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Ćwiczenie nr 1: Przysiady z obciążeniem. 

 

Pozycja wyjściowa: stajemy w lekkim rozkroku. Stopy na szerokość bioder. Hantle 

trzymamy w rękach opierając o barki. 

 

Wykonanie: w sposób kontrolowany schodzimy w dół uginając nogi. Głowa w 

górze, patrzymy przed siebie. Plecy proste, hantle cały czas oparte o barki. 

  

Pozycja końcowa: obniżamy się do pozycji, w której uda są mniej więcej 

równolegle do podłoża. Kolana nie wychylają się na bok ani do środka. Kolana nie 

wychodzą poza linię palców stóp. Przy wyjściu w górę wykonujemy ruch dynamiczny, 

ale kontrolowany. 
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Ćwiczenie nr 2: Wykrok do przodu z obciążeniem. 

 

Pozycja wyjściowa: stoimy wyprostowani, nogi w lekkim rozkroku. Plecy proste, 

głowa do góry, patrzymy przed siebie. Hantle trzymamy wzdłuż ciała. 

 

Wykonanie: wykonujemy wykrok do przodu prawą nogą w sposób kontrolowany. 

Hantle cały czas utrzymujemy wzdłuż tułowia. Plecy proste. Przy powrocie do pozycji 

wyjściowej wykonujemy ruch dynamiczny. Powtarzamy ruch lewą nogą. 

 

Pozycja końcowa: Przy prawidłowym wykonaniu kolano nie wychodzi poza linię 

palców stopy. Kolano powinno być ugięte pod kątem około 90 stopni. Lewa noga 

również ugięta, opieramy się na palcach stopy. Kolano znajduje się kilka 

centymetrów nad ziemią.  
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Ćwiczenie nr 3: Unoszenie na palcach. 

 

Pozycja wyjściowa: stoimy wyprostowani, głowa do góry, patrzymy przed siebie, 

plecy proste. Nogi w lekkim rozkroku (szerokość bioder). Sztangę opieramy z tyłu o 

barki. 

 

Wykonanie: zachowując postawę wyprostowaną unosimy się do góry na palcach 

stóp. Wychodzimy w górę w sposób kontrolowany, jak najwyżej. Mięśnie pośladków 

oraz brzucha i pleców napięte. 

 

Pozycja końcowa: po uniesieniu się na palcach stóp na możliwie największą 

wysokość przytrzymujemy ciało w takiej pozycji przez około 2-3 sekundy. Staramy 

się, aby mięśnie były napięte. Nie chwiejemy się, kontrolujemy naszą pozycję. 
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Ćwiczenie nr 4: Unoszenie na palcach na stopniu. 

 

Pozycja wyjściowa: stoimy wyprostowani, głowa do góry, patrzymy przed siebie, 

plecy proste. Nogi w lekkim rozkroku (szerokość bioder). Pięty poniżej linii stopnia 

lub stepu. Sztangę opieramy z tyłu o barki.  

 

Wykonanie: zachowując postawę wyprostowaną unosimy się do góry na palcach 

stóp. Wychodzimy w górę w sposób kontrolowany, jak najwyżej. Mięśnie pośladków 

oraz brzucha i pleców napięte. 

 

Pozycja końcowa: po uniesieniu się na palcach stóp na możliwie największą 

wysokość przytrzymujemy ciało w takiej pozycji przez około 2-3 sekundy. Staramy 

się, aby mięśnie były napięte. Nie chwiejemy się, kontrolujemy naszą pozycję. Po 

powrocie w dół pięty schodzą niżej niż palce stóp. 
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Ćwiczenie nr 6: Wykroki do boku z obciążeniem. 

 

Pozycja wyjściowa: stoimy wyprostowani, plecy proste, głowa do góry, patrzymy 

przed siebie. W obu dłoniach trzymamy kettlebell. Stopy lekko rozstawione. 

 

Wykonanie: z pozycji wyjściowej wykonujemy szeroki wykrok do boku. Raz prawa, 

raz lewa noga. Staramy się wykonywać wykroki w sposób kontrolowany, tak aby nie 

tracić równowagi i zachować odpowiednią pozycje ciała. Plecy proste, głowa w górze 

patrzy do przodu.   

