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PLAN TRENINGOWY 

CORE STABILITY 

 

(STABILIZACJA MIĘŚNI GŁĘBOKICH) 

 

 

 

 

 

GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PROGRAMU 
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CELE PROGRAMU: 

 

Główny cel przygotowanego planu treningowego to wzmacnianie 

oraz poprawa stabilizacji mięśni głębokich tułowia. Do mięśni tych 

zaliczamy: 

- mięsień wielodzielny, 

- mięśnie dna miednicy, 

- mięśnie poprzeczne brzucha. 

 

Mięsień wielodzielny przebiega wzdłuż kręgosłupa od kości krzyżowej 

do kręgu obrotowego. Leży pod mięśniem półkolcowym. Jak działa 

ten mięsień? Przy skurczu obustronnym prostuje kręgosłup i ustala jego 

położenie. Skurcz jednostronny zgina kręgosłup bocznie i rotuje              

w stronę przeciwną.  

Do elementów kostnych miednicy przyczepiają się przypominające 

skierowany do dołu lej mięśnie dna miednicy. Mięśnie te mają układ 

dość skomplikowany, przypominający misternie utkaną tkaninę. 

Interesujące nas mięśnie ułożone są w kilku warstwach, a ich włókna 

biegną w różnych kierunkach, co znacznie wzmacnia ten obszar             

i pozwala na wytrzymywanie znacznych obciążeń. 

Włókna mięśni poprzecznych brzucha są najbardziej wewnętrzną 

strukturą biorąc pod uwagę  ścianę jamy brzusznej. Włókna te 

umieszczone są bezpośrednio pod mięśniami skośnymi wewnętrznymi. 

Mięsień poprzeczny brzucha bierze udział w tworzeniu tzw. cylindra 

wewnętrznego, który jest odpowiedzialny za prawidłowe napięcie 

wewnętrzne chroniące poszczególne segmenty kręgosłupa przed 

niebezpiecznymi ruchami.   
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Funkcje mięśnia poprzecznego brzucha: 

- zbliżanie żeber do płaszczyzny pośrodkowej, 

- zwiększa ciśnienie w jamie brzusznej, 

- zwęża klatkę piersiową (mięsień wydechowy). 

 

W skrócie można zatem powiedzieć, że wszystkie wymienione wcześniej 

mięśnie głębokie odpowiadają za prawidłową stabilizację kręgosłupa. 

Przyczyniają się również do jego zginania i rotacji oraz pełnią funkcje 

ochronne. 

Trening tych mięśni ma duże znaczenie dla sportowców. W ich 

przypadku bowiem prawidłowe ułożenie ciała podczas

wykonywanego ruchu np. sprint, wyskok w górę, decyduje często          

o sukcesie lub porażce. Prawidłowa technika wykonywanego ruchu 

ma dla nich znaczenie nadrzędne. 

Nie inaczej jest w przypadku zawodników uprawiających piłkę nożną. 

Prawidłowa technika wykonywanych ruchów, prawidłowe ułożenie 

ciała i jego stabilizacja przyczyniają się do osiągania lepszych wyników 

na boisku. Piłka nożna jest sportem dość skomplikowanym pod 

względem zakresu wykonywanych ruchów dlatego też pamiętajmy, 

aby nie zaniedbywać treningu mięśni głębokich. 

Przygotowany plan treningowy wykorzystuje różnego rodzaju techniki 

wzmacniające i stabilizujące mięśnie głębokie. Do jego realizacji 

wymagana jest minimalna ilość sprzętu treningowego,      a co za tym 

idzie nie ma konieczności uczęszczania na profesjonalną siłownię, aby 

wykonać daną sesję treningową.  

WWW.TRENING-PILKARSKI.PL8



KALENDARIUM PROGRAMU: 

 

 

Przygotowany plan core stability obejmuje okres 12 tygodni. 

Cały program podzielony jest na 4 fazy trwające 3 tygodnie każda. 

 

Każda faza programu obejmuje zestaw określonych ćwiczeń 

poprawiających stabilizacje mięśni głębokich tułowia. Zestawy 

ćwiczeń przypisane dla każdej fazy dzielą się na kilka poziomów 

trudności: 

· 1 Faza – Poziom bazowy/podstawowy. Podczas pierwszej fazy 

ćwiczenia są dość łatwe do wykonania i pozwalają ćwiczącemu 

przygotować się na kolejne poziomy treningu. 

· 2 Faza – Progresja 1. Druga faza programu obejmuje ćwiczenia     

o większym stopniu trudności i złożoności. Opanowując ćwiczenia 

z fazy pierwszej zawodnik nie powinien mieć problemów                

z wykonaniem ćwiczeń w fazie 2. 

· 3 Faza – Progresja 2. Poziom zaawansowania ćwiczeń nadal 

wzrasta. Dodatkowym utrudnieniem jest niestabilne podłoże, na 

którym wykonujemy ćwiczenia lub zwiększone obciążenia. 

· 4 Faza – Progresja 3. W tej fazie ćwiczenia są najbardziej 

zaawansowane i wymagają sporych umiejętności      

i zaawansowania treningowego zawodnika. 
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STRUKTURA SESJI TRENINGOWEJ: 

 

 

Każda sesja treningowa ma jednolitą strukturę składającą się                  

z następujących elementów: 

 

Rozgrzewka: masaż wałkiem piankowym, ćwiczenia poprawiające 

mobilność, rozgrzewka dynamiczna. 

 

Część główna: ćwiczenia wzmacniające i stabilizujące mięśnie 

głębokie tułowia. 

 

Rozciąganie statyczne: ćwiczenia rozciągające. 
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STRUKTURA CZĘŚCI GŁÓWNEJ SESJI: 

 

Część główna sesji treningowej składa się z 7 ćwiczeń wzmacniających 

i poprawiających stabilizację mięśni głębokich tułowia. Każde                

z przygotowanych 7 ćwiczeń odnosi się do jednego z 8 głównych 

aspektów treningu core stability. Wspomniane aspekty treningu core 

stability to: 

· Stabilizacja frontalna. 

· Stabilizacja boczna. 

· Ćwiczenia anty-rotacyjne. 

· Stabilizacja przeciwko siłom dynamicznym. 

· Mostkowanie. 

· Podparcie dwu i trójpunktowe. 

· Wstawanie i zginanie. 

· Rozwój mocy bioder. 

 

W programie przyjęta została zasada następującej progresji ćwiczeń: 

· Tydzień pierwszy: 3 serie po 8 powtórzeń, lub 3 serie po 25 sekund 

jeżeli wykonujemy ćwiczenie na czas. 

· Tydzień drugi: 3 serie po 10 powtórzeń, lub 3 serie po 30 sekund 

jeżeli wykonujemy ćwiczenie na czas. 

· Tydzień trzeci: 3 serie po 12 powtórzeń, lub 3 serie po 35 sekund 

jeżeli wykonujemy ćwiczenie na czas. 

 

Po przejściu do następnej 3 tygodniowej fazy następuje progresja 

trudności wykonywanych ćwiczeń. Ilość serii i powtórzeń wraca do 

poziomu wyjściowego czyli 3x8, 3x10 i 3x12 lub 3x25s, 3x30s                         

i 3x35s. 

WWW.TRENING-PILKARSKI.PL     11



POTRZEBNY SPRZĘT TRENINGOWY: 

 

 

Do wykonania ćwiczeń zawartych w przygotowanym programie 

potrzebny będzie następujący sprzęt treningowy: 

 

· Hantle małe. 

 

· Obciążenie do hantli: 1.25kg, 2.5kg, 5kg, 10kg. 

 

· Piłka fitness. 

 

· Poduszka równoważna. 

 

· Wałek piankowy do masażu. 

 

· Piłeczka tenisowa. 

 

· Ab Wheel. 
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HARMONOGRAM TYGODNIOWY 

PLANU TRENINGOWEGO 

 

 

 
 

 

„Talent to suma predyspozycji i ciężkiej pracy” 
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TYDZIEŃ 1 – FAZA 1 

SESJA 1 SESJA 2 

  
 
Masaż wałkami piankowymi 
Poprawa mobilności 
Rozciąganie dynamiczne 
 
Część główna: 
 

1. Ławeczka przodem 
 

2. Ławeczka bokiem 
 

3. Ławeczka przodem z 
dotknięciem pachołka 

 
4. „Rąbanie drewna” – pozycja 

klęcząc w linii 
 

5. Mostek Cook`a 
 

6. Podparcie na łokciach z 
unoszeniem nogi 

 
7. Unoszenie tułowia – nogi proste 

 
 

 
           Rozciąganie statyczne 

 
Masaż wałkami piankowymi 
Poprawa mobilności 
Rozciąganie  dynamiczne 
 
Część główna: 
 

1. Rolowanie piłki fitness 
 

2. Ławeczka bokiem 
 

3. Ławeczka przodem z 
dotknięciem pachołka 

 
4. Wyrzut ciężarka w górę – 

pozycja klęcząc w linii 
 

5. Mostek obunóż 
 

6. Podparcie na łokciach z 
unoszeniem nogi 

 
7. Wstawanie 1/4 

 
 
 
           Rozciąganie statyczne 
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TYDZIEŃ 2 – FAZA 1 

SESJA 3 SESJA 4 

  
 
Masaż wałkami piankowymi 
Poprawa mobilności 
Rozciąganie dynamiczne 
 
Część główna: 
 

1. Ławeczka przodem 
 

2. Ławeczka bokiem 
 

3. Ławeczka przodem z 
dotknięciem pachołka 

 
4. „Rąbanie drewna” – pozycja 

klęcząc w linii 
 

5. Mostek Cook`a 
 

6. Podparcie na łokciach z 
unoszeniem nogi 

 
7. Unoszenie tułowia – nogi proste 

 
 

Rozciąganie statyczne 

 
Masaż wałkami piankowymi 
Poprawa mobilności 
Rozciąganie  dynamiczne 
 
Część główna: 
 

1. Rolowanie piłki fitness 
 

2. Ławeczka bokiem 
 

3. Ławeczka przodem z 
dotknięciem pachołka 

 
4. Wyrzut ciężarka w górę – 

pozycja klęcząc w linii 
 

5. Mostek obunóż 
 

6. Podparcie na łokciach z 
unoszeniem nogi 

 
7. Wstawanie 1/4 

 
 
Rozciąganie statyczne 

 

WWW.TRENING-PILKARSKI.PL16



TYDZIEŃ 3 – FAZA 1 

SESJA 5 SESJA 6 

  
 
Masaż wałkami piankowymi 
Poprawa mobilności 
Rozciąganie dynamiczne 
 
Część główna: 
 

1. Ławeczka przodem 
 

2. Ławeczka bokiem 
 

3. Ławeczka przodem z 
dotknięciem pachołka 

 
4. „Rąbanie drewna” – pozycja 

klęcząc w linii 
 

5. Mostek Cook`a 
 

6. Podparcie na łokciach z 
unoszeniem nogi 

 
7. Unoszenie tułowia – nogi proste 

 
 

Rozciąganie statyczne 

 
Masaż wałkami piankowymi 
Poprawa mobilności 
Rozciąganie  dynamiczne 
 
Część główna: 
 

1. Rolowanie piłki fitness 
 

2. Ławeczka bokiem 
 

3. Ławeczka przodem z 
dotknięciem pachołka 

 
4. Wyrzut ciężarka w górę – 

pozycja klęcząc w linii 
 

5. Mostek obunóż 
 

6. Podparcie na łokciach z 
unoszeniem nogi 

 
7. Wstawanie 1/4 

 
 
