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I. JAK KORZYSAĆ Z GYMBOOK’A 

 

GYMBOOK to zestaw gotowych ćwiczeń. A właściwie to cały trening. Od rozgrzewki po 

cardio na koniec treningu. Plus gratisowo z rozpiską treningu wytrzymałościowego dla osób, 

które chcą się przygotować kondycyjnie na wyjazd w góry. 

W każdym zestawie jest dokładnie opisane jakie ćwiczenia i w jakiej liczbie serii i powtórzeń 

należy je wykonać. Ale oczywiście można wszystkie parametry treningowe dostosować 

indywidualnie do własnych potrzeb. 

Nie jest to typowy trening kulturystyczny. Nie jest to trening typowo wzmacniający pod daną 

dyscyplinę sportu. 

To trening siłowy, oparty na ćwiczeniach i metodach treningowych wykorzystywanych  

w kulturystyce, ale dostosowany do potrzeb osób które chcą robić coś więcej na siłowni,  

np. jeżdżą w góry lub biegają. 

Trening ma pobudzić wasze mięśnie. Nadać im wytrzymałości siłowej i zmusić do jeszcze 

większego działania. 

Osobiście trenuję siłowo od kilku lat i z ręką na sercu mogę potwierdzić, że trening siłowy  

o naprawdę sporych zakresach „treningowych” pomógł mi doskonale przygotować się do 

swoich górskich wyjazdów, o których możecie przeczytać tutaj. 

Wiem też, że wiele osób chciało by zacząć trenować siłowo. 

Przychodzą na siłownię i najczęściej nie wiedzą co ze sobą począć? Jak zacząć? Więc tego typu 

gotowiec, jakim jest GYMBOOK, pozwoli im wykonywać ćwiczenia spójnie rozwijające całe 

ciało, jednocześnie w sposób prosty, klarowny i możliwy do wykonania. 

Jak używać GYMBOOK’a? 

Po pierwsze zapoznać się z treścią ebooka. Wydrukować formularz zamieszczone ebooku. 

Uzupełnić wiedzę na temat wykonywanych ćwiczeń z wartościowych i pewnych źródeł. 

Oczywiście pójść na siłownię i zacząć trenować. 

Osoby trenujące sporty wytrzymałościowe, mogą sobie darować część dotyczącą treningu 

wytrzymałościowego, a realizować tylko plan treningu siłowego. Trening wytrzymałościowy 

realizujecie wg. własnego uznania i z góry ustalonych celów sportowych. 

http://www.magdalenaboczek.com/wyprawy/


Osoby chcące wybrać się w góry. Jak najbardziej powinny stosować obok treningu siłowego, 

trening wytrzymałościowy. 

Osoby, które chcą trenować tylko na siłowni, polecam zastosować część pierwszą dotyczącą 

treningu siłowego, ale warto pamiętać, że wykonywanie treningu cardio także powinno być 

uwzględnione w ogólnym planie treningowym. 

Jak widzicie układ GYMBOOK’a został tak skonstruowany, aby każdy znalazł coś dla siebie  

i jednocześnie skorzystał z takiego treningu jak najwięcej. 

Nie ukrywam, że podstawą rozpisanego układu ćwiczeń jest przede wszystkim przygotowanie 

do aktywności górskiej, skąd uwzględnienie w planie dwóch treningów siłowego  

i wytrzymałościowego. 

Nie martwcie się, że zgodnie z GYMBOOK’iem będziecie wykonywać w kółko te same 

ćwiczenia. Plany treningowe przedstawione w tym ebooku, to dopiero pierwsza propozycja  

i z czasem będzie ich coraz więcej, więc nuda na pewno wam nie grozi. 

No i na zakończenie. Trening najlepiej jest wykonywać minimum dwa razy w tygodniu.  

Cały plan obejmuje trening na wszystkie grupy mięśni lub z wyraźnym akcentem na niektóre  

z nich. 

Co do kwestii technicznej ćwiczeń. Oczywiście liczba serii i powtórzeń jest dowolna. Każdy 

ustala ich liczbę odpowiednio do dobranego ciężaru i swoich możliwości. 

I rzecz najistotniejsza. Najwięcej w GYMBOOK’ach jest ćwiczeń wielostawowych. Są to takie 

ćwiczenia, podczas wykonywania których angażujemy najwięcej grup mięśni jednocześnie, 

dlatego też bardzo ważna jest technika ich wykonania. 

UWAGA!!! Jeśli jesteś początkujący dobieraj najmniejszy ciężar i koncentruj się głównie na 

technice wykonywania poszczególnych ćwiczeń. W ten sposób nabierzesz nawyku 

poprawnego wykonania ćwiczeń i unikniesz ewentualnych kontuzji. 

Tyle z instrukcji.  

Gdyby coś było jeszcze niejasne, proszę pytać kontakt@magdalenaboczek.com 

Przyjemnego dźwigania! 

 

 

 

 

kontakt@magdalenaboczek.com


II. OPIS ĆWICZEŃ 

 

Poniżej znajdziesz wykaz wszystkich ćwiczeń wykorzystanych w niniejszym GYMBOOK’u 

wraz z opisem. 

Jeśli opis ćwiczeń jest niewystarczający polecam przejrzeć internet lub skonsultować się  

z trenerem personalnym, w celu zapoznać się z techniką wykonania poszczególnych ćwiczeń.  

Przypominam, że gotowe formularze do wydrukowania i wypełnienia podczas treningu 

znajdziesz na końcu ebooka.  

1. Przysiad ze sztangą 

To najpopularniejsze ćwiczenie i zarazem najskuteczniejsze. 

Przy jego poprawnym wykonaniu najbardziej pracują: mięsień pośladkowy wielki  

i pośladkowy średni oraz mięsień czworogłowy uda. 

Ćwiczenie jest bardzo mocno technicznie. Wymagające dużej mobilności w stawach biodrach. 

Przez to jest bardzo trudne do wykonania i bardzo kontuzyjne. 

Zajmijmy się wersją klasyczną. Pozycja rozstawienia nóg na szerokość barków. Stopy 

ustawione równolegle do siebie lub delikatnie zrotowane na zewnątrz. Plecy oczywiście proste. 

Utrzymujemy stałe napięcie mięśni brzucha. Ruch, podczas wykonywania ćwiczenia, odbywa 

się w dół poprzeć zgięcie kolan, także w kierunku zewnętrznym i wypchnięcie pośladka do 

tyłu, tak aby biodra ustawiły się w pozycji równoległej do podłoża. 

Przy słabszej mobilności stawów biodrowych nogi rozstawiamy nieco szerzej. 

No i kwestia sporna. Głębokość przysiadu i przekraczanie linii stów przez  pozycję kolan. 

Moim zdaniem najważniejsze jest odpowiednie ustawienie środka ciężkości oraz nasza 

mobilność w stawach biodrowych. 

Jeżeli nie jesteście w stanie poprawnie technicznie wykonać przysiadu głębokiego, to robimy 

go do konta prostego – uda – podłoga lub nieco poniżej.  

Co do kolan, to ich przekroczenie stóp w momencie przysiadu jest wręcz nieuniknione.  

Zawsze i wszędzie najważniejszy jest środek ciężkości i odpowiednie jego rozłożenie. Fizyki 

nie oszukasz. 

Gdy środek ciężkości spoczywa w linii prostopadłej do podłoża na stopach, to kolanom nic się 

nie dzieje i tutaj kłania się technika. 

Dlatego też warto nad technika popracować i dobierać z początku niewielkie ciężary. 

2. Martwy ciąg - sumo 

Kolejne ćwiczenie dość popularne na siłowni. 

W martwym ciągu najważniejsze są mięśnie pleców, ale nie tylko. 



Ćwiczenie w wersji sumo mocno angażuje: mięsień pośladkowy, mięsnie dwugłowe uda, 

mięsnie czworogłowe uda, mięsnie prostownika grzbietu. 

Wersję sumo ćwiczenia wykonujemy z rozstawieniem stóp na szerokość znacznie większą niż 

szerokość bioder. Stopy skierowane na zewnątrz. Pozycja startowa z lekko zgiętymi kolanami. 

Blokujemy mięsnie pleców i ruchem pionowym w górę najpierw prostujemy kolana,  

a następnie prostujemy resztę tułowia. Przytrzymujemy sztangę pionowo w górze i powolnym 

ruchem wzdłuż ciała opuszczamy na podłoże.  

Ćwiczenie powtarzamy w kolejnym ruchu energicznie odrywając sztangę od podłoża  

z zachowaniem „blokady” pleców. 

Podobnie jak w przypadku przysiadu, ćwiczenie to wymaga dobrych umiejętności 

technicznych. 

3. Uginanie przedramion z hantlami z rotacją 

Nie mogło zabraknąć tego ćwiczenia w gymbook’u, czyli klasycznego ćwiczenia na rozwój 

mięśni bicepsa. 

Podczas tego ćwiczenia głównie wzmacniamy: mięsień dwugłowy ramienia, mięsień ramienny 

oraz mięsień ramienno-promieniowy. 

Ćwiczenie wykonujemy w pozycji stojącej z ramionami ustawionymi wzdłuż ciała. Hantle 

trzymamy w pozycji neutralnej z kciukiem skierowanym w przód.   

Ruch odbywa się poprzez uginanie przedramion z jednoczesną rotacją zewnętrzną tzw. 

supinacją, aby finalnie dłoń była skierowana kciukiem na zewnątrz. W tej fazie ruchu 

wykonujemy wdech. Następnie wraz z wydechem wykonujemy ruch opuszczania, wracając do 

początkowej pozycji ramion. 

W trakcie wykonywania ćwiczenia należy uważać na odpowiedni dobór ciężaru tak, aby każde 

powtórzenie było wykonane z zachowaniem odpowiedniej techniki. Ponadto unikamy bujania 

ciałem i utrzymujemy stałe napięcie mięśni brzucha i pośladków. 

4. Pompki na poręczach (dipy) 

Pomimo, że pompki na poręczach są doskonałym ćwiczeniem na rozwój mięśnia tricepsa,  

to warto nie zapominać, że podczas tego ćwiczenia wzmacniamy także mięśnie klatki 

piersiowej. 

Pompki na poręczach angażują przede wszystkim mięsień trójgłowy ramienia, ale także 

mniejszy i duży mięsień klatki piersiowej, mięsień czworoboczny oraz mięsnie naramienne. 

Pozycja wyjściowa ćwiczenia to podpór na wyprostowanych stawach łokciowych. Wraz  

z wdechem wykonujemy kontrolowany ruch opuszczania lekko pochylonego ciała w dół, do 

momentu zgięcia rąk prawie pod katem dziewięćdziesięciu stopni w stawach łokciowych. 

Następnie wraz z wydechem wracamy do pozycji wyjściowej, poprzez wyprost w stawach 

łokciowych.    



Bardzo ważne jest aby podczas ćwiczenia utrzymywać stałe napięcie ciała i nie przechylać za  

bardzo całej płaszczyzny ciała do przodu.  