 

Pozycja końcowa: noga wykonująca wykrok ugięta w kolanie, cała stopa opiera się 

o podłoże. Stopy ułożone równolegle do siebie. Kolano nie wychodzi poza linię 

palców stopy. Kolano powinno być stabilne, bez chybotliwości. Kettlebell trzymamy 

cały czas w górze. Powrót do pozycji wyjściowej wykonujemy w sposób dynamiczny. 
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Ćwiczenie nr 5: Pompki Spiderman. 

 

Pozycja wyjściowa: pozycja wyjściowa do tego ćwiczenia taka sama jak w 

przypadku zwykłych pompek. Podpieramy się na dłoniach, ręce rozstawione szeroko. 

Stopy blisko siebie, podpieramy się na palcach. Ciało w jednej linii. 

 

Wykonanie: z pozycji wyjściowej schodzimy w dół w sposób kontrolowany, 

uginając łokcie pod kątem około 90 stopni. W tym samym czasie podciągamy jedną z 

nóg w stronę łokcia. 

 

Pozycja końcowa: ciało cały czas pozostaje w jednej linii (biodra nie opadają na dół 

ani też nie są wypchnięte do góry), wszystkie mięśnie napięte. Łokcie ugięte pod 

kątem około 90 stopni. Prawe kolano podciągnięte jak najbliżej prawego łokcia. Przy 

następnym powtórzeniu lewe kolano podciągnięte do lewego łokcia. Podpieramy się 

na palcach drugiej stopy. 
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Ćwiczenie nr 7: Krokodylki. 

 

Pozycja wyjściowa: przyjmujemy pozycję jak do zwykłej pompki. Podpieramy się 

na dłoniach, ręce rozstawione szeroko. Ciało w jednej linii. Stopy blisko siebie, 

podpieramy się na palcach stóp. 

 

Wykonanie: zaczynając z pozycji pompki wykonujemy szybki ruch i podciągamy 

obie nogi w stronę dłoni. Biodra wychodzą w górę. Następnie odrywamy ręce od 

podłoża i wykonujemy ich wyrzut w górę. Jednocześnie wykonujemy wyskok w górę, 

ręce wyprostowane. Ćwiczenie wykonujemy dynamicznie na 100% naszych 

możliwości. 

 

Pozycja końcowa: w końcowej fazie ćwiczenia całe ciało znajduję się  w powietrzu. 

Ręce nad głową, wyprostowane. Całe ciało wyciągnięte. Następnie lądowanie na dwie 

stopy, zejście w dół do podporu   i powtarzamy całe ćwiczenie. 
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Ćwiczenie nr 8: Martwy ciąg na jednej nodze. 

 

Pozycja wyjściowa: stoimy na jednej nodze. Druga noga uniesiona do góry i zgięta 

w kolanie pod kątem około 90 stopni. W dłoniach trzymamy hantle, ręce luźno 

wzdłuż tułowia. Plecy proste, patrzymy prze siebie, głowa uniesiona. 

 

Wykonanie: z pozycji wyjściowej zaczynamy pochylać się do przodu cały czas 

trzymając hantle w dłoniach. Ręce cały czas wyprostowane. Pochylając się do przodu 

noga, którą trzymaliśmy w powietrzu przechodzi do tyłu. Zwracamy uwagę na pracę 

stawu biodrowego. Plecy cały czas proste. Wykonywany ruch powinien być 

kontrolowany, nie spieszymy się. Ćwiczenie wykonuje prawa potem lewa noga. 

 

Pozycja końcowa: hantle trzymamy w dłoniach, ręce wyprostowane. Hantle 

znajdują się kilkanaście centymetrów nad ziemią. Noga na której stoimy delikatnie 

ugięta. Druga noga znajduje się z tyłu, lekko ugięta, uniesiona  w górę. Plecy proste, 

mięśnie napięte. Następnie wracamy do pozycji wyjściowej   i powtarzamy ruch. 

WWW.TRENING-PILKARSKI.PL

12

1. 2.



Ćwiczenie nr 9: Pompki wąskie. 

 

Pozycja wyjściowa: pozycja wyjściowa tak jak w przypadku zwykłej pompki, 

jednakże dłonie ułożone w inny sposób. Dłonie ustawione blisko siebie, tworzymy 

kształt trójkąta pomiędzy kciukami i palcami wskazującymi. Stopy blisko siebie, 

podpieramy się na palcach stóp. 