Rozciąganie statyczne 
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TYDZIEŃ 4 – FAZA 2 

SESJA 7 SESJA 8 

  
 
Masaż wałkami piankowymi 
Poprawa mobilności 
Rozciąganie dynamiczne 
 
Część główna: 
 

1. Ławeczka przodem – „piła” 
 

2. Ławeczka bokiem z 
podciąganiem hantelka 

 
3. Ławeczka „zegar” 

 
4. „Rąbanie drewna” – pozycja w 

wykroku 
 

5. Mostek Cook`a bez rąk 
 

6. Podparcie na dłoniach z 
unoszeniem nogi 

 
7. Unoszenie tułowia, ręce na 

klatce piersiowej – nogi proste 
 

 
Rozciąganie statyczne 

 
Masaż wałkami piankowymi 
Poprawa mobilności 
Rozciąganie  dynamiczne 
 
Część główna: 
 

1. Ławeczka przodem na piłce 
fitness 
 

2. Ławeczka bokiem z 
podciąganiem hantelka 

 
3. Ławeczka „zegar” 

 
4. Wyrzut ciężarka w górę – 

pozycja w wykroku 
 

5. Mostek obunóż - marsz 
 

6. Podparcie na dłoniach z 
unoszeniem nogi 

 
7. Wstawanie 1/2 

 
 
Rozciąganie statyczne 
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TYDZIEŃ 5 – FAZA 2 

SESJA 9 SESJA 10 

  
 
Masaż wałkami piankowymi 
Poprawa mobilności 
Rozciąganie dynamiczne 
 
Część główna: 
 

1. Ławeczka przodem – „piła” 
 

2. Ławeczka bokiem z 
podciąganiem hantelka 

 
3. Ławeczka „zegar” 

 
4. „Rąbanie drewna” – pozycja w 

wykroku 
 

5. Mostek Cook`a bez rąk 
 

6. Podparcie na dłoniach z 
unoszeniem nogi 

 
7. Unoszenie tułowia, ręce na 

klatce piersiowej – nogi proste 
 

 
Rozciąganie statyczne 

 
Masaż wałkami piankowymi 
Poprawa mobilności 
Rozciąganie  dynamiczne 
 
Część główna: 
 

1. Ławeczka przodem na piłce 
fitness 
 

2. Ławeczka bokiem z 
podciąganiem hantelka 

 
3. Ławeczka „zegar” 

 
4. Wyrzut ciężarka w górę – 

pozycja w wykroku 
 

5. Mostek obunóż - marsz 
 

6. Podparcie na dłoniach z 
unoszeniem nogi 

 
7. Wstawanie 1/2 

 
 
Rozciąganie statyczne 
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TYDZIEŃ 6 – FAZA 2 

SESJA 11 SESJA 12 

  
 
Masaż wałkami piankowymi 
Poprawa mobilności 
Rozciąganie dynamiczne 
 
Część główna: 
 

1. Ławeczka przodem – „piła” 
 

2. Ławeczka bokiem z 
podciąganiem hantelka 

 
3. Ławeczka „zegar” 

 
4. „Rąbanie drewna” – pozycja w 

wykroku 
 

5. Mostek Cook`a bez rąk 
 

6. Podparcie na dłoniach z 
unoszeniem nogi 

 
7. Unoszenie tułowia, ręce na 

klatce piersiowej – nogi proste 
 

 
Rozciąganie statyczne 

 
Masaż wałkami piankowymi 
Poprawa mobilności 
Rozciąganie  dynamiczne 
 
Część główna: 
 

1. Ławeczka przodem na piłce 
fitness 
 

2. Ławeczka bokiem z 
podciąganiem hantelka 

 
3. Ławeczka „zegar” 

 
4. Wyrzut ciężarka w górę – 

pozycja w wykroku 
 

5. Mostek obunóż - marsz 
 

6. Podparcie na dłoniach z 
unoszeniem nogi 

 
7. Wstawanie 1/2 

 
 
Rozciąganie statyczne 
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TYDZIEŃ 7 – FAZA 3 

SESJA 13 SESJA 14 

  
 
Masaż wałkami piankowymi 
Poprawa mobilności 
Rozciąganie dynamiczne 
 
Część główna: 
 

1. Ławeczka przodem  z 
obciążeniem 
 

2. Ławeczka bokiem z podniesioną 
ręką i nogą 

 
3. Ławeczka przodem z 

podciąganiem hantelka 
 

4. „Rąbanie drewna” – pozycja 
stojąca 

 
5. Mostek Cook`a bez rąk na 

poduszce równoważnej 
 

6. „Superman” na poduszce 
równoważnej 

 
7. Przenoszenie piłki fitness z rąk 

do nóg 
 
Rozciąganie statyczne 

 
Masaż wałkami piankowymi 
Poprawa mobilności 
Rozciąganie  dynamiczne 
 
Część główna: 
 

1. Ławeczka przodem na piłce 
fitness - obroty 
 

2. Ławeczka bokiem z podniesioną 
ręką i nogą 

 
3. Ławeczka przodem z 

podciąganiem hantelka 
 

4. Wyrzut ciężarka w górę – z 
przysiadu do pozycji stojącej 

 
5. Mostek obunóż na piłce fitness 

 
 

6. „Superman” na poduszce 
równoważnej 

 
7. Wstawanie pełne 

 
 
Rozciąganie statyczne 
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TYDZIEŃ 8 – FAZA 3 

SESJA 15 SESJA 16 

  
 
Masaż wałkami piankowymi 
Poprawa mobilności 
Rozciąganie dynamiczne 
 
Część główna: 
 

1. Ławeczka przodem  z 
obciążeniem 
 

2. Ławeczka bokiem z podniesioną 
ręką i nogą 

 
3. Ławeczka przodem z 

podciąganiem hantelka 
 

4. „Rąbanie drewna” – pozycja 
stojąca 

 
5. Mostek Cook`a bez rąk na 

poduszce równoważnej 
 

6. „Superman” na poduszce 
równoważnej 

 
7. Przenoszenie piłki fitness z rąk 

do nóg 
 

 
Rozciąganie statyczne 

 
Masaż wałkami piankowymi 
Poprawa mobilności 
Rozciąganie  dynamiczne 
 
Część główna: 
 

1. Ławeczka przodem na piłce 
fitness - obroty 
 

2. Ławeczka bokiem z podniesioną 
ręką i nogą 

 
3. Ławeczka przodem z 

podciąganiem hantelka 
 

4. Wyrzut ciężarka w górę – z 
przysiadu do pozycji stojącej 

 
5. Mostek obunóż na piłce fitness 

 
 

6. „Superman” na poduszce 
równoważnej 

 
7. Wstawanie pełne 

 
 
 
Rozciąganie statyczne 
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TYDZIEŃ 9 – FAZA 3 

SESJA 17 SESJA 18 

  
 
Masaż wałkami piankowymi 
Poprawa mobilności 
Rozciąganie dynamiczne 
 
Część główna: 
 

1. Ławeczka przodem  z 
obciążeniem 
 

2. Ławeczka bokiem z podniesioną 
ręką i nogą 

 
3. Ławeczka przodem z 

podciąganiem hantelka 
 

4. „Rąbanie drewna” – pozycja 
stojąca 

 
5. Mostek Cook`a bez rąk na 

poduszce równoważnej 
 

6. „Superman” na poduszce 
równoważnej 

 
7. Przenoszenie piłki fitness z rąk 

do nóg 
 

 
Rozciąganie statyczne 

 
Masaż wałkami piankowymi 
Poprawa mobilności 
Rozciąganie  dynamiczne 
 
Część główna: 
 

1. Ławeczka przodem na piłce 
fitness - obroty 
 

2. Ławeczka bokiem z podniesioną 
ręką i nogą 

 
3. Ławeczka przodem z 

podciąganiem hantelka 
 

4. Wyrzut ciężarka w górę – z 
przysiadu do pozycji stojącej 

 
5. Mostek obunóż na piłce fitness 

 
 

6. „Superman” na poduszce 
równoważnej 

 
7. Wstawanie pełne 

 
 
 
Rozciąganie statyczne 
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TYDZIEŃ 10 – FAZA 4 

SESJA 19 SESJA 20 

  
 
Masaż wałkami piankowymi 
Poprawa mobilności 
Rozciąganie dynamiczne 
 
Część główna: 
 

1. Rolowanie Ab Wheel 
 

2. Ławeczka bokiem z podniesioną 
ręką i nogą (obciążenie) 

 
3. Ławeczka przodem z 

podciąganiem hantelka (nogi na 
podwyższeniu) 

 
4. Rotacja tułowia na piłce fitness 

 
5. Mostek obunóż z obciążeniem 

 
6. „Superman” w podparciu 

dwupunktowym (dłoń, stopa) 
 

7. „Scyzoryki” 
 
 

 
Rozciąganie statyczne 

 
Masaż wałkami piankowymi 
Poprawa mobilności 
Rozciąganie  dynamiczne 
 
Część główna: 
 

1. Rolowanie Ab Wheel 
 

2. Ławeczka bokiem z podniesioną 
ręką i nogą (obciążenie) 

 
3. Ławeczka przodem z 

podciąganiem hantelka (nogi na 
podwyższeniu) 

 
4. Wyrzut ciężarka w górę – z 

wejściem na podwyższenie 
 

5. Mostek jednonóż na piłce 
fitness 

 
6. „Superman” w podparciu 

dwupunktowym (dłoń, stopa) 
 

7. Wstawanie pełne 
 
Rozciąganie statyczne 
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TYDZIEŃ 11 – FAZA 4 

SESJA 21 SESJA 22 

  
 
Masaż wałkami piankowymi 
Poprawa mobilności 
Rozciąganie dynamiczne 
 
Część główna: 
 

1. Rolowanie Ab Wheel 
 

2. Ławeczka bokiem z podniesioną 
ręką i nogą (obciążenie) 

 
3. Ławeczka przodem z 

podciąganiem hantelka (nogi na 
podwyższeniu) 

 
4. Rotacja tułowia na piłce fitness 

 
5. Mostek obunóż z obciążeniem 

 
6. „Superman” w podparciu 

dwupunktowym (dłoń, stopa) 
 

7. „Scyzoryki” 
 
 

 
Rozciąganie statyczne 

 
Masaż wałkami piankowymi 
Poprawa mobilności 
Rozciąganie  dynamiczne 
 
Część główna: 
 

1. Rolowanie Ab Wheel 
 

2. Ławeczka bokiem z podniesioną 
ręką i nogą (obciążenie) 

 
3. Ławeczka przodem z 

podciąganiem hantelka (nogi na 
podwyższeniu) 

 
4. Wyrzut ciężarka w górę – z 

wejściem na podwyższenie 
 

5. Mostek jednonóż na piłce 
fitness 

 
6. „Superman” w podparciu 

dwupunktowym (dłoń, stopa) 
 

7. Wstawanie pełne 
 
Rozciąganie statyczne 
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TYDZIEŃ 12 – FAZA 4 

SESJA 23 SESJA 24 

  
 
Masaż wałkami piankowymi 
Poprawa mobilności 
Rozciąganie dynamiczne 
 
Część główna: 
 

