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1. Znaczenie siły mięśniowej i mocy w prawidłowym rozwoju fizycznym piłkarzy 

Siła mięśniowa i moc (w praktyce często nazywana siłą dynamiczną) to podstawowe 

cechy fizyczne, od których w dużej mierze zależy skuteczność poruszania się człowieka we 

wszystkich kierunkach. 

Od siły i mocy rozwijanych przez główne grupy mięśni, przede wszystkim kończyn 

dolnych i tułowia, zależą nie tylko błyskawiczne przyspieszenia i duża prędkość biegu 

piłkarza, ale także sprawne, różnorodne poruszanie się we wszystkich kierunkach. Te 

elementy przygotowania fizycznego piłkarza są niezwykle ważne, bowiem charakterystyka 

meczów rozgrywanych w najwyższej lidze angielskiej (Premiership) wskazuje wyraźnie jak 

różnorodnym wymaganiom w zakresie przygotowania fizycznego musi sprostać współczesny 

piłkarz (tab. 1). 

 

Tabela 1. Charakterystyka różnych form poruszania się piłkarza nożnego 

podczas meczu  (wartości średnie dla różnych pozycji na boisku, te wartości istotnie zależą 

do wymagań stawianych przez przeciwnika; zmodyfikowano za Newenhamem, 2002)  

 

Forma ruchu, liczba powtórzeń, czas trwania 

1. Przebyty dystans - 11 km (w tym bieg - 2,1, trucht - 5,2, marsz - 3,7 km) 

2. Dystans z prędkością ponad 20 km/godz - 850 m, 62-65 razy, czas od 2,0 do 3,4 s 

3. Dystans z prędkością ponad 25 km/godz - do 200 m, 13-15 razy 

4. Zmiany kierunku poruszania się – około 1000 razy  

5. Obroty wokół osi długiej ciała o więcej niż 120
0  

-  450 razy 

6. Dynamiczne, wysokie uderzenia piłki głową -  12 razy 

7. „Ostry” kontakt z przeciwnikiem  -  10 razy 

 

Ćwiczenia ukierunkowane na zwiększanie siły i mocy młodych piłkarzy powinny 

stanowić istotną część ich wszechstronnego treningu. Konieczność osiągnięcia przez młodego 

piłkarza niezbędnego poziomu siły głównych grup mięśni, warunkującego jego prawidłowy 

rozwój  fizyczny - zwłaszcza w aspekcie bezpiecznej realizacji obciążenia treningowego, 

jakiemu poddany będzie w wieloletnim procesie treningowym - jest bezdyskusyjna. 

Kluczowe znaczenie dla ich prawidłowego rozwoju fizycznego ma zrozumienie roli i miejsca 

ćwiczeń siły i mocy na poszczególnych etapach ich karier sportowych. 

W pierwszych latach systematycznego treningu młodych piłkarzy należy stosować 

ćwiczenia wszechstronne, angażujące mięśnie całego ciała.  Szczególną uwagę trzeba zwrócić 
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na zwiększenie siły mięśni zginających i prostujących tułów, tj. mięśni brzucha i grzbietu, 

oraz zginających i prostujących kończynę w stawach biodrowych i kolanowych. Dobrze, 

proporcjonalnie rozwinięte mięśnie brzucha i grzbietu to najlepszy sposób zapobiegania 

nadmiernemu wygięciu odcinka lędźwiowego kręgosłupa do przodu, tzn. pogłębionej lordozie 

lędźwiowej. Silne mięśnie brzucha to także właściwa tłocznia (ciśnienie wewnątrzbrzuszne), 

która chroni narządy trzewne jamy brzusznej. Dobrze rozwinięte mięśnie grzbietu – zarówno 

odcinka piersiowego jak i lędźwiowego kręgosłupa - to wraz z mięśniami brzucha nie tylko 

najlepszy „gorset mięśniowy” chroniący kręgosłup i zapobiegający jego bólom (tzw. ból 

krzyża) i urazom, ale i solidna podstawa do bezpiecznego wykonywania naturalnych ćwiczeń 

mocy, tj. biegów na krótkich dystansach (sprintów) oraz różnych form skoków i rzutów. 