 

Wykonanie: trzymając dłonie blisko siebie schodzimy w dół uginając łokcie, tak jak 

w przypadku zwykłych pompek. Kontrolujemy ruch w dół. Przy wyjściu w górę 

staramy się to robić w sposób dynamiczny. 

 

Pozycja końcowa: łokcie ugięte, ciało w jednej linii znajduje się kilka centymetrów 

nad ziemią. Pamiętamy aby biodra nie opadały zbyt nisko jak również nie 

wypychamy ich nadmiernie w górę. 
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Ćwiczenie nr 10: Wstawanie po turecku. 

 

Pozycja wyjściowa: kładziemy się na plecach. Nogi wyprostowane, blisko siebie. W 

jednej ręce trzymamy hantelkę, ręka wyciągnięta w górę. Druga ręka leży na podłożu, 

rozłożona do boku.  

 

Wykonanie: wykonanie tego ćwiczenia odbywa się w kilku etapach. W pierwszym 

etapie unosimy tułów do góry i podpieramy się na ręce,    w której nie trzymamy 

obciążenia. Kontrolujemy położenie hantelki, tak aby zawsze była w górze. Uginamy 

jedną z nóg (noga z tej strony, z której trzymamy obciążenie). W drugim etapie 

ćwiczenia nogę, którą mieliśmy wyprostowaną przenosimy do tyłu, tak aby uzyskać 

punkt podparcia podczas wstawania. Hantelka cały czas w górze. Następnie 

odrywamy od podłoża rękę, którą się podpieraliśmy. Powinniśmy znaleźć się w 

pozycji wykroku (podpieramy się na kolanie i na stopie). Ostatni etap to podniesienie 

się z wykroku do pozycji stojącej. 

 

Pozycja końcowa: powinniśmy znaleźć się w pozycji stojącej, ciało wyprostowane. 

Hantelka, którą trzymaliśmy w jednej ręce znajduje się nad głową, ręka 

wyprostowana. Wracając do pozycji wyjściowej wykonujemy to w sposób odwrotny 

jak przy wstawaniu. Ćwiczenie wykonujemy raz na prawą, raz na lewą stronę. 
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Ćwiczenie nr 11: Wykroki do tyłu z dotknięciem kostki. 

 

Pozycja wyjściowa: stoimy na obu nogach. Plecy proste, głowa  w górze, patrzymy 

przed siebie. Stopy rozstawione na szerokość bioder, równolegle do siebie. Ręce 

wzdłuż tułowia. 

 

Wykonanie: z pozycji wyjściowej wykonujemy wykrok do tyłu. Jeżeli wykrok 

wykonujemy prawą nogą to jednocześnie lewa ręka wędruje     w dół i dotyka kostki. 

Odwrotnie w przypadku wykroku lewą nogą. Ćwiczenie wykonujemy na zmianę, raz 

prawą, raz lewą nogą. 

 

Pozycja końcowa: wykrok powinien być na tyle głęboki, aby noga na której się 

podpieramy była ugięta pod kątem około 90 stopni, kolano nie wychodzi poza linię 

palców stopy. Kolano nogi wykonującej wykrok do tyłu powinno znajdować się kilka 

centymetrów na ziemią. Podparcie na palcach stopy. Jedna ręka dotyka kostki (prawa 

ręka – lewa kostka i odwrotnie). Druga ręka w górze. 
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Ćwiczenie nr 12: Ławeczka przodem z przekładaniem ciężarka. 

 

Pozycja wyjściowa: pozycja wyjściowa jak do zwykłej pompki. Podpieramy się na 

dłoniach, ręce wyprostowane. Ciało w jednej linii, mięśnie napięte. Na podłożu, 

pomiędzy rękoma kładziemy ciężarek. Nogi lekko rozstawione. 

 

Wykonanie: zachowując pozycję wyjściową bierzemy ciężarek w lewą rękę i 

kładziemy go na plecy. Następnie prawą ręką zdejmujemy go z pleców  i kładziemy na 

ziemi. Powtarzamy od nowa. 

 

Pozycja końcowa: jedna ręka przenosi ciężarek na plecy, druga służy do podparcia. 

Nogi proste, podpieramy się na palcach. Trzy punkty podparcia – ręka i nogi.   
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Ćwiczenie nr 13: Ławeczka bokiem z podciąganiem kolana. 

 

Pozycja wyjściowa: podpieramy się na łokciu prawej ręki oraz na stopie prawej 

nogi. Całe ciało musi być w jednej linii – głowa, tułów i nogi. Mięśnie brzucha i 

pleców napięte. Prawa noga, na której się podpieramy wyprostowana. Lewa noga 

ugięta pod katem około 90 stopni. 

 

Wykonanie: ćwiczenie polega na utrzymaniu ciała w pozycji wyjściowej przez 

określony czas. Elementem dynamicznym ćwiczenia jest podciąganie ugiętej nogi w 

kierunku klatki piersiowej. Ćwiczenie wykonujemy na prawej oraz na lewej stronie. 

 

Pozycja końcowa: podobnie jak w przypadku pozycji wyjściowej, podparcie na 

łokciu oraz na stopie. Ciało w jednej linii, nie opuszczamy bioder zbyt nisko ani też 

nie wypychamy ich nadmiernie w górę. Ciało stabilne, nie chwiejemy się na boki. 

Ugięta noga podciągnięta w stronę klatki piersiowej. 
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Ćwiczenie nr 14: Przysiady w rozkroku. 

 

Pozycja wyjściowa: stajemy w pozycji szerokiego rozkroku. Jedna noga wysunięta 

do przodu, druga przeniesiona do tyłu. Noga wysunięta do przodu oparta na całej 

stopie, noga z tyłu podparta na palcach stopy. W dłoniach trzymamy hantle. Ręce 

proste ułożone wzdłuż tułowia. Plecy proste, głowa   w górze, patrzymy przed siebie. 

 

Wykonanie: zachowując pozycje wyprostowaną powoli schodzimy w dół, 

kontrolujemy nasz ruch. Ręce cały czas wzdłuż tułowia. Schodzimy w dół do 

momentu gdy kolano nogi podpierającej z tyłu znajdzie się kilka centymetrów na 

ziemią. Przy wyjściu w górę ważne jest, aby wykonywać ten ruch w sposób 

dynamiczny. 

 

Pozycja końcowa: ciało wyprostowane. Noga przednia podparta na całej stopie, 

kolano ugięte pod kątem około 90 stopni. Kolano nie wychodzi poza linię palców 

stopy i nie chwieje się na boki. Noga podpierająca z tyłu również ugięta w kolanie, 

podparcie na palcach. Kolano znajduje się kilka centymetrów nad ziemią. 
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Ćwiczenie nr 15: Wspinaczka pozioma. 

 

Pozycja wyjściowa: pozycja wyjściowa tak jak w przypadku zwykłej pompki. 

Podparcie na dłoniach, ręce wyprostowane, szeroko rozstawione. Nogi proste, 

podparcie na palcach stóp. Ciało w jednej linii.  

 

Wykonanie: zadaniem zawodnika jest podciąganie na zmianę (raz prawa, raz lewa) 

nogi w kierunku klatki piersiowej pozostając w podparciu na dłoniach. Ćwiczenie to 

wykonujemy w sposób dynamiczny, wykonując przeskok, w czasie którego 

zmieniamy nogi. 

 

Pozycja końcowa: podparcie na dłoniach. Kolano jednej z nóg podciągnięte blisko 

klatki piersiowej. Druga noga wyprostowana z tyłu. Podparcie na palcach stopy. 
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Ćwiczenie nr 16: Wykroki do tyłu z obciążeniem. 

 

Pozycja wyjściowa: stoimy wyprostowani, nogi w lekkim rozkroku. Plecy proste, 

głowa do góry, patrzymy przed siebie. Hantle trzymamy wzdłuż ciała. 

 

Wykonanie: wykonujemy wykrok do tyłu prawą nogą w sposób kontrolowany. 

Hantle cały czas utrzymujemy wzdłuż tułowia. Plecy proste. Przy powrocie do pozycji 

wyjściowej wykonujemy ruch dynamiczny. Powtarzamy ruch lewą nogą. 

 

Pozycja końcowa: Przy prawidłowym wykonaniu kolano nie wychodzi poza linię 

palców stopy. Kolano powinno być ugięte pod kątem około 90 stopni. Lewa noga 

również ugięta, opieramy się na palcach stopy. Kolano znajduje się kilka 

centymetrów nad ziemią.  
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Ćwiczenie nr 17: Przysiad bułgarski. 