Dla osób początkujących zalecane jest wykonywanie ćwiczenia na maszynie (do podciągania) 

ze wspomaganiem lub przy wykorzystaniu elastycznej taśmy. 

5. Wyciskanie żołnierskie 

Podczas ćwiczenia pracuje głównie mięsień naramienny i wszystkie jego części: przednia, 

środkowa i tylna oraz mięsień trójgłowy ramienia. 

Podczas ćwiczenia wyciskamy sztangę pionowo w górę sprzed klatki do całkowitego 

wyprostowania i zablokowania łokci. Następnie opuszczamy sztangę do poziomu górnej części 

klatki piersiowej. 

Dłonie na sztandze powinny być rozstawione na szerokość barków. Podczas ruchu łokcie 

powinny być skierowane do przodu.  

Wykonując ćwiczenie na siedząco mocniej izolujemy mięsień naramienny. 

W pozycji stojącej podczas ćwiczenia utrzymujemy stałą płaszczyznę pleców i napinamy 

mięśnie brzucha. 

6. Zakroki w miejscu ze sztangą 

Przy poprawnym wykonaniu zakroków najbardziej pracuje mięsień czworogłowy uda. 

Natomiast pośrednio mięśnie: dwugłowy uda i mięsień pośladkowy.  

Ćwiczenie jest bardzo mocno technicznie. Dlatego też może być bardzo trudne do wykonania  

i bardzo kontuzyjne. 

Zajmijmy się wersją ze sztanga na plecach. Pozycja rozstawienia nóg na szerokość barków. 

Stopy ustawione równolegle do siebie lub delikatnie zrotowane na zewnątrz. Plecy oczywiście 

proste, w tym w szczególności odcinek lędźwiowy. Utrzymujemy stałe napięcie mięśni 

brzucha.  

Sztangę trzymamy na karku. Komfortowe rozstawienie dłoni na sztandze. Ruch, podczas 

wykonywania ćwiczenia, odbywa się poprzez wykonanie zakroku w tył i równoczesny ruch 

tułowia w dół, poprzez zgięcie nogi w kolanie.   

Przy utrzymaniu odpowiedniej krzywizny kręgosłupa pilnujemy, aby noga zakroczna była 

zgięta w kolanie pod katem 90 stopni i nie dotykała podłoża.  

Wykonując wydech energicznie wstajemy z podłoża i dostawiamy nogę do pozycji wyjściowej.    

Ćwiczenie wykonujemy naprzemiennie na obie nogi. 

Podczas ćwiczenia pamiętamy o prostej krzywiźnie pleców. Poza tym głowę trzymamy  

w równej linii z plecami. Należy też pamiętać o równomiernym rozłożeniu ciężaru podczas 

każdego z etapów wykonywanego ćwiczenia.  



7. Wiosłowanie hantlami w opadzie tułowia 

Ćwiczenie w technice wykonania bardzo mocno przypominające prezentowane już wcześniej 

ćwiczenie wiosłowania sztangą w opadzie tułowia. Z tą różnicą, iż przy tej wersji ćwiczenia 

wykorzystujemy hantle.  

W ramach przypomnienia wiosłowanie w opadzie tułowia czy to ze sztangą, czy to z hantlami, 

to doskonałe ćwiczenie na rozwój mięśni grzbietu, ale nie tylko.  

Podczas tego ćwiczenia głównie wzmacniamy: mięsień najszerszy grzbietu, mięsień 

czworoboczny, naramienny tylny. W mniejszym stopniu angażujemy część mięśnia 

piersiowego większego oraz mięsień naramienny. 

Ćwiczenie wykonujemy trzymając hantle gryfem równolegle do podłogi, czyli palcami dłoni 

skierowanymi w dół. Z lekko ugiętymi nogami w kolanach wykonujemy lekki skłon ciała  

w dół.  

Następnie wykonujemy ruch oburącz w górę wznosząc hantle utrzymując ich tą samą pozycję 

w kierunku brzucha, zginając stawy łokciowe. W momencie gdy hantle znajdą się najbliżej 

tułowia zatrzymujemy na chwile ruch, a następnie opuszczamy ciężar w dół, czyli prostujemy 

ramiona w stawach łokciowych i wracamy do pozycji wyjściowej w opadzie tułowia.   

Podczas ćwiczenia wdech wykonujemy w momencie przywodzenia hantli do tułowia, a wydech 

podczas opuszczania ciężaru w dół. 

W szczególności podczas wykonywanego ćwiczenia uważamy na proste plecy oraz 

koncentrujemy się na pracy mięśni grzbietu, w szczególności poprzez ruch łopatek.   

8. Uginanie przedramion ze sztangą 

Podczas tego ćwiczenia głównie wzmacniamy: mięsień dwugłowy ramienia, mięsień ramienny 

oraz mięsień ramienno-promieniowy. 

Ćwiczenie wykonujemy w pozycji stojącej z ramionami ustawionymi wzdłuż ciała. Sztangę 

trzymamy w pozycji neutralnej z kciukiem skierowanym do góry. Dłonie rozstawione na 

sztandze mniej więcej na szerokość barków. 

Ruch odbywa się poprzez uginanie przedramion w stronę klatki piersiowej. W tej fazie ruchu 

wykonujemy wdech. Następnie wraz z wydechem wykonujemy ruch opuszczania, wracając do 

początkowej pozycji ramion. 

W trakcie wykonywania ćwiczenia należy uważać na odpowiedni dobór ciężaru tak, aby każde 

powtórzenie było wykonane z zachowaniem odpowiedniej techniki. Ponadto unikamy bujania 

ciałem i utrzymujemy stałe napięcie mięśni brzucha i pośladków. 

9. Prostowanie przedramion przy bramie (nachwyt) 

Ćwiczenie wykonujemy w pozycji stojącej przy wykorzystaniu wyciągu tym razem górnego, 

ja zazwyczaj opisuję to ćwiczenie przy branie.  



W tej wersji ćwiczenia warto wykorzystać gryf prosty, gdzie bez problemu stosując nachwyt 

będziemy angażować podczas wykonywania ćwiczenia te mięśnie na których nam zależy.   

Ćwiczenie angażują przede wszystkim mięsień trójgłowy ramienia, ale także mięsień łokciowy. 

Pozycja wyjściowa ćwiczenia to pozycja stojąca z dłońmi ułożonymi nachwytem na gryfie. 

Łokcie znajdują się blisko ciała, a ramiona ułożone są prostopadle do podłogi.  

Wraz z wdechem prostujemy ramiona, ściągając uchwyt wyciągu górnego w dół i mocno 

napinając triceps, aż do pełnego jego wyprostu. W maksymalnej fazie napięcia zatrzymujemy 

ruch na chwilę, a następnie wraz z wydechem powolnym ruchem uginamy przedramiona  

i wracamy do pozycji wyjściowej. 

Bardzo ważne jest aby podczas ćwiczenia utrzymywać stałe napięcie ciała, proste plecy, napięty 

brzuch i pośladki. 

10. Wyciskanie hantli nad głową 

Kolejny klasyk na siłowni.  

Podczas ćwiczenia pracuje głównie mięsień naramienny i wszystkie jego części: przednia, 

środkowa i tylna oraz mięsień trójgłowy ramienia. 

Podczas ćwiczenia wyciskamy hantle pionowo w górę z pozycji wyjściowej na wysokości 

barków do całkowitego wyprostowania i zablokowania łokci. Następnie opuszczamy hantle do 

poziomu barków, czyli pozycji wyjściowej. 

Ręce z hantlami ugięte w łokciach pod katem prostym powinny być rozstawione na szerokość 

barków pionowo do podłoża. Ustawienie hantli w dłoniach dowolne. 

Ćwiczenie może być wykonywane w pozycji siedzącej, jak i stojącej. W przypadku 

wykonywania ćwiczenia na siedząco mocniej izolujemy mięsień naramienny. 

W pozycji stojącej podczas ćwiczenia utrzymujemy stałą płaszczyznę pleców i napinamy 

mięśnie brzucha. 

11. Zakroki w miejscu z hantlami 

Zakrok w miejscu z hantlami pod względem techniki wykonania praktycznie w ogóle nie różni 

się od ćwiczenia zakroków w miejscu ze sztanga. Z tą różnicą, iż jak sama nazwa  wskazuje 

przy ćwiczeniu wykorzystujemy hantle, zamiast sztangi. 

Przy poprawnym wykonaniu zakroku najbardziej pracuje mięsień czworogłowy uda. Natomiast 

pośrednio mięśnie: dwugłowy uda i mięsień pośladkowy.  

Ćwiczenie jest bardzo mocno techniczne. Dlatego też może być bardzo trudne do wykonania  

i bardzo kontuzyjne. 

Zajmijmy się wersją z hantlami. Pozycja rozstawienia nóg na szerokość barków. Stopy 

ustawione równolegle do siebie lub delikatnie zrotowane na zewnątrz. Plecy oczywiście proste, 

w tym w szczególności odcinek lędźwiowy. Utrzymujemy stałe napięcie mięśni brzucha.  



Hantle trzymamy luźno opuszczone wzdłuż ciała. Ruch, podczas wykonywania ćwiczenia, 

odbywa się poprzez wykonanie zakroku w tył i równoczesny ruch tułowia w dół, poprzez 

zgięcie nogi w kolanie.   

Przy utrzymaniu odpowiedniej krzywizny kręgosłupa pilnujemy, aby noga zakroczna była 

zgięta w kolanie pod katem 90 stopni i nie dotykała podłoża.  

Wykonując wydech energicznie wstajemy z podłoża i dostawiamy nogę do pozycji wyjściowej.    

Ćwiczenie wykonujemy naprzemiennie na obie nogi. 

Podczas ćwiczenia pamiętamy o prostej krzywiźnie pleców. Poza tym głowę trzymamy  

w równej linii z plecami. Należy też pamiętać o równomiernym rozłożeniu ciężaru podczas 

każdego z etapów wykonywanego ćwiczenia.  

12. Przywodzenie drążka wyciągu górnego (wąski chwyt) 

W ćwiczeniu najważniejsza jest praca mięśni pleców, ale nie tylko. 

Ćwiczenie wykonywane w wersji z chwytem neutralnym w wąskim rozstawieniu rąk 

angażując: mięsień najszerszy grzbietu, mięsień czworoboczny, równoległoboczny oraz 

mięsień dwugłowy ramienia. 

Ćwiczenie wykonywane jest w pozycji siedzącej z chwytem w wąskim rozstawieniu rąk. Ruch 

odbywa się z góry na dół do wysokości klatki piersiowej. W momencie napięcia mięśni pleców 

zbliżamy łopatki jak najbliżej do siebie. Powolnym ruchem w górę wracamy do pozycji 

wyjściowej. 

Podczas całego utrzymujemy stałe napięcie mięśni głębokich, w tym mięśni brzucha oraz proste 

plecy. 

Osoba poczatkującym zalecam dopasowanie mniejszych ciężarów i przetrenowanie całego 

ruchu i skupieniu się na poszczególnej pracy mięśni. 

13. Uginanie naprzemienne przedramion z hantlami (chwyt młotkowy) 

Podczas tego ćwiczenia głównie wzmacniamy: mięsień dwugłowy ramienia oraz mięsień 

ramienno-promieniowy. 

