
PLAN TRENINGOWY
SZYBKOŚĆ I DYNAMIKA
 - opisy ćwiczeń

INSPIRUJEMY     DORADZAMY     MOTYWUJEMY





Ćwiczenie nr 1: Wyskoki z przysiadu z kettlebell 

 

Ćwiczenie rozpoczynamy w pozycji przysiadu, kettlebell trzymamy w dłoniach, między nogami. 

Następnie wykonujemy dynamiczny wyskok w górę. Po wylądowaniu i zejściu do pozycji przysiadu 

wykonujemy od razu kolejny skok. 
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Ćwiczenie nr 2: Podciąganie hantli w ławeczce 

 

Podpieramy się jak do ławeczki przodem. Ręce wyprostowane w łokciach, w dłoniach trzymamy 

hantle. Nogi lekko rozszerzone. Podciągamy na przemian hantle w prawej i lewej ręce utrzymując 

cały czas równowagę. 
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Ćwiczenie nr 3: Rolowanie na piłce fitness 

 

W pozycji klęczącej opieramy obie dłonie o piłkę fitness. Rolujemy piłkę przed siebie prostując 

biodra, przedramiona opierają się o piłkę. Następnie wracamy do pozycji wyjściowej zginając 

biodra. 
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Ćwiczenie nr 4: Przysiad „puchar” 

 

Rozpoczynamy w pozycji stojącej. W dłoniach trzymamy kettlebell lub hantelkę. Ciężarek należy 
trzymać blisko klatki piersiowej. Z pozycji stojącej wykonujemy przysiad do momentu, w którym 

nasze uda są w pozycji równoległej do podłoża. Ciężarek utrzymujemy cały czas przy klatce 

piersiowej. Tempo ćwiczenia: 3-0-X (3 sek. zejście w dół, bez pauzy na dole, dynamiczne wyjście w 
górę). 
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Ćwiczenie nr 5: Podciąganie na drążku podchwytem 

 

Dłonie łapią za drążek w pozycji podchwytu. Wykonujemy podciągnięcie do góry do wysokości 

podbródka. Ćwiczenie wykonujemy w tempie 3-0-X (3 sek. zejście w dół, bez pauzy na dole, 

dynamiczne wyjście w górę). 
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Ćwiczenie nr 6: Przysiady w rozkroku 

 

W obu dłoniach trzymamy kettlebell lub hantelki. Ustawiamy się w pozycji rozkroku. Stopy w 

jednej linii. Zachowując wyprostowaną postawę ciała schodzimy w dół jak w przysiadzie. Tempo 

ćwiczenia: 3-0-X (3 sek. zejście w dół, bez pauzy na dole, dynamiczne wyjście w górę). 
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Ćwiczenie nr 7: Pompki z klaśnięciem 

 

Ćwiczenie zaczynamy w podparciu na obu dłoniach. Następnie schodzimy w dół jak przy zwykłych 

pompkach, natomiast wyjście w górę musi być na tyle dynamiczne, aby oderwać się od podłoża i 

wykonać klaśnięcie rękoma. Ćwiczenie wykonujemy dynamicznie powtarzając raz za razem. 
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Ćwiczenie nr 8: Skoki przez piłkę jednonóż 

 

Ustawiamy się z lewej strony piłki i stajemy na prawej nodze. Następnie wykonujemy skok przez 

piłę w prawo i lądujemy na tej samej nodze. Wracamy w ten sam sposób. Wykonujemy określoną 

liczbę powtórzeń prawą nogą, a następnie przechodzimy do nogi lewej. 
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Ćwiczenie nr 9: Ławeczka z dotknięciem 

 

Rozpoczynamy ćwiczenie w pozycji zwykłej ławeczki przodem, podparcie na przedramionach. 

Utrzymując równowagę ciała wykonujemy ruch jedną ręką do przodu i dotykamy przedmiotu 

umieszczonego przed nami. Ruch wykonujemy na przemian, raz prawą raz lewą ręką. 
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Ćwiczenie nr 10: Ławeczka bokiem, ręka i noga w górze 

 

Kładziemy się na prawym lub lewym boku. Całe ciało w jednej linii. Noga na nodze. Podpieramy się 

na łokciu. Następnie unosimy biodra do góry tak aby ciało było w jednej linii. Nie przechylamy się 

do przodu ani do tyłu. Z takiej pozycji podnosimy rękę i nogę do góry. Wytrzymujemy w danej 

pozycji przez określony czas. 
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Ćwiczenie nr 11: Martwy ciąg „sumo” z kettlebell 

 

