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PLAN TRENINGOWY 

PONIEDZIAŁEK – trening pleców, nóg i pośladków, brzucha 

Trening pleców: 

Przyciąganie drążka wyciągu górnego (szeroki chwyt) 

Przywodzenie linki wyciągu górnego siedząc (jedna ręka) 

Przyciąganie linki wyciągu dolnego siedząc 

Wiosłowanie półsztangą w opadzie tułowia 

  
Trening nóg i pośladków: 

Odwodzenie nogą w bok przy wyciągu dolnym 

Uginanie nóg na maszynie leżąc 

Wypychanie nogami na suwnicy (jedną nogą) 

Hipthrust ze sztangą (w podparciu na ławce) 

 

Trening brzucha: 

Wznosy nóg leżąc 

Spięcia brzucha na piłce 

Plank 

 
WTOREK – trening nóg i pośladków, bicepsa, brzucha 
 
Trening pośladków i nóg: 

Martwy ciąg na prostych nogach z hantlami 

Przysiady klasyczne z obciążeniem 

Odwodzenie nogi w tył przy wyciągu dolnym 

Martwy ciąg klasyczny 

Hipthrust leżąc na podłodze 

 

Trening bicepsa: 

Uginanie przedramion przy bramie wyciągu dolnego (jedna ręka) 

Uginanie przedramion na modlitewniku (jedna ręka - izolacja) 

Uginanie przedramion z hantlami naprzemiennie 

Uginanie przedramion przy wyciągu dolnym (linki – oburącz) 

 

Trening brzucha: 

Allahy przy wyciągu 

Spięcia brzucha na piłce 

Plank 

 

ŚRODA – trening klatki piersiowej, tricepsa, brzucha 
 
Trening klatki piersiowej: 

Rozpiętki z hantlami na ławce skośnej (45 stop.) 

Rozpiętki na bramie przy wyciągu górnym (jedna ręka) 

Wyciskanie sztangi na maszynie Smitha (ławka 45 stop.) 

Wyciskanie hantli na ławce skośnej (60 stop.) 
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Trening tricepsa: 

DIPy 

Prostowanie przedramion przy wyciągu górnym (jedna ręka) 

Prostowanie przedramion oburącz przy wyciągu górnym  

Wyciskanie francuskie sztangi na ławce płaskiej 

 

Trening brzucha: 

Wznosy nóg leżąc 

Spięcia brzucha na piłce 

Plank 

 
CZWARTEK – trening barków, nóg i pośladków, brzucha 
 
Trening barków: 

Wyciskanie hantli siedząc (chwyt młotkowy) 

Odwodzenie linki wyciągu górnego w tył stojąc (jedna ręka) 

Wznosy ramion z hantlami w bok w podporze stojąc (jedna ręka) 

Wznosy ramion z talerzem w przód stojąc (oburącz) 

„Półkola” kombinacja oburącz wznosów w bok i w przód (małe obciążenie) 

 

Trening nóg i pośladków: 

Zakroki w miejscu z hantlami 

Wypychanie nogami na suwnicy (dwie nogi) 

Prostowanie nóg na maszynie siedząc (jedną nogą) 

Przysiady bułgarskie  

 

Trening brzucha: 

Allahy przy wyciągu 

Spięcia brzucha na piłce 

Plank 

 
SOBOTA – trening nóg i pośladków, brzucha 
 
Trening nóg i pośladków: 

Przysiad klasyczny na maszynie Smitha  

Hipthrust ze sztangą (w podparciu na ławce) 

Wypychanie nogami na suwnicy (dwie nogi) 

Odwodzenie nóg na maszynie w bok siedząc (bad girl) 

Przywodzenie nóg na maszynie siedząc 

Uginanie nóg na maszynie stojąc  

Wznosy nóg na maszynie siedząc (mięśnie łydek) 

 

Trening brzucha: 

Allahy przy wyciągu 

Spięcia brzucha na piłce 

Plank 
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