Ćwiczenie wykonujemy w pozycji stojącej z ramionami ustawionymi wzdłuż ciała. Hantle 

trzymamy w pozycji pionowej, talerzami do góry i z kciukiem skierowanym w górę.   

Ruch odbywa się poprzez uginanie przedramion, bez obracania hantlami, tak aby finalnie dłoń 

była skierowana kciukiem do góry. W tej fazie ruchu wykonujemy wdech. Następnie wraz  

z wydechem wykonujemy ruch opuszczania, wracając do początkowej pozycji ramion. 

W trakcie wykonywania ćwiczenia należy uważać na odpowiedni dobór ciężaru tak, aby każde 

powtórzenie było wykonane z zachowaniem odpowiedniej techniki. Ponadto unikamy bujania 

ciałem i utrzymujemy stałe napięcie mięśni brzucha i pośladków. 



14. Przysiady ze sztangą (maszyna Smitha) 

To odmiana znanego dobrze przysiadu ze sztangą, w wersji na maszynie Smitha, czyli 

potocznie zwanej suwnicy. 

Dzięki treningowi na maszynie Smitha, będziesz wstanie podnieść większy ciężar, ale nie ma 

co się oszukiwać zaangażowanie mięśni w przypadku tej maszyny będzie mniejsze niż  

w przypadku klasycznego przysiadu ze sztangą. Za to będzie to jakieś urozmaicenie 

dotychczasowego treningu nóg.  

Przy jego poprawnym wykonaniu najbardziej angażujemy: mięsień pośladkowy wielki  

i pośladkowy średni oraz mięsień czworogłowy uda. 

Podobnie jak w przypadku tradycyjnych przysiadów ze sztanga ćwiczenie to jest bardzo mocno 

technicznie. Wymagające dużej mobilności w stawach biodrach. Przez to jest bardzo trudne do 

wykonania i bardzo kontuzyjne. 

Zajmijmy się wersją klasyczną. Pozycja rozstawienia nóg na szerokość barków. Stopy 

ustawione równolegle do siebie lub delikatnie zrotowane na zewnątrz. Plecy oczywiście proste. 

Utrzymujemy stałe napięcie mięśni brzucha. Ruch, podczas wykonywania ćwiczenia, odbywa 

się w dół poprzeć zgięcie kolan, także w kierunku zewnętrznym i wypchnięcie pośladka do 

tyłu, tak aby biodra ustawiły się w pozycji równoległej do podłoża. 

Przy słabszej mobilności stawów biodrowych nogi rozstawiamy nieco szerzej. 

No i kwestia sporna. Głębokość przysiadu i przekraczanie linii stów przez  pozycję kolan. 

Moim zdaniem najważniejsze jest odpowiednie ustawienie środka ciężkości oraz nasza 

mobilność w stawach biodrowych. 

Jeżeli nie jesteście w stanie poprawnie technicznie wykonać przysiadu głębokiego, to robimy 

go do konta prostego – uda – podłoga lub nieco poniżej.  

Co do kolan, to ich przekroczenie stóp w momencie przysiadu jest wręcz nieuniknione.  

Zawsze i wszędzie najważniejszy jest środek ciężkości i odpowiednie jego rozłożenie. Fizyki 

nie oszukasz. 

Gdy środek ciężkości spoczywa w linii prostopadłej do podłoża na stopach, to kolanom nic się 

nie dzieje i tutaj kłania się technika. 

Dlatego też warto nad technika popracować i dobierać z początku niewielkie ciężary. 

15. Martwy ciąg - klasyczny 

W martwym ciągu najważniejsze są mięśnie pleców, ale nie tylko. 

Ćwiczenie w wersji klasycznej mocno angażuje: mięsień czworogłowy uda, mięsień 

pośladkowy wielki, mięsień czworoboczny i mięśnie brzucha: prosty i skośny. 

Klasyczną wersję ćwiczenia wykonujemy z rozstawieniem stóp na szerokość bioder. Pozycja 

startowa z lekko zgiętymi kolanami. Blokujemy mięsnie pleców i ruchem pionowym w górę 



najpierw prostujemy kolana, a następnie prostujemy resztę tułowia. Przytrzymujemy sztangę 

pionowo w górze i powolnym ruchem wzdłuż ciała opuszczamy na podłoże.  

Ćwiczenie powtarzamy w kolejnym ruchu energicznie odrywając sztangę od podłoża  

z zachowaniem „blokady” pleców. 

Podobnie jak w przypadku przysiadu, ćwiczenie to wymaga dobrych umiejętności 

technicznych. 

16. Uginanie przedramion przy bramie 

Podczas tego ćwiczenia głównie wzmacniamy: mięsień dwugłowy ramienia oraz mięśnie 

ramienne. 

Ćwiczenie wykonujemy w pozycji stojącej tyłem do wyciągu dolnego w nieznacznej odległości 

od wyciągu, co pozwoli lekko wycofać ramie i zwiększyć zasięg ruchu. 

Ramiona ustawiamy wzdłuż ciała z uchwytem linki wyciągu dolnego trzymanego w jednej 

dłoni.  

Ruch odbywa się poprzez uginanie ramion w pełnym zakresie ruchu, aż do momentu, kiedy 

przedramię dotknie bicepsa. W tej fazie ruchu wykonujemy wdech. W maksymalnym napięciu 

bicepsa przytrzymujemy na chwilę ruch. Następnie wraz z wydechem wykonujemy ruch 

opuszczania, wracając do początkowej pozycji ramion. 

W trakcie wykonywania ćwiczenia nie szarpiemy ciężarem i utrzymujemy stałe napięcie mięśni 

brzucha i pośladków oraz wyprostowane plecy. 

17. Uginanie przedramion przy bramie nachwyt (chwyt prosty) 

Ćwiczenie wykonujemy w pozycji stojącej przy wykorzystaniu wyciągu tym razem górnego, 

ja zazwyczaj opisuję to ćwiczenie przy branie.  

W tej wersji ćwiczenia warto wykorzystać gryf prosty, gdzie bez problemu stosując nachwyt 

będziemy angażować podczas wykonywania ćwiczenia te mięśnie na których nam zależy.   

Ćwiczenie angażują przede wszystkim mięsień trójgłowy ramienia, ale także mięsień łokciowy. 

Pozycja wyjściowa ćwiczenia to pozycja stojąca z dłońmi ułożonymi nachwytem na gryfie. 

Łokcie znajdują się blisko ciała, a ramiona ułożone są prostopadle do podłogi.  

Wraz z wdechem prostujemy ramiona, ściągając uchwyt wyciągu górnego w dół i mocno 

napinając triceps, aż do pełnego jego wyprostu. W maksymalnej fazie napięcia zatrzymujemy 

ruch na chwilę, a następnie wraz z wydechem powolnym ruchem uginamy przedramiona  

i wracamy do pozycji wyjściowej. 

Bardzo ważne jest aby podczas ćwiczenia utrzymywać stałe napięcie ciała, proste plecy, napięty 

brzuch i pośladki. 



18. Wyciskanie hantli nad głową (chwyt młotkowy) 

Ćwiczenie praktycznie wykonujemy tak samo jak w przypadku klasycznego wyciskani hantli 

nad głową, tylko tym razem ze zmianą chwytu w chwyt młotkowy. 

Podczas ćwiczenia pracuje głównie mięsień naramienny środkowy oraz mięsień trójgłowy 

ramienia. 

Podczas ćwiczenia wyciskamy hantle pionowo w górę z pozycji wyjściowej na wysokości 

barków do całkowitego wyprostowania i zablokowania łokci. Hantle trzymamy w płaszczyźnie 

prostopadłej do linii barków. Następnie opuszczamy hantle do poziomu barków, czyli pozycji 

wyjściowej. 

Ręce z hantlami ugięte w łokciach pod katem prostym powinny być rozstawione na szerokość 

barków pionowo do podłoża.  

Ćwiczenie może być wykonywane w pozycji siedzącej, jak i stojącej. W przypadku 

wykonywania ćwiczenia na siedząco mocniej izolujemy mięsień naramienny. 

W pozycji stojącej podczas ćwiczenia utrzymujemy stałą płaszczyznę pleców i napinamy 

mięśnie brzucha. 

19. Przysiady ze sztangą (maszyna Smitha) 

Zakroki ze sztangą na maszynie Smitha może nie są tak popularnym ćwiczeniem na siłowni jak 

same przysiady, jednak warto je uwzględnić we własnym planie treningowym, choćby jako 

małe urozmaicenie. 

Przy poprawnym wykonaniu zakroków najbardziej pracuje mięsień czworogłowy uda. 

Natomiast pośrednio mięśnie: dwugłowy uda i mięsień pośladkowy.  

Podobnie jak w przypadku innych wariantów przysiadów, wykroków i zakroków, ćwiczenie 

jest bardzo mocno technicznie. Dlatego też może być bardzo trudne do wykonania i bardzo 

kontuzyjne. 

Pozycja wyjściowa to rozstawienie nóg na szerokość barków lub szerzej w zależności od 

mobilności bioder. Stopy delikatnie rotujemy na zewnątrz. Plecy oczywiście proste, w tym  

w szczególności odcinek lędźwiowy. Utrzymujemy stałe napięcie mięśni brzucha.  

Sztangę trzymamy na karku. Komfortowe rozstawienie dłoni na sztandze. Ich szerokość 

rozstawienia na sztandze nie ma większego znaczenia. Ruch, podczas wykonywania ćwiczenia, 

odbywa się poprzez wykonanie zakroku w tył i równoczesny ruch tułowia w dół, poprzez 

zgięcie przedniej nogi w kolanie.  

Przednia noga w pozycji wyjściowej może być nieco wysunięta do przodu, co pozwoli 

utrzymać ciało w jednej linii w momencie wykonywania zakroku drugą nogą.  

W przypadku maszyny Smitha środek ciężkości wymuszony jest przez zamocowaną sztangę 

idealnie w linii prostopadłej do podłoża, co dodatkowo wymusza odpowiedni ruch ciała 

podczas jego wykonywania. W związku z powyższym w przypadku słabszej mobilności należy 



odpowiednio dobrać właściwe ułożenie nóg, poprzez ich rozstawienie i wysunięcie do przodu, 

tak aby ćwiczenie było wykonywane w miarę komfortowo i działało na docelową grupę 

mięśniową. 

Przy utrzymaniu odpowiedniej krzywizny kręgosłupa pilnujemy, aby noga zakroczna była 

zgięta w kolanie pod katem 90 stopni i nie dotykała podłoża.  

Wykonując wydech energicznie wstajemy z podłoża i dostawiamy nogę do pozycji wyjściowej.    

Ćwiczenie wykonujemy naprzemiennie na obie nogi. 

Podczas ćwiczenia pamiętamy o prostej krzywiźnie pleców. Poza tym głowę trzymamy  

w równej linii z plecami. Należy też pamiętać o odpowiednim doborze ciężaru podczas każdego 

z etapów wykonywanego ćwiczenia.  