Rozpoczynamy ćwiczenie w szerokim rozkroku. Obciążenie znajduje się na ziemi pomiędzy 

stopami. Łapiemy oburącz kettlebell i unosimy się do góry do pełnego wyprostu. Plecy powinny być 

proste podczas wykonywania ćwiczenia. Tempo ćwiczenia: 3-0-X (3 sek. zejście w dół, bez pauzy na 

dole, dynamiczne wyjście w górę). 
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Ćwiczenie nr 12: Wiosłowanie hantlami w podparciu 

 

Podpieramy się lewą ręką o ławeczkę lub boks. W drugiej ręce trzymamy hantelkę. Nogi 

rozstawione, plecy proste. Zachowując taką pozycję ciała wykonujemy podciągnięcie hantelka w 

górę. Wykonujemy ćwiczenie lewą, a następnie prawą ręką. Tempo ćwiczenia: 3-0-X (3 sek. zejście 

w dół, bez pauzy na dole, dynamiczne wyjście w górę). 
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Ćwiczenie nr 13: Przysiad bułgarski 

 

Jedną z nóg opieramy z tyłu na podwyższeniu, drugą wysuwamy do przodu. W obu dłoniach 

trzymamy obciążenie. Plecy proste. Z takiej pozycji wykonujemy zejście w dół do momentu, w 

którym kolano nogi podpartej znajduje się kilka centymetrów nad ziemią. Tempo ćwiczenia: 3-0-X 

(3 sek. zejście w dół, bez pauzy na dole, dynamiczne wyjście w górę). 
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Ćwiczenie nr 14: Rwanie hantelki jednorącz 

 

W lewej ręce trzymamy hantelkę, natomiast prawa ręka jest odchylona do boku. Rozpoczynamy w 

pozycji przysiadu, hantelkę trzymamy nisko. Z takiej pozycji robimy dynamiczny wyskok w górę i 

zarzucamy hantelkę nad głowę. Kończymy ćwiczenie w pozycji wyprostowanej. Wykonujemy 

określoną liczbę powtórzeń ręką prawą i lewą. 
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Ćwiczenie nr 15: Wyskok ze zmianą nóg w powietrzu 

 

Ćwiczenie rozpoczynamy w pozycji wykroku w obu dłoniach trzymając hantelki lub kettlebell. 

Dynamicznym ruchem wychodzimy w górę jednocześnie zmieniając położenie nóg w powietrzu 

(noga prawa zastępuje lewą przy lądowaniu i na odwrót). Pamiętamy o stabilnym lądowaniu na 

obie nogi. 
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Ćwiczenie nr 16: „Rąbanie” drewna w pozycji wykroku 

 

Ćwiczenie rozpoczynamy w pozycji wykroku. Nad głową trzymamy hantelkę w obu dłoniach. 

Następnie wykonujemy dynamiczny ruch rękoma w dół z jednoczesną rotacją w stronę przeciwną 

do nogi wykrocznej. Ruch przypomina rąbanie drewna stąd nazwa ćwiczenia. Tempo ćwiczenia: 3-

0-X (unosimy ciężarek przez 3 sekundy, bez pauzy na górze, eksplozywny ruch w dół). 
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Ćwiczenie nr 17: Ławeczka przodem na piłce fitness 

 

Do wykonania ćwiczenia jest nam potrzebna piłka fitness. Opieramy się na niej na 

przedramionach, tak jak w przypadku ławeczki przodem. Niestabilne podłoże jest dla nas 

dodatkowym utrudnieniem. 
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Ćwiczenie nr 18: Pompki – nogi na podwyższeniu 

 

Do wykonania ćwiczenia będzie potrzebna ławeczka lub boks. Podpieramy się na niej stopami 

natomiast ręce mamy oparte o podłoże. Ćwiczenie wykonujemy tak samo jak standardowe pompki. 

Tempo ćwiczenia: 3-0-X (3 sek. zejście w dół, bez pauzy na dole, dynamiczne wyjście w górę). 
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Ćwiczenie nr 19: Wykrok z obciążeniem 

 

Rozpoczynamy w pozycji wyprostowanej, nogi lekko rozstawione. W dłoniach trzymamy talerz z 

obciążeniem (możemy również wykorzystać kettlebell lub hantelki). Z pozycji wyjściowej 

wykonujemy głęboki wykrok do przodu zachowując równowagę. Ćwiczenie wykonujemy raz prawą 

raz lewą nogą. 
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Ćwiczenie nr 20: Spacer z obciążeniem 

 

W jednej ręce trzymamy obciążenie, druga pozwala nam zachować równowagę. Zachowując 

pozycję wyprostowaną idziemy drobnym krokiem pokonując określoną odległość. Mięśnie 

powinny być cały czas napięte, nie odchylajmy się w stronę przeciwną do obciążenia. 
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Ćwiczenie nr 21: Skoki narciarskie 

 