Ważne u młodych piłkarzy jest proporcjonalne rozwijanie siły mięśni prostujących                       

i zginających kończyny dolne w stawach biodrowych oraz kolanowych i skokowo-

goleniowych. Szczególnie istotne u piłkarzy jest zwiększanie siły mięśni prostujących oraz 

zginających kończynę w stawie kolanowym. Najnowsze badania wykazują, że ten staw jest 

„najsłabszym punktem” w układzie ruchu sportowców, a 47% wszystkich urazów kończyn 

dolnych piłkarzy nożnych, to tzw. skręcenie kolana, które zwykle obejmuje jednoczesne 

uszkodzenie więzadła krzyżowego przedniego, łąkotek i więzadeł pobocznych (piszczelowe, 

strzałkowe). 

Niezwykle ważne jest symetryczne rozwijanie u piłkarzy siły zarówno mięśni 

prostujących, jak i zginających kończyny dolne, górne oraz tułów. Odpowiednia, 

pozostająca we właściwej proporcji, siła mięśni antagonistycznych jest najlepszą ochroną 

stawów przed urazami. U dziewcząt nie należy zapominać o równoległym rozwijaniu ich 

„najsłabszych punktów” w przygotowaniu fizycznym, tj. siły i mocy mięśni kończyn 

górnych, pod względem których najbardziej odstają od chłopców oraz ochronie stawów 

kolanowych, które u kobiet są szczególnie narażone na przeciążenia. To ostatnie 

zagadnienie jest na tyle ważne w treningu piłkarek, że wymaga wyjaśnienia. 

Przykładem największej różnicy w szkielecie kobiet a mężczyzn, która ma istotny 

wpływ zarówno na kształt ciała, jak i biomechanikę stawu kolanowego jest miednica. Szersza 

miednica (w efekcie szersze biodra) i inna budowa kości udowej (m. in. mniejszy kąt 

szyjkowo-udowy) u kobiet powodują bardziej skośne – niż u mężczyzn – ustawienie kości 

udowej. To ustawienie powoduje, że u kobiet występuje tendencja do koślawości kolan 

(ustawienie  kości udowej i kości podudzia w kształcie litery X), której towarzyszy silne 

rozciągnięcie więzadeł pobocznych piszczelowych. Koślawość kolan powoduje zbyt wczesne 

ścieranie się łąkotek bocznych i powierzchni stawowych kości udowej i piszczelowej,                   
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co zwykle prowadzi do płaskiej stopy i związanych z tym bolesności. Jakkolwiek u wielu 

kobiet uprawiających systematycznie przez kilka lat piłkę nożną można zaobserwować                    

w obrębie stawów kolanowych zmiany w kierunku odwrotnym, charakterystycznym dla 

mężczyzn, to znaczy szpotawość kolan (ustawienie  kości udowej i kości podudzia w 

kształcie litery O), określana potocznie jako tzw. krzywe nogi, to w pierwszych latach 

treningu młodych piłkarek częściej będzie występowała koślawość kolan. U kobiet występuje 

także tendencja do tzw. przeprostu kolan (wygięcie do tyłu) spowodowanego głównie 

nadmiernym rozluźnieniem więzadeł w stawie kolanowym. Przeprost kolan sprzyja silnemu 

ściskaniu łąkotek i może prowadzić do ich uszkodzenia podczas ruchów, w których występuje 

bardzo szybkie, przeważnie niekontrolowane,  prostowanie w stawie kolanowym. W tym 

stawie u kobiet występuje również podwyższone ryzyko zwichnięcia rzepki (luksacja), 

ponieważ kierunek działania siły mięśnia czworogłowego uda przebiega bardziej – niż u 

mężczyzn - skośnie względem rzepki i występuje tendencja do jej ściągania na zewnątrz. 

Powyżej wymienione różnice biomechaniczne w stawie kolanowym u przedstawicieli 

obu płci powodują, że ten staw jest „słabym ogniwem” w układzie ruchu kobiet i u piłkarek 

wymaga szczególnej uwagi na wszystkich etapach ich sportowego rozwoju.  