20. Przywodzenie drążka wyciągu górnego 

Ćwiczenie wykonywane w wersji z nachwytem i dość szeroko rozstawionymi rękami angażuje: 

mięsień najszerszy grzbietu, mięsień obły większy oraz mięsień ramienny. 

Ćwiczenie wykonywane jest w pozycji siedzącej z dość szeroko rozstawionymi rękami  

z nachwytem. Ruch odbywa się z góry na dół do wysokości klatki piersiowej.  W momencie 

napięcia mięśni pleców zbliżamy łopatki jak najbliżej do siebie. Powolnym ruchem w górę 

wracamy do pozycji wyjściowej. 

Podczas całego utrzymujemy stałe napięcie mięśni głębokich, w tym mięśni brzucha oraz proste 

plecy. 

Osoba początkującym zalecam dopasowanie mniejszych ciężarów i przetrenowanie całego 

ruchu i skupieniu się na poszczególnej pracy mięśni. 

21. Prostowanie przedramion przy bramie – jedna ręka 

Tym razem mniej popularne na siłowni ćwiczenie na rozwój mięśnia tricepsa.  

Ćwiczenie wykonujemy w pozycji stojącej w opadzie tułowia przy wykorzystaniu wyciągu 

dolnego, ja zazwyczaj opisuję to ćwiczenie przy branie.  

Ćwiczenie angażują przede wszystkim mięsień trójgłowy ramienia. 

Pozycja wyjściowa ćwiczenia to pozycja stojąca w opadzie tułowia twarzą do bramy z jedną 

ręką, niećwiczącą, opartą na bramie. Nogi rozstawione na komfortową szerokość stabilizujące 

ciało podczas wykonywanego ćwiczenia. Ręka ćwicząca trzyma koniec linki wyciągu dolnego 

i jest ustawiona równolegle do podłoża i zgięta pod kątem ostrym w stawie łokciowym.  

Ruch odbywa się poprzez wyprost ręki w stawie łokciowym bez ruchu w stawie ramiennym. 

Ruch wykonujemy do pełnego wyprostu. W momencie maksymalnego napięcia wstrzymujemy 

na chwilę ruch, a następnie powolnym ruchem wracamy do pozycji wyjściowej, maksymalnie 

rozciągając mięsień.  



Bardzo ważne jest aby podczas ćwiczenia utrzymywać stałe napięcie ciała, w szczególności 

proste plecy oraz kontrolować ruch w każdej fazie ćwiczenia. 

22. Podciąganie sztangi pod brodę 

Podczas ćwiczenia pracuje głównie mięsień naramienny i wszystkie jego części: przednia, 

środkowa i tylna. 

Pozycja wyjściowa ćwiczenia to pozycja stojąca z dłońmi położonymi na sztandze na szerokość 

nieco szerszą niż szerokość barków. Kciuk dłoni skierowany jest do wewnątrz.  

Należy pamiętać o odpowiednim ułożeniu całego ciała. Plecy wyprostowane. Brzuch napięty. 

Nogi rozstawione w lekki rozkroku, gwarantujące stabilność podczas wykonywanego 

ćwiczenia. 

Wraz z wydechem podciągamy sztangę wzdłuż tułowia, jak najwyżej, utrzymując łokcie nad 

sztangą i nadgarstkami. Następnie wraz z wdechem opuszczamy powili sztangę. 

Podczas ćwiczenia utrzymujemy stałą płaszczyznę pleców i napinamy mięśnie brzucha. 

23. Wiosłowanie sztangą w opadzie tułowia (podchwyt) 

Wiosłowanie sztangą w opadzie tułowia, zarówno w wersji z nachwytem jak i podchwytem,   

to doskonałe ćwiczenie na rozwój mięśni grzbietu, ale nie tylko.  

Podczas tego ćwiczenia głównie wzmacniamy: mięsień najszerszy grzbietu, mięsień 

czworoboczny, naramienny tylny. W mniejszym stopniu angażujemy część mięśnia 

piersiowego większego oraz mięsień naramienny. 

Ćwiczenie wykonujemy trzymając sztangę podchwytem, czyli palcami dłoni skierowanymi do 

góry, rozstawionymi mniej więcej na szerokość barków. Z lekko ugiętymi nogami w kolanach 

wykonujemy skłon ciała w dół.  

Następnie wykonujemy ruch w górę sztangi w kierunku brzucha, zginając stawy łokciowe.  

W momencie gdy sztanga znajdzie się najbliżej tułowia zatrzymujemy na chwile ruch,  

a następnie opuszczamy ciężar w dół, czyli prostujemy ramiona w stawach łokciowych  

i wracamy do pozycji wyjściowej w opadzie tułowia.   

Podczas ćwiczenia wdech wykonujemy w momencie przywodzenia sztangi do tułowia,  

a wydech podczas opuszczania ciężaru w dół. 

W szczególności podczas wykonywanego ćwiczenia uważamy na proste plecy oraz 

koncentrujemy się na pracy mięśni grzbietu, w szczególności poprzez ruch łopatek.   

24. Uginanie przedramion z handlami – izolacja  

Jest to ćwiczenie izolowane na mięsień bicepsa, które wykonywane jest w oparciu  

o modlitewnik lub ławkę. 

Podczas tego ćwiczenia głównie wzmacniamy: mięsień dwugłowy ramienia oraz mięsień 

ramienny. 



W pozycji wyjściowej przedramię do łokcia ustawiamy mocno przylegające do pulpitu 

modlitewnika lub ławki. Ręka nie biorąca udziału w ćwiczeniu oparta jest na modlitewniku lub 

ławce zapewniając równowagę.    

Wraz z wdechem powoli opuszczamy przedramię z ciężarem do wyprostu ramienia  

i rozciągnięcia mięśnia dwugłowego. Następnie wraz wydech wykonujemy ruch powrotny do 

momentu maksymalnego napięcia mięśnia bicepsa.   

Tempo opuszczania ciężaru powinno być dwukrotnie dłuższe o tempa jego podnoszenia.  

Ćwiczenie polega na izolacji, czyli pracy jednego mięśnia, tym razem mięśnia bicepsa, a zatem 

podczas jego wykonywania nie szarp ciężarem, nie odrywaj łokcia i przedramienia od pulpitu 

modlitewnika lub ławki. Kontroluj ruch podczas wykonywanego ćwiczenia. 

25. Wyciskanie francuskie z przenoszeniem ramion za głowę 

Wyciskanie francuskie w siadzie to nic innego jak tradycyjne wyciskanie sztangą, ale nie  

w pozycji leżącej, tylko siedzącej. Można je także wykonywać w pozycji stojącej. 

Ćwiczenie angażuje do pracy mięsień trójgłowy ramienia. 

W ćwiczeniu chwytamy sztangę dłońmi z kciukami skierowanymi do góry. Utrzymujemy plecy 

wyprostowane i ręce wyprostowane w łokciach. Utrzymujemy mięśnie brzucha w napięciu. 

Nogi komfortowo rozstawiamy na podłodze w takiej pozycji, aby stabilizowały całą sylwetkę.  

Wraz z wdechem powoli popuszczamy sztangę zginając ręce w łokciach za głowę, do 

maksymalnego rozciągnięcia mięśnia tricepsa. Łokcie utrzymujemy blisko głowy. Następnie 

wraz z wydechem powolnym ruchem wracamy do pozycji wyjściowej, prostując ręce  

w łokciach i unosząc sztangę do góry do pełnego wyprostu. 

Bardzo ważne jest aby podczas ćwiczenia utrzymywać proste plecy i łokcie blisko głowy. 

Należy także pamiętać o koncentracji i kontroli ruchu. 

26. Wyciskanie hantli nad głową - naprzemiennie 

Podczas ćwiczenia pracuje głównie mięsień naramienny i wszystkie jego części: przednia, 

środkowa i tylna oraz mięsień trójgłowy ramienia. 

Podczas ćwiczenia wyciskamy hantle naprzemiennie jedną ręką pionowo w górę z pozycji 

wyjściowej na wysokości barków do całkowitego wyprostowania i zablokowania łokci. 

Następnie opuszczamy hantle do poziomu barków, czyli pozycji wyjściowej. 

Ręce z hantlami ugięte w łokciach pod katem prostym powinny być rozstawione na szerokość 

barków pionowo do podłoża. Ustawienie hantli w dłoniach dowolne. 

Ćwiczenie może być wykonywane w pozycji siedzącej, jak i stojącej. W przypadku 

wykonywania ćwiczenia na siedząco mocniej izolujemy mięsień naramienny. 

W pozycji stojącej podczas ćwiczenia utrzymujemy stałą płaszczyznę pleców i napinamy 

mięśnie brzucha. 



27. Prostowanie przedramion ze sztangielką w siadzie 

Ćwiczenie angażuje mięsień trójgłowy ramienia, czyli triceps. 

Wykonujemy je w pozycji siedzącej. W pozycji wyjściowej ramiona są wyprostowane  

w łokciach uniesione nad głową. W dłoniach trzymamy sztangielkę. Plecy wyprostowane,  

a sylwetkę stabilizujemy napięciem mięśni brzucha i mięśni pośladkowych. 

Wraz z wdechem powoli opuszczamy sztangielkę za głowę do momentu wyczucia mocnego 

rozciągnięcia mięśnia tricepsa. Należy pamiętać, aby ramiona trzymać w miarę nieruchomo 

blisko głowy. Następnie w raz wydechem unosimy sztangielkę do góry do pozycji wyjściowej, 

do maksymalnego napięcia mięśnia tricepsa.   

Podczas wykonywanego ćwiczenia utrzymujemy proste plecy i nie bujamy ciałem. 

Odpowiednio dobieramy ciężar. 

28. Podciąganie drążka przy bramie pod brodę 

Ćwiczenie technicznie podobne do podciągania sztangi pod brodę z taką różnicą, że zamiast 

sztangi w tym ćwiczeniu korzystamy z uchwytu zamocowanego na dole przy bramie lub 

wyciągu.  

Podczas ćwiczenia pracuje głównie mięsień naramienny i wszystkie jego części: przednia, 

środkowa i tylna. 

Pozycja wyjściowa ćwiczenia to pozycja stojąca z twarzą kierowaną do bramy lub wyciągu  

z dłońmi położonymi na uchwycie zamocowanym do bramy lub wyciągu na szerokość nieco 

szerszą niż szerokość barków. Kciuk dłoni skierowany jest do wewnątrz.  

Należy pamiętać o odpowiednim ułożeniu całego ciała. Plecy wyprostowane. Brzuch napięty. 

Nogi rozstawione w lekki rozkroku, gwarantujące stabilność podczas wykonywanego 

ćwiczenia. 

Wraz z wydechem podciągamy uchwyt wzdłuż tułowia, jak najwyżej, utrzymując łokcie nad 

uchwytem i nadgarstkami. Następnie wraz z wdechem opuszczamy powili uchwyt. 

Podczas wykonywanego ćwiczenia należy pamiętać o prostych plecach i napiętych mięśniach 

brzucha. 

