy – w przygotowaniu.  



ZWIĘKSZANIE SIŁY I MOCY 

MŁODYCH SPORTOWCÓW 

(dziewcząt i chłopców)

UPRAWIAJĄCYCH ZAPASY

Dr hab. prof. nadzw. Zbigniew  Trzaskoma 1,2

1 Wydział Rehabilitacji,  Akademia Wychowania Fizycznego 
Józefa Piłsudskiego w Warszawie

2 Konsultant ds. treningu siły i mocy, 

Zespół Metodyczno-Szkoleniowy Klubu Polska



 

CEL WYSTĄPIENIA 
 

 (podstawa - przesłanki teoretyczne, wyniki badań 

treningowych i naukowych, 

 obserwacje szkoleniowe i prowadzenie treningów  

z różnymi zawodnikami i grupami sportowymi) 

 

JAK PROWADZIĆ SKUTECZNY, 

BEZPIECZNY I PERSPEKTYWICZNY 
TRENING SIŁY I MOCY? 

 

JAK SPRAWDZAĆ SKUTECZNOŚĆ TRENINGU 

SIŁY I MOCY MŁODYCH SPORTOWCÓW? 



 

TEMATY SZKOLENIOWE 

 
I. Znaczenie siły mięśniowej  i mocy  

w prawidłowym rozwoju fizycznym zapaśników 

 

II. Metodyka mierzenia i zwiększania  

siły maksymalnej  

 

III. Metodyka mierzenia i zwiększania 

mocy maksymalnej 

 

IV. Atlas złotych ćwiczeń siły i mocy   

młodych zapaśników 

(część praktyczna w siłowni) 

  
 



UWAGA MŁODY ORGANIZM!!! 

PAMIĘTAJ! 

NA POCZĄTKU  NAJWAŻNIEJSZE 

JEST - TAK DŁUGO, JAK TO SIĘ DA -

WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW 

OGÓLNYCH! 

DOZUJ STOPNIOWO I OSTROŻNIE 

ŚRODKI SPECJALNE!



Wczesna specjalizacja w zapasach – 11-13 lat

Od kiedy zacząć prowadzić systematyczny 

trening siły i mocy? 

Czy jest potrzebny w zapasach?



 

 

ZWIĘKSZANIE MOŻLIWOŚCI FIZYCZNYCH 

(ETAPY I i II) 

dzieci zdrowe, prawidłowo rozwijające się 
 

 

 

ETAP 

WIEK [lata] 

CO STOSOWAĆ (ROZWIJAĆ) ! 

I 

[do 10] 

Wszystko, zabawa, w trakcie życiowej 

aktywności, Uwaga na układ kostny                   

i mięśniowy! Ćwiczenia korekcyjne 

II 

[10-15] 

Ćwiczenia wszechstronne, naturalne formy 

ruchu (bieg, rzut, skok), wzmacnianie mięśni 

tułowia (brzuch + grzbiet) w pozycjach 

odciążających 



ZWIĘKSZANIE MOŻLIWOŚCI FIZYCZNYCH 

(ETAPY III i IV) 

SYSTEM DLA MŁODYCH ZAPAŚNIKÓW 
 

ETAP 

WIEK [lata] 

CO STOSOWAĆ (ROZWIJAĆ) ! 

III 

16-17  

Kadeci 

Wszechstronne przygotowanie fizyczne, 

ćwiczenia wszechstronne (grzbiet, brzuch, 

staw kolanowy), „baza tlenowa”, 

przygotowanie, profilaktyka; co najmniej       

2 razy w tyg. (1 „siłowy” + 1 

„wszechstronny”), nauka ćwiczeń siły i mocy 

IV 

18-20 

Juniorzy 

Ukierunkowane przygotowanie fizyczne, 

priorytetowe cechy, całe ciało kompleksowo,  

przygotowanie, profilaktyka; 2-3 razy w tyg., 

klasyczne siły i mocy, „nie powtarzać maty”! 