W celu zmniejszenia ewentualnych,  negatywnych  skutków, związanych                            

z biomechaniką stawu kolanowego na możliwości fizyczne i zdrowie kobiety zaleca się 

wykonywanie różnych wariantów prostowania kończyn w stawach kolanowych. Uważa się, 

że przez systematyczne i długotrwałe stosowanie tego ćwiczenia można zwiększyć kąt 

pierzastości (kąt zawarty między osią długą mięśnia a przebiegiem włókien mięśniowych) 

dolnej części mięśnia obszernego przyśrodkowego (jedna z głów mięśnia czworogłowego 

uda, najsilniejszego prostownika stawu kolanowego), przez co wzrośnie siła przyciągającą 

rzepkę przyśrodkowo. Pozwoli to zmniejszyć ryzyko zwichnięcia rzepki. Podczas 

prostowania kończyny w stawie kolanowym zarówno w formie wyizolowanej (ruch tylko w 

tym stawie), jak i w formie kompleksowej (jednoczesne prostowanie kończyn w stawach 

kolanowych             i biodrowych) przeciwwskazaniem – nie tylko dla kobiet – jest tzw. 

blokowanie, czyli pogłębianie przeprostu w stawie kolanowym. Metodykę wykonywania 

ćwiczeń ukierunkowanych na zwiększanie siły mięśni prostujących kończynę w stawie 

kolanowym oraz biodrowym przedstawiono w rozdziale 3. 

Konieczność osiągnięcia przez młodego piłkarza niezbędnego poziomu siły głównych 

grup mięśni, warunkującego jego prawidłowy rozwój  fizyczny - zwłaszcza w aspekcie 

bezpiecznej realizacji obciążenia treningowego, jakiemu poddany będzie w wieloletnim 

procesie treningowym - jest bezdyskusyjna. Kluczowe znaczenie dla ich prawidłowego 
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rozwoju fizycznego ma zrozumienie roli i miejsca ćwiczeń siły i mocy na poszczególnych 

etapach ich karier sportowych. Pozwoli to osobom kierującym ich szkoleniem na właściwe 

określenie przede wszystkim: czasu rozpoczęcia i celów zwiększania siły mięśniowej, 

proporcji między środkami wszechstronnymi a specjalistycznymi, zakresu obciążenia 

treningowego, czy ćwiczeń i metod, które można bezpiecznie stosować na poszczególnych 

etapach rozwoju młodych piłkarzy.  

 W rozwoju fizycznym młodego piłkarza zarówno różnorodność ćwiczeń, jak  i czas 

poświęcany na podnoszenie ogólnej sprawności powinny być tym większe, im wcześniejszy 

etap rozwoju sportowego. Ćwiczenia ukierunkowane na zwiększanie siły i mocy powinny 

uzupełniać równoległe, spokojne i dokładne nauczanie, a następnie doskonalenie umiejętności 

technicznych i taktycznych, tworząc razem z tymi drugimi wszechstronny proces treningowy. 

Na pierwszych etapach rozwoju sportowego piłkarza wybranie drogi tzw. wczesnej 

specjalizacji, która często polega na kopiowaniu treningów dorosłych piłkarzy, prowadzi do 

znanych powszechnie skutków. Przeważnie, zwłaszcza w przypadku uzdolnionej młodzieży, 

następuje szybkie wejście w sport dorosłych – często z chwilowymi sukcesami – młodych 

zawodników nieprzygotowanych fizycznie, psychicznie, technicznie oraz taktycznie. Nie 

rzadko towarzyszy temu wyeksploatowanie młodego sportowca zarówno fizyczne (kontuzje, 

trwałe uszkodzenia układu ruchu, problemy w zakresie koordynacji ruchowej, brak postępów 

w zakresie przygotowania fizycznego), jak i psychosocjologiczne (niechęć do wysiłku, 

osłabienie lub całkowite utracenie motywacji w dążeniu do samodoskonalenia się, nadmierne 

żądania finansowe, przecenianie własnych osiągnięć itp.).  

Aktualna wiedza i wieloletnie doświadczenia szkoleniowe nie tylko w piłce nożnej 

wyraźnie wskazują na to, że osiągnięcie wysokiego poziomu sportowego na bazie 

przygotowania wszechstronnego sprzyja dłuższej i bogatszej w sukcesy karierze sportowej. 

Zdaniem autora skuteczne i - przede wszystkim - bezpieczne zwiększanie możliwości 

fizycznych młodych piłkarzy jest zdeterminowane koniecznością prowadzenia tego procesu  

systemowo przez wiele lat. PowerJunior omówiony w niniejszej pracy jest propozycją 

systemowego oddziaływania na młodych piłkarzy. 