29. Wykroki chodzone ze sztangą 

Ćwiczenie angażuje głównie mięsień czworogłowy uda, natomiast pośrednio także mięsień 

dwugłowy uda oraz mięsień pośladkowy.   

Pozycja wyjściowa ćwiczenia to pozycja stojąca. Dłonie na sztandze rozstawione w pozycji 

komfortowej. Klatka piersiowa lekko wypchnięta do przodu. Proste plecy. Brzuch i pośladki 

napięte.   

Wraz z wdechem wykonujemy wykrok, tak aby staw kolanowy był ustawiony mniej więc pod 

kątem 90 stopni. Druga noga pozostaje z tyłu. Następnie wraz z wydech podnosimy się  



i przenosimy nogę zakroczną dostawiając ją do nogo wykrocznej. Wykonujemy kolejny 

wykrok drugą nogą.   

Podczas wykonywanego ćwiczenia należy pamiętać o prostych plecach i stałym napięciu 

mięśniowym. Nogę wykroczną ustawiamy kolanem lekko skierowanym na zewnątrz. 

Równomiernie rozkładamy ciężar na śródstopiu. 

30. Zginanie przedramion ze sztangą łamaną na modlitewniku 

Podczas tego ćwiczenia głównie wzmacniamy: mięsień najszerszy grzbietu, mięsień 

czworoboczny, naramienny tylny. W mniejszym stopniu angażujemy część mięśnia 

piersiowego większego oraz mięsień naramienny. 

Ćwiczenie wykonujemy trzymając sztangę podchwytem, czyli palcami dłoni skierowanymi do 

góry, rozstawionymi mniej więcej na szerokość barków. Z lekko ugiętymi nogami w kolanach 

wykonujemy skłon ciała w dół.  

Następnie wykonujemy ruch w górę sztangi w kierunku brzucha, zginając stawy łokciowe.  

W momencie gdy sztanga znajdzie się najbliżej tułowia zatrzymujemy na chwile ruch,  

a następnie opuszczamy ciężar w dół, czyli prostujemy ramiona w stawach łokciowych  

i wracamy do pozycji wyjściowej w opadzie tułowia.   

Podczas ćwiczenia wdech wykonujemy w momencie przywodzenia sztangi do tułowia,  

a wydech podczas opuszczania ciężaru w dół. 

W szczególności podczas wykonywanego ćwiczenia uważamy na proste plecy oraz 

koncentrujemy się na pracy mięśni grzbietu, w szczególności poprzez ruch łopatek.   

31. Prostowanie przedramion ze sztangą w siadzie 

Podczas tego ćwiczenia głównie wzmacniamy: mięsień dwugłowy ramienia oraz mięsień 

ramienny. 

Ćwiczenie wykonujemy w pozycji siedzącej przy modlitewniku. Ramiona rozstawiamy mniej 

więcej na szerokość barków, opierając stabilnie o oparcie równolegle do siebie. Gryf sztangi 

trzymamy podchwytem. Plecy proste.  

Wraz z wdechem wykonujemy zgięcie przedramion w pełnym zakresie ruchu. Utrzymujemy 

maksymalne napięcie bicepsa przez chwilę, a następnie raz z wydechem opuszczamy 

przedramiona ze sztangą do pozycji wyjściowej. Nie doprowadzamy do przeprostu w łokciach. 

Tempo opuszczania sztangi powinno być dwukrotnie wolniejsze od jej unoszenia. Podczas 

ćwiczenia nie odrywamy ramion od blatu modlitewnika i nie szarpiemy ciężaru.  

32. Wykroki chodzone z hantelkami 

Ćwiczenie angażuje głównie mięsień czworogłowy uda, natomiast pośrednio także mięsień 

dwugłowy uda oraz mięsień pośladkowy.   



Pozycja wyjściowa ćwiczenia to pozycja stojąca. Dłonie z handelkami opuszczone luźno 

wzdłuż ciała. Klatka piersiowa lekko wypchnięta do przodu. Proste plecy. Brzuch i pośladki 

napięte.   

Wraz z wdechem wykonujemy wykrok, tak aby staw kolanowy był ustawiony mniej więc pod 

kątem 90 stopni. Druga noga pozostaje z tyłu. Następnie wraz z wydech podnosimy się  

i przenosimy nogę zakroczną dostawiając ją do nogo wykrocznej. Wykonujemy kolejny 

wykrok drugą nogą.   

Podczas wykonywanego ćwiczenia należy pamiętać o prostych plecach i stałym napięciu 

mięśniowym. Nogę wykroczną ustawiamy kolanem lekko skierowanym na zewnątrz. 

Równomiernie rozkładamy ciężar na śródstopiu. 

33. Przywodzenie drążka wyciągu górnego (podchwyt) 

Ćwiczenie wykonywane w wersji z podchwytem i dość wąsko rozstawionymi rękami angażuje: 

mięsień najszerszy grzbietu, mięsień czworoboczny, mięsień równoległoboczny oraz mięsień 

ramienny. 

Ćwiczenie wykonywane jest w pozycji siedzącej przodem do wyciągu. Drążek zamocowany 

na górnym wyciągu trzymamy podchwytem na mniej więcej szerokość barków.  

Wraz z wdechem ściągamy drążek z okolice górnej części klatki piersiowej. Ruch wykonujemy 

poprzez ściągnięcie łopatek w dół i do siebie. Łokcie opuszczamy w dół wzdłuż tułowia. 

Zatrzymujemy na sekundę ruch w momencie największego napięcia mięśni, a następnie wraz 

z wydechem opuszczamy ciężar do góry do pozycji wyjściowej. 

Ćwiczenie wykonujemy powoli kontrolując ruch priorytetowej grupy mięśniowej. Inicjujemy 

ruch z mięśni grzbietu, a nie ramion. Skupiamy się na pracy łopatek.  

34. Podciąganie na drążku 

Podczas tego ćwiczenia głównie wzmacniamy: mięsień czworoboczny, mięsień najszerszy 

grzbietu, mięsień równoległoboczny większy i mniejszy, mięsień obły większy i mniejszy, 

mięsień ramienny, mięsień dwugłowy ramienia oraz mięsień ramienno – promieniowy. 

Ćwiczenie wykonujemy z szerokim rozstawieniem dłoni z nachwytem. Ruchem 

podciągającym kierujemy klatkę w stronę drążka tak, aby znalazła się ona prawie na jego 

wysokości. 

Jeżeli nie możemy wykonać ani jednego pełnego ruchu podczas podciągania z nachwytem, 

ćwiczenie wykonujemy  na maszynie do podciągania ze wspomaganiem lub przy 

wykorzystaniu elastycznej taśmy. 

35. Wypychanie nogami suwnicy skośnej 

Podczas ćwiczenia najbardziej pracują: mięsień czworogłowy uda, mięsień dwugłowy uda oraz 

mięsień pośladkowy. 



Pozycja początkowa to pozycja siedząca na maszynie o skośnie ustawionej platformie. Nogi 

rozstawiamy szerzej niż szerokość barków. Stopy lekko kierujemy na zewnątrz.  

Zwalniamy suwnicę i wraz z wdechem, poprzez zgięcie nóg w kolanach do kąta prostego, 

opuszczamy ciężar. Następnie wraz z wydechem prostujemy nogi w kolanach i wypychamy 

ciężar. Nie doprowadzamy do przeprostu w stawach kolanowych.  

Podczas wykonywanego ćwiczenia pamiętamy o stałym napięciu mięśniowym i plecach 

przylegających do oparcia. Należy dobierać odpowiedni ciężar. 

36. Przywodzenie drążka wyciągu górnego za kark 

Ćwiczenie angażuje: mięsień najszerszy grzbietu, mięsień czworoboczny, mięsień 

równoległoboczny oraz mięsień dwugłowy ramienia. 

Ćwiczenie wykonywane jest w pozycji siedzącej twarzą do wyciągu z dość szeroko 

rozstawionymi rękami z nachwytem.  

Wraz z wdechem przyciągamy drążek w okolice karku, pochylając lekko tułów do przodu. 

Ruch wykonujemy ściągając do siebie i dół łopatki. Ręce zgięte w łokciach kierujemy w dół 

jak najbliżej ciała. Przytrzymujemy ruch w momencie największego napięcia mięśniowego,  

a następnie wraz z wydechem unosimy drążek do góry, powracając do pozycji wyjściowej 

ćwiczenia.  

Ćwiczenie wykonujemy powoli, kontrolując wyczucie mięśniowe angażowanej grupy 

mięśniowej. Ruch inicjujemy z mięśni grzbietu, a nie ramienia.  

37. Podciąganie na drążku (podchwyt) 

Kolejne ćwiczenie na rozwój mięśni grzbietu, tym razem z innym ułożeniem dłoni, czyli 

podchwytem.  

Podczas tego ćwiczenia głównie wzmacniamy: mięsień najszerszy grzbietu, mięsień obły 

większy oraz mięsień dwugłowy ramienia. 

Ćwiczenie wykonujemy z rozstawieniem dłoni na szerokość barków z podchwytem. Ruchem 

podciągającym kierujemy klatkę w stronę drążka tak, aby znalazła się ona prawie na jego 

wysokości. 

Jeżeli nie możemy wykonać ani jednego pełnego ruchu podczas podciągania, ćwiczenie 

wykonujemy  na maszynie do podciągania ze wspomaganiem lub przy wykorzystaniu 

elastycznej taśmy. 

38. Wznosy ramion w bok w opadzie tułowia 

Podczas ćwiczenia pracuje głównie mięsień naramienny tylny, potocznie zwany tylnym 

aktonem oraz mięsień równoległoboczny i mięsień czworoboczny. 



Pozycja wyjściowa to pozycja stojąca lub siedząca z tułowiem lekko pochylonym w dół,  

z lekkim skłonem. Hantle trzymamy w dłoniach wzdłuż ciała chwytem neutralnym kciukami 

skierowanymi do siebie, do środka.  

Wraz z wdechem unosimy hantle w bok, aż ramiona będą ustawione równolegle do podłogi. 

Następnie wraz z wydechem powolnym ruchem upuszczamy ramiona, wracając do pozycji 

wyjściowej ćwiczenia.  

Podczas ćwiczenia należy być skoncentrowanym i wykonywać je powolnymi ruchami. Ręce 

mogą być lekko ugięte w łokciach.  

39. Wypychanie nogami suwnicy (poziomo) 

Ćwiczenie polega na wypychaniu nogami suwnicy i poziomym ułożeniu platformy. 

Podczas ćwiczenia najbardziej pracują: mięsień czworogłowy uda, mięsień dwugłowy uda oraz 

mięsień pośladkowy. 

Pozycja początkowa to pozycja siedząca na maszynie o poziomo ustawionej platformie. Nogi 

rozstawiamy szerzej niż szerokość barków. Stopy lekko kierujemy na zewnątrz.  

Zwalniamy suwnicę i wraz z wdechem, poprzez zgięcie nóg w kolanach do kąta prostego, 

opuszczamy ciężar. Następnie wraz z wydechem prostujemy nogi w kolanach i wypychamy 

ciężar. Nie doprowadzamy do przeprostu w stawach kolanowych.  

