
 

Ćwiczenia wzmacniające podstawowe na własnym ciężarze ciała 

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

 

Ćwiczenie nr 1 - DESKA 

 

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. 
 
UWAGA! Odcinek lędźwiowy kręgosłupa nie może zapadać się w dół, plecy 
powinny być wyprostowane.  
 
DOZOWANIE: (Utrzymać pozycje przez 20-30s przerwa 30s) 
 
 
 
 
 



 
Ćwiczenie nr 2 – DESKA WYSOKA 

 
Podpór na dłoniach oraz na palcach stóp.  
Dłonie pod barkami 
Nogi – biodra – tułów – głowa tworzą jedną linie. 
Głowa skierowana w dół, jest przedłużeniem tułowia. 
Napięte mięśnie brzucha i pośladków. 
 
UWAGA! Odcinek lędźwiowy kręgosłupa nie może zapadać się w dół, plecy 
powinny być wyprostowane.  
 
 
 
DOZOWANIE: (Utrzymać pozycje przez 20-30s 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. 
 
 
 
DOZOWANIE: (Utrzymać pozycje przez 15-20s  od razu zmienić stronę i 
utrzymać przez  taki sam czas jak poprzednia strona , następnie przerwa 30’)



 
Ćwiczenie nr 4- 
Pozycja wyjściowa: 

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

 
Noga lewa – biodra – tułów – ręka prawa, głowa tworzą jedną linie. 
Głowa skierowana w dół, jest przedłużeniem tułowia. 
Ręka przy uchu. 
 
 
 
DOZOWANIE: (Utrzymać pozycje przez 10-15s zmienić nogę i rękę utrzymać 
przez taki sam czas jak poprzedni układ przerwa 30s) 



 
 
Ćwiczenie nr 5 -  

 
Ręcę wzdłóż tułowia, stopy pod kolanami, głowa spoczywa na ziemi. 
Tułów- biodra-uda – tworzą jedną linie. 
 
DOZOWANIE: (Utrzymać pozycje przez 15-20s przerwa 20s) 



 
Ćwiczenie nr 6 – 

 

 
Ręcę wzdłóż tułowia, stopy pod kolanami, głowa spoczywa na ziemi. 
Tułów- biodra-uda – tworzą jedną linie. 
Opuszczenie w dół i kolejny wznos 
 
DOZOWANIE: (Praca góra dół 15 powtórzeń przerwa 20s)  
 
 



 
Ćwiczenie nr 7 -  

 
 
Ręcę , stopy pod kolanami, głowa spoczywa na ziemi. 
Tułów- biodra-uda – tworzą jedną linie. 
 
DOZOWANIE: (Utrzymać pozycje przez 15-20s i w trakcie tego praca ramion w 
bok względem tułowia przerwa 30s) 



 
Ćwiczenie nr 8 – 

 
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) 

 
Praca przeciwnej ręki i nogi. 
Wyprost ręki do ucha oraz wprost nogi nad ziemie. Przytrzymanie 2sekundy i 
zmiana nogi i ręki.  
 
DOZOWANie- (8 razy na jedną stronę 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) 

  
Praca tej samej ręki i nogi. 
Wyprost ręki do ucha oraz wprost nogi nad ziemie. Przytrzymanie 2sekundy i 
zmiana nogi i ręki.  
 
DOZOWANie- (8 razy na jedną stronę czyli łącznie 16 powtórzeń przerwa 30s)



 
Ćwiczenie nr 10 - PAJĄCZEK 

 
Dłonie pod barkami skierowane w strone stóp, stopy pod kolanami. 
Głowa-tułów, biodra i uda tworzą jedną linie. 
Twarz skierowana w górę, tak aby głowa była przedłużeniem tułowia. 
 
DOZOWANIE (Utrzymanie pozycji przez 10-15s przerwa 30s) 



 
Ćwiczenie nr 11 –  Gwiazda 

 
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. 

 
Praca przeciwnych kończyń góra dół przytrzymanie 2s i zmiana strony. 
 
DOZOWANIE – (8 razy na jeden układ czyli łącznie 16 powtórzeń przerwa 30s) 
 



 
 
 
 
 
JEŻELI ĆWICZENIE JEST NIE ZROZUMIAŁE ZOBACZ NAGRANE WDEO Z 
WIĘKSZOŚCIĄ ĆWICZEŃ LUB SKONTAKTUJ SIĘ ZE MNĄ. 
 
https://youtu.be/BPlgV2sBNxg 
 
POWODZENIA 
Damian 
 
 

https://youtu.be/BPlgV2sBNxg