 

2. Założenia merytoryczne systemu PowerJunior 

2.1. Cele Systemu  

Proces systematycznego zwiększania siły mięśniowej i mocy młodych piłkarzy, który 

według propozycji autora rozpoczyna się od 15 roku życia, powinien być zaplanowany                  

w perspektywie co najmniej 6-8 lat i konsekwentnie realizowany w ramach systemu 
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opracowanego, wdrożonego i nadzorowanego przez PZPN. Zdaniem autora tylko wówczas 

jest możliwe bezpieczne, wieloletnie, systematyczne, spokojne zwiększanie możliwości 

fizycznych piłkarzy, który to proces najlepiej oprzeć o układ organizacyjny szkół mistrzostwa 

sportowego oraz kadr narodowych w poszczególnych kategoriach wieku włącznie z kadrą 

narodową seniorów.  

Przyjmując jako początek działania w Systemie piłkarza 15-letniego proponuje się 

podział procesu zwiększania siły i mocy na następujące etapy: 

I (wstępny) – piłkarze 15-letni;  

Cel – zwiększenie siły i mocy mięśni całego ciała, przygotowanie układu 

mięśniowego młodych piłkarzy do stopniowego wprowadzania w dalszych latach procesu 

szkoleniowego klasycznych procedur treningowych (metody, ćwiczenia, obciążenia, większa 

liczba jednostek treningowych).  

II (wszechstronny) – piłkarze 16 – 17-letni; 

Cel – wszechstronne przygotowanie fizyczne, przygotowanie do kompleksowego 

treningu cech układu mięśniowego (lokalna wytrzymałość siłowa, masa mięśniowa, siła, 

moc).  

III (ukierunkowany) – piłkarze 18-letni; 

Cel – ukierunkowane przygotowanie fizyczne, kompleksowy trening cech układu 

mięśniowego (lokalna wytrzymałość siłowa, masa mięśniowa, siła, moc), uwzględniający 

periodyzację cyklu szkoleniowego. 

IV (specjalny) – piłkarze od 19 roku życia do końca planowanego rozwoju możliwości 

fizycznych. 

Cel – specjalne przygotowanie fizyczne, kompleksowy trening cech układu 

mięśniowego (lokalna wytrzymałość siłowa, masa mięśniowa, siła, moc), uwzględniający 

periodyzację cyklu szkoleniowego, włączenie ćwiczeń z większymi ciężarami. 

 Etap IV dotyczący piłkarzy dorosłych (powyżej 18 lat) nie jest uwzględniony               

w niniejszej pracy, ale należy pamiętać, że powinien on stanowić kontynuację pracy 

treningowej wykonanej na poprzednich etapach.  

 Na II i III etapie stosowania Systemu w przygotowaniach młodych piłkarzy 

zaliczonych w składy kadr narodowych (wszystkie kategorie wieku), zakłada się osiągnięcie 

najwyższego poziomu ich możliwości fizycznych w okresach udziału w najważniejszych 

zawodach, zaplanowanych w danym cyklu szkoleniowym. Wymaga to dostosowania 

każdorazowo, tzn. w danym cyklu rocznym, planu przygotowania fizycznego do kalendarza 
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sportowego (rozgrywki krajowe, mecze i turnieje różnej rangi, zgrupowania centralne, praca 

w SMS-ie, klubie itd.), opracowanego dla konkretnej grupy szkoleniowej.  

 

2.2. Charakterystyka Systemu   

 Proponowany System jest:  

Kompleksowy – to znaczy wyodrębniający z ogólnego, powszechnie stosowanego 

pojęcia siła poszczególne cechy układu mięśniowego niezbędne w piłce nożnej (lokalna 

wytrzymałość siłowa, masa mięśniowa, siła, skoczność i moc) i  ukierunkowany na ich 

zwiększanie w odpowiednich okresach cyklu rocznego. 

Stopniowy – to znaczy dostosowany zarówno do okresów życia osobniczego młodych 

piłkarzy, jak i kolejnych, stawianych przed nimi zadań szkoleniowych; wprowadzający 

młodego piłkarza stopniowo i spokojnie w kolejne etapy zwiększania siły mięśniowej i mocy, 

bez ich „skracania” i „przeskakiwania”. 