MAKSYMALNA SIŁA MIĘŚNIOWA I MOC 

STANOWIĄ WAŻNE ELEMENTY 

FIZYCZNEGO PRZYGOTOWANIA SPORTOWCA, 

A ICH ROLA WZRASTA

W DYSCYPLINACH I KONKURENCJACH, 

W KTÓRYCH:

- występują krótkotrwałe wysiłki 

o sub- i maksymalnej intensywności 

(rozwijane w różnym czasie);

- stwierdza się znamienną zależność między mocą 

(lub siłą) maksymalną a rezultatem sportowym;

Uwaga! Im krótszy czas wysiłku, tym większe 

znaczenie odgrywa moc maksymalna!



 

„ZAPASY TO SPORT,  
W KTÓRYM DECYDUJĄCĄ 

ROLĘ ODGRYWA RESYNTEZA 
ATP ZE ŹRÓDEŁ 

BEZTLENOWYCH. 
ZAPASY TO SPORT MOCY” 

  
[KRAEMER W.J.: The physiological 
basis for conditioning in wrestling,  

NSCA, 1982, no.3,24-25]  
 



 

„W ŻADNYM INNYM SPORCIE 
POTRZEBA POSIADANIA 

DUŻEJ SIŁY MIĘŚNI CAŁEGO 
CIAŁA NIE JEST TAK 

OCZYWISTA  
JAK W ZAPASACH” 

  
[KRAEMER W.J. i in.: The physiological 

basis of wrestling,  
S&CJ, 2004, no.2,10-15]  

 



 

 
„PROGRAM PRZYGOTOWANIA 

FIZYCZNEGO ZAPAŚNIKA 
UZUPEŁNIA I PODNOSI JEGO 
SPRAWNOŚĆ TECHNICZNĄ” 

  
[KRAEMER W.J. i in.: The physiological 

basis of wrestling,  
S&CJ, 2004, no.2,10-15]  

 



 

„Maksymalna siła i moc, 
rozwijane w warunkach bez 
zmęczenia, nie powinny być 

pomijane w programach 
treningowych zarówno  
w okresie startowym,  

jak i przygotowawczym”  
 

[KRAEMER W.J. i in.: The physiological 
basis of wrestling,  

S&CJ, 2004, no.2,10-15]  
 



METODYKA 

ZWIĘKSZANIA LOKALNEJ 

WYTRZYMAŁOŚCI SIŁOWEJ, 

SIŁY I MOCY ZAPAŚNIKÓW



SIŁA MAKSYMALNA 

JAK MIERZYĆ?



 
Pomiary siły i mocy mogą być prowadzone  

w warunkach treningowych i laboratoryjnych.  

Te pierwsze cechuje łatwość w prowadzeniu, prosty 

sprzęt, ale ... nie zawsze wiemy, co mierzymy? 

W tych drugich przeważnie wiemy co mierzymy,  

ale robimy to w warunkach „sztucznych”, niekiedy 

daleko odbiegających od „naturalnych” 

(trening + zawody).      

 



Pomiary maksymalnych 

momentów sił

mięśni prostujących 

i zginających kończyny

w głównych stawach

(Zakład Biomechaniki, 

Instytut Sportu w Warszawie)

WARUNKI LABORATORYJNE

(warunki statyczne – „mapa siły”)



Pomiar maksymalnego 

momentu siły

mięśni prostujących 

kończynę

w stawie kolanowym 

(Zakład Biomechaniki, 

Instytut Sportu)

WARUNKI 

STATYCZNE

WARUNKI

LABORATORYJNE



Trenażer CES Ariel  (Zakład Biomechaniki, Instytut Sportu)

WARUNKI 

DYNAMICZNE

(IZOKINETYCZNE

ustalona, stała

prędkość dźwigni

podczas ruchu –

Obciążnik 

Izokinetyczny –

hydrauliczny) 

Pomiar momentu

siły 



Wyciskanie sztangi w leżeniu tyłem na ławce

Określenie ciężaru maksymalnego (CM = 1RM)

WARUNKI TRENINGOWE



Segmentowe – Prostowanie nóg w leżeniu tyłem



1 KROK – OKREŚL CM (1 RM) W ĆWICZENIU

2 KROK – WYKONAJ MAKSYMALNĄ 

LICZBĘ POWTÓRZEŃ Z 80% RM

MNIEJ NIŻ 7 RM - ↑50% FT (SZYBKICH)

WIĘCEJ NIŻ 12 RM - ↑50% ST (WOLNYCH)

POMIĘDZY 7 i 12 –

RÓWNOWAGA MIĘDZY FT i ST

POMIARY SIŁY I LWS + SZACOWANIE

PROPORCJI JEDNOSTEK RUCHOWYCH



SIŁA MAKSYMALNA 

JAK ZWIĘKSZAĆ?



