
 

Ćwiczenia wzmacniające średnio-zaawansowane na własnym 

ciężarze ciała 

POZIOM 1 – 1 seria 
POZIOM 2 – 2 serie 
POZIOM 3 – 3 serie 

 



 

Ćwiczenie nr 1  

  
POZYCJA WYJŚCIOWA: Podpór na przedramionach oraz na palcach stóp.  
Nogi – biodra – tułów – głowa tworzą jedną linie. 
Głowa skierowana w dół, jest przedłużeniem tułowia. 
Napięte mięśnie brzucha i pośladków. 

 

Bez zmieniania układu dłoni na podłożu wyprost stawu łokciowego.  
Pozostałe wytyczne takie sam jak przy wytycznych pozycji wyjściowej. 
Raz podnosimy się lewą ręką raz prawą – na zmiane. 
 
UWAGA! Odcinek lędźwiowy kręgosłupa nie może zapadać się w dół, plecy 
powinny być wyprostowane. Należy podwinąć biodra, spinając pośladki. 
 
DOZOWANIE: (Utrzymać pozycje dolną (deska) 2s i górną 2s, łącznie 5 
powtórzeń  przerwa 30s) 
 



 
Ćwiczenie nr 2 –  
Pozycja wyjściowa: 

 
Klęk podparty- kolana pod biodrami, dłonie pod barkami. 
Głowa skierowana w dół jest przedłużeniem tułowia. 
 

 
Noga prawa – biodra – tułów – ręka plewa, głowa tworzą jedną linie. 
Głowa skierowana w dół, jest przedłużeniem tułowia. 
Ręka przy uchu. Palce aktywnie. 
Należy wykonać ruch ręką po skosie do kolana, które idzie wzdłuż ciala. 
 
 
UWAGA! Odcinek lędźwiowy kręgosłupa nie może zapadać się w dół, plecy 
powinny być wyprostowane. Należy podwinąć biodra, spinając pośladki.  
 
 
DOZOWANIE: (10 powtórzeń na jedną stronę czyli łącznie 20 razy przerwa 30s) 



 
Ćwiczenie nr 3 – PODPÓR BOKIEM NA PRZEDRAMIENIU  

 
Podpór na przedramieniu oraz na zewnętrznej części stopy.  
Przedramię pod barkiem 
Nogi – biodra – tułów – głowa tworzą jedną linie. 
Głowa skierowana przed siebie, jest przedłużeniem tułowia. 

 
Ręka wyprostowana nad siebie, noga wolnymi ruchami jest odwodzona w górę. 
Praca góra dół nogą, ręką zostaję nieruchomo. 
 
DOZOWANIE: (Wykonać 8 powtórzeń na jedną stronę,  od razu zmienić stronę i 
wykonać 8 powtórzeń na drugą stronę , następnie przerwa 30’)



 
Ćwiczenie nr 4- 
Pozycja wyjściowa: 

 
Podpór na dłoniach skierowanych w stronę nóg, nogi podparte na piętach. 
Nogi – biodra – tułów – ,głowa tworzą jedną linie. 
Głowa skierowana w górę, jest przedłużeniem tułowia. 

 
Praca nogi do zgięcia 90stopni pomiędzy udami oraz w kolanie, stopa aktywnie 
na siebie. 
Należy przytrzymać w tej pozycji 2s następnie zmienić nogę. 
 
DOZOWANIE: (Wykonujemy na przemian po 6 powtórzeń na nogę czyli łącznie 
12 razy przerwa 30s) 



 
 
Ćwiczenie nr 5 -  

 
PPOZYCJA WYJŚCIOWA: Ręcę wzdłóż tułowia, stopy pod kolanami, głowa 
spoczywa na ziemi. 
Tułów- biodra-uda – tworzą jedną linie. 

 
Ręcę skierowane nad siebie są utrzymane w tej pozycji przez cały czas 
ćwiczenia. 
Nogę pracującą należy wyprostować w stawie kolanowym i utrzymać na 
wysokości kolana drugiego przez 2s następnie odożyć nogę na ziemie i wykonać 
to samo drugą nogą. Palce aktywne na siebie. 
 