 Ochronny – to znaczy minimalizujący ryzyko przeciążenia układu ruchu piłkarza na 

każdym etapie jego rozwoju przez ściśle zaplanowane, systematyczne, wieloletnie 

oddziaływanie na układ mięśniowy i nerwowy; przygotowujący młodych piłkarzy do 

dorosłych obciążeń treningowych przez stosowanie tylko takich ćwiczeń i oporów 

zewnętrznych, które są dostosowane do ich wieku i możliwości fizycznych. 

 Etapowy – to znaczy ściśle ustalający kolejność swoistego (specyficznego) 

zwiększania w rocznym cyklu szkoleniowym wyodrębnionych cech układu mięśniowego. 

 Ciągły – to znaczy wprowadzający konieczność systematycznej, całorocznej                      

i wieloletniej pracy treningowej, ukierunkowanej na zwiększanie możliwości fizycznych 

piłkarzy. 

 Nadążny – to znaczy umożliwiający na podstawie kontroli i oceny zmian stanu 

organizmu piłkarza dokonywanie w programach treningowych modyfikacji bieżących          

(w ramach poszczególnych jednostek treningowych), operacyjnych (po jednym lub kilku 

treningach), okresowych (po danym okresie szkoleniowym) i rocznych (po zakończonym 

cyklu szkoleniowym). 
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2.3. Zmiany głównych elementów Systemu w kolejnych latach procesu 

treningowego piłkarzy 

 

 

Tabela 2. Zmiany głównych elementów systemu PowerJunior 

na kolejnych etapach rozwoju sportowego piłkarzy 15 – 18-letnich 

 

Element 

Systemu 

Etap I 

Piłkarze 15-letni 

Etap II 

Piłkarze 16 –17-letni 

Etap III 

Piłkarze 18-letni 

Hasło wiodące  

(cel główny)  

Wszechstronne 

przygotowanie 

fizyczne  

Wszechstronne 

przygotowanie 

fizyczne 

Ukierunkowane  

przygotowanie 

fizyczne 

Program 

treningowy 

 

Program „Junior15” 

Przygotowanie do 

systematycznego 

zwiększania siły 

mięśniowej i mocy, 

uwzględnionego w  

programie    

„Junior16”  

Program „Junior16” 

Przygotowanie do 

kompleksowego 

treningu cech układu 

mięśniowego, 

uwzględnionego w  

programie„Junior18” 

Program „Junior18” 

Kompleksowy trening 

cech układu 

mięśniowego, 

przygotowujący do 

udziału w zawodach 

głównych 

Cele pośrednie 

Przygotowawczy 

(adaptacja układu 

mięśniowego i 

nerwowego młodego 

piłkarza do 

stopniowego 

wprowadzania 

klasycznych ćwiczeń 

siły i mocy)             

Przygotowawczy (do 

realizacji obciążenia 

treningowego           

w ramach treningów 

specjalistycznych), 

profilaktyczny 

(zmniejszenie stopnia 

ryzyka odniesienia 

kontuzji) 

Przygotowawczy (jak 

na etapie II), 

progresywny (do 

osiągnięcia najwyższej 

dyspozycji fizycznej 

podczas zawodów 

głównych),  

profilaktyczny (jak na       

etapie II) 

Akcenty 

treningowe 

Siła i wytrzymałość 

siłowa mięśni całego 

ciała (szczególnie 

grzbietu i brzucha, 

również stawu 

kolanowego), moc – 

tylko ciężar ciała: 

sprinty, rzuty piłką 

lekarską 2-3 kg 

(akcent – nauka 

angażowania „taśmy 

mięśniowej”), proste  

skoki (akcent – nauka 

miękkiego lądowania i 

wykorzystania pracy 

mięśni w cyklu 

rozciągnięcie-skurcz)  