1. Rolowanie Ab Wheel 
 

2. Ławeczka bokiem z podniesioną 
ręką i nogą (obciążenie) 

 
3. Ławeczka przodem z 

podciąganiem hantelka (nogi na 
podwyższeniu) 

 
4. Rotacja tułowia na piłce fitness 

 
5. Mostek obunóż z obciążeniem 

 
6. „Superman” w podparciu 

dwupunktowym (dłoń, stopa) 
 

7. „Scyzoryki” 
 
 

 
Rozciąganie statyczne 

 
Masaż wałkami piankowymi 
Poprawa mobilności 
Rozciąganie  dynamiczne 
 
Część główna: 
 

1. Rolowanie Ab Wheel 
 

2. Ławeczka bokiem z podniesioną 
ręką i nogą (obciążenie) 

 
3. Ławeczka przodem z 

podciąganiem hantelka (nogi na 
podwyższeniu) 

 
4. Wyrzut ciężarka w górę – z 

wejściem na podwyższenie 
 

5. Mostek jednonóż na piłce 
fitness 

 
6. „Superman” w podparciu 

dwupunktowym (dłoń, stopa) 
 

7. Wstawanie pełne 
 
Rozciąganie statyczne 
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INDYWIDUALNE SESJE TRENINGOWE 

 

 

 
 

 

 
„Szczęście … występuje, gdy okazja spotyka się     

z umiejętnościami” 
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SPOSÓB WYKONANIA SESJI TRENINGOWEJ 

 

 

1. Sesję wykonujemy przechodząc od ćwiczenia 1 do 7. 

 

2. Wykonujemy 3 serie ćwiczenia nr 1 i przechodzimy do ćwiczenia 

nr 2. Powtarzamy sekwencję aż do ćwiczenia nr 7. 

 

3. Czas przerwy pomiędzy seriami to 30 sekund. 

 

4. Czas przerwy pomiędzy kolejnymi ćwiczeniami to 60 sekund. 
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Sesja 1 – Faza 1 – Tydzień 1 

Trenowany aspekt Ćwiczenie Serie Powtórzenia Czas pracy Obciążenie 
      

Stabilizacja 
frontalna 

Ławeczka 
przodem 

3  25 sek  

Stabilizacja boczna Ławeczka bokiem 3  25 sek każda 
strona 

 

Ćwiczenia 
antyrotacyjne 

Plank reach 3 8 x każda 
ręka 

  

Stabilizacja przeciw 
siłom 
dynamicznym 

“Rąbanie 
drewna” klęcząc 

w linii 

3 8 x każda 
strona 

 2 hantle 
2.5 kg 

Mostkowanie Mostek Cook`a 3  5x5sek/każda 
strona 

 

Podparcie dwu i 
trójpunktowe 

Podparcie na 
łokciach z 

unoszeniem nogi 

3  5x5sek/każda 
noga 

 

Wstawanie i 
zginanie 

Unoszenie 
tułowia – nogi 

proste 

3 10 x   

      

 

Sesja 2 – Faza 1 – Tydzień 1 

Trenowany aspekt Ćwiczenie Serie Powtórzenia Czas pracy Obciążenie 
      

Stabilizacja 
frontalna 

Rolowanie piłki 
fitness 

3 8 x   

Stabilizacja boczna Ławeczka bokiem 3  25 sek każda 
strona 

 

Ćwiczenia 
antyrotacyjne 

Plank reach 3 8 x każda 
ręka 

  

Stabilizacja przeciw 
siłom dynamicznym 

Wyrzut ciężarka 
w górę klęcząc w 

linii 

3 8 x każda 
strona 

 2 hantle 
2.5 kg 

Mostkowanie Mostek obunóż 3  5x5 sek  
Podparcie dwu i 
trójpunktowe 

Podparcie na 
łokciach z 

unoszeniem nogi 

3  5x5sek/każda 
noga 

 

Wstawanie i 
zginanie 

Wstawanie 1/4 3 8 x każda 
strona 

 Hantelka 
2.5 kg 
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Sesja 3 – Faza 1 – Tydzień 2  

Trenow any aspekt Ćw iczenie Serie Pow tórzenia Czas pracy Obciążenie 
      

Stabilizacja 
frontalna 

Ław eczka 
przodem  

3  30 sek  

Stabilizacja boczna Ław eczka  bokiem  3  30 sek każda 
strona 

 

Ćw iczenia 
antyrotacyjne 

Plank reach 3 10 x każda 
ręka  

  

Stabilizacja przeciw 
siłom  dynam icznym  

“Rąbanie 
drew na” klęcząc 

w  linii 

3 10 x każda 
strona 

 2 hantle 
2.5 kg 

M ostkow anie M ostek Cook`a 3  6x5sek/każda 
strona 

 

Podparcie dw u i 
trójpunktow e 

Podparcie na 
łokciach z 

unoszeniem  nogi 

3  6x5sek/każda 
noga 

 

W staw anie i 
zginanie 

Unoszenie 
tułow ia – nogi 

proste 

3 10 x   

      

 

Sesja 4 – Faza 1 – Tydzień 2 

Trenowany aspekt Ćwiczenie Serie Powtórzenia Czas pracy Obciążenie 
      

Stabilizacja 
frontalna 

Rolowanie piłki 
fitness 

3 10 x   

Stabilizacja boczna Ławeczka bokiem 3  30 sek każda 
strona 

 

Ćwiczenia 
antyrotacyjne 

Plank reach 3 10 x każda 
ręka 

  

Stabilizacja przeciw 
siłom dynamicznym 

Wyrzut ciężarka w 
górę klęcząc w 

linii 

3 10 x każda 
strona 

 2 hantle 
2.5 kg 

Mostkowanie Mostek obunóż 3  6x5 sek  
Podparcie dwu i 
trójpunktowe 

Podparcie na 
łokciach z 

unoszeniem nogi 

3  6x5sek/każda 
noga 

 

Wstawanie i 
zginanie 

Wstawanie 1/4 3 10 x każda 
strona 

 Hantelka 
2.5 kg 
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Sesja 5 – Faza 1 – Tydzień 3 

Trenowany aspekt Ćwiczenie Serie Powtórzenia Czas pracy Obciążenie 
      

Stabilizacja 
frontalna 

Ławeczka 
przodem 

3  35 sek  

Stabilizacja boczna Ławeczka bokiem 3  35 sek każda 
strona 

 

Ćwiczenia 
antyrotacyjne 

Plank reach 3 12 x każda 
ręka 

  

Stabilizacja przeciw 
siłom dynamicznym  

“Rąbanie drewna” 
klęcząc w linii 

3 12 x każda 
strona 

 2 hantle 
2.5 kg 

Mostkowanie Mostek Cook`a 3  7x5sek/każda 
strona 

 

Podparcie dwu i 
trójpunktowe 

Podparcie na 
łokciach z 

unoszeniem nogi 

3  7x5sek/każda 
noga 

 

Wstawanie i 
zginanie 

Unoszenie 
tułowia – nogi 

proste 

3 10 x   

      

 

Sesja 6 – Faza 1 – Tydzień 3 

Trenowany aspekt Ćwiczenie Serie Powtórzenia Czas pracy Obciążenie 
      
Stabilizacja 
frontalna 

Rolowanie piłki 
fitness 

3 12 x   

Stabilizacja boczna Ławeczka bokiem 3  35 sek każda 
strona 

 

Ćwiczenia 
antyrotacyjne 

Plank reach 3 12 x każda 
ręka 

  

Stabilizacja przeciw 
siłom dynamicznym 

Wyrzut ciężarka w 
górę klęcząc w 

linii 

3 12 x każda 
strona 

 2 hantle 
2.5 kg 

Mostkowanie Mostek obunóż 3  7x5 sek  
Podparcie dwu i 
trójpunktowe 

Podparcie na 
łokciach z 

unoszeniem nogi 

3  7x5sek/każda 
noga 

 

Wstawanie i 
zginanie 

Wstawanie 1/4 3 12 x każda 
strona 

 Hantelka 
2.5 kg 
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Sesja 7 – Faza 2 – Tydzień 4 

Trenowany aspekt Ćwiczenie Serie Powtórzenia Czas pracy Obciążenie 
      

Stabilizacja frontalna Ławeczka przodem 
– „piła” 

3  25 sek  

Stabilizacja boczna Ławeczka bokiem z 
podciąganiem 

hantelka 

3 8 x każda 
strona 

  

Ćwiczenia 
antyrotacyjne 

Ławeczka “zegar” 3 12 do 6 i 
powrót do 

12 

  

Stabilizacja przeciw 
siłom dynamicznym 

“Rąbanie drewna” 
w pozycji wykroku 

3 8 x każda 
strona 

 2 hantle 
2.5 kg 

Mostkowanie Mostek Cook`a bez 
rąk 

3  5x5sek/każda 
strona 

 

Podparcie dwu i 
trójpunktowe 

Podparcie na 
dłoniach  z 

unoszeniem nogi 

3  5x5sek/każda 
noga 

 

Wstawanie i 
zginanie 

Unoszenie tułowia 
ręce na klatce – 

nogi proste 

3 10 x   

      

 

Sesja 8 – Faza 2 – Tydzień 4 

Trenowany aspekt Ćwiczenie Serie Powtórzenia Czas pracy Obciążenie 
      

Stabilizacja 
frontalna 

Ławeczka 
przodem na piłce 

fitness 

3  25 sek  

Stabilizacja boczna Ławeczka bokiem 
z podciąganiem 

hantelka 

3 8 x każda 
strona 

  

Ćwiczenia 
antyrotacyjne 

Ławeczka “zegar” 3 12 do 6 i 
powrót do 

12 

  

Stabilizacja przeciw 
siłom dynamicznym 

Wyrzut ciężarka w 
górę w pozycji 

wykroku 

3 8 x każda 
strona 

 2 hantle 
2.5 kg 

Mostkowanie Mostek obunóż - 
marsz 

3 8 x każda 
noga 

  

Podparcie dwu i 
trójpunktowe 

Podparcie na 
dłoniach z 

unoszeniem nogi 

3  5x5sek/każda 
noga 

 

Wstawanie i 
zginanie 

Wstawanie 1/2 3 8 x każda 
strona 

 Hantelka 
2.5 kg 
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Sesja 9 – Faza 2 – Tydzień 5 

Trenowany aspekt Ćwiczenie Serie Powtórzenia Czas pracy Obciążenie 
      

Stabilizacja 
frontalna 

Ławeczka 
przodem – „piła” 

3  30 sek  

Stabilizacja boczna Ławeczka bokiem 
z podciąganiem 

hantelka 

3 10 x każda 
strona 

  

Ćwiczenia 
antyrotacyjne 

Ławeczka “zegar” 3 12 do 6 dwa 
razy 

  

Stabilizacja przeciw 
siłom dynamicznym 

“Rąbanie drewna” 
w pozycji wykroku 

3 10 x każda 
strona 

 2 hantle 
2.5 kg 

Mostkowanie Mostek Cook`a 
bez rąk 

3  6x5sek/każda 
strona 

 

Podparcie dwu i 
trójpunktowe 

Podparcie na 
dłoniach  z 

unoszeniem nogi 

3  6x5sek/każda 
noga 

 

Wstawanie i 
zginanie 

Unoszenie tułowia 
ręce na klatce – 

nogi proste 

3 10 x   

      

 