 

Pozycja wyjściowa: stajemy w pozycji wyprostowanej. Hantle trzymamy w 

dłoniach, ręce wzdłuż tułowia. Jedna noga wysunięta do przodu, podparcie na całej 

stopie. Drugą nogę opieramy na podeście (można również wykorzystać krzesło lub 

stołek). Kolano ugięte pod kątem około 90 stopni.  

 

Wykonanie: z pozycji wyjściowej wykonujemy kontrolowany ruch w dół. 

Opuszczamy się w dół do momentu, w którym kolano podpartej na podeście nogi 

znajdzie się kilkanaście centymetrów nad ziemią. Ręce nie wykonują ruchu. Przy 

wykonywaniu ruchu w górę staramy się, aby ten ruch był dynamiczny, ale 

kontrolowany. 

 

Pozycja końcowa: noga wysunięta do przodu ugięta w kolanie. Kolano nie 

wychodzi poza linię palców stopy. Podparcie na całej stopie. Kolano drugiej nogi 

znajduje się kilkanaście centymetrów nad ziemią.  
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Ćwiczenie nr 18: Swiss ball hamstring curls. 

 

Pozycja wyjściowa: leżymy na plecach. Stopy uniesione, oparte o piłkę fitness. 

Ręce rozłożone na bok. 

 

Wykonanie: w pierwszej fazie ćwiczenia unosimy biodra do góry, tak aby nasz 

punkt oparcia znajdował się na barkach oraz na stopach położonych na piłce. Drugi 

etap ćwiczenia polega na przyciągnięciu piłki fitness do siebie. Uginamy w tym celu 

nogi pracując głównie mięśniami dwugłowymi uda. Po przyciągnięciu piłki 

przytrzymujemy w takiej pozycji przez 2-3 sekundy  i wracamy do pozycji wyjściowej. 

 

Pozycja końcowa: biodra uniesione w górę. Obie nogi ugięte w kolanach pod 

kątem około 90 stopni. Stopy podpierają się na piłce fitness. Drugi punkt podparcia 

znajduje się na barkach. 
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Ćwiczenie nr 19: Robaczek. 

 

Pozycja wyjściowa: tułów zgięty, rękoma dotykamy ziemi. Stopy blisko siebie, nogi 

proste.  

 

Wykonanie: rozpoczynając z pozycji wyjściowej rozchodzimy się do przodu (tylko 

ręce pracują przesuwając się do przodu) do momentu,     w którym nasze ciało jest jak 

najbardziej rozciągnięte (ręce wyciągnięte przed głowę). Drugi etap ćwiczenia to 

podchodzenie nogami do dłoni. Drobnymi krokami (na palcach) podchodzimy jak 

najbliżej naszych dłoni. Nogi powinny być proste podczas podchodzenia, dłonie cały 

czas na ziemi. Po podejściu nogami wykonujemy następne powtórzenie (ręce idą do 

przodu). 

 

Pozycja końcowa: pozycja końcowa w pierwszym etapie ćwiczenia: ręce 

wyciągnięte jak najdalej do przodu, całe ciało w jednej linii, nogi proste. Pozycja 

końcowa w drugim etapie ćwiczenia: dłonie na ziemi, stopy jak najbliżej dłoni, tułów 

zgięty. 
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Ćwiczenie nr 20: Barki – podnoszenie tułowia. 

 

Pozycja wyjściowa: tułów zgięty, podpieramy się na dłoniach, ręce proste  w 

łokciach. Stopy płasko na ziemi, równolegle do siebie. Nogi proste  w kolanach. 

 

Wykonanie: opuszczamy się na dół uginając ręce. Zejście w dół wykonujemy do 

momentu gdy nasza głowa znajdzie się kilka centymetrów nad ziemią. Następnie 

podnosimy się do góry prostując ręce. Pamiętamy o tym, aby zachować pozycję 

całego ciała  i pracować tylko rękoma. 

 

Pozycja końcowa: po zejściu w dół głowa znajduje się kilka centymetrów nad 

ziemią. Ręce ugięte w łokciach pod kątem około 90 stopni. Ciało w kształcie litery V. 

Nogi proste. 
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Ćwiczenie nr 21: Chód do przodu z obciążeniem. 

 

Pozycja wyjściowa: pozycja wyjściowa podobnie jak w przypadku zwykłych 

wykroków do przodu. Stoimy prosto, hantle w dłoniach. Ręce prosto wzdłuż tułowia. 