Siła i wytrzymałość 

siłowa mięśni całego 

ciała (szczególnie 

grzbietu, brzucha, 

stawu kolanowego), 

moc – ciężar ciała      

i małe obciążenie 

zewnętrzne: sprinty, 

rzuty piłką lekarską, 

różnego rodzaju skoki  

Siła i moc mięśni 

całego ciała etapowo: 

lokalna wytrzymałość 

siłowa, masa 

mięśniowa, siła 

(szczególnie mięśnie 

kończyn dolnych),  

moc mięśni całego 

ciała (ciężar ciała         

i średnie obciążenie 

zewnętrzne)  
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Czas  

stosowania 

treningów 

W całym cyklu 

szkoleniowym 

W okresie 

przygotowawczym  

i startowym rocznego 

cyklu szkoleniowego 

W okresie 

przygotowawczym  

i startowym rocznego 

cyklu szkoleniowego 

Liczba 

treningów  

w tygodniu 

1 2 

w okresie  

przygotowawczym 

i startowym 

2  

w okresie 

przygotowawczym  

1 - 2  

w okresie startowym  

Przebieg 

treningów 

w cyklu 

rocznym 

Ćwiczenia 

ukierunkowane na 

zwiększanie siły 

głównych grup mięśni 

(kończyny górne i 

dolne, tułów) 

realizowane w formie 

treningu  obwodowego  

oraz mocy: sprinty, 

skoki i rzuty 

Zmiana ćwiczeń oraz 

zmniejszanie liczby 

powtórzeń w serii        

w czasie od okresu 

przygotowawczego 

do startowego (od 

wytrzymałości 

siłowej i masy 

mięśniowej do siły          

i mocy) w ramach 

programów 

treningowych „Junior 

16” 

Zmiana programów 

treningowych „Junior 

18” na 

poszczególnych 

etapach w cyklu 

rocznym (lokalna 

wytrzymałość siłowa, 

masa mięśniowa – 

generalnie tylko 

chłopcy, siła i moc) 

Rodzaje 

stosowanych 

ćwiczeń 

Izolowane, globalne 

(mięśnie całego ciała: 

sprinty, skoki, rzuty 

piłkami lekarskimi)  

Izolowane 

segmentowe (tylko w 

odciążeniu), globalne 

(mięśnie całego ciała, 

z maksymalną 

dynamiką,  ale tylko 

ciężar ciała, 

ewentualnie małe 

obciążenie 

zewnętrzne  

Izolowane, 

segmentowe, globalne  

(tylko średnie 

obciążenie, bez 

znacznego obciążenia 

osiowego kręgosłupa) 

 

Rejestracja 

obciążenia 

treningowego 

Indywidualny zeszyt 

treningowy  

Indywidualny zeszyt 

treningowy 

Indywidualny zeszyt 

treningowy 

Indywidualizacj

a treningu 

Generalnie tylko 

aspekt korektywny  

(wady postawy ciała) 

Częściowa - wyraźne 

„braki” w potencjale 

fizycznym  

Częściowa - wyraźne 

„braki” w potencjale 

fizycznym  

Kontrola 

skuteczności 

działania                

w Systemie 

Ocena postępów w 

zakresie rozwoju 

fizycznego: testy 

trenerskie sprawności 

ogólnej, zalecana 

kontrola laboratoryjna 

(2 razy w roku badania 

diagnostyczne ogólne), 

kontrola medyczna: 

stan układu ruchu 

(zwłaszcza 

kręgosłupa)  

Ocena postępów w 

zakresie rozwoju 

fizycznego: testy 

trenerskie siły, mocy, 

i sprawności ogólnej, 

zalecana kontrola 

laboratoryjna (2 razy 

w roku badania 

diagnostyczne 

ogólne), kontrola 

medyczna: stan 

układu ruchu 

Ocena rozwoju 

fizycznego: testy 

trenerskie siły, mocy i 

sprawności 

ukierunkowanej, 

zalecana kontrola 

laboratoryjna (2 razy 

w roku badania 

diagnostyczne 

ukierunkowane), 

kontrola medyczna: 

ocena zmian w 
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(zwłaszcza stawy 

kolanowe i 

kręgosłup)  

układzie ruchu 

(kręgosłup, stawy 

kolanowe), badania 

endokrynologiczne – 

dziewczęta 

Współudział 

sportowca            

w realizacji 

Systemu 

Zaangażowanie, 

solidna, systematyczna 

praca, prowadzenie 

zeszytu treningowego  

Zaangażowanie, 

solidna, 

systematyczna praca, 

prowadzenie zeszytu 

treningowego  

Zaangażowanie, 

solidna, systematyczna 

praca, prowadzenie 

zeszytu treningowego, 

samodzielne 

wykonanie zadań 

wyznaczonych przez 

trenera (np. w zakresie 

sprawności ogólnej, 

gibkości) 