WYRÓŻNIJ FORMY 

PRZEJAWIANIA SIŁY 

MIĘŚNIOWEJ!



 

 

 

 

 

 

 

CECHY UKŁADU 

MIĘŚNIOWEGO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KRYTERIA  USTALANIA  WARTOŚCI CIĘŻARU 

PODNOSZONEGO W SERII  ĆWICZENIA 
 

a) % CM  (np. 75% CM) 

b) różnica  między CM a zalecanym ciężarem (np. - 100 N; -10 kg) 

 

c) maksimum  powtórzeń (RM - ang. repetitions 

maximum) -  liczba możliwych powtórzeń w serii 

ćwiczenia (np. 8 RM, CM = 1 RM) 
ZADANIE - WYKONAJ 8 POWTÓRZEŃ! 

CIEŻAR NIE JEST CELEM!!! 

  

Najtrafniej  uwzględnia  indywidualne, bieżące  możliwości  

 siłowe; można  zastosować  również  w  ćwiczeniach  bez  

 sztangi (urządzenia, opór stawiany przez partnera itp.)  



CECHA

0 5 10 15
LICZBA  POWTÓRZEŃ

Wpływ  na daną cechę:                - duży,                - średni,              - mały

LWS
Powyżej15

S I Ł A
1-6

MOC
1-5

MASA
8-12

Zależność między liczbą powtórzeń 

w serii (RM) a rozwijaną cechą



 
 

 

 

 ZALEŻNOŚĆ MIĘDZY CZĘSTOTLIWOŚCIĄ 

TRENINGÓW A ZWIĘKSZENIEM SIŁY MIĘŚNIOWEJ 

 

 

Liczba trg 

[w tyg] 

Zwiększenie siły w odniesieniu 

do 3 trg w tyg [%] 

1 Utrzymanie osiągniętego 

poziomu 

2 60 

3 100 
4 105 – 113 

5-6 120 – 140 
 



ZALEŻNOŚĆ MIĘDZY CZĘSTOTLIWOŚCIĄ 
TRENINGÓW A EFEKTYWNOŚCIĄ ZWIĘKSZANIA 

LOKALNEJ WYTRZYMAŁOŚCI SIŁOWEJ, MASY, SIŁY 
I MOCY

SKUTECZNOŚĆ

100%

1
2 3 4

5-6



 

SWOISTOŚĆ ZWIĘKSZANIA CECH UKŁADU 

MIĘŚNIOWEGO – PODNOSZONY CIĘŻAR, LICZBA 

SERII (LS),  MAKSYMALNY CZAS TRENINGU (tT) 
  

 -------------------------------------------------------------------------------- 

 CECHA   CIĘŻAR    LS    tT* 

 -------------------------------------------------------------------------------- 

 SIŁA    Duży (ok.80%)  4-6   do 75 min 

 MOC    Średni (ok.60%), 3-4   do 60 min 

      jak najszybciej! 

MASA    Średni (ok.70%)  4-6   do 90 min 

 LWS    OBWÓD,    3-6   do 120 min 

      Średni (ok.50%) 

 -------------------------------------------------------------------------------- 
 Objaśnienia: *czas - sesji treningowej (1 raz dziennie) bez 

 rozgrzewki,  części końcowej i ćwiczeń mięśni brzucha;  

liczba serii  zasadniczych w ćwiczeniu  
 

 



 

SWOISTOŚĆ ZWIĘKSZANIA CECH UKŁADU 

MIĘŚNIOWEGO - RODZAJE  ĆWICZEŃ 
  

 Globalne (GLO) - kompleksowo mięśnie całego ciała; 

 zastosowanie - głównie moc mięśni całego ciała, ruch 

 „otwarty” (tak jak skok, rzut, sprint), maksymalnie szybko „do 

 końca” (np. rwanie, zarzut sztangi, wybicie z klatki piersiowej). 