Ustawiamy się w pozycji wyprostowanej, stoimy na jednej nodze. Następnie wykonujemy skok do 

boku i lądujemy na drugiej nodze. Ręce podczas skoku wykonują ruch podobny do tego podczas 

biegu. Skaczemy dynamicznie i daleko, przy lądowaniu należy zachować równowagę. Wykonujemy 

skoki dynamicznie, bez dłuższej pauzy po wylądowaniu. 
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Ćwiczenie nr 22: Podciąganie hantli w ławeczce – podwyższenie 

 

Podpieramy się jak do ławeczki przodem. Ręce wyprostowane w łokciach, w dłoniach trzymamy 

hantle. Nogi lekko rozszerzone umieszczone są na podwyższeniu – ławeczka lub boks. Podciągamy 

na przemian hantle w prawej i lewej ręce utrzymując cały czas równowagę. 
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Ćwiczenie nr 23: Rolowanie Ab Wheel 

 

Do wykonania ćwiczenia potrzebujemy przyrządu Ab Wheel. Rozpoczynamy w pozycji klęczącej, 

przyrząd trzymamy w dłoniach przed sobą. Następnie odjeżdżamy kołem do przodu jednocześnie 

prostując biodra. Ręce powinny być cały czas wyprostowane, a plecy proste (nie zapadają się dół i 

nie tworzą łuku). Ćwiczenie wykonujemy w sposób płynny bez zbytniego pośpiechu. 

 

28

WWW.TRENING-PILKARSKI.PL

1.

2.



Ćwiczenie nr 24: Wymachy kettlebell 

 

Ćwiczenie rozpoczynamy w pozycji półprzysiadu trzymając kettlebell w obu dłoniach. Nogi 

rozstawione na zewnątrz. Z pozycji wyjściowej następuje wymach kettlebell do przodu. Pamiętamy, 

że główny ruch wyrzucający kettlebell w górę pochodzi z bioder, ręce służą jedynie jako punkt 

zaczepienia.  
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Ćwiczenie nr 25: Podciąganie na drążku nachwytem 

 

Dłonie łapią za drążek w pozycji nachwytu. Wykonujemy podciągnięcie do góry do wysokości 

głowy. Ćwiczenie wykonujemy w tempie 3-0-X (3 sek. zejście w dół, bez pauzy na dole, dynamiczne 

wyjście w górę). 
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Ćwiczenie nr 26: Przysiady do boku 

 

Ustawiamy się w pozycji wyprostowanej w szerokim rozkroku. W dłoniach trzymamy obciążenie w 

postaci kettlebell lub hantelki. Nie odrywając nóg od ziemi wykonujemy przysiad do boku na nogę 

lewą, wracamy do pozycji wyjściowej i robimy przysiad na nogę prawą. Tempo ćwiczenia: 3-0-X (3 

sek. zejście w dół, bez pauzy na dole, dynamiczne wyjście w górę). 
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Ćwiczenie nr 27: Rykoszet jednonóż 

 

Ćwiczenie rozpoczynamy stojąc na jednej nodze. Następnie wykonujemy serię skoków na tej nodze. 

Poruszamy się w sposób dowolny, w różnych kierunkach (jak kula odbijająca się od przedmiotów). 

Po upływie określonego czasu to samo wykonujemy drugą nogą. Ćwiczenie wykonujemy 

dynamicznie. 
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Ćwiczenie nr 28: Ławeczka zegar 

 

Podpieramy się na obu dłoniach, ręce wyprostowane w łokciach. Drugi punkt podparcia na 

stopach, nogi lekko rozstawione. Całe ciało znajduje się w jednej linii. Dłonie ustawiamy na 

godzinie 12. Następnie dłonie poruszają się jak na tarczy zegara – prawa na godzinę 1, lewa na 11. 

Przesuwamy się w takiej sekwencji, aż obie dłonie znajdą się na godzinie 6. Tak samo przesuwamy 

dłonie wracając do godziny 12. 
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Ćwiczenie nr 29: Ławeczka bokiem, ręka i noga w górze – obciążenie 

 

Kładziemy się na prawym lub lewym boku. Całe ciało w jednej linii. Noga na nodze. Podpieramy się 

na łokciu. Następnie unosimy biodra do góry tak aby ciało było w jednej linii. Nie przechylamy się 

do przodu ani do tyłu. Z takiej pozycji podnosimy rękę i nogę do góry. W dłoni trzymamy 

obciążenie. Wytrzymujemy w danej pozycji przez określony czas. 

 

34

WWW.TRENING-PILKARSKI.PL

1.

2.