 
  

3. Metodyka zwiększania siły i mocy młodych piłkarzy  

 3.1. „Żelazne” zasady bezpiecznego wykonywania ćwiczeń  

 

 Od pierwszych etapów procesu szkoleniowego u młodych piłkarzy należy kształtować 

przekonanie, że trening, którego celem jest zwiększenie siły mięśniowej i mocy, to nie 

automatyczne „przerzucanie żelaza”. Ilość i wielkość podnoszonych ciężarów nie są ani 

celem, ani też bezpośrednimi wyznacznikami postępu w sile i mocy. Podobnie jak w innych 

rodzajach treningu, a zwłaszcza w treningu technicznym, podstawowymi czynnikami 

skutecznego działania są systematyczna, przemyślana praca i jej maksymalna jakość. Hasło: 

„wykonaj każde powtórzenie ćwiczenia starannie, z maksymalną koncentracją, zaangażuj 

cały potencjał psychofizyczny, r u c h   m u s i  b y ć  d o s k o n a ł y!”,  powinno być ściśle 

przestrzegane przez piłkarzy – bez względu na ich wiek -  i konsekwentnie egzekwowane 

przez trenerów na każdym treningu, nie tylko siłowym. Praca, którą cechuje wysoka jakość 

wykonania każdego ruchu, to nie tylko najlepsza droga do osiągania systematycznych 

postępów w zakresie przygotowania fizycznego, technicznego, czy taktycznego, ale również, 

to skuteczny sposób na kształtowanie psychiki sportowca-zawodowca. To codzienne, 

ustawiczne dążenie do zwiększania skuteczności swojego działania, wiary we własne 

możliwości, zaufania do siebie  i innych członków zespołu. Rzetelna praca, eliminowanie 

niedbalstwa i niestaranności w postępowaniu, to stałe elementy postawy sportowca-

zawodowca, których nie zastąpią żadne „cudowne środki”. To także ważne cechy, 
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przybliżające piłkarza do zrozumienia, że być zawodowcem, to znaczy być nim w każdej 

minucie swojego życia, a nie tylko w czasie treningu.  

  Uzyskanie jak największych efektów w sile mięśniowej i mocy wymaga nauczenia 

młodych, a następnie konsekwentnego przestrzegania przez dorosłych piłkarzy „żelaznych” 

zasad prawidłowego wykonywania ćwiczeń. Najważniejsze z nich wymieniono poniżej.  

 

1. Ćwiczenie wykonuj w takiej pozycji, która umożliwia maksymalne 

zaangażowanie tych mięśni, które chcesz rozwijać! 

 

Każde z ćwiczeń ukierunkowanych na zwiększenie siły mięśniowej lub mocy wymaga 

przyjęcia przez ćwiczącego właściwej pozycji, aby zaangażować te grupy mięśni, które są 

celem danego ćwiczenia. Ponadto właściwa pozycja podczas ćwiczenia, zgodna z 

biomechanicznymi zasadami, stwarza warunki bezpiecznego ich wykonywania. 

 

2. W serii ćwiczenia stosuj jak najmniejszy, ale skuteczny ciężar! 

 

Im mniejszym ciężarem (oporem) wywołujemy zaangażowanie układu mięśniowego 

ćwiczącego, to tym lepiej, ponieważ mniej obciążamy układ bierny (kości, stawy, więzadła, 

torebki stawowe), a więc oszczędzamy układ ruchu sportowca. Ponadto, na początkowych 

etapach stosowania ćwiczeń siły i mocy nie ma potrzeby podnoszenia dużych ciężarów 

(oporów), gdyż zbliżony efekt treningowy – między innymi wykorzystując nieswoistość 

bodźców treningowych – można osiągnąć podnosząc mniejsze ciężary. Tym samym 

podwyższenie skuteczności ćwiczeń siły i mocy poprzez zwiększenie podnoszonych ciężarów 

będziemy mogli wykorzystać na dalszych etapach procesu treningowego. 

 

3. Każde powtórzenie w serii ćwiczenia wykonuj jak najstaranniej, