
 

WZORCE SIŁOWE KOŃCZYNA DOLNA 

 

 
 

 

 

Klasyfikacja:  
Pchanie jednonóż (płaszczyzna strzałkowa)  
Pozycja wyjściowa: 
Stopy ustawione na szerokość bioder,wyprostowana sylwetka 
Progresje: 

 Przysiad z ciężarem własnego ciała 

 Przysiad z ciężarem trzymanym nisko (hantle, kettelbells) 

 Przysiad z ciężarem trzymanym na wysokości klatki piersiowej i powyżej (sztanga,hantle, kettelbells) 

 Uniesienie kończyny zakrocznej (z tyłu) na ławkę/podest 

 Wypady do wykroku (przód, tył) 

 Wypady do wykroku (przód, tył) z ciężarem 
 

 

 
 

 

 

Klasyfikacja:  
Pchanie jednonóż (płaszczyzna czołowa)  
Pozycja wyjściowa: 
Stopy ustawione na szeroko, wyprostowana sylwetka, kolana nad stopami (oś kończyny) 
Progresje: 

 Przysiad z ciężarem własnego ciała 

 Przysiad z ciężarem trzymanym nisko (hantle, kettelbells) 

 Przysiad z ciężarem trzymanym na wysokości klatki piersiowej i powyżej (sztanga,hantle, kettelbells) 

 Wypady do boku 

 Wypady z ciężarem (sztanga,hantle, kettelbells) 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

 
 
 

 
Klasyfikacja:  
Pchanie jednonóż  
Pozycja wyjściowa: 
Stopa ustawione na podeście, wyprostowana sylwetka, ciężar ciała na nodze na podeście, kolana nad stopami (oś 
kończyny) 
Progresje: 

 Wejście z ciężarem własnego ciała 

 Wejście z ciężarem trzymanym nisko (hantle, kettelbells) 

 Wejście z ciężarem trzymanym na wysokości klatki piersiowej i powyżej (sztanga,hantle, kettelbells) 
 

 
 

 
 

 
 

 

Klasyfikacja:  
Pchanie obunóż  
Pozycja wyjściowa: 
Stopy ustawione równolegle, wyprostowana sylwetka, ciężar ciała równomiernie rozłożony na obie strony ciała, 
kolana nad stopami (oś kończyny) 
Progresje: 

 Przysiad z ciężarem własnego ciała 

 Przysiad z ciężarem trzymanym nisko (hantle, kettelbells) 

 Przysiad z ciężarem trzymanym na wysokości klatki piersiowej i powyżej (sztanga,hantle, kettelbells) 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 

 

Klasyfikacja:  
Ciągniecie – akcent biodro  
Pozycja wyjściowa: 
Martwy ciąg obunóż: stopy ustawione równolegle, wyprostowana sylwetka, ciężar ciała równomiernie rozłożony na 
obie strony ciała, kolana nad stopami (oś kończyny), kolana lekko ugięte 
Martwy ciąg jednonóż: stopa stabilna, kolano nogi podporowej  nad stopą (oś kończyny) lekko ugięte, noga 
zakroczna w osi tułowia 
Progresje: 

 Martwy ciąg obunóż z ciężarem własnego ciała 

 Martwy ciąg obunóż z ciężarem trzymanym nisko (hantle, kettelbells) 

 Martwy ciąg jednonóż z ciężarem własnego ciała 

 Martwy ciąg jednonóż z trzymanym nisko (hantle, kettelbells) po stronie nogi podporowej  

 Martwy ciąg jednonóż z trzymanym nisko (hantle, kettelbells) po stronie nogi zakrocznej  
 

 

 
 

 

 

Klasyfikacja:  
Ciągniecie – akcent biodro  
Pozycja wyjściowa: 
Unoszenie miednicy obunóż: stopy ustawione równolegle, wyprostowana sylwetka, ciężar ciała równomiernie 
rozłożony na obie strony ciała, kolana w linii stóp (oś kończyny) 
Unoszenie miednicy jednonóż: stopa stabilna, kolano w linii ze stopą (oś kończyny), kończyna oderwana zgięta w 
biodrze do 90˚ 
Progresje: 

 Unoszenie miednicy obunóż z ciężarem własnego ciała 

 Unoszenie miednicy obunóż z ciężarem własnego ciała – noga podporowa na podwyższeniu 

 Unoszenie miednicy obunóż z obciążeniem zewnętrznym trzymanym na miednicy (obciążnik, sztanga) 

 Unoszenie miednicy jednonóż z ciężarem własnego ciała 

 Unoszenie miednicy jednonóż z ciężarem własnego ciała –noga podporowa  na podwyższeniu 

 Unoszenie miednicy jednonóż z obciążeniem zewnętrznym trzymanym na miednicy (obciążnik, sztanga) 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 

 
Klasyfikacja:  
Ciągniecie – akcent kolano  
Pozycja wyjściowa: 
Unoszenie miednicy obunóż – prostowanie kolan na piłce: stopy ustawione równolegle, wyprostowana sylwetka, 
ciężar ciała równomiernie rozłożony na obie strony ciała, kolana w linii stóp (oś kończyny) 
Unoszenie miednicy jednonóż-prostowanie kolana: stopa stabilna, kolano w linii ze stopą (oś kończyny), kończyna 
oderwana zgięta w biodrze do 90˚ 
Progresje: 