 

 Segmentowe (SEG) - duże grupy mięśniowe w kompozycji 

 (np. NN-T, RR-T), zastosowanie - przede wszystkim siła i masa 

 (baza dla siły i mocy) - wypychanie NN, wyciskanie w leżeniu. 

 

 Izolowane (IZO) - pojedyncze grupy mięśni, pozycje 

 standardowe, bardzo dokładne wykonanie, zastosowanie - 

 głównie masa i lokalna wytrzymałość siłowa (np. prostowanie   

 w stawie kolanowym - siad, uginanie/prostowanie przedramion). 
 



 

SWOISTOŚĆ ZWIĘKSZANIA CECH UKŁADU 

MIĘŚNIOWEGO - RODZAJ (R), LICZBA (L) 

 I CHARAKTER WYKONANIA ĆWICZEŃ 
  

 -------------------------------------------------------------------------------- 

 CECHA   R i L*   CHARAKTER  WYKONANIA 

 -------------------------------------------------------------------------------- 

 SIŁA  SEG, GLO; (do 4-5) Koncentr., akcent „start” 

  

 MOC  GLO; (do 3-4)   Max dynam., z wigorem  

  

 MASA  SEG, IZO; (do 6-7)  Dokładnie, z k. napięcia 

  

 LWS  SEG, IZO ; (do 12)  Spokojnie, z k. ruchu   

 -------------------------------------------------------------------------------- 
 Objaśnienia: * - liczba ćwiczeń głównych, np. bez mięśni  brzucha, 

 które można trenować praktycznie bez ograniczeń;  zalecane 

 wartości liczby ćwiczeń dotyczą sesji treningowej (1 x dziennie). 

 



 

SWOISTOŚĆ ZWIĘKSZANIA CECH UKŁADU 

MIĘŚNIOWEGO - LICZBA POWTÓRZEŃ (RM), 

 CZAS PRZERWY między seriami (t) 

 
 -------------------------------------------------------------------------------- 

 CECHA         RM   t 

 -------------------------------------------------------------------------------- 

 SIŁA          1-6   2-2,5 min 

 MOC          1-5   2,5-3 min 

 MASA MIĘŚNIOWA (MASA)    8-12  1,5-2 min 

 - generalnie dotyczy tylko mężczyzn 

 LOKALNA WYTRZYMAŁOŚĆ      0,5-1,5 min 

 SIŁOWA (LWS)  mężczyźni  12-18 

       kobiety   10-15   

 -------------------------------------------------------------------------------- 
 

 



JAKIE ĆWICZENIA 

MOGĄ BEZPIECZNIE

STOSOWAĆ MŁODZI 

SPORTOWCY!



10 ZŁOTYCH ĆWICZEŃ 

I PROGRAMY TRENINGOWE 

DLA MŁODYCH SPORTOWCÓW 

ZBIGNIEWA I ŁUKASZA TRZASKOMÓW

„POWERJUNIOR” 
System kompleksowego zwiększania  

siły mięśniowej i mocy 

15 – 18-letnich piłkarzy nożnych 

 

ZBIGNIEW TRZASKOMA  

.................................... 

4. Programy treningowe dla 

poszczególnych grup wiekowych  

(15, 16-17, 18-letni) – cykl roczny 

5. Warunki organizacyjne wdrożenia  

i stosowania Systemu przez PZPN

 (propozycje autorskie) 

 (Warszawa 2004?) 

„POWERBASKETBALL”

W opracowaniu – SMS 

PZKosz, 16 – 18-letnie

koszykarki, start 2015 r. 



MOTTO I

„IM MNIEJSZYM OBCIĄŻENIEM 

WYWOŁASZ POŻĄDANĄ 

ODPOWIEDŹ UKŁADU RUCHU 

ĆWICZĄCEGO, TO TYM LEPIEJ!”
(Osiągaj maksymalny efekt minimalizując 

czas, energię i obciążenie biernego układu 

ruchu!)



MOTTO II

„OBCIĄŻENIE (OPÓR)

DOSTOSUJ DO MOŻLIWOŚCI 

ĆWICZĄCEGO 

I POPRAWNOŚCI RUCHU, 

A NIE ODWROTNIE!” 
(Najpierw prawidłowa technika ruchu, 

a później ciężar!)



MOC MAKSYMALNA 

JAK MIERZYĆ?



NAJCZĘŚCIEJ W SPORCIE 

NAJWAŻNIEJSZA JEST 

MOC, ALE OKREŚL

W KTÓREJ STREFIE!



STREFY MOCY

0

20

40

60

80

100

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

II - maksymalnej

[%
] Sila [%]

Prędkość [%]

Moc [%]

I II III

I - "szybkościowej" III - "siłowej"

Podnoszona masa lub pokonywany opór [%CM] 

Moc (P) = Siła (F) . prędkość (v)



Pomiar mocy maksymalnej na cykloergometrze

w warunkach laboratoryjnych lub treningowych

Charakterystyka moc-obciążenie 
(5-6 serii 8-s, w kolejnych wzrasta obciążenie, 

maksymalna prędkość pedałowania!)



STREFY MOCY
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0 2,5 5,0 7,5 10 12,5 15

II - maksymalnej

[%
]

Moc [%]

I II III

I - "szybkościowej" III - "siłowej"

Masa na szalce cykloergometru [% masy ciała badanego]



STREFY MOCY

0

20

40

60

80

100

0 2,5 5,0 7,5 10 12,5 15

II - maksymalnej

[%
]

Moc [%]

I II III

I - "szybkościowej" III - "siłowej"

Masa na szalce cykloergometru [% masy ciała badanego]

Pomiary kontrolne: przed, po



PowerJump System - wyskok pionowy z zamachem (CMJ)

Pomiar w warunkach laboratoryjnych lub treningowych



TRENAŻER 

PowerJump System 
(autorzy – mgr inż. Zbigniew Staniak,  

dr hab. prof. nadzw. Zbigniew Trzaskoma) 
 

PODWYŻSZENIE SKUTECZNOŚCI TRENINGU,  

UKIERUNKOWANEGO NA ZWIĘKSZENIE SIŁY, 

SKOCZNOŚCI I MOCY  

SPORTOWCÓW  OBOJGA  PŁCI 

MONITOROWANIE PROCESU TRENINGOWEGO 
 



PowerJump System - wyskok pionowy z zamachem (CMJ)

Analiza wyników (dane cyfrowe i analogowe) 



 

POMIARY SIŁY I MOCY - warunki treningowe 

 (testy trenerskie)  
 

TEST (ćwiczenie) WSKAŹNIK CECHA 
Tzw. siła statyczna  

CM  w ćwiczeniach 

CM (1 RM), 

 tj. masa sztangi  [kg] 

tzw. sprawność 

siłowa 

Tzw. siła dynamiczna  

rzut piłką lekarską, 

 różne skoki 

 

droga (odległość) 

[m lub cm] 

 

moc + technika, 

skoczność 

Szybkość (biegi od 10 do 

 100 m, ze startu lotnego 

  lub zatrzymanego) 

 

czas [s] 

prędkość [m s
-1

] 

 

moc  

(w lokomocji) 

 

Skoczność (różne skoki, 

serie skoków, z miejsca   

rozbiegu, obu-,  jednonóż) 

 

droga (odległość) 

[m lub cm] 

 

skoczność  

 
 



JAKKOLWIEK MAKSYMALNĄ SIŁĘ I MOC 

MIERZY SIĘ ODDZIELNIE, TO ICH WPŁYW NA 

RUCHY CZŁOWIEKA JEST KOMPLEKSOWY 

(NIEROZDZIELNY) 

I ZWYKLE SIŁA (wraz z masą mięśniową) 

STANOWIĄ „BAZĘ” DLA MOCY!  



MOC MAKSYMALNA 

JAK ZWIĘKSZAĆ?



NAJLEPSZE SĄ

naturalne ćwiczenia plyometryczne!

BIEG – przyspieszenia do 10-30 m, 

biegi na krótkich dystansach.

SKOK – różne ćwiczenia skocznościowe: 

jednonóż, obunóż, naprzemiennie lewa-

prawa; miękkie podłoże – np. materace, 

uczyć dynamicznego odbicia, 

ale i miękkiego lądowania (10-12 RM)! 

RZUT– piłka lekarska, z przodu, znad 

głowy, od dołu, angażować całe ciało w 

taśmie: nogi-tułów-ramiona (10-12 RM)!



Czy u młodych 

sportowców warto 

wybierać?

Trening siłowy czy 

trening funkcjonalny 

(typu 

fizjoterapeutycznego)?



Czy u młodych sportowców 

warto wybierać?

(trening siłowy czy funkcjonalny fizjoterapeutyczny?) 

Jeżeli celem jest zwiększenie cech (cechy) układu 

mięśniowego, to trening siły i mocy! 

Jeżeli celem jest korekta tzw. zaburzeń 

biomechanicznych (np. przykurcz mm. grupy 

kulszowo-goleniowej lub ograniczenie ruchomości  

w stawie skokowo-goleniowym), mięśnie 

stabilizacyjne tułowia i czucie głębokie, 

to trening funkcjonalny!

WNIOSEK - Jeden nie zastąpi drugiego!

Trening funkcjonalny nie ma wpływu na moc!!!

Jest miejsce dla obu i to w różnych wariantach 

(np. najpierw funkcjonalny, później siłowy).



1. KLATKA PIERSIOWA I RAMIONA 

Wyciskanie sztangi w leżeniu tyłem na ławce



1. KLATKA PIERSIOWA I RAMIONA 

Wyciskanie sztangi w leżeniu tyłem na ławce



ZŁOTE ĆWICZENIA
2. GRZBIET-góra – Unoszenie ramion 

w leżeniu przodem na ławce (lub skrzyni) 
ewentualnie – w opadzie przodem (czoło oparte                 

o ławeczkę lub biodra o ścianę, nogi zgięte w kolanach)



3. BRZUCH–dół – Unoszenie 

zgiętych nóg do tułowia            

w leżeniu tyłem (lub                       

w podporze przodem na 

przedramionach – Atlas) 

Warianty dla starszych –

w leżeniu tyłem na skośnej 

ławce, w zwisie na drążku.



4. GRZBIET-dół – Unoszenie tułowia w leżeniu 

przodem na materacu (wałek pod brzuchem)

Wariant trudniejszy: na skrzyni lub ławce 

POZYCJA CIAŁA 

(nie pogłębiać lordozy 

lędźwiowej + IAP –

ciśnienie

wewnątrzbrzuszne!)



5. UDO-przód – Prostowanie nóg w stawach 

kolanowych obunóż/jednonóż w pozycji siedząc 

lub w leżeniu tyłem 



5. UDO-przód –

Prostowanie nóg 

w stawach 

kolanowych 

obunóż w pozycji 

siedząc 



5. UDO-przód – wariant kompleksowy: Prostowanie 

nóg (wypychanie obunóż) w górę-skos (suwnica) lub 

w pozycji siedząc (Atlas) 



AKCENT:

POŚLADKOWE 

I ZGINAJĄCE W STAWIE

KOLANOWYM

CZWOROGŁOWE UDA

PRZYWODZICIELE

5. UDO-przód –

wariant kompleksowy: 

Prostowanie nóg 

(wypychanie obunóż) 

w górę-skos (suwnica) 



ZŁOTE ĆWICZENIA
6. OBRĘCZ KOŃCZYNY GÓRNEJ                              

I RAMIONA 

Wyciskanie obciążenia w pozycji siedząc



7. GRZBIET–góra – Ściąganie drążka wyciągu górnego do 

karku w pozycji siedząc lub wyciągu dolnego do brzucha; 

dla silniejszych podciąganie na drążku (podchwyt lub 

nachwyt) - ewentualnie z pomocą partnera



ZŁOTE ĆWICZENIA
8. BRZUCH-góra – Unoszenie tułowia do 

zgiętych nóg na materacu (stopy na 

podłożu lub oparte o drabinki – tzw. 

krótkie ruchy tułowia – „brzuszki”),
dla starszych – tzw. pełne ruchy (jeżeli nie ma 

przeciwwskazań!)



(Delavier, 2003)

TZW. KRÓTKIE RUCHY (ang. crunches) 

FAKT: głównie zaangażowane są mięśnie 

brzucha (prosty, skośne zew. i wewnętrzne);

mogą wpływać na zwiększenie siły mięśni 

brzucha dzieci, osób o niskim poziomie siły, 

innych osób - ewentualnie na początkowych 

etapach treningu. 

A młodych sportowców?

TZW. GÓRNY OPÓR – górna część mięśni brzucha



TZW. PEŁNE RUCHY (ang. sit-ups) 

FAKT: zaangażowane są kompleksowo 

mięśnie brzucha (prosty, skośne zew.              

i wewnętrzne) i mięśnie zginające kończynę 

(lub tułów)  w stawie biodrowym (biodrowo-

lędźwiowy, prosty uda, naprężacz powięzi 

szerokiej);

można wpływać skutecznie na zwiększanie 

siły mięśni brzucha i zginających tułów, ale...

UWAGA!!! 

PRZECIWWSKAZANIA!



- problemy z kręgosłupem, a zwłaszcza 

tzw. ból krzyża (ang. low back pain) 

- przykurcz mięśni zginających kończynę (tułów)

w stawie biodrowym (biodrowo-lędźwiowy) 

- kobiety w okresie po porodzie

- dzieci i osoby w podeszłym wieku

UWAGA!!! 

PRZECIWWSKAZANIA 

DO TZW. PEŁNYCH RUCHÓW 



9. GRZBIET–dół – Unoszenie 

nóg do poziomu w leżeniu 

przodem na ławce lub skrzyni

10. UDO-tył – Zginanie 

nóg w stawach 

kolanowych 

w leżeniu przodem

Złote ćwiczenia



DOZOWANIE

JAK WYKONYWAĆ ĆWICZENIA?

Najważniejsze jest prawidłowe 

wykonywanie ćwiczeń!!! 
 W podanej kolejności, w formie treningu 

obwodowego, 1-3 razy w tygodniu

 1-3 serie każdego ćwiczenia (1-3 obwody),     
10-12 powtórzeń w serii, mięśnie brzucha 
(ćwiczenia 3 i 8) do 20 powtórzeń w serii

 Nie wolno zapominać o wszechstronnej 
rozgrzewce (12-15 min) i części końcowej (7-10 
min, zwisy, stretching)



JAKICH ĆWICZEŃ NIE 

POWINNI STOSOWAĆ 

MŁODZI SPORTOWCY

(mogą uczyć się techniki

na małych obciążeniach)!



Prawidłowa technika (B) podnoszenia ciężaru z podłoża 

Podnoszenia

(wysocy od 

kolan) po 17-18

roku życia! 

Warunek –

Technika B!



Przysiad

ze sztangą

na barkach

Po 18 roku

życia!!!

ĆWICZENIE

SEGMENTOWE

ĆWICZENIE

GLOBALNE

Wyskok

ze sztangą 

na barkach

z półprzysiadu

POZYCJA

CIAŁA
(IAP – ciśnienie

wewnątrz-

brzuszne)



Przysiad ze sztangą na barkach



Przysiad ze sztangą na barkach – UWAGA!!! To ćwiczenie 

wymaga przygotowania „mięśniowego” i dobrej techniki!



UWAGA!!! „MARTWY CIĄG”
ĆWICZENIE KOMPLEKSOWE, ALE BARDZO

NIEBEZPIECZNE NAWET DLA DOROSŁYCH 

SPORTOWCÓW! WYMAGA DUŻEGO CIĘŻARU!

JAK NIE JEST TO KONIECZNE, TO LEPIEJ NIE 

STOSOWAĆ!



D  Z  I  Ę  K  U  J  Ę 

Z  A    U  W  A  G  Ę !

ZAPRASZAM 

NA CZEŚĆ PRAKTYCZNĄ !!!