Ćwiczenie nr 30: Martwy ciąg na prostych nogach (obunóż) 

 

Ustawiamy się w pozycji wyprostowanej. Stopy lekko rozstawione, w dłoniach trzymamy 

obciążenie. Kolana minimalnie ugięte, a plecy proste. Z takiej pozycji wykonujemy skłon do przodu 

opuszczając obciążenie jak najniżej. Kolana nie uginają się, całą pracę wykonują biodra. Plecy cały 

czas proste. Tempo ćwiczenia 3-0-X (3 sek. zejście w dół, bez pauzy na dole, dynamiczny wyprost). 
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Ćwiczenie nr 31: Wiosłowanie hantlą jednorącz i jednonóż 

 

Stajemy na lewej nodze, noga prawa przeniesiona do tyłu. W prawej ręce trzymamy hantelkę. 

Ręka, w której trzymamy obciążenie opuszczona na dół. Z takiej pozycji następuje podciągnięcie 

hantli w górę, drugą rękę przesuwamy w dół. Wykonujemy określoną liczbę powtórzeń i 

zmieniamy stronę. Tempo ćwiczenia: 3-0-X (3 sek. zejście w dół, bez pauzy na dole, dynamiczne 

wyjście w górę). 
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Ćwiczenie nr 32: Wykrok ze skrętem tułowia 

 

Rozpoczynamy w pozycji wyprostowanej, nogi lekko rozstawione. W dłoniach trzymamy talerz z 

obciążeniem (możemy również wykorzystać kettlebell lub hantelki). Z pozycji wyjściowej 

wykonujemy głęboki wykrok do przodu zachowując równowagę. Po zejściu na dół wykonujemy 

skręt tułowia w prawo lub w lewo w zależności od tego, która noga wykonuje wykrok. Ćwiczenie 

wykonujemy raz prawą raz lewą nogą. 
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Ćwiczenie nr 33: Wyrzut hantelek nad głowę 

 

Stajemy w lekkim rozkroku, kolana delikatnie ugięte. W obu dłoniach trzymamy hantelki, na 

wysokości barków. Z pozycji wyjściowej schodzimy w dół do półprzysiadu, a następnie 

wykonujemy dynamiczny podskok i wyrzucamy hantelki ponad głowę. Tempo ćwiczenia: 3-0-X (3 

sek. zejście w dół, bez pauzy na dole, dynamiczne wyjście w górę). 
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Ćwiczenie nr 34: Skok jednonóż na boks 

 

Ustawiamy boks do skoków naprzeciwko siebie i stajemy na jednej nodze. Schodzimy nisko do 

pozycji półprzysiadu. Ręce przeniesione do tyłu, wykonują zamach w trakcie skoku. Z pozycji 

wyjściowej wykonujemy skok jednonóż na boks lądując na tej samej nodze, z której nastąpiło 

wybicie. Po wylądowaniu powinniśmy znaleźć się w pozycji podobnej do pozycji wyjściowej. 
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Ćwiczenie nr 35: Wyrzut ciężarka w górę z pozycji wykroku 

 

Ćwiczenie rozpoczynamy w pozycji wykroku. Na wysokości klatki piersiowej trzymamy hantelkę, w 

obu dłoniach. Następnie wykonujemy dynamiczny ruch rękoma w górę z jednoczesną rotacją w 

stronę przeciwną do nogi wykrocznej. Tempo ćwiczenia: 3-0-X (opuszczamy ciężarek przez 3 

sekundy, bez pauzy na dole, eksplozywny ruch w górę). 
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Ćwiczenie nr 36: Ławeczka z obciążeniem 

 

Podpieramy się na przedramionach oraz na stopach. Całe ciało powinno być w jednej linii. Na 

plecach umieszczamy obciążenie. Wytrzymujemy w takiej pozycji przez określony czas. 
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Ćwiczenie nr 37: Mostek dynamiczny z obciążeniem 

 

Kładziemy się na plecach. Kolana ugięte pod kątem około 90 stopni, podparcie na piętach. Na 

biodrach trzymamy obciążenie w postaci talerza. Z pozycji wyjściowej następuje dynamiczny 

wyrzut bioder do góry. Tempo ćwiczenia: 3-0-X (3 sek. zejście w dół, bez pauzy na dole, 

dynamiczne wyjście w górę). 
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Ćwiczenie nr 38: Pompki „spiderman” 

 

Rozpoczynamy ćwiczenie w pozycji jak do normalnej pompki. Następnie schodzimy w dół uginając 

łokcie. Jednocześnie unosimy do góry jedną z nóg i kolanem próbujemy dotknąć łokcia. Ćwiczenie 

wykonujemy na przemian raz z prawej raz z lewej strony. 
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Ćwiczenie nr 39: Wykrok do boku z obciążeniem 

 

Rozpoczynamy w pozycji wyprostowanej, nogi lekko rozstawione. W dłoniach trzymamy 

obciążenie w postaci kettlebell, hantli lub talerza. Następnie wykonujemy szeroki wykrok do boku. 

Plecy cały czas proste. 
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