Podczas wykonywanego ćwiczenia pamiętamy o stałym napięciu mięśniowym i plecach 

przylegających do oparcia. Należy dobierać odpowiedni ciężar. 

40. Wiosłowanie półsztangą w opadzie tułowia 

Ćwiczenie wykonujemy ze sztangą z nałożonym ciężarem po jednej stronie, po drugiej stronie 

ustabilizowaną w jednym miejscu.  

Ćwiczenie angażuje: mięsień najszerszy grzbietu, mięsień obły większy, mięsień 

czworoboczny oraz mięsień dwugłowy ramienia. 

Ćwiczenie wykonywane jest w pozycji stojącej twarzą do ciężaru, tułów pochylony pod kątem 

mniej więcej 45 stopni., między stopami ustawiona sztanga. Rękami chwytamy sztangę 

pomagając sobie zahaczonym o sztangę V-chwytem. Nogi uginamy lekko w kolanach.  

Wraz z wdechem przyciągamy gryf sztangi do siebie, do klatki piersiowej, inicjując ruch 

poprzez ściągnięcie łopatek do kręgosłupa. W momencie maksymalnego napięcia mięśni 

pleców, wstrzymujemy ruch na sekundę, a następnie wraz z wydechem opuszczamy sztangę  

z ciężarem do pozycji wyjściowej z wyraźnie wyczuwalnym rozciągnięciem mięśni pleców.   

41. Uginanie ramion z hantlami naprzemiennie w siadzie 

Podczas tego ćwiczenia głównie wzmacniamy: mięsień dwugłowy ramienia, mięsień ramienny 

oraz mięsień ramienno-promieniowy. 



Ćwiczenie wykonujemy w pozycji siedzącej na ławce z oparciem z ramionami ustawionymi 

wzdłuż ciała. Hantle trzymamy w pozycji neutralnej z kciukiem skierowanym w przód.   

Ruch odbywa się poprzez uginanie przedramion z jednoczesną rotacją zewnętrzną tzw. 

supinacją, aby finalnie dłoń była skierowana kciukiem na zewnątrz. W tej fazie ruchu 

wykonujemy wdech. Następnie wraz z wydechem wykonujemy ruch opuszczania, wracając do 

początkowej pozycji ramion. 

W trakcie wykonywania ćwiczenia należy uważać na odpowiedni dobór ciężaru tak, aby każde 

powtórzenie było wykonane z zachowaniem odpowiedniej techniki. Ponadto unikamy bujania 

ciałem, plecy mocno przylegają do oparcia ławki i utrzymujemy stałe napięcie mięśni brzucha 

i pośladków. 

42. Pompki 

Czas na trening mięśni klatki i doskonale znane pompki, czyli zginanie ramion w podporze 

przodem. 

Pompki angażują: mięsień piersiowy większy, mięsień naramienny w części przedniej oraz 

mięsień trójgłowy ramienia. 

W ćwiczeniu rozstawiamy ręce na szerokość barków lub nieco szerzej. Następnie ruchem 

zginającym łokcie kierujemy klatkę w stronę podłogi.  

Bardzo ważne jest aby przez cały czas wykonywania ćwiczenia utrzymywać stałą płaszczyznę 

grzbietu, w szczególności w odcinku lędźwiowym. 

43. Unoszenie ramion z hantlą w przód 

Podczas ćwiczenia pracuje głównie mięsień naramienny przedni oraz mięsień piersiowy 

większy w części obojczykowej, górnej. 

Ćwiczenie wykonujemy w pozycji stojącej z prostymi plecami. Hantle trzymamy w dłoniach, 

ułożonych luźno wzdłuż tułowia. Dłonie na hantlach ustawione kciukami do przodu.  

Stabilizując sylwetkę wraz z wdechem unosimy jedną rękę z hantlą w dłoniach w przód, do 

momentu, aż ramię będzie ustawione równolegle do podłoża. Następnie wraz z wydechem 

opuszczamy rękę, wracając do pozycji wyjściowej.  

Ćwiczenie wykonujemy naprzemiennie na każdą rękę, w wybranej liczbie powtórzeń.  

Podczas wykonywanego ćwiczenia utrzymujemy stałe napięcie mięśniowe i proste plecy. Ruch 

popuszczający hantle jest dwukrotnie wolniejszy od ruchu wznoszącego.  

44. Wyprost kolan na maszynie siedząc 

Przy poprawnym wykonaniu ćwiczenia najbardziej pracuje mięsień czworogłowy uda. 

Wraz z wydechem wykonujemy dość dynamiczny wyprost nóg, bez przeprostu w stawach 

kolanowych, ale przy kontroli napięcia mięśniowego. Na chwilę zatrzymujemy ruch,  

a następnie wraz z wdechem opuszczamy nogi, wracając do pozycji wyjściowej.  



Ruch opuszczający powinien być dwukrotnie wolniejszy od ruchu wznoszenia nóg.  

Ponieważ ćwiczenie wykonywane jest na maszynie należy przed jego wykonaniem dopasować 

je odpowiednio do własnych parametrów ciała. 

Podczas wykonywanego ćwiczenia pamiętamy o prostych plecach oraz kontrolowanym  

i powolnym ruchu nóg. Ćwiczenie można wykonywać obunóż jednocześnie lub na każdą nogę 

oddzielnie naprzemiennie. 

45. Zginanie nóg na maszynie leżąc 

Ćwiczenie głównie angażuje mięsień dwugłowy uda. 

Ćwiczenie wykonywane jest w pozycji leżącej. Należy dostosować parametry maszyny do 

wzrostu. Wałek powinien być położony kilka centymetrów poniżej łydek.   

Wraz z wydechem uginamy dolną część nogi, podciągając wałek maszyny jak najbliżej uda. 

Stopy powinny być napięte podeszwowo. W momencie największego napięcia mięśni ud 

przytrzymujemy ruch na sekundę, a następnie wraz z wdechem powolnym ruchem opuszczamy 

nogi w dół, do pozycji wyjściowej.  

Podczas ćwiczenia utrzymujemy tułów nieruchomo, a ruch wykonujemy jedynie poprzez 

unoszenie nóg. Ćwiczenie wykonujemy na obie nogi jednocześnie lub jedno nóż 

naprzemiennie.  

46. Podciąganie drążka wyciągu dolnego siedząc 

Ćwiczenie wykonywane w wersji z wąskim chwytem (V-chwytem) angażuje: mięsień 

najszerszy grzbietu i mięsień obły większy oraz mięsień naramienny. 

Ćwiczenie wykonywane jest w pozycji siedzącej z plecami prostopadle ułożonymi do podłoża. 

Uginamy lekko kolana. Dłońmi chwytamy V-chwyt kciukami do góry. Ramiona utrzymujemy 

wyprostowane przed sobą.  

Ruch odbywa się na wdechu poprzez ściągnięcie łopatek w dół i w stronę kręgosłupa, tak aby 

uchwyt kierowany był w stronę mięśni brzucha. W momencie maksymalnego napięcia mięśni 

grzbietu, przytrzymujemy na chwilę pozycję, a następnie wraz z wydechem, kontrolowanym 

ruchem wracamy do pozycji wyjściowej, wyczuwając mocne rozciągnięcie mięśni grzbietu.   

Podczas całego ćwiczenie utrzymujemy stałe napięcie mięśni głębokich, w tym mięśni brzucha 

oraz proste plecy. 

Osoba początkującym zalecam dopasowanie mniejszych ciężarów i skupieniu się na 

poszczególnej pracy mięśni, w szczególności na pracy łopatek i mięśni grzbietu, a nie pracy  

z ramion. 

47. Pompki w wąskim rozstawieniu rąk 

Pompki angażują: mięsień piersiowy większy, mięsień naramienny w części przedniej oraz 

bardzo mocno mięsień trójgłowy ramienia. 



W ćwiczeniu rozstawiamy ręce na szerokość mniejszą niż szerokość barków. Następnie ruchem 

zginającym łokcie kierujemy klatkę w stronę podłogi. Ręce powinny znajdować się w każdej 

fazie ćwiczenia blisko ciała. 

Bardzo ważne jest aby podczas ćwiczenia utrzymywać stałą płaszczyznę grzbietu,  

w szczególności w odcinku lędźwiowym. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III. GOTOWE FORMULARZE 

 

Gotowe do wydruku formularze ćwiczeń, w których znajdziesz wykaz ćwiczeń, proponowaną 

liczbę serii i powtórzeń oraz przykładowy trening cardio. Dodatkowo każdy formularz zawiera 

wykaz treningu wytrzymałościowego, biegania. 

Wszystkie posty z bloga na temat GYMBOOK 2020 znajdziesz skanując kod QR. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



GYMBOOK I 

 
 

Rozgrzewka 
Rowerek/Bieżnia/Orbitrek 

Czas: 8 min 
Intensywność: 65 -75 % HRmax 

Przysiad ze sztangą 
Ćwiczenie wielostawowe – priorytet 
mięśnie dolne ciała 

Serie: 3-5 
Powtórzenia: 10 -15 
Ciężar: 75-85% ciężaru max 

Martwy ciąg - sumo 
Ćwiczenie wielostawowe – priorytet 
mięśnie górne ciała 

Serie: 3-5 
Powtórzenia: 10 -15 
Ciężar: 75-85% ciężaru max 

Uginanie przedramion z hantlami z rotacją 
Priorytet mięśnie górne ciała 

Serie: 3-5 
Powtórzenia: 10 -15 
Ciężar: 75-85% ciężaru max 

Pompki na poręczach (dipy, pompki 
szwedzkie) 
Priorytet mięśnie górne ciała 

Serie: 3-5 
Powtórzenia: 10 -15 
Ciężar: 75-85% ciężaru max 

Wyciskanie żołnierskie  
Ćwiczenie wielostawowe – priorytet 
mięśnie górne ciała, stabilizacja 

Serie: 3-5 
Powtórzenia: 10 -15 
Ciężar: 75-85% ciężaru max 

Cardio 
Rowerek/Bieżnia/Orbitrek 

Czas: 30-45 min 
Intensywność: 65 -75 % HRmax 

 

Bieganie: 

Trening I – Bieg od 3 km do 5 km 
Tempo biegu od 75% do 85% tętna max  

Trening II – Bieg od 3 km do 5 km 
Bieg 65% tętna max ok 2 km;  5 X interwały (min 200 m-95% tętna max); bieg 65% tętna max  

Trening III – Bieg od 3 km do 10 km 
Bieg spokojny ok. 65 % tępa max  

 

 

 

 

 

 

UWAGA: Autor GYMBOOK’a nie ponosi odpowiedzialności za skutki działań podejmowanych w oparciu  

o informacje zawarte w GYMBOOK'u. 