 Utrzymanie pozycji wyprostowanej z stopami opartymi na piłce  

 Utrzymanie pozycji wyprostowanej z stopami opartymi na piłce (obunóż/jednonóż)– stopniowe 
prostowanie kolan z utrzymaniem prostej sylwetki  

 Utrzymanie pozycji wyprostowanej z stopami opartymi na piłce (obunóż/jednonóż)–  stopniowe 
prostowanie kolan z utrzymaniem prostej sylwetki i trzymaniem obciążenia w dłoniach np. piłka lekarska 

 

 

 
 

 

 

Klasyfikacja:  
Ciągniecie – akcent kolano  
Pozycja wyjściowa: 
Unoszenie miednicy obunóż – prostowanie kolan na podstawce przesuwanej po podłożu: stopy ustawione 
równolegle, wyprostowana sylwetka, ciężar ciała równomiernie rozłożony na obie strony ciała, kolana w linii stóp 
(oś kończyny) 
Unoszenie miednicy jednonóż-prostowanie kolana na podstawce przesuwanej po podłożu: stopa stabilna, kolano w 
linii ze stopą (oś kończyny), kończyna oderwana zgięta w biodrze do 90˚ 
Progresje: 

 Utrzymanie pozycji wyprostowanej z stopami opartymi na podstawce  

 Utrzymanie pozycji wyprostowanej z stopami opartymi na podstawce (obunóż/jednonóż)– stopniowe 
prostowanie kolan z utrzymaniem prostej sylwetki  

 Utrzymanie pozycji wyprostowanej z stopami opartymi na podstawce (obunóż/jednonóż)–  stopniowe 
prostowanie kolan z utrzymaniem prostej sylwetki i trzymaniem obciążenia w dłoniach np. piłka lekarska 

 

 

 

 

 



 

WZORCE SIŁOWE KOŃCZYNA GÓRNA 

 

 

 

 

 
 

Klasyfikacja:  
Pchanie horyzontalne (oburącz, jednorącz)  
Pozycja wyjściowa: 
Leżenie na ławce, stopy szeroko ustawione, wyprostowana sylwetka, dłonie ustawione na szerokość obręczy 
barkowej 
Progresje: 

 Wyciskanie sztangi/sztangielki oburącz (gryf, dodatkowe obciążenie) na ławce płaskiej 

 Wyciskanie sztangi/sztangielki oburącz (gryf, dodatkowe obciążenie) na ławce skośnej  

 Wyciskanie sztangielki jednorącz  na ławce płaskiej/skośnej 

 Wyciskanie sztangielki jednorącz naprzemienne na ławce płaskiej/skośnej 
 

 

 
 

 

 
 

Klasyfikacja:  
Podciąganie horyzontalne (oburącz, jednorącz)  
Pozycja wyjściowa: 
W pozycji zwieszonej na sztandze lub systemie podwieszenia (np. TRX), stopy ustawione na szerokość bioder, 
wyprostowana sylwetka, dłonie ustawione na szerokość obręczy barkowej 
Progresje: 

 Podciąganie oburącz poziome lub w pozycji skośnej (sztanga, TRX) 

 Podciąganie jednorącz w pozycji skośnej/poziomej (sztanga, TRX) 

 Podciąganie z stopami podpartymi na niestabilnym podłożu  

 Podciąganie z dodatkowym oporem zewnętrznym (np. kamizelka z obciążeniem) 

 Podciąganie sztangielki w opadzie 
 
 
  



 

 
 

 

 

Klasyfikacja:  
Pchanie pionowe (oburącz, jednorącz)  
Pozycja wyjściowa: 
W pozycji wysokiej (np. stanie w wykroku) lub pośredniej (klęk jednonóż), stopy ustawiona n szerokość bioder,  
wyprostowana sylwetka, dłonie ustawione na szerokość obręczy barkowej 
Progresje: 

 Wyciskanie sztangi/sztangielki oburącz (gryf, dodatkowe obciążenie)  

 Wyciskanie sztangi/sztangielki oburącz (gryf, dodatkowe obciążenie)  

 Wyciskanie sztangielki jednorącz   

 Wyciskanie sztangielki jednorącz naprzemienne  
 

 

 
 

 

 

Klasyfikacja:  
Podciąganie pionowe (oburącz, jednorącz)  
Pozycja wyjściowa: 
W pozycji zwieszonej na drążku (podciąganie oburącz) lub systemie podwieszenia/wyciąg z linkami (podciąganie 
jednorącz/naprzemienne), wyprostowana sylwetka, dłonie ustawione na szerokość obręczy barkowej (nachwyt, 
podchwyt)  
Progresje: 

 Podciąganie oburącz linek wyciągu  

 Podciąganie jednorącz/naprzemienne linek wyciągu  

 Podciąganie oburącz pionowe na drążku z pomocą partnera  

 Podciąganie oburącz z ciężarem ciała 

 Podciąganie oburącz z dodatkowym obciążeniem zewnętrznym (kamizelka, talerz)  
 

 