Stopy lekko rozstawione. 

 

Wykonanie: ćwiczenie wykonujemy w podobny sposób jak zwykłe wykroki do 

przodu. Prawa noga wykonuje głęboki wykrok do przodu. Następnie powrót do 

pozycji stojącej i wykrok lewą nogą. Cały czas idziemy do przodu. 

 

Pozycja końcowa: Przy prawidłowym wykonaniu kolano nie wychodzi poza linię 

palców stopy. Kolano powinno być ugięte pod katem około 90 stopni. Lewa noga 

również ugięta, opieramy się na palcach stopy. Kolano znajduje się kilka 

centymetrów nad ziemią.  
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Ćwiczenie nr 22: Żabie spięcia. 

 

Pozycja wyjściowa: leżymy na plecach. Ręce wyciągnięte za głowę, wyprostowane. 

Stopy złączone, kolana ugięte i rozchylone na boki. 

 

Wykonanie: w pierwszej fazie ćwiczenia unosimy tułów z ziemi jednocześnie 

wyciągając wyprostowane ręce w kierunku kolan. W drugiej fazie, gdy jesteśmy już w 

fazie siadu następuje wyrzut rąk w górę. W ten sam sposób wracamy do pozycji 

wyjściowej – najpierw opuszczamy ręce, a następnie kładziemy się na ziemi.  

 

Pozycja końcowa: stopy cały czas złączone, a kolana ugięte i rozłożone na boki. 

Tułów uniesiony – pozycja siedząca. Ręce wyprostowane, wyrzucone w górę.  
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Ćwiczenie nr 23: Ławeczka przodem na piłce fitness. 

 

Pozycja wyjściowa: podpieramy się na łokciach na piłce fitness. Ciało w jednej 

linii, plecy proste. Podpieramy się na palcach stóp, nogi proste. Mięśnie napięte. 

 

Wykonanie: wytrzymujemy w określonej pozycji wyjściowej przez cały czas 

ćwiczenia. 

 

Pozycja końcowa: utrzymujemy pozycję wyjściową. 

WWW.TRENING-PILKARSKI.PL

28

1.



Ćwiczenie nr 24: Ławeczka tyłem z podciąganiem kolana. 

 

Pozycja wyjściowa: leżymy na ziemi na plecach. Ręce założone na klatkę 

piersiową. Nogi razem, wyprostowane. 

 

Wykonanie: unosimy biodra do góry tak, aby nasze punkty podparcia znajdowały 

się na barkach i na stopach. Podciągamy do góry prawą nogę (jak najbliżej klatki 

piersiowej. Przytrzymujemy w takiej pozycji przez 2-3 sekundy. Następnie 

opuszczamy prawą nogę i taki sam ruch wykonujemy nogą lewą. Pamiętamy, aby 

biodra cały czas znajdowały się w powietrzu. 

 

Pozycja końcowa: biodra uniesione w górę. Jedna noga podciągnięta do klatki 

piersiowej, ugięta w kolanie. Druga noga wyprostowana, służy jako punkt podparcia. 

Ręce założone na klatkę piersiową. 

WWW.TRENING-PILKARSKI.PL

29

1.

2.



Ćwiczenie nr 25: Skok w dal obunóż. 

 

Pozycja wyjściowa: znajdujemy się w pozycji pół-przysiadu. Stopy rozstawione na 

szerokość bioder, równolegle do siebie. Kolana ugięte. Plecy proste, głowa w górze, 

patrzymy przed siebie. Ręce przeniesione do tyłu. 

 

Wykonanie: z pozycji wyjściowej wykonujemy skok w dal obunóż próbując pokonać 

jak najdłuższy odcinek. Przy skoku pomagamy sobie rękoma wykonując obszerny 

zamach. Po wylądowaniu wytrzymujemy na ugiętych nogach przez 2-3 sekundy i 

wracamy do pozycji wyjściowej. 

 

Pozycja końcowa: nogi ugięte w kolanach. Stopy rozstawione na szerokość bioder. 

Plecy proste. Ręce przeniesione do przodu. 
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Ćwiczenie nr 26: Wyskok ze zmianą nóg w powietrzu. 