GYMBOOK II 

 
 

Rozgrzewka 
Rowerek/Bieżnia/Orbitrek 

Czas: 8 min 
Intensywność: 65 -75 % HRmax 

Zakrok w miejscu ze sztangą 
Priorytet mięśnie dolne ciała 

Serie: 3-5 
Powtórzenia: 10 -15 
Ciężar: 75-85% ciężaru max 

Wiosłowanie hantlami w opadzie tułowia 
Priorytet mięśnie górne ciała 

Serie: 3-5 
Powtórzenia: 10 -15 
Ciężar: 75-85% ciężaru max 

Uginanie przedramion ze sztangą 
Priorytet mięśnie górne ciała 

Serie: 3-5 
Powtórzenia: 10 -15 
Ciężar: 75-85% ciężaru max 

Prostowanie przedramion przy bramie 
(nachwyt)  
Priorytet mięśnie górne ciała 

Serie: 3-5 
Powtórzenia: 10 -15 
Ciężar: 75-85% ciężaru max 

Wyciskanie hantli nad głową 
Priorytet mięśnie górne ciała 

Serie: 3-5 
Powtórzenia: 10 -15 
Ciężar: 75-85% ciężaru max 

Cardio 
Rowerek/Bieżnia/Orbitrek 

Czas: 30-45 min 
Intensywność: 65 -75 % HRmax 

 

Bieganie: 

Trening I – Bieg od 3 km do 5 km 
Tempo biegu od 75% do 85% tętna max  

Trening II – Bieg od 3 km do 5 km 
Bieg 65% tętna, podbiegi na wzniesieniu do ok. 35% nachylenia 

Trening III – Bieg od 3 km do 10 km 
Bieg spokojny ok. 65 % tępa max  

 

 

 

 

 

 

UWAGA: Autor GYMBOOK’a nie ponosi odpowiedzialności za skutki działań podejmowanych w oparciu  

o informacje zawarte w GYMBOOK'u. 



GYMBOOK III 

 
Rozgrzewka 
Rowerek/Bieżnia/Orbitrek 

Czas: 8 min 
Intensywność: 65 -75 % HRmax 

Zakroki w miejscu z hantlami 
Ćwiczenie wielostawowe – priorytet 
mięśnie dolne ciała 

Serie: 3-5 
Powtórzenia: 10 -15 
Ciężar: 75-85% ciężaru max 

Przywodzenie drążka wyciągu górnego 
(chwyt wąski) 
Priorytet mięśnie górne ciała 

Serie: 3-5 
Powtórzenia: 10 -15 
Ciężar: 75-85% ciężaru max 

Uginanie naprzemiennie przedramion z 
hantlami (chwyt młotkowy) 
Priorytet mięśnie bicepsa 

Serie: 3-5 
Powtórzenia: 10 -15 
Ciężar: 75-85% ciężaru max 

Prostowanie przedramion przy bramie 
(nachwyt)  
Priorytet mięśnie tricepsa 

Serie: 3-5 
Powtórzenia: 10 -15 
Ciężar: 75-85% ciężaru max 

Wyciskanie hantli nad głową  
Priorytet mięśnie górne ciała, stabilizacja 

Serie: 3-5 
Powtórzenia: 10 -15 
Ciężar: 75-85% ciężaru max 

Cardio 
Rowerek/Bieżnia/Orbitrek 

Czas: 30-45 min 
Intensywność: 65 -75 % HRmax 

 

Bieganie: 

Trening I – Bieg od 3 km do 5 km 
Tempo biegu od 75% do 85% tętna max  

Trening II – Bieg od 3 km do 5 km 
Bieg 65% tętna max 1 km; 3 km stały zakres tętna (80% tętna max); bieg 65% tętna max 1 km 

Trening III – Bieg od 3 km do 10 km 
Bieg spokojny ok. 65 % tępa max  

 

 

 

 

 

 

UWAGA: Autor GYMBOOK’a nie ponosi odpowiedzialności za skutki działań podejmowanych w oparciu  

o informacje zawarte w GYMBOOK'u. 



GYMBOOK IV 

 
Rozgrzewka 
Rowerek/Bieżnia/Orbitrek 

Czas: 8 min 
Intensywność: 65 -75 % HRmax 

Przysiad ze sztangą (maszyna Smitha) 
Ćwiczenie wielostawowe – priorytet 
mięśnie dolne ciała 

Serie: 3-5 
Powtórzenia: 10 -15 
Ciężar: 75-85% ciężaru max 

Martwy ciąg - klasyczny 
Ćwiczenie wielostawowe – priorytet 
mięśnie górne ciała 

Serie: 3-5 
Powtórzenia: 10 -15 
Ciężar: 75-85% ciężaru max 

Uginanie przedramion przy bramie 
Priorytet mięśnie bicepsa  

Serie: 3-5 
Powtórzenia: 10 -15 
Ciężar: 75-85% ciężaru max 

Prostowanie przedramion przy bramie -  
nachwyt (chwyt prosty) 
Priorytet mięśnie tricepsa 

Serie: 3-5 
Powtórzenia: 10 -15 
Ciężar: 75-85% ciężaru max 

Wyciskanie hantli nad głową (chwyt 
młotkowy)  
Priorytet mięśnie górne ciała, stabilizacja 

Serie: 3-5 
Powtórzenia: 10 -15 
Ciężar: 75-85% ciężaru max 

Cardio 
Rowerek/Bieżnia/Orbitrek 

Czas: 30-45 min 
Intensywność: 65 -75 % HRmax 

 

Bieganie: 

Trening I – Bieg od 3 km do 5 km 
Tempo biegu od 75% do 85% tętna max  

Trening II – Bieg od 3 km do 5 km 
Zabawa biegowa-bieg w zmiennym zakresie tętna od 65% do 85% max (odcinki 200 – 500 m)  

Trening III – Bieg od 3 km do 10 km 
Bieg spokojny ok. 65 % tępa max  

 

 

 

 

 

 

UWAGA: Autor GYMBOOK’a nie ponosi odpowiedzialności za skutki działań podejmowanych w oparciu  

o informacje zawarte w GYMBOOK'u. 



GYMBOOK V 

 
Rozgrzewka 
Rowerek/Bieżnia/Orbitrek 

Czas: 8 min 
Intensywność: 65 -75 % HRmax 

Zakroki ze sztangą (maszyna Smitha)  
Ćwiczenie wielostawowe – priorytet 
mięśnie dolne ciała 

Serie: 3-5 
Powtórzenia: 10 -15 
Ciężar: 75-85% ciężaru max 

Przywodzenie drążka wyciągu górnego 
Priorytet mięśnie górne ciała 

Serie: 3-5 
Powtórzenia: 10 -15 
Ciężar: 75-85% ciężaru max 

Uginanie przedramion naprzemiennie przy 
bramie – jedna ręka 
Priorytet mięśnie bicepsa 

Serie: 3-5 
Powtórzenia: 10 -15 
Ciężar: 75-85% ciężaru max 

Prostowanie przedramion przy bramie  
Ćwiczenie izolowane – priorytet mięśnie 
tricepsa 

Serie: 3-5 
Powtórzenia: 10 -15 
Ciężar: 75-85% ciężaru max 

Podciąganie sztangi pod brodę 
Priorytet mięśnie górne ciała, stabilizacja 

Serie: 3-5 
Powtórzenia: 10 -15 
Ciężar: 75-85% ciężaru max 

Cardio 
Rowerek/Bieżnia/Orbitrek 

Czas: 30-45 min 
Intensywność: 65 -75 % HRmax 

 

Bieganie: 

Trening I – Bieg od 3 km do 5 km 
Tempo biegu od 75% do 85% tętna max  

Trening II – Bieg od 3 km do 5 km 
Bieg 65% tętna max ok 2 km;  5 X interwały (min 200 m-95% tętna max); bieg 65% tętna max 

Trening III – Bieg od 3 km do 10 km 
Bieg spokojny ok. 65 % tępa max  

 

 

 

 

 

 

UWAGA: Autor GYMBOOK’a nie ponosi odpowiedzialności za skutki działań podejmowanych w oparciu  

o informacje zawarte w GYMBOOK'u. 



GYMBOOK VI 

 
Rozgrzewka 
Rowerek/Bieżnia/Orbitrek 

Czas: 8 min 
Intensywność: 65 -75 % HRmax 

Zakroki ze sztangą 
Ćwiczenie wielostawowe – priorytet 
mięśnie dolne ciała 

Serie: 3-5 
Powtórzenia: 10 -15 
Ciężar: 75-85% ciężaru max 

Wiosłowanie sztangą w opadzie tułowia 
(podchwyt) 
Priorytet mięśnie górne ciała 

Serie: 3-5 
Powtórzenia: 10 -15 
Ciężar: 75-85% ciężaru max 

Uginanie przedramion z hantlami  
Ćwiczenie izolowane – priorytet mięśnie 
bicepsa 

Serie: 3-5 
Powtórzenia: 10 -15 
Ciężar: 75-85% ciężaru max 

Wyciskanie francuskie z przenoszeniem 
ramion za głowę 
Priorytet mięśnie tricepsa 

Serie: 3-5 
Powtórzenia: 10 -15 
Ciężar: 75-85% ciężaru max 

Wyciskanie hantli nad głową - 
naprzemiennie 
Priorytet mięśnie górne ciała, stabilizacja 

Serie: 3-5 
Powtórzenia: 10 -15 
Ciężar: 75-85% ciężaru max 

Cardio 
Rowerek/Bieżnia/Orbitrek 

Czas: 30-45 min 
Intensywność: 65 -75 % HRmax 

 

Bieganie: 

Trening I – Bieg od 3 km do 5 km 
Tempo biegu od 75% do 85% tętna max  

Trening II – Bieg od 3 km do 5 km 
Bieg 65% tętna, podbiegi na wzniesieniu do ok. 35% nachylenia 

Trening III – Bieg od 3 km do 10 km 
Bieg spokojny ok. 65 % tępa max  

 

 

 

 

 

 

UWAGA: Autor GYMBOOK’a nie ponosi odpowiedzialności za skutki działań podejmowanych w oparciu  

o informacje zawarte w GYMBOOK'u. 



GYMBOOK VII 

 
Rozgrzewka 
Rowerek/Bieżnia/Orbitrek 

Czas: 8 min 
Intensywność: 65 -75 % HRmax 

Zakroki z hantlami 
Ćwiczenie wielostawowe – priorytet 
mięśnie dolne ciała 

Serie: 3-5 
Powtórzenia: 10 -15 
Ciężar: 75-85% ciężaru max 

Wiosłowanie sztangą w opadzie tułowia 
(podchwyt) 
Priorytet mięśnie górne ciała 

Serie: 3-5 
Powtórzenia: 10 -15 
Ciężar: 75-85% ciężaru max 

Zginanie przedramion przy bramie  
Ćwiczenie izolowane – priorytet mięśnie 
bicepsa 

Serie: 3-5 
Powtórzenia: 10 -15 
Ciężar: 75-85% ciężaru max 

Prostowanie przedramion ze sztangielką w 
siadzie 
Priorytet mięśnie tricepsa 

Serie: 3-5 
Powtórzenia: 10 -15 
Ciężar: 75-85% ciężaru max 

Podciąganie drążka przy bramie pod brodę  
Ćwiczenie izolowane – priorytet mięśnie 
naramienne (barki) 

Serie: 3-5 
Powtórzenia: 10 -15 
Ciężar: 75-85% ciężaru max 

Cardio 
Rowerek/Bieżnia/Orbitrek 

Czas: 30-45 min 
Intensywność: 65 -75 % HRmax 

 

Bieganie: 

Trening I – Bieg od 3 km do 5 km 
Tempo biegu od 75% do 85% tętna max  

Trening II – Bieg od 3 km do 5 km 
Bieg 65% tętna max 1 km; 3 km stały zakres tętna (80% tętna max); bieg 65% tętna max 1 km 

Trening III – Bieg od 3 km do 10 km 
Bieg spokojny ok. 65 % tępa max  

 

 

 

 

 

 

UWAGA: Autor GYMBOOK’a nie ponosi odpowiedzialności za skutki działań podejmowanych w oparciu  

o informacje zawarte w GYMBOOK'u. 