DOZOWANIE: (Wykonujemy na przemian po 6 powtórzeń na nogę czyli łącznie 
12 razy przerwa 30s) 



 
Ćwiczenie nr 6 – 

 
Pozycja: podparcie na dłonie, którę są pod barkami oraz na palcach, kolana 5-
10cm nad ziemią pod biodrami. Gową skierowana w dół jest przedłużeniem 
tułowia. Dłonie skierowane w przód. Wyprostowane plecy. 
WAŻNE są kąty! 5 kątów prostych. Stopa-podudzie, podudzie-uda, uda-tułów, 
tułów-ręce, ręce-dłonie. 
 
DOZOWANIE: (Utrzymaj pozycje przez 15-20s przerwa 30s)  
 
 



 
Ćwiczenie nr 7 -  

 
Przysiad do około kąta prostego z tyłu kolana. Plecy wyprostowane. 
Układ nóg i rąk jak na zdjęciu. Należy siłą nóg połączyć łokcie ale stawiając 
delikatny opór rękoma. Następnie należy powrócić do pozycji wyjściowej 
poprzez użycie siły rąk wypychając kolana na zwnątrz ale nogi stawiają 
delikatny opór. 
 
DOZOWANIE: (Wykonać 10 powtórzeń, (do środka i na zewnątrz to jedno 
powtórzenie), przerwa 30s) 



 
Ćwiczenie nr 8 – 

 
Pozycja wyjściowa: Stoimy na jednej nodzę prawej, druga zgięta do wysokości 
bioder, kąt prosty pod kolanem, stopa skierwoana na siebie, aktywnie. Praca 
ręki lewej przeciwna do nogi. Ręka zgięta do kąta prtotego w łokciu. 

 
Należy przejść z pozycji wyjściowej poprzez wahadło do tej pozycji. 
Prawa ręką idzie do nogi przeciwnej na ziemi, zaś prawa noga i lewa ręka w tył. 
Noga, którą ma styczność z podłożem powinna być wyprostowana jeżeli nie da 
rady to lekko zgieta jak na zdjęciu. Druga noga tylna również powinna być 
wyprostowana i tworzyć jedna linie z tułowiem i głową. 
Po wykonaniu powtórzenia wracamy do pozycji pierwszej i powtarzmy to samo. 
 
 
DOZOWANie- (wykonujemy najpierw 8 razy na jedną stronę potem 8 na drugą 
czyli łącznie 16 powtórzeń przerwa 30s)  



 
Ćwiczenie nr 9- 

 
Pozycja wyjściowa: Leżenie na plecach – głowa tułów tworzą jedną linie. Ręce 
wyciągnietę nad barki, kolana ustawione nad biodrami, między udem a 
podudziem kąt 90 stopnii. Stopi skierowana aktywnie na siebie. (prawa stopa 
ustawiona jest za mało na siebie)  

 
Jednoczesna praca obydwu rąk i nóg. Wyprost rąk do ucha oraz wprost nóg nad 
ziemie. Przytrzymanie 2sekundy , powrót do pozycji wyjściowej i kolejne 
powtórzenie. 
 
DOZOWANIE ( 8 powtórzeń przerwa 30s)



 
Ćwiczenie nr 10- 

 
Pozycja wyjściowa: Leżenie na brzuchu, ręcę i nogi szeroko,   
Prawa ręka i i lewa noga w jednej lini. Lewa ręką i prawa noga w jednej linie. 

 
Jednoczesne uniesienie wszystkich kończyn górnych i dolnych. Przytrzymanie 2s 
i powrót do pozycji ćwcizenie, nastpęnie kolejne powtórzenie. 
 
DOZOWANIE (8 powtórzeń, przerwa 30s)



 
JEŻELI ĆWICZENIE JEST NIE ZROZUMIAŁE ZOBACZ NAGRANE WDEO Z 
WIĘKSZOŚCIĄ ĆWICZEŃ LUB SKONTAKTUJ SIĘ ZE MNĄ. 
 
https://youtu.be/J1lE9nd4gaE 
 
POWODZENIA 
Damian 
 
 

https://youtu.be/J1lE9nd4gaE