 

Pozycja wyjściowa: ćwiczenie rozpoczynamy w pozycji wykroku. Nogi szeroko 

rozstawione, ugięte w kolanach. Ręce trzymamy na biodrach. Plecy proste, głowa w 

górze, patrzymy przed siebie. 

 

Wykonanie: z pozycji wykroku wykonujemy wyskok w górę cały czas trzymając ręce 

na biodrach. W czasie wyskoku w górę zmieniamy pozycję nóg. Jeżeli 

rozpoczynaliśmy od prawej nogi z przodu to po wyskoku powinna znaleźć się     z tyłu. 

 

Pozycja końcowa: po wyskoku lądujemy w ten sposób, aby znaleźć się w pozycji 

wykroku tak jak przy rozpoczynaniu ćwiczenia.  
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Ćwiczenie nr 27: Ławeczka przodem na piłce fitness - obroty. 

 

Pozycja wyjściowa: podpieramy się na piłce fitness na łokciach. Całe ciało  w 

jednej linii, plecy proste, głowa w górze. Patrzymy przed siebie. Nogi wyprostowane, 

podpieramy się na palcach stóp.  

 

Wykonanie: zachowując cały czas pozycję wyjściową zaczynamy wykonywać ruchy 

okrężne łokciami na piłce fitness. Ruch wykonujemy zgodnie z ruchem wskazówek 

zegara. Pamiętajmy o tym, aby wykonywane ruchy były w pełni kontrolowane, a ciało 

przez cały czas wykonywania ćwiczenia znajdowało się  w jednej linii. Mięśnie cały 

czas napięte. 
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Ćwiczenie nr 28: Wyrzut piłki lekarskiej w górę. 

 

Pozycja wyjściowa: ćwiczenie rozpoczynamy w pozycji przysiadu. Stopy 

rozstawione na szerokość bioder, równolegle do siebie. Nogi ugięte w kolanach. 

Kolana nie wychodzą poza linię palców stóp. W rękach trzymamy piłkę lekarską 

(piłka pomiędzy kolanami). Plecy proste, głowa w górze. 

 

Wykonanie: z pozycji wyjściowej następuje szybkie wyjście w górę i wyrzut piłki 

lekarskiej w górę i za siebie. Staramy się, aby ruch wykonywany przy wyrzucie był 

dynamiczny. Piłkę rzucamy możliwie jak najwyżej i jak najdalej za siebie. 

 

Pozycja końcowa: całe ciało „wyciągnięte” w górę. Ręce wyprostowane, wysoko 

nad głową. Stoimy na palcach stóp. 
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Ćwiczenie nr 29: Pompki z klaśnięciem. 

 

Pozycja wyjściowa: pozycja jak do zwykłej pompki. Podpieramy się na dłoniach. 

Ręce proste w łokciach, szeroko rozstawione. Ciało w jednej linii. Nogi proste, 

podpieramy się na palcach stóp. 

 

Wykonanie: wykonujemy zejście w dół jak przy zwykłej pompce. Wykonując ruch w 

górę robimy to na tyle dynamicznie, aby oderwać ręce od podłoża i wykonać 

klaśnięcie przed ponownym opadnięciem na ziemię. Ciało pozostaje cały czas w 

jednej linii. 
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Ćwiczenie nr 30: Podskoki z obciążeniem. 

 

Pozycja wyjściowa: rozpoczynamy w pozycji półprzysiadu. Nogi ugięte w 

kolanach. Stopy rozstawione na szerokość bioder, równolegle do siebie. W dłoniach 

trzymamy hantle, ręce proste, ułożone wzdłuż tułowia. Plecy proste. 

 

Wykonanie: z pozycji wyjściowej następuje dynamiczne wyjście w górę. Próbujemy 

wyskoczyć pionowo w górę, jak najwyżej jest to możliwe. Ręce pozostają cały czas 

proste, hantle trzymamy wzdłuż tułowia. Staramy się wylądować w tym samym 

miejscu, z którego wyskoczyliśmy. 

 

Pozycja końcowa: lądujemy na dwie nogi i schodzimy do pozycji półprzysiadu.  
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Ćwiczenie nr 31: Skoki na podest. 

 

Pozycja wyjściowa: ćwiczenie rozpoczynamy w pozycji półprzysiadu. Nogi ugięte 

w kolanach. Stopy rozstawione na szerokość bioder, równolegle do siebie. Plecy 

proste. Ręce proste, przeniesione do tyłu. Podest znajduje się przed nami. 

