
 

Ćwiczenia wzmacniające zaawansowane na własnym ciężarze ciała 

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

 



 

Ćwiczenie nr 1  

  
POZYCJA WYJŚCIOWA: Podpór na dłoniach oraz na palcach stóp.  
Nogi – biodra – tułów – głowa tworzą jedną linie. (plecy mogą być lekko w łuku 
aby odcinek lędźwiowy kręgosłupa się nie zapadał) 
Głowa skierowana w dół, jest przedłużeniem tułowia. 
Napięte mięśnie brzucha i pośladków. 

  
Bez zmieniania układu dłoni na podłożu oraz bioder wykonujemy prace nogi 
wyprostowanej w górę wracamy i w bok - jest to 1 powtórzenie następnie 
zmieniamy nogę.  
 
UWAGA! Odcinek lędźwiowy kręgosłupa nie może zapadać się w dół, plecy 
powinny być wyprostowane. Należy podwinąć biodra, spinając pośladki. 
 
DOZOWANIE: (Wykonujemy 4 powtórzenia na jedną stronę czyli łącznie 8, 
przerwa 30s) 
 



 
Ćwiczenie nr 2 –  
Pozycja wyjściowa: 

 
Dłonie pod barkami skierowane w stronę stóp, stopy pod kolanami. Głowa-
tułów, biodra i uda tworzą jedną linie. Twarz skierowana w górę, tak aby głowa 
była przedłużeniem tułowia. 

 
Wprost nogi w kolanie do wysokości drugiego kolana przytrzymanie 2s. 
Następnie zmiana nogi ćwiczącej. 
 
Ważne, aby biodro nie opadało w dół. 
 
 
DOZOWANIE: (8 powtórzeń na jedną stronę czyli łącznie 16 razy przerwa 30s) 



 
Ćwiczenie nr 3 

 
Pozycja wyjściowa - Podpór na lewej dłoni pod barkiem oraz na wewnętrznej  
części stopy lub na całej stopie prawej.  
Nogi – biodra – tułów – głowa tworzą jedną linie. 
Głowa skierowana przed siebie, jest przedłużeniem tułowia. 
 

 
Praca przeciwnych kończyn, prawa ręka lewa nogą. Jest to ruch taki sam jak 
podczas biegu. Ręka zgięta do kąta prostego w łokciu noga do kąta prostego 
pomiędzy udem a podudziem. Palce aktywnie na siebie. 
 
DOZOWANIE: (Wykonać 6 powtórzeń na jedną stronę,  od razu zmienić stronę i 
wykonać 6 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. 

 

 
Bez zmieniania układu dłoni na podłożu oraz bioder wykonujemy prace nogi 
wyprostowanej w górę wracamy, w bok wracamy, zgiętą do kąta prostego i 
wracamy - jest to 1 powtórzenie (wszystkie 3 elementy na jedną nogę) 
następnie zmieniamy nogę.  
Pamiętamy aby biodra nie opadały w dół, muszą tworzyć jedną linie z tułowiem i nogami. 

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 lewą należy wyprostować w stawie kolanowym do wysokości kolana 
drugiego. Prawa noga wykonuję płynny ruch w dół (jak najniżej ale nie 
dotykamy ziemi) i w górę do wysokości kolana drugiej nogi. 
 
DOZOWANIE: (Wykonujemy po 6 powtórzeń na jedną stronę czyli łącznie 12 
razy przerwa 30s) 



 
Ćwiczenie nr 6  

  
Pozycja wyjściowa: 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. 

 
Z pozycji wyjściowej przejść do pozycji przedstawionej na zdjęciach. Stopy 
trochę szerzej niż biodra. Kolana skierowne na zewnątrz. (Rece wprostowane 
przed sobą, następnie wykonują odwiedzenie w tył i powrót)x2. Plecy 
wyprostowane. Cały ten element, podniesien z pozycji wyjsciowej dwukronte 
odwiedzenie rąk to jedno powtórzenie) 
 
Warto zobaczyć ćwiczenie na nagraniu wideo, link na końcu zestawu.  
 
DOZOWANIE: (Wykonujemy 6 powtórzeń przerwa 30s)  
 
 



 
Ćwiczenie nr 7 -  

 
POZYCJA WYJŚCIOWA: Podpór na dłoniach oraz na palcach stóp.  
Nogi – biodra – tułów – głowa tworzą jedną linie. (plecy mogą być lekko w łuku 
aby odcinek lędźwiowy kręgosłupa się nie zapadał) 
Głowa skierowana w dół, jest przedłużeniem tułowia. 
Napięte mięśnie brzucha i pośladków. 

 
Równoczesne przeniesien tej samej kończyny górnej i dolnej w bok. W tym 
przypadku prawa ręka i noga. Nastepnie dołożenie równoczesne lewych 
kończyn tak aby wrócić do pozycji wyjściowej. Jest to jedno powtórzenie. 
 
DOZOWANIE: (Wykonać 6 powtórzeń w stronę lewą i 6 w stronę prawą, 
przerwa 30s) 



 
Ćwiczenie nr 8 – 

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

 
Należy przejść z pozycji wyjściowej poprzez ruch w bok do tej pozycji. 
W trakcie przejścia w bok następuję praca rąk jak przy biegu.  
Pozycja: Prawa noga róbi przysiad do kąta 90 stopni, lewa nogą jest 
wprostowana kolano skierowane na zewnątrz. Lewa ręka z przodu prawa z tyłu, 
kąt prosty w łokciu. Patrzymy przed siebie. 
 
DOZOWANIE- (wykonujemy najpierw 6 razy na jedną stronę potem 6 na drugą 
czyli łącznie 1w powtórzeń przerwa 30s)  



 
Ćwiczenie nr 9 
 

 
Pozycja wyjściowa: 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. 
 

 
Marsz w przód . Pracą kończyń po skosie. Czyli lewa ręka i prawa nogą 
równcześnie w przód nastepnie prawa ręka i lewa nogą.  Biodra jak najniżej.  
 
 
DOZOWANIE:   Wykonaj 10 ruchów w przód. Przerwa 20s



 
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. 

 
Pozycja 2 - Jednoczesne uniesienie wszystkich kończyn górnych i dolnych.  

 
Pozycja 3- Łączenie rąk i nóg, następnie powrót do pozycji 2 i ponowne 
połączenie rąk i nóg. 
 
DOZOWANIE (6 powtórzeń, przerwa 20s)



 
JEŻELI ĆWICZENIE JEST NIE ZROZUMIAŁE ZOBACZ NAGRANE WDEO Z 
WIĘKSZOŚCIĄ ĆWICZEŃ LUB SKONTAKTUJ SIĘ ZE MNĄ. 
 
https://youtu.be/2Y9QQSjLF5w 
 
POWODZENIA 
Damian 
 
 

https://youtu.be/2Y9QQSjLF5w