GYMBOOK VIII 

 
Rozgrzewka 
Rowerek/Bieżnia/Orbitrek 

Czas: 8 min 
Intensywność: 65 -75 % HRmax 

Wykroki chodzone ze sztangą 
Ćwiczenie wielostawowe – priorytet 
mięśnie dolne ciała 

Serie: 3-5 
Powtórzenia: 10 -15 
Ciężar: 75-85% ciężaru max 

Wiosłowanie sztangą w opadzie tułowia 
(podchwyt) 
Priorytet mięśnie górne ciała 

Serie: 3-5 
Powtórzenia: 10 -15 
Ciężar: 75-85% ciężaru max 

Zginanie przedramion ze sztangą łamaną 
na modlitewniku 
Priorytet mięśnie bicepsa, izolacja 

Serie: 3-5 
Powtórzenia: 10 -15 
Ciężar: 75-85% ciężaru max 

Prostowanie przedramion ze sztangą w 
siadzie 
Priorytet mięśnie tricepsa 

Serie: 3-5 
Powtórzenia: 10 -15 
Ciężar: 75-85% ciężaru max 

Podciąganie sztangi pod brodę 
Priorytet mięśnie górne ciała, stabilizacja 

Serie: 3-5 
Powtórzenia: 10 -15 
Ciężar: 75-85% ciężaru max 

Cardio 
Rowerek/Bieżnia/Orbitrek 

Czas: 30-45 min 
Intensywność: 65 -75 % HRmax 

 

Bieganie: 

Trening I – Bieg od 3 km do 5 km 
Tempo biegu od 75% do 85% tętna max  

Trening II – Bieg od 3 km do 5 km 
Zabawa biegowa-bieg w zmiennym zakresie tętna od 65% do 85% max (odcinki 200 – 500 m) 

Trening III – Bieg od 3 km do 10 km 
Bieg spokojny ok. 65 % tępa max  

 

 

 

 

 

 

UWAGA: Autor GYMBOOK’a nie ponosi odpowiedzialności za skutki działań podejmowanych w oparciu  

o informacje zawarte w GYMBOOK'u. 



GYMBOOK IX 

 
Rozgrzewka 
Rowerek/Bieżnia/Orbitrek 

Czas: 8 min 
Intensywność: 65 -75 % HRmax 

Wykroki chodzone z hantelkami 
Ćwiczenie wielostawowe – priorytet 
mięśnie dolne ciała 

Serie: 3-5 
Powtórzenia: 10 -15 
Ciężar: 75-85% ciężaru max 

Przywodzenie drążka wyciągu górnego - 
podchwyt 
Priorytet mięśnie górne ciała 

Serie: 3-5 
Powtórzenia: 10 -15 
Ciężar: 75-85% ciężaru max 

Podciąganie na drążku 
Ćwiczenie wielostawowe – priorytet 
mięśnie górne ciała 

Serie: 3-5 
Powtórzenia: 10 -15 
Ciężar: 75-85% ciężaru max 

Prostowanie przedramion ze sztangielką w 
siadzie 
Priorytet mięśnie tricepsa 

Serie: 3-5 
Powtórzenia: 10 -15 
Ciężar: 75-85% ciężaru max 

Podciąganie drążka przy bramie pod brodę  
Ćwiczenie izolowane – priorytet mięśnie 
naramienne (barki) 

Serie: 3-5 
Powtórzenia: 10 -15 
Ciężar: 75-85% ciężaru max 

Cardio 
Rowerek/Bieżnia/Orbitrek 

Czas: 30-45 min 
Intensywność: 65 -75 % HRmax 

 

Bieganie: 

Trening I – Bieg od 3 km do 5 km 
Tempo biegu od 75% do 85% tętna max  

Trening II – Bieg od 3 km do 5 km 
Bieg 65% tętna max ok 2 km;  5 X interwały (min 200 m-95% tętna max); bieg 65% tętna max 

Trening III – Bieg od 3 km do 10 km 
Bieg spokojny ok. 65 % tępa max  

 

 

 

 

 

 

UWAGA: Autor GYMBOOK’a nie ponosi odpowiedzialności za skutki działań podejmowanych w oparciu  

o informacje zawarte w GYMBOOK'u. 



GYMBOOK X 

 
Rozgrzewka 
Rowerek/Bieżnia/Orbitrek 

Czas: 8 min 
Intensywność: 65 -75 % HRmax 

Wypychanie nogami suwnicy (skośnej) 
Priorytet mięśnie dolne ciała, mięśnie nóg 

Serie: 3-5 
Powtórzenia: 10 -15 
Ciężar: 75-85% ciężaru max 

Przywodzenie drążka wyciągu górnego za 
kark 
Priorytet mięśnie górne ciała 

Serie: 3-5 
Powtórzenia: 10 -15 
Ciężar: 75-85% ciężaru max 

Podciąganie na drążku (podchwyt) 
Ćwiczenie wielostawowe – priorytet 
mięśnie górne ciała 

Serie: 3-5 
Powtórzenia: 10 -15 
Ciężar: 75-85% ciężaru max 

Prostowanie przedramienia z hantlą 
(siedząc) 
Priorytet mięśnie tricepca 

Serie: 3-5 
Powtórzenia: 10 -15 
Ciężar: 75-85% ciężaru max 

Wznosy ramion w bok w opadzie tułowia  
Priorytet mięśnie górne ciała, tylni akton 
barku 

Serie: 3-5 
Powtórzenia: 10 -15 
Ciężar: 75-85% ciężaru max 

Cardio 
Rowerek/Bieżnia/Orbitrek 

Czas: 30-45 min 
Intensywność: 65 -75 % HRmax 

 

Bieganie: 

Trening I – Bieg od 3 km do 5 km 
Tempo biegu od 75% do 85% tętna max  

Trening II – Bieg od 3 km do 5 km 
Bieg 65% tętna, podbiegi na wzniesieniu do ok. 35% nachylenia 

Trening III – Bieg od 3 km do 10 km 
Bieg spokojny ok. 65 % tępa max  

 

 

 

 

 

 

UWAGA: Autor GYMBOOK’a nie ponosi odpowiedzialności za skutki działań podejmowanych w oparciu  

o informacje zawarte w GYMBOOK'u. 



GYMBOOK XI 

 
Rozgrzewka 
Rowerek/Bieżnia/Orbitrek 

Czas: 8 min 
Intensywność: 65 -75 % HRmax 

Wypychanie nogami suwnicy (poziomo) 
Priorytet mięśnie dolne ciała, mięśnie nóg 

Serie: 3-5 
Powtórzenia: 10 -15 
Ciężar: 75-85% ciężaru max 

Wiosłowanie półsztangą w opadzie tułowia 
Ćwiczenie wielostawowe – priorytet 
mięśnie górne ciała 

Serie: 3-5 
Powtórzenia: 10 -15 
Ciężar: 75-85% ciężaru max 

Uginanie ramion z hantlami naprzemiennie 
w siadzie 
Priorytet mięśnie bicepsa 

Serie: 3-5 
Powtórzenia: 10 -15 
Ciężar: 75-85% ciężaru max 

Pompki  
Ćwiczenie wielostawowe – priorytet 
mięśnie górne ciała, stabilizacja 

Serie: 3-5 
Powtórzenia: 10 -15 
Ciężar: 75-85% ciężaru max 

Unoszenie ramion z hantlami w przód  
Priorytet mięśnie górne ciała, mięśnie 
naramienne barki, przedni akton 

Serie: 3-5 
Powtórzenia: 10 -15 
Ciężar: 75-85% ciężaru max 

Cardio 
Rowerek/Bieżnia/Orbitrek 

Czas: 30-45 min 
Intensywność: 65 -75 % HRmax 

 

Bieganie: 

Trening I – Bieg od 3 km do 5 km 
Tempo biegu od 75% do 85% tętna max  

Trening II – Bieg od 3 km do 5 km 
Bieg 65% tętna max 1 km; 3 km stały zakres tętna (80% tętna max); bieg 65% tętna max 1 km 

Trening III – Bieg od 3 km do 10 km 
Bieg spokojny ok. 65 % tępa max  

 

 

 

 

 

 

UWAGA: Autor GYMBOOK’a nie ponosi odpowiedzialności za skutki działań podejmowanych w oparciu  

o informacje zawarte w GYMBOOK'u. 

 



GYMBOOK XII 

 
Rozgrzewka 
Rowerek/Bieżnia/Orbitrek 

Czas: 8 min 
Intensywność: 65 -75 % HRmax 

Wyprosty kolan na maszynie siedząc 
Priorytet mięśnie nóg – mięsień 
czworogłowy uda 

Serie: 3-5 
Powtórzenia: 10 -15 
Ciężar: 75-85% ciężaru max 

Zginanie nóg na maszynie leżąc 
Priorytet mięśnie nóg – mięsień dwugłowy 
uda 

Serie: 3-5 
Powtórzenia: 10 -15 
Ciężar: 75-85% ciężaru max 

Przyciąganie drążka wyciągu dolnego 
siedząc 
Priorytet mięśnie grzebietu 

Serie: 3-5 
Powtórzenia: 10 -15 
Ciężar: 75-85% ciężaru max 

Pompki w wąskim rozstawieniu rąk 
Ćwiczenie wielostawowe – priorytet 
mięśnie górne ciała, stabilizacja 

Serie: 3-5 
Powtórzenia: 10 -15 
Ciężar: 75-85% ciężaru max 

Podciąganie sztangi pod brodę 
Priorytet mięśnie górne ciała, stabilizacja 

Serie: 3-5 
Powtórzenia: 10 -15 
Ciężar: 75-85% ciężaru max 

Cardio 
Rowerek/Bieżnia/Orbitrek 

Czas: 30-45 min 
Intensywność: 65 -75 % HRmax 

 

Bieganie: 

Trening I – Bieg od 3 km do 5 km 
Tempo biegu od 75% do 85% tętna max  

Trening II – Bieg od 3 km do 5 km 
Zabawa biegowa-bieg w zmiennym zakresie tętna od 65% do 85% max (odcinki 200 – 500 m) 

Trening III – Bieg od 3 km do 10 km 
Bieg spokojny ok. 65 % tępa max  

 

 

 

 

 

 

UWAGA: Autor GYMBOOK’a nie ponosi odpowiedzialności za skutki działań podejmowanych w oparciu  

o informacje zawarte w GYMBOOK'u. 

 