Sesja 10 – Faza 2 – Tydzień 5 

Trenowany aspekt Ćwiczenie Serie Powtórzenia Czas pracy Obciążenie 
      

Stabilizacja 
frontalna 

Ławeczka 
przodem na piłce 

fitness 

3  30 sek  

Stabilizacja boczna Ławeczka bokiem 
z podciąganiem 

hantelka 

3 10 x każda 
strona 

  

Ćwiczenia 
antyrotacyjne 

Ławeczka “zegar” 3 12 do 6 dwa 
razy 

  

Stabilizacja przeciw 
siłom dynamicznym 

Wyrzut ciężarka w 
górę w pozycji 

wykroku 

3 10 x każda 
strona 

 2 hantle 
2.5 kg 

Mostkowanie Mostek obunóż - 
marsz 

3 10 x każda 
noga 

  

Podparcie dwu i 
trójpunktowe 

Podparcie na 
dłoniach z 

unoszeniem nogi 

3  6x5sek/każda 
noga 

 

Wstawanie i 
zginanie 

Wstawanie 1/2 3 10 x każda 
strona 

 Hantelka 
2.5 kg 
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Sesja 11 – Faza 2 – Tydzień 6 

Trenowany aspekt Ćwiczenie Serie Powtórzenia Czas pracy Obciążenie 
      

Stabilizacja 
frontalna 

Ławeczka 
przodem – „piła” 

3  35 sek  

Stabilizacja boczna Ławeczka bokiem 
z podciąganiem 

hantelka 

3 12 x każda 
strona 

  

Ćwiczenia 
antyrotacyjne 

Ławeczka „zegar” 3 12 do 6 trzy 
razy 

  

Stabilizacja przeciw 
siłom dynamicznym 

“Rąbanie drewna” 
w pozycji wykroku 

3 12 x każda 
strona 

 2 hantle 
2.5 kg 

Mostkowanie Mostek Cook`a 
bez rąk 

3  7x5sek/każda 
strona 

 

Podparcie dwu i 
trójpunktowe 

Podparcie na 
dłoniach  z 

unoszeniem nogi 

3  7x5sek/każda 
noga 

 

Wstawanie i 
zginanie 

Unoszenie tułowia 
ręce na klatce – 

nogi proste 

3 10 x   

      

 

Sesja 12 – Faza 2 – Tydzień 6 

Trenowany aspekt Ćwiczenie Serie Powtórzenia Czas pracy Obciążenie 
      

Stabilizacja 
frontalna 

Ławeczka 
przodem na piłce 

fitness 

3  35 sek  

Stabilizacja boczna Ławeczka bokiem 
z podciąganiem 

hantelka 

3 12 x każda 
strona 

  

Ćwiczenia 
antyrotacyjne 

Ławeczka “zegar” 3 12 do 6 trzy 
razy 

  

Stabilizacja przeciw 
siłom dynamicznym 

Wyrzut ciężarka w 
górę w pozycji 

wykroku 

3 12 x każda 
strona 

 2 hantle 
2.5 kg 

Mostkowanie Mostek obunóż - 
marsz 

3 12 x każda 
noga 

  

Podparcie dwu i 
trójpunktowe 

Podparcie na 
dłoniach z 

unoszeniem nogi 

3  7x5sek/każda 
noga 

 

Wstawanie i 
zginanie 

Wstawanie 1/2 3 12 x każda 
strona 

 Hantelka 
2.5 kg 
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Sesja 13 – Faza 3 – Tydzień 7 

Trenowany aspekt Ćwiczenie Serie Powtórzenia Czas pracy Obciążenie 
      

Stabilizacja frontalna Ławeczka przodem 
z obciążeniem 

3  25 sek 5 kg 

Stabilizacja boczna Ławeczka bokiem z 
podniesioną ręką i 

nogą 

3  25 sek każda 
strona 

 

Ćwiczenia 
antyrotacyjne 

Ławeczka przodem 
z podciąganiem 

hantelka 

3 8 x każda 
strona 

 2 hantle 
2.5 kg 

Stabilizacja przeciw 
siłom dynamicznym 

“Rąbanie drewna” 
w pozycji stojącej 

3 8 x każda 
strona 

 2 hantle 
2.5kg 

Mostkowanie Mostek Cook`a bez 
rąk na poduszce 

równoważnej 

3  5x5sek/każda 
strona 

 

Podparcie dwu i 
trójpunktowe 

„Superman” na 
poduszce 

równoważnej 

3  5x5sek/każda 
noga 

 

Wstawanie i zginanie Przenoszenie piłki 
fitness z rąk do nóg 

3 8 x   

      

 

Sesja 14 – Faza 3 – Tydzień 7 

Trenowany aspekt Ćwiczenie Serie Powtórzenia Czas pracy Obciążenie 
      

Stabilizacja frontalna Ławeczka przodem 
na piłce fitness z 

obrotami 

3  25 sek  

Stabilizacja boczna Ławeczka bokiem z 
podniesioną ręką i 

nogą 

3  25 sek każda 
strona 

 

Ćwiczenia 
antyrotacyjne 

Ławeczka przodem 
z podciąganiem 

hantelka 

3 8 x każda 
strona 

 2 hantle 
2.5 kg 

Stabilizacja przeciw 
siłom dynamicznym 

Wyrzut ciężarka w 
górę – z przysiadu 
do pozycji stojącej 

3 8 x każda 
strona 

 2 hantle 
2.5 kg 

Mostkowanie Mostek obunóż  na 
piłce fitness 

3  25 sek  

Podparcie dwu i 
trójpunktowe 

„Superman” na 
poduszce 

równoważnej 

3  5x5sek/każda 
noga 

 

Wstawanie i zginanie Wstawanie pełne 3 4 x każda 
strona 

 Hantelka 
2.5 kg 
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Sesja 15 – Faza 3 – Tydzień 8 

Trenowany aspekt Ćwiczenie Serie Powtórzenia Czas pracy Obciążenie 
      

Stabilizacja frontalna Ławeczka przodem 
z obciążeniem 

3  30 sek 5 kg 

Stabilizacja boczna Ławeczka bokiem z 
podniesioną ręką i 

nogą 

3  30 sek każda 
strona 

 

Ćwiczenia 
antyrotacyjne 

Ławeczka przodem 
z podciąganiem 

hantelka 

3 10 x każda 
strona 

 2 hantle 
2.5 kg 

Stabilizacja przeciw 
siłom dynamicznym 

“Rąbanie drewna” 
w pozycji stojącej 

3 10 x każda 
strona 

 2 hantle 
2.5 kg 

Mostkowanie Mostek Cook`a bez 
rąk na poduszce 

równoważnej 

3  6x5sek/każda 
strona 

 

Podparcie dwu i 
trójpunktowe 

„Superman” na 
poduszce 

równoważnej 

3  6x5sek/każda 
noga 

 

Wstawanie i zginanie Przenoszenie piłki 
fitness z rąk do nóg 

3 10 x   

      

 

Sesja 16 – Faza 3 – Tydzień 8 

Trenowany aspekt Ćwiczenie Serie Powtórzenia Czas pracy Obciążenie 
      

Stabilizacja frontalna Ławeczka przodem 
na piłce fitness z 

obrotami 

3  30 sek  

Stabilizacja boczna Ławeczka bokiem z 
podniesioną ręką i 

nogą 

3  30 sek każda 
strona 

 

Ćwiczenia 
antyrotacyjne 

Ławeczka przodem 
z podciąganiem 

hantelka 

3 10 x każda 
strona 

 2 hantle 
2.5 kg 

Stabilizacja przeciw 
siłom dynamicznym 

Wyrzut ciężarka w 
górę – z przysiadu 
do pozycji stojącej 

3 10 x każda 
strona 

 2 hantle 
2.5 kg 

Mostkowanie Mostek obunóż  na 
piłce fitness 

3  30 sek  

Podparcie dwu i 
trójpunktowe 

„Superman” na 
poduszce 

równoważnej 

3  6x5sek/każda 
noga 

 

Wstawanie i zginanie Wstawanie pełne 3 6 x każda 
strona 

 Hantelka 
2.5 kg 
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Sesja 17 – Faza 3 – Tydzień 9 

Trenowany aspekt Ćwiczenie Serie Powtórzenia Czas pracy Obciążenie 
      

Stabilizacja frontalna Ławeczka przodem 
z obciążeniem 

3  35 sek 5 kg 

Stabilizacja boczna Ławeczka bokiem z 
podniesioną ręką i 

nogą 

3  35 sek każda 
strona 

 

Ćwiczenia 
antyrotacyjne 

Ławeczka przodem 
z podciąganiem 

hantelka 

3 12 x każda 
strona 

 2 hantle 
2.5 kg 

Stabilizacja przeciw 
siłom dynamicznym 

“Rąbanie drewna” 
w pozycji stojącej 

3 12 x każda 
strona 

 2 hantle 
2.5 kg 

Mostkowanie Mostek Cook`a bez 
rąk na poduszce 

równoważnej 

3  7x5sek/każda 
strona 

 

Podparcie dwu i 
trójpunktowe 

„Superman” na 
poduszce 

równoważnej 

3  7x5sek/każda 
noga 

 

Wstawanie i zginanie Przenoszenie piłki 
fitness z rąk do nóg 

3 12 x   

      

 

Sesja 18 – Faza 3 – Tydzień 9 

Trenowany aspekt Ćwiczenie Serie Powtórzenia Czas pracy Obciążenie 
      

Stabilizacja frontalna Ławeczka przodem 
na piłce fitness z 

obrotami 

3  35 sek  

Stabilizacja boczna Ławeczka bokiem z 
podniesioną ręką i 

nogą 

3  35 sek każda 
strona 

 

Ćwiczenia 
antyrotacyjne 

Ławeczka przodem 
z podciąganiem 

hantelka 

3 12 x każda 
strona 

 2 hantle 
2.5 kg 

Stabilizacja przeciw 
siłom dynamicznym 

Wyrzut ciężarka w 
górę – z przysiadu 
do pozycji stojącej 

3 12 x każda 
strona 

 2 hantle 
2.5 kg 

Mostkowanie Mostek obunóż  na 
piłce fitness 

3  35 sek  

Podparcie dwu i 
trójpunktowe 

„Superman” na 
poduszce 

równoważnej 

3  7x5sek/każda 
noga 

 

Wstawanie i zginanie Wstawanie pełne 3 8 x każda 
strona 

 Hantelka 
2.5 kg 
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Sesja 19 – Faza 4 – Tydzień 10 

Trenowany aspekt Ćwiczenie Serie Powtórzenia Czas pracy Obciążenie 
      

Stabilizacja frontalna Rolowanie Ab Wheel 3 8 x   
Stabilizacja boczna Ławeczka bokiem z 

podniesioną ręką i 
nogą (obciążenie) 

3  25 sek każda 
strona 

Hantelka 
2.5 kg 

Ćwiczenia 
antyrotacyjne 

Ławeczka przodem z 
podciąganiem 

hantelka (nogi na 
podwyższeniu) 

3 8 x każda 
strona 

 2 hantle 
2.5 kg 

Stabilizacja przeciw 
siłom dynamicznym 

Rotacja tułowia na 
piłce fitness 

3 8 x każda 
strona 

 2 hantle 
2.5 kg 

Mostkowanie Mostek obunóż z 
obciążeniem 

3  5x5sek 10 kg 

Podparcie dwu i 
trójpunktowe 

„Superman” w 
podparciu 

dwupunktowym 
(dłoń, stopa) 

3  5x5sek/każda 
noga 

 

Wstawanie i zginanie „Scyzoryki” 3 8 x   
      

 

Sesja 20 – Faza 4 – Tydzień 10 

Trenowany aspekt Ćwiczenie Serie Powtórzenia Czas pracy Obciążenie  
      

Stabilizacja frontalna Rolowanie Ab Wheel  3 8 x   
Stabilizacja boczna Ławeczka bokiem z 

podniesioną ręką i 
nogą (obciążenie) 

3  25 sek każda 
strona 

Hantelka 
2.5 kg 

Ćwiczenia 
antyrotacyjne 

Ławeczka przodem z 
podciąganiem 

hantelka (nogi na 
podwyższeniu) 

3 8 x każda 
strona 

 2 hantle 
2.5 kg 

Stabilizacja przeciw 
siłom dynamicznym 

Wyrzut ciężarka w 
górę – z wejściem na 

podwyższenie 

3 8 x każda 
strona 

 2 hantle 
2.5 kg 

Mostkowanie Mostek jednonóż  na 
piłce fitness 

3  5x5sek/każda 
noga 

 

Podparcie dwu i 
trójpunktowe 

„Superman” w 
podparciu 

dwupunktowym 
(dłoń, stopa) 

3  5x5sek/każda 
noga 

 

Wstawanie i zginanie Wstawanie pełne 3 4 x każda 
strona 

 Hantelka 5 
kg 
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Sesja 21 – Faza 4 – Tydzień 11 

Trenowany aspekt Ćwiczenie Serie Powtórzenia Czas pracy Obciążenie 
      

Stabilizacja frontalna Rolowanie Ab Wheel  3 10 x   
Stabilizacja boczna Ławeczka bokiem z 

podniesioną ręką i 
nogą (obciążenie) 

3  30 sek każda 
strona 

Hantelka 
2.5 kg 

Ćwiczenia 
antyrotacyjne 

Ławeczka przodem z 
podciąganiem 

hantelka (nogi na 
podwyższeniu) 

3 10 x każda 
strona 

 2 hantle 
2.5 kg 

Stabilizacja przeciw 
siłom dynamicznym 

Rotacja tułowia na 
piłce fitness 

3 10 x każda 
strona 

 2 hantle 
2.5 kg 

Mostkowanie Mostek obunóż z 
obciążeniem 

3  6x5sek 10 kg 

Podparcie dwu i 
trójpunktowe 

„Superman” w 
podparciu 

dwupunktowym 
(dłoń, stopa) 

3  6x5sek/każda 
noga 

 

Wstawanie i zginanie „Scyzoryki” 3 10 x   
      

 

Sesja 22 – Faza 4 – Tydzień 11 

Trenowany aspekt Ćwiczenie Serie Powtórzenia Czas pracy Obciążenie 
      

Stabilizacja frontalna Rolowanie Ab Wheel  3 10 x   
Stabilizacja boczna Ławeczka bokiem z 

podniesioną ręką i 
nogą (obciążenie) 

3  30 sek każda 
strona 

Hantelka 
2.5 kg 

Ćwiczenia 
antyrotacyjne 

Ławeczka przodem z 
podciąganiem 

hantelka (nogi na 
podwyższeniu) 

3 10 x każda 
strona 

 2 hantle 
2.5 kg 

Stabilizacja przeciw 
siłom dynamicznym 

Wyrzut ciężarka w 
górę – z wejściem na 

podwyższenie 

3 10 x każda 
strona 

 2 hantle 
2.5 kg 

Mostkowanie Mostek jednonóż  na 
piłce fitness 

3  6x5sek/każda 
noga 

 

Podparcie dwu i 
trójpunktowe 

„Superman” w 
podparciu 

dwupunktowym 
(dłoń, stopa) 

3  6x5sek/każda 
noga 

 

Wstawanie i zginanie Wstawanie pełne 3 6 x każda 
strona 

 Hantelka 5 
kg 
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Sesja 23 – Faza 4 – Tydzień 12 

Trenowany aspekt Ćwiczenie Serie Powtórzenia Czas pracy Obciążenie 
      

Stabilizacja frontalna Rolowanie Ab Wheel  3 12 x   
Stabilizacja boczna Ławeczka bokiem z 

podniesioną ręką i 
nogą (obciążenie) 

3  35 sek każda 
strona 

Hantelka 
2.5 kg 

Ćwiczenia 
antyrotacyjne 

Ławeczka przodem z 
podciąganiem 

hantelka (nogi na 
podwyższeniu) 

3 12 x każda 
strona 

 2 hantle 
2.5 kg 

Stabilizacja przeciw 
siłom dynamicznym 

Rotacja tułowia na 
piłce fitness 

3 12 x każda 
strona 

 2 hantle 
2.5 kg 

Mostkowanie Mostek obunóż z 
obciążeniem 

3  7x5sek 10 kg 

Podparcie dwu i 
trójpunktowe 

„Superman” w 
podparciu 

dwupunktowym 
(dłoń, stopa) 

3  7x5sek/każda 
noga 

 

Wstawanie i zginanie „Scyzoryki” 3 12 x   
      

 

Sesja 24 – Faza 4 – Tydzień 12 

Trenowany aspekt Ćwiczenie Serie Powtórzenia Czas pracy Obciążenie 
      

Stabilizacja frontalna Rolowanie Ab Wheel  3 12 x   
Stabilizacja boczna Ławeczka bokiem z 

podniesioną ręką i 
nogą (obciążenie) 

3  35 sek każda 
strona 

Hantelka 
2.5 kg 

Ćwiczenia 
antyrotacyjne 

Ławeczka przodem z 
podciąganiem 

hantelka (nogi na 
podwyższeniu) 

3 12 x każda 
strona 

 2 hantle 
2.5 kg 

Stabilizacja przeciw 
siłom dynamicznym 

Wyrzut ciężarka w 
górę – z wejściem na 

podwyższenie 

3 12 x każda 
strona 

 2 hantle 
2.5 kg 

Mostkowanie Mostek jednonóż  na 
piłce fitness 

3  7x5sek/każda 
noga 

 

Podparcie dwu i 
trójpunktowe 

„Superman” w 
podparciu 

dwupunktowym 
(dłoń, stopa) 

3  7x5sek/każda 
noga 

 

Wstawanie i 
zginanie 

Wstawanie pełne 3 8 x każda 
strona 

 Hantelka 5 
kg 
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PLAN TRENINGOWY
CORE STABILITY

STABILIZACJA MIĘŚNI GŁĘBOKICH

OPISY ĆWICZEŃ
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Ćwiczenie nr 1: Ławeczka przodem. 

 

Pozycja wyjściowa: podpieramy się na podłożu na łokciach. Całe 

ciało w jednej linii, plecy proste. Nogi wyprostowane, podpieramy się 

na palcach stóp. Wszystkie mięśnie napięte. Ręce ułożone równolegle 

do siebie. Nie łączymy dłoni. 

 

Wykonanie: zachowując cały czas pozycję wyjściową wytrzymujemy    

w danej pozycji przez cały czas trwania ćwiczenia. Pamiętajmy             

o właściwym sposobie oddychania. Starajmy się, aby wydech był długi 

około 5 sekundowy, natomiast wdech szybki. Biodra cały czas w linii       

z resztą ciała. Zachowujemy równowagę i nie chwiejemy się na boki. 
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Ćwiczenie nr 2: Ławeczka bokiem. 

 

Pozycja wyjściowa: podpieramy się na łokciu prawej ręki i na stopach. 

Biodra uniesione do góry. Całe ciało w jednej linii. Nogi wyprostowane. 

Ręka na której się podpieramy ułożona jest prostopadle do ciała. 

Druga ręka wyprostowana i uniesiona do góry. 

 

Wykonanie: zachowując cały czas pozycję wyjściową wytrzymujemy   

w danej pozycji przez cały czas trwania ćwiczenia. Pamiętajmy              

o właściwym sposobie oddychania. Starajmy się, aby wydech był długi 

około 5 sekundowy, natomiast wdech szybki. Biodra nie mogą opadać 

w dół. Zachowujemy równowagę i nie chwiejemy się na boki. 

Ćwiczenie wykonujemy na prawej i lewej ręce. 
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Ćwiczenie nr 3: Plank reach. 

 

Pozycja wyjściowa: pozycja wyjściowa taka sama jak w przypadku 

ławeczki przodem. Podpieramy się na podłożu na łokciach. Całe ciało 

w jednej linii, plecy proste. Nogi wyprostowane, podpieramy się na 

palcach stóp. Wszystkie mięśnie napięte. Ręce ułożone równolegle do 

siebie. Nie łączymy dłoni. Około 30 cm przed nami ustawiamy 

pachołek (jeżeli nie mamy pachołków treningowych do dyspozycji 

możemy użyć dowolnego przedmiotu, np. piłki). 

 

Wykonanie: utrzymując ciało w pozycji wyjściowej wykonujemy ruch 

ręką do przodu i próbujemy dotknąć ustawiony przed nami pachołek. 

Ruch wykonujemy na zmianę raz prawą, raz lewą ręką. Zmiana 

dotykającej ręki co 5 sekund. Bardzo ważne jest prawidłowe 

oddychanie. Szybki wdech natomiast wydech powinien być długi 5 

sekundowy. Podczas wykonywania ćwiczenia staramy się nie skręcać 

tułowia. Biodra nie mogą opadać w dół, ale też nie powinniśmy ich 

wypychać zbytnio w górę. 
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Ćwiczenie nr 4: „Rąbanie drewna” klęcząc w linii. 

 

Pozycja wyjściowa: stajemy w pozycji wykroku. Prawa noga z przodu, 

podparcie na całej stopie płasko postawionej na podłożu. Kolano 

zgięte pod kątem około 90 stopni. Lewa noga z tyłu, podparcie na 

palcach stopy. Kolano opiera się na podłożu, zgięte pod kątem około 

90 stopni. Zarówno stopa prawa jak i lewe kolano oraz palce stóp 

musza znajdować się w jednej linii. Najlepiej wyznaczyć linię prostą na 

podłożu. W dłoniach trzymamy 2 hantelki z odpowiednim 

obciążeniem. Hantle trzymamy na wysokości głowy. 

 

Wykonanie: przez cały czas ćwiczenia utrzymujemy pozycję wyjściową, 

obie nogi w jednej linii, plecy proste, głowa w górze. Ręce, w których 

trzymamy hantle natomiast wykonują ruch w dół taki jak przy rąbaniu 

drewna (stąd nazwa ćwiczenia). Wykonywany ruch powinien być dość 

dynamiczny. Przy wykonywaniu ruchu w dół ciało nie powinno się 

skręcać. Cały czas utrzymujemy równowagę.  

WWW.TRENING-PILKARSKI.PL48



Ćwiczenie nr 5: Mostek Cook`a. 

 

Pozycja wyjściowa: kładziemy się na plecach, obie stopy płasko na 

ziemi. Podciągnij jedną z nóg pod klatkę piersiową używając obu rąk. 

Aby być pewnym że nogą jest mocno dociągnięta do klatki piersiowej 

umieszczamy piłeczkę tenisową w okolicy biodra (piłeczka nie może 

nam wypaść podczas wykonywania ćwiczenia). Druga noga powinna 

być zgięta pod kątem 90 stopni. Palce stopy uniesione w górę 

(podpieramy się na pięcie).  

 

Wykonanie: z pozycji wyjściowej unosimy biodra w górę, ręce trzymają 

cały czas za nogę (piłka tenisowa nie może wypaść). Palce drugiej 

stopy w górze. Wykonywany ruch w górę powinien odbywać się 

poprzez odpychanie za pomocą pięty na podłożu. Biodra utrzymujemy 

w górze przez 5 sekund. W tym czasie wykonujemy długi wydech przez 

usta. Następnie opuszczamy biodra, bierzemy wdech i powtarzamy 

ćwiczenie. Mostek wykonujemy dla prawej i lewej nogi. 
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Ćwiczenie nr 6: Podparcie na łokciach z unoszeniem nogi. 

 

Pozycja wyjściowa: podpieramy się na łokciach obu rąk na podłożu. 

Ręce powinny być ułożone równolegle do siebie. Nogi zgięte, 

podpieramy się na kolanach. Pod prawe kolano wkładamy poduszkę 

równoważną. Plecy powinny być proste.  

 

Wykonanie: z pozycji wyjściowej unosimy do góry jedną z nóg. Noga 

powinna być zgięta w kolanie pod kątem około 90 stopni. Do góry 

unosimy tą nogę pod którą nie znajduje się poduszka równoważna. 

Reszta ciała pozostaje w pozycji wyjściowej. Przytrzymujemy nogę        

w górze przez 5 sekund wykonując w tym czasie długi wydech przez 

usta. Wykonujemy określoną liczbę powtórzeń i to samo wykonujemy 

dla drugiej nogi. 
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Ćwiczenie nr 7: Unoszenie tułowia – nogi proste. 

 

Pozycja wyjściowa: kładziemy się na plecach. Nogi wyprostowane, 

położone blisko siebie. Palce stóp skierowane w górę. Ręce proste, 

ułożone wzdłuż tułowia.  

 

Wykonanie: rozpoczynając z pozycji wyjściowej unosimy tułów do gór, 

do pozycji siedzącej. Tułów powinien być cały czas prosty. Unosząc się 

do góry robimy to w sposób kontrolowany, nie odbijamy się od ziemi      

i nie opadamy na ziemię w sposób bezwładny. Ręce pozostają 

wyprostowane, pomagają kontrolować wykonywany ruch przesuwając 

się wzdłuż tułowia. Nogi cały czas pozostają na ziemi, nie uginamy 

kolan. 
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Ćwiczenie nr 8: Rolowanie piłki fitness. 

 

Pozycja wyjściowa: klęczymy na obu nogach (pod kolanami możemy 

umieścić poduszkę równoważną lub coś miękkiego). Tułów prosty, 

patrzymy przed siebie. Dłonie opierają się o piłkę fitness umieszczoną 

przed nami. 

 

Wykonanie: w sposób kontrolowany rolujemy piłkę fitness do przodu, 

zaczynając od dłoni a kończąc na łokciach. Następnie wykonujemy 

ruch powrotny przyciągając piłkę do siebie. Nogi cały czas zgięte         

w kolanach. Wykonując ruch do przodu stopy unoszą się do góry. 

Mięśnie tułowia powinny być cały czas napięte.  
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Ćwiczenie nr 9: Wyrzut ciężarka w górę klęcząc w linii. 

 

Pozycja wyjściowa: stajemy w pozycji wykroku. Prawa noga z przodu, 

podparcie na całej stopie płasko postawionej na podłożu. Kolano 

zgięte pod kątem około 90 stopni. Lewa noga z tyłu, podparcie na 

palcach stopy. Kolano opiera się na podłożu, zgięte pod kątem około 

90 stopni. Zarówno stopa prawa jak i lewe kolano oraz palce stóp 

musza znajdować się w jednej linii. Najlepiej wyznaczyć linię prostą na 

podłożu. W dłoniach trzymamy 2 hantelki z odpowiednim 

obciążeniem. Hantle trzymamy na wysokości klatki piersiowej. 

 

Wykonanie: przez cały czas ćwiczenia utrzymujemy pozycję wyjściową, 

obie nogi w jednej linii, plecy proste, głowa w górze. Ręce, w których 

trzymamy hantle natomiast wykonują ruch w górę (wyrzut hantelek). 

Wyrzut ciężarków wykonujemy w górę i z lekko rotacją do boku (jeżeli 

prawa noga z przodu to rotacja w prawo i odwrotnie). Wykonywany 

ruch powinien być dość dynamiczny. Przy wykonywaniu ruchu pracują 

tylko ręce. Cały czas utrzymujemy równowagę.  
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Ćwiczenie nr 10: Mostek obunóż. 

 

Pozycja wyjściowa: kładziemy się na plecach. Ręce wyprostowane        

i rozłożone lekko do boku. Nogi zgięte w kolanach, stopy blisko siebie. 

Palce stóp skierowane w górę. Podparcie na piętach. 

 

Wykonanie: z pozycji wyjściowej unosimy biodra w górę, tak aby biodra 

były w jednej linii z tułowiem. Nogi pozostają cały czas ugięte,               

a palce stóp skierowane w górę. Ręce pozostają na podłożu. W takiej 

pozycji wytrzymujemy przez 5 sekund wykonując długi wydech przez 

usta. Następnie biodra opuszczamy i powtarzamy ruch. Wykonujemy 

określoną w programie liczbę powtórzeń. 
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Ćwiczenie nr 11: Wstawanie 1/4. 

 

Pozycja wyjściowa: kładziemy się na plecach. W jednej z rąk trzymamy 

hantelkę, ręka uniesiona do góry. Druga ręka rozłożona na bok, płasko 

na podłożu. Jedna noga zgięta w kolanie, podparcie na całej stopie 

(jeżeli hantelkę trzymamy w prawej ręce to prawa noga będzie zgięta). 

Druga noga prosta, odsunięta na bok, stopa rotuje na zewnątrz.  

 

Wykonanie: trzymając cały czas hantelkę w górze unosimy tułów do 

góry do momentu, w którym podpieramy się na łokciu drugiej ręki. 

Tułów skręca się delikatnie w stronę ręki na której następuje podparcie. 

Nogi pozostają w niezmienionej pozycji. 
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Ćwiczenie nr 12: Ławeczka przodem – „piła”. 

 

Pozycja wyjściowa: podpieramy się na podłożu na łokciach. Całe 

ciało w jednej linii, plecy proste, głowa w górze. Nogi wyprostowane, 

podpieramy się na palcach stóp. Wszystkie mięśnie napięte. Ręce 

ułożone równolegle do siebie. Nie łączymy dłoni. 

 

Wykonanie: w przypadku tej ławeczki wykonujemy ruch polegający na 

przesuwaniu całego ciała do tyłu i do przodu. Ruch ten wykonujemy 

na palcach stóp. Wykonujemy kilka drobnych kroków do tyłu, łokcie 

pozostają cały czas w tym samym miejscu. Następnie wracamy do 

pozycji wyjściowej. Ruch ten wykonujemy przez określony czas 

ćwiczenia. Ważne jest aby utrzymywać prawidłową pozycję ciała przez 

cały czas wykonywania ćwiczenia (całe ciało w jednej linii). 
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Ćwiczenie nr 13: Ławeczka bokiem z podciąganiem ciężarka. 

 

Pozycja wyjściowa: podpieramy się na łokciu prawej ręki i na stopach. 

Biodra uniesione do góry. Całe ciało w jednej linii. Nogi wyprostowane. 

Ręka na której się podpieramy ułożona jest prostopadle do ciała.        

W drugiej ręce trzymamy hantelkę. 

 

Wykonanie: zachowując cały czas pozycję wyjściową wykonujemy 

ruch ręką, w której trzymamy hantelkę do boku, prostując rękę.  

Dodatkowy ruch ręką z obciążeniem wymusza większe zaangażowanie 

mięśni stabilizujących. Ćwiczenie wykonujemy na prawej i lewej stronie. 

Pamiętajmy, aby biodra były cały czas w linii z resztą ciała. 

Zachowujemy równowagę i nie chwiejemy się na boki. 
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Ćwiczenie nr 14: Ławeczka „zegar”. 

 

Pozycja wyjściowa: pozycja wyjściowa podobna jak w przypadku 

zwykłej ławeczki przodem, ale zamiast na łokciach podpieramy się na 

dłoniach. Ręce są wyprostowane. Całe ciało w jednej linii (tułów, 

biodra, nogi). Mięśnie napięte. 

 

Wykonanie: ćwiczenie zaczynamy od położenie prawej, a następnie 

lewej ręki na godzinie 12. Następnie przesuwamy prawą rękę na 

godzinę pierwszą, a rękę lewą na godzinę jedenastą. Ćwiczenie 

wykonujemy przesuwając się po tarczy wyimaginowanego zegara, aż 

dojdziemy do godziny szóstej. Następnie, w ten sam sposób wracamy 

na godzinę dwunastą. Podczas wykonywania ćwiczenia powinniśmy 

cały czas zachowywać równowagę, nie opuszczamy bioder, ani nie 

wynosimy ich nadmiernie do góry. 
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Ćwiczenie nr 15: „Rąbanie drewna” w pozycji wykroku. 

 

Pozycja wyjściowa: stajemy w pozycji wykroku. Prawa noga z przodu, 

podparcie na całej stopie płasko postawionej na podłożu. Kolano 

zgięte pod kątem około 90 stopni. Lewa noga z tyłu, podparcie na 

palcach stopy. Kolano zgięte pod kątem około 90 stopni, powinno 

znajdować się kilka centymetrów nad ziemią podczas wykonywania 

ćwiczenia. W dłoniach trzymamy 2 hantelki z odpowiednim 

obciążeniem. Hantle trzymamy na wysokości głowy. 

 

Wykonanie: przez cały czas ćwiczenia utrzymujemy pozycję wyjściową, 

plecy proste, głowa w górze. Ręce, w których trzymamy hantle 

natomiast wykonują ruch w dół taki jak przy rąbaniu drewna (stąd 

nazwa ćwiczenia). Wykonywany ruch powinien być dość dynamiczny. 

Przy wykonywaniu ruchu w dół ciało nie powinno się skręcać. Cały 

czas utrzymujemy równowagę.  
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Ćwiczenie nr 16: Mostek Cook`a bez rąk. 

 

Pozycja wyjściowa: kładziemy się na plecach, obie stopy płasko na 

ziemi. Podciągnij jedną z nóg pod klatkę piersiową. Aby być pewnym 

że nogą jest mocno dociągnięta do klatki piersiowej umieszczamy 

piłeczkę tenisową w okolicy biodra (piłeczka nie może nam wypaść 

podczas wykonywania ćwiczenia). Druga noga powinna być zgięta 

pod kątem 90 stopni. Palce stopy uniesione w górę (podpieramy się na 

pięcie).  

 

Wykonanie: z pozycji wyjściowej unosimy biodra w górę, tak aby 

piłeczka tenisowa nie wypadała. Palce drugiej stopy w górze. 

Wykonywany ruch w górę powinien odbywać się poprzez odpychanie 

za pomocą pięty na podłożu. Biodra utrzymujemy w górze przez 5 

sekund. W tym czasie wykonujemy długi wydech przez usta. Następnie 

opuszczamy biodra, bierzemy wdech i powtarzamy ćwiczenie. Mostek 

wykonujemy dla prawej i lewej nogi. 
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Ćwiczenie nr 17: Podparcie na dłoniach z unoszeniem nogi. 