 

Wykonanie: z pozycji wyjściowej wykonujemy wyskok w górę i wskakujemy na 

podest. Używamy rąk, aby wykonać zamach i ułatwić sobie skok. Po wskoczeniu na 

podest wytrzymujemy w pozycji półprzysiadu przez 2-3 sekundy. Przy skokach z 

obciążeniem używamy piłki lekarskiej, którą trzymamy w dłoniach. 

 

Pozycja końcowa: stoimy na podeście obunóż. Ciało wyprostowane. Ręce wzdłuż 

tułowia. Następnie wykonujemy zeskok z podestu. Lądujemy miękko na obie nogi. 

Plecy proste. 
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Ćwiczenie nr 32: Rzut piłką lekarską o podłoże. 

 

Pozycja wyjściowa: stoimy w pozycji wyprostowanej. Stopy lekko rozstawione, 

równolegle do siebie. Plecy proste, głowa w górze, patrzymy przed siebie. Piłkę 

lekarską trzymamy oburącz nad głową. Ręce wyprostowane. 

 

Wykonanie: z pozycji wyjściowej wykonujemy dynamiczny ruch w dół do pozycji 

półprzysiadu rzucając jednocześnie piłką lekarską  o podłoże.  

 

Pozycja końcowa: ćwiczenie kończymy w pozycji półprzysiadu. Stopy rozstawione 

na szerokość bioder, równolegle do siebie. Nogi ugięte w kolanach. Kolana nie 

wychodzą poza linię palców stóp. 
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Ćwiczenie nr 33: Rozkroki w desce. 

 

Pozycja wyjściowa: pozycja jak do zwykłej ławeczki przodem. Podpieramy się na 

dłoniach, ręce równolegle do siebie. Całe ciało  w jednej linii. Nogi wyprostowane, 

blisko siebie. Podpieramy się na palcach stóp. 

 

Wykonanie: zachowując pozycję ławeczki wykonujemy rozkroki nogami na 

zewnątrz i do środka. Ruchy te wykonujemy w sposób dynamiczny przez cały czas 

wykonywania ćwiczenia.  
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Ćwiczenie nr 34: Wyskok z przysiadu z obciążeniem. 

 

Pozycja wyjściowa: ćwiczenie rozpoczynamy w pozycji przysiadu. Stopy 

rozstawione na szerokość bioder, równolegle do siebie. Nogi ugięte w kolanach. 

Kolana nie wychodzą poza linię palców stóp. Obciążenie trzymamy w dłoniach 

miedzy kolanami. Ręce proste. 

 

Wykonanie: z pozycji wyjściowej wykonujemy dynamiczny wyskok w górę. 

Obciążenie cały czas blisko ciała.  

 

Pozycja końcowa: po wykonaniu wyskoku lądujemy na obie stopy amortyzując 

lądowanie.  

 

Wyskoki z przysiadu bez obciążenia wykonujemy w ten sam sposób. 
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Ćwiczenie nr 35: Skoki narciarskie. 

 

Pozycja wyjściowa: stoimy na prawej nodze. Noga lewa ugięta. Ręce ułożone jak 

przy sprincie. Plecy proste. Patrzymy przed siebie. 

 

Wykonanie: wybijając się z prawej nogi wykonujemy skok do boku w lewo. 

Lądujemy na lewej nodze, noga prawa ugięta. Staramy się, aby wykonywane skoki 

były dynamiczne. Skaczemy jak najdalej jest to możliwe. 

 

Pozycja końcowa: stoimy na lewej nodze. Noga prawa ugięta. Z tej pozycji 

wykonujemy skok powrotny w prawo. 
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Życzymy Wam udanych treningów oraz owocnej pracy nad 

doskonaleniem swoich umiejętności piłkarskich. 

 

Jeżeli interesują cię inne aspekty treningu piłkarskiego, takie jak: 

odżywianie, odnowa biologiczna czy też zagadnienia taktyczne zapraszamy 

do regularnego odwiedzania naszego bloga  

WWW.TRENING-PILKARSKI.PL 

 

Na blogu znajdziesz wiele przydatnych każdemu piłkarzowi 

informacji i porad. Zachęcamy również do śledzenia naszego 

profilu facebookowego 

facebook.com/trening.pilkarski.blog 
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