 

Pozycja wyjściowa: podpieramy się na dłoniach obu rąk na podłożu. 

Ręce powinny być proste w łokciach, rozstawione na szerokość około 

40 cm. Nogi zgięte, podpieramy się na kolanach. Pod prawe kolano 

wkładamy poduszkę równoważną. Plecy powinny być proste.  

 

Wykonanie: z pozycji wyjściowej unosimy do góry jedną z nóg. Noga 

powinna być zgięta w kolanie pod kątem około 90 stopni. Do góry 

unosimy tą nogę pod którą nie znajduje się poduszka równoważna. 

Reszta ciała pozostaje w pozycji wyjściowej. Przytrzymujemy nogę        

w górze przez 5 sekund wykonując w tym czasie długi wydech przez 

usta. Wykonujemy określoną liczbę powtórzeń i to samo wykonujemy 

dla drugiej nogi. 
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Ćwiczenie nr 18: Unoszenie tułowia (ręce na klatce) – nogi proste. 

 

Pozycja wyjściowa: kładziemy się na plecach. Nogi wyprostowane, 

położone blisko siebie. Palce stóp skierowane w górę. Ręce 

skrzyżowane, ułożone na klatce piersiowej.  

 

Wykonanie: rozpoczynając z pozycji wyjściowej unosimy tułów do gór, 

do pozycji siedzącej. Tułów powinien być cały czas prosty. Unosząc się 

do góry robimy to w sposób kontrolowany, nie odbijamy się od ziemi       

i nie opadamy na ziemię w sposób bezwładny. Ręce pozostają 

skrzyżowane na klatce piersiowej. Nogi cały czas pozostają na ziemi, 

nie uginamy kolan. 
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Ćwiczenie nr 19: 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 wykonywania ćwiczenia. 
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Ćwiczenie nr 20: Wyrzut ciężarka w górę w pozycji wykroku. 

 

Pozycja wyjściowa: stajemy w pozycji wykroku. Prawa noga z przodu, 

podparcie na całej stopie płasko postawionej na podłożu. Kolano 

zgięte pod kątem około 90 stopni. Lewa noga z tyłu, podparcie na 

palcach stopy. Kolano zgięte pod kątem około 90 stopni, znajduje się 

kilka centymetrów nad ziemią. W dłoniach trzymamy 2 hantelki              

z odpowiednim obciążeniem. Hantle trzymamy na wysokości klatki 

piersiowej. 

 

Wykonanie: przez cały czas ćwiczenia utrzymujemy pozycję wyjściową, 

plecy proste, głowa w górze. Ręce, w których trzymamy hantle 

natomiast wykonują ruch w górę (wyrzut hantelek). Wyrzut ciężarków 

wykonujemy w górę i z lekko rotacją do boku (jeżeli prawa noga             

z przodu to rotacja w prawo i odwrotnie). Wykonywany ruch powinien 

być dość dynamiczny. Przy wykonywaniu ruchu pracują tylko ręce. 

Cały czas utrzymujemy równowagę.  
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Ćwiczenie nr 21: Mostek obunóż - marsz. 

 

 

Pozycja wyjściowa: kładziemy się na plecach. Ręce wyprostowane        

i rozłożone lekko do boku. Nogi zgięte w kolanach, stopy blisko siebie. 

Palce stóp skierowane w górę. Podparcie na piętach. 

 

Wykonanie: z pozycji wyjściowej unosimy biodra w górę, tak aby biodra 

były  w jednej linii z tułowiem. Nogi pozostają cały czas ugięte,              

a palce stóp skierowane w górę. Ręce pozostają na podłożu. 

Dodajemy do ćwiczenia element dynamiczny w postaci

naprzemiennego prostowania jednej z nóg (raz prawa, raz lewa noga). 

Wykonujemy określoną w programie liczbę powtórzeń. 
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Ćwiczenie nr 22: Wstawanie 1/2. 

 

Pozycja wyjściowa: kładziemy się na plecach. W jednej z rąk trzymamy 

hantelkę, ręka uniesiona do góry. Druga ręka rozłożona na bok, płasko 

na podłożu. Jedna noga zgięta w kolanie, podparcie na całej stopie 

(jeżeli hantelkę trzymamy w prawej ręce to prawa noga będzie zgięta). 

Druga noga prosta, odsunięta na bok, stopa rotuje na zewnątrz.  

 

Wykonanie: trzymając cały czas hantelkę w górze unosimy tułów do 

góry do momentu w którym podpieramy się na łokciu drugiej ręki. 

Tułów skręca się delikatnie w stronę ręki, na której następuje podparcie. 

Nogi pozostają w niezmienionej pozycji. W drugim etapie ćwiczenia 

unosimy biodra w górę  i podpieramy się na stopie nogi znajdującej się 

po tej samej stronie co ręka, na której się podpieramy. 
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Ćwiczenie nr 23: Ławeczka przodem z obciążeniem. 

 

 

Pozycja wyjściowa: podpieramy się na podłożu na łokciach. Całe 

ciało w jednej linii, plecy proste. Nogi wyprostowane, podpieramy się 

na palcach stóp. Wszystkie mięśnie napięte. Ręce ułożone równolegle 

do siebie. Nie łączymy dłoni. Na plecach kładziemy obciążenie 

zgodne z programem. 

 

Wykonanie: zachowując cały czas pozycję wyjściową wytrzymujemy    

w danej pozycji przez cały czas trwania ćwiczenia. Pamiętajmy             

o właściwym sposobie oddychania. Starajmy się, aby wydech był długi 

około 5 sekundowy, natomiast wdech szybki. Biodra cały czas w linii       

z resztą ciała. Zachowujemy równowagę    i nie chwiejemy się na boki. 
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Ćwiczenie nr 24: Ławeczka bokiem z podniesioną ręką i nogą. 

 

 

Pozycja wyjściowa: podpieramy się na łokciu prawej ręki i na stopach. 

Biodra uniesione do góry. Całe ciało w jednej linii. Nogi wyprostowane. 

Ręka, na której się podpieramy ułożona jest prostopadle do ciała. 

Druga ręka wyprostowana      i uniesiona do góry. Do góry podnosimy 

również lewą nogę tworząc tzw. flagę. 

 

Wykonanie: zachowując cały czas pozycję wyjściową wytrzymujemy    

w danej pozycji przez cały czas trwania ćwiczenia. Pamiętajmy             

o właściwym sposobie oddychania. Starajmy się, aby wydech był długi 

około 5 sekundowy, natomiast wdech szybki. Biodra nie mogą 

odpadać w dół. Zachowujemy równowagę i nie chwiejemy się na 

boki. Ćwiczenie wykonujemy na prawej i lewej ręce. 
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Ćwiczenie nr 25: Ławeczka przodem z podciąganiem hantelka. 

 

 

Pozycja wyjściowa: w dłoniach trzymamy hantelki, na których 

podpieramy się na podłożu. Ręce wyprostowane, odległość między 

dłońmi około 40 cm.  Całe ciało w jednej linii, plecy proste. Nogi 

wyprostowane, podpieramy się na palcach stóp. Wszystkie mięśnie 

napięte.  

 

Wykonanie: zachowując cały czas pozycję wyjściową podciągamy do 

góry hantelkę raz prawą, raz lewą ręką. Hantelka powinna być 

podciągnięta na wysokość tułowia. Pamiętajmy o tym, aby 

utrzymywać równowagę podczas wykonywania ćwiczenia. Biodra nie 

mogą odpadać w dół ani rotować. Całe ciało powinno być stabilne       

i w jednej linii. 
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Ćwiczenie nr 26: „Rąbanie drewna” w pozycji stojącej. 

 

 

Pozycja wyjściowa: ćwiczenie rozpoczynamy w pozycji stojącej. Stopy 

ustawione są równolegle do siebie, rozstawione na szerokość bioder. 

Nogi i plecy proste, patrzymy przed siebie. W dłoniach trzymamy 

hantelki. Hantle trzymamy na wysokości głowy. 

 

 

Wykonanie: ręce, w których trzymamy hantle wykonują ruch w dół taki 

jak przy rąbaniu drewna (stąd nazwa ćwiczenia). Wykonywany ruch 

powinien być dość dynamiczny i płynny. Przy wykonywaniu ruchu 

występuje lekka rotacja do boku. Tułów oraz nogi lekko rotują               

w kierunku, w którym wykonywany jest ruch. Kolana uginają się 

minimalnie.   
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Ćwiczenie nr 27: Mostek Cook`a bez rąk na poduszce równoważnej. 

 

Pozycja wyjściowa: kładziemy się na plecach, obie stopy płasko na 

ziemi. Podciągnij jedną z nóg pod klatkę piersiową. Aby być pewnym 

że nogą jest mocno dociągnięta do klatki piersiowej umieszczamy 

piłeczkę tenisową w okolicy biodra (piłeczka nie może nam wypaść 

podczas wykonywania ćwiczenia). Druga noga powinna być zgięta 

pod kątem 90 stopni. Palce stopy uniesione w górę (podpieramy się na 

pięcie). Pod stopę, na której będziemy się unosić kładziemy poduszkę 

równoważną. 

 

Wykonanie: z pozycji wyjściowej unosimy biodra w górę, tak aby 

piłeczka tenisowa nie wypadała. Palce drugiej stopy w górze. 

Wykonywany ruch w górę powinien odbywać się poprzez odpychanie 

za pomocą pięty na niestabilnym podłożu. Biodra utrzymujemy w górze 

przez 5 sekund. W tym czasie wykonujemy długi wydech przez usta. 

Następnie opuszczamy biodra, bierzemy wdech i powtarzamy 

ćwiczenie. Mostek wykonujemy dla prawej i lewej nogi. 
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Ćwiczenie nr 28: „Superman” na poduszce równoważnej. 

 

 

Pozycja wyjściowa: podpieramy się na dłoniach obu rąk na podłożu. 

Ręce powinny być proste w łokciach, rozstawione na szerokość około 

40 cm. Nogi zgięte, podpieramy się na kolanach. Pod prawe kolano 

wkładamy poduszkę równoważną. Plecy powinny być proste.  

 

Wykonanie: z pozycji wyjściowej unosimy do góry prawą rękę i lewą 

nogę. Zarówno uniesiona ręka jak i noga powinny być proste, uniesione 

na wysokość pleców. Przytrzymujemy nogę i rękę  w górze przez 5 

sekund wykonując w tym czasie długi wydech przez usta. Wykonujemy 

określoną liczbę powtórzeń i to samo wykonujemy dla drugiej nogi          

i ręki. 
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Ćwiczenie nr 29: Przenoszenie piłki fitness z rąk do nóg. 

 

 

Pozycja wyjściowa: leżymy na plecach, ręce ułożone wzdłuż tułowia. 

Pomiędzy stopami znajduje się piłka fitness. 

 

Wykonanie: ściskamy piłkę fitness między stopami i unosimy nogi do 

góry. Nogi cały czas wyprostowane. Następnie unosimy tułowie do 

góry i rękoma odbieramy piłkę fitness. Opuszczamy nogi jednocześnie 

przenosząc piłkę fitness za głowę i kładąc ją na ziemi. 

 

Pozycja końcowa: leżymy na plecach. Nogi wyprostowane. W rękach 

trzymamy piłkę fitness. Ręce znajdują się za głową. Wracamy do 

pozycji wyjściowej  w sposób odwrotny. 
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Ćwiczenie nr 30: 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 31: Wyrzut ciężarka w górę – z przysiadu do pozycji 

stojącej. 

 

 

Pozycja wyjściowa: ćwiczenie rozpoczynamy w pozycji przysiadu. Stopy 

rozstawione na szerokość bioder, równolegle do siebie. Kolana nie 

wychodzą poza linię palców stóp. Plecy proste, głowa w górze, 

patrzymy przed siebie.  W dłoniach trzymamy 2 hantelki z odpowiednim 

obciążeniem. Hantle trzymamy na wysokości klatki piersiowej. 

 

Wykonanie: z pozycji przysiadu następuje ruch w górę do pełnego 

wyprostowania z jednoczesnym wyrzutem hantelek w górę. Wyrzut 

ciężarków wykonujemy w górę i z lekko rotacją do boku (raz w prawo, 

raz w lewo). Wykonywany ruch powinien być dość dynamiczny               

i jednocześnie płynny. Przez cały czas wykonywania ćwiczenia 

utrzymujemy równowagę oraz odpowiednią technikę wykonania 

przysiadu i wyrzutu rąk. 

WWW.TRENING-PILKARSKI.PL75



Ćwiczenie nr 32: Mostek obunóż na piłce fitness. 

 

 

Pozycja wyjściowa: kładziemy się na ziemi na plecach. Ręce wzdłuż 

tułowia. Stopy oparte na piłce fitness. Nogi ugięte w kolanach pod 

kątem około 90 stopni. Biodra znajdują się na ziemi. 

 

Wykonanie: unosimy biodra do góry tak, aby znajdowały się w jednej 

linii z tułowiem. Podparcie na stopach oraz na barkach. Nogi cały czas 

ugięte. W takiej pozycji wytrzymujemy przez cały czas trwania 

ćwiczenia. 
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Ćwiczenie nr 33: Wstawanie pełne. 

 

 

Pozycja wyjściowa: kładziemy się na plecach. W jednej z rąk trzymamy 

hantelkę, ręka uniesiona do góry. Druga ręka rozłożona na bok, płasko 

na podłożu. Jedna noga zgięta w kolanie, podparcie na całej stopie 

(jeżeli hantelkę trzymamy w prawej ręce to prawa noga będzie zgięta). 

Druga noga prosta, odsunięta na bok, stopa rotuje na zewnątrz.  

 

Wykonanie: trzymając cały czas hantelkę w górze unosimy tułów do 

góry do momentu, w którym podpieramy się na łokciu drugiej ręki. 

Tułów skręca się delikatnie w stronę ręki, na której następuje podparcie. 

Nogi pozostają w niezmienionej pozycji. W drugim etapie ćwiczenia 

unosimy biodra w górę i podpieramy się na stopie nogi znajdującej się 

po tej samej stronie co ręka, na której się podpieramy. Następnie 

przenosimy nogę, na której się podpieramy do tyłu i odrywamy rękę, na 

której się podpieramy. Powinniśmy znaleźć się w pozycji wykroku (jedna 

noga z przodu, druga z tyłu). Z pozycji wykroku wstajemy do pozycji 

stojącej. 
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Ćwiczenie nr 34: Rolowanie Ab wheel. 

 

 

Pozycja wyjściowa: ćwiczenie rozpoczynamy w pozycji klęczącej. Pod 

kolana wkładamy poduszkę równoważną. Kolana i stopy złączone.      

W dłoniach trzymamy przyrząd treningowy Ab Wheel. Ręce proste        

w łokciach. Plecy proste. 

 

 

Wykonanie: z pozycji wyjściowej następuje „rozjazd” do przodu                            

z wykorzystaniem Ab Wheel. Ręce powinny być wyprostowane przez 

cały czas wykonywania ćwiczenia. Biodra prostują się wraz z odjazdem 

koła do przodu. Kolana pozostają zgięte, a stopy unoszą się do góry. 

„Rozjazd” do przodu wykonujemy do momentu, w którym kółko 

znajdzie się dalej niż nasza głowa. Następnie wracamy do pozycji 

wyjściowej przyciągając kółko do siebie. 
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Ćwiczenie nr 35: Ławeczka bokiem z podniesioną ręką i nogą 

(obciążenie). 

 

 

Pozycja wyjściowa: podpieramy się na łokciu prawej ręki i na stopach. 

Biodra uniesione do góry. Całe ciało w jednej linii. Nogi wyprostowane. 

Ręka, na której się podpieramy ułożona jest prostopadle do ciała. 

Druga ręka wyprostowana i uniesiona do góry (w dłoni trzymamy 

hantelkę z obciążeniem). Do góry podnosimy również lewą nogę 

tworząc tzw. flagę. 

 

Wykonanie: zachowując cały czas pozycję wyjściową wytrzymujemy    

w danej pozycji przez cały czas trwania ćwiczenia. Pamiętajmy             

o właściwym sposobie oddychania. Starajmy się, aby wydech był długi 

około 5 sekundowy, natomiast wdech szybki. Biodra nie mogą 

odpadać w dół. Zachowujemy równowagę i nie chwiejemy się na 

boki. Ćwiczenie wykonujemy na prawej i lewej ręce. 
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Ćwiczenie nr 36: Ławeczka przodem z podciąganiem hantelka (nogi 

na podwyższeniu). 

 

 

Pozycja wyjściowa: w dłoniach trzymamy hantelki, na których 

podpieramy się na podłożu. Ręce wyprostowane, odległość między 

dłońmi około 40 cm.  Całe ciało w jednej linii, plecy proste. Nogi 

wyprostowane, podpieramy się na palcach stóp. Nogi opieramy na 

podwyższeniu (ławeczka, stołek lub krzesło) Wszystkie mięśnie napięte.  

 

Wykonanie: zachowując cały czas pozycję wyjściową podciągamy do 

góry hantelkę raz prawą, raz lewą ręką. Hantelka powinna być 

podciągnięta na wysokość tułowia. Pamiętajmy o tym, aby 

utrzymywać równowagę podczas wykonywania ćwiczenia. Biodra nie 

mogą odpadać w dół ani rotować. Całe ciało powinno być stabilne      

i w jednej linii. 
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Ćwiczenie nr 37: Rotacja tułowia na piłce fitness. 

 

 

Pozycja wyjściowa: kładziemy się na plecach na piłce fitness. Punkt 

podparcia pod barkami. Stopy znajdują się na ziemi. Lekko 

rozstawione, równolegle do siebie. Nogi zgięte w kolanach pod kątem 

około 90 stopni. Ręce wyciągnięte     w górę, wyprostowane. 

 

Wykonanie: z pozycji wyjściowej wykonujemy rotację tułowia w prawo. 

Ręce cały czas wyprostowane, przenosimy je na bok wraz z rotacją 

tułowia. Następnie wracamy do pozycji wyjściowej i wykonujemy 

ponowną rotację tym razem w lewo. Ręce podążają za rotacją 

tułowia. Aby utrudnić wykonanie ćwiczenia możemy dodać 

obciążenie, które trzymamy w dłoniach. 
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Ćwiczenie nr 38: Mostek obunóż z obciążeniem. 

 

 

Pozycja wyjściowa: kładziemy się na plecach. Nogi zgięte w kolanach, 

stopy blisko siebie. Palce stóp skierowane w górę. Podparcie na 

piętach. Na biodrach kładziemy obciążenie i przytrzymujemy rękoma. 

 

Wykonanie: z pozycji wyjściowej unosimy biodra w górę, tak aby biodra 

były w jednej linii z tułowiem. Nogi pozostają cały czas ugięte,                 

a palce stóp skierowane w górę. Ręce przytrzymują obciążenie.           

W takiej pozycji wytrzymujemy przez 5 sekund wykonując długi wydech 

przez usta. Następnie biodra opuszczamy i powtarzamy ruch. 

Wykonujemy określoną w programie liczbę powtórzeń. 
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Ćwiczenie nr 39: „Superman” w podparciu dwupunktowym (dłoń, 

stopa). 

 

 

Pozycja wyjściowa: podpieramy się na dłoniach obu rąk na podłożu. 

Ręce powinny być proste w łokciach, rozstawione na szerokość około 

40 cm. Nogi również wyprostowane, podpieramy się na palcach stóp. 

 

Wykonanie: z pozycji wyjściowej unosimy do góry prawą rękę i lewą 

nogę. Zarówno uniesiona ręka jak i noga powinny być wyprostowane. 

Przytrzymujemy nogę i rękę  w górze przez 5 sekund wykonując w tym 

czasie długi wydech przez usta. Wykonujemy określoną liczbę 

powtórzeń i to samo powtarzamy dla drugiej nogi i ręki. 
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Ćwiczenie nr 40: „Scyzoryki”. 

 

 

Pozycja wyjściowa: kładziemy się na plecach. Nogi wyprostowane, 

ułożone obok siebie. Ręce proste, przeniesione do tyłu za głowę. 

 

 

Wykonanie: z pozycji wyjściowej jednocześnie unosimy do góry tułów                  

i wyprostowane ręce oraz proste nogi. Palcami dłoni próbujemy 

dosięgnąć do stóp. Ruch musi być zsynchronizowany i  wykonywany     

w sposób kontrolowany i płynny. Wykonujemy określoną w programie 

liczbę powtórzeń. 
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Ćwiczenie nr 41: Wyrzut ciężarka w górę z wejściem na podwyższenie. 

 

 

Pozycja wyjściowa: jedna noga prosta, podparcie na całej stopie. 

Drugą nogę stawiamy na podwyższeniu (ławeczka, stołek). Stoimy 

bokiem do podwyższenia na którym trzymamy nogę. Stopy rozstawione 

na szerokość bioder, równolegle do siebie. W dłoniach trzymamy 2 

hantelki z odpowiednim obciążeniem. Hantle trzymamy na wysokości 

klatki piersiowej. 

 

Wykonanie: z pozycji wyjściowej następuje ruch w górę czyli wejście na 

podwyższenie z jednoczesnym wyrzutem hantelek w górę. Podparcie 

wyłącznie na jednej nodze (noga na podwyższeniu). Wyrzut ciężarków 

wykonujemy  w górę i z lekko rotacją do boku (w stronę nogi unoszonej 

do góry). Wykonywany ruch powinien być dość dynamiczny                    

i jednocześnie płynny. Przez cały czas wykonywania ćwiczenia 

utrzymujemy równowagę oraz odpowiednią technikę wykonania. 
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Ćwiczenie nr 42: Mostek jednonóż na piłce fitness. 

 

 

Pozycja wyjściowa: kładziemy się na plecach. Stopy umieszczamy na 

piłce fitness. Ręce ułożone na podłożu, rozłożone lekko do boku. 

Biodra na ziemi. 

 

Wykonanie: unosimy biodra do góry do momentu, w którym znajdą się             

w jednej linii z resztą ciała. Unosimy do góry jedną z nóg. Oparcie tylko 

na jednej nodze i na barkach. Wytrzymujemy w takiej pozycji przez 5 

sekund i zmieniamy nogę. Wykonujemy określoną w programie liczbę 

powtórzeń. Pamiętajmy, aby wydech był długi, przynajmniej 5 

sekundowy, a mięśnie napięte. 
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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, regeneracja i 

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 

https://www.facebook.com/trening.pilkarski.blog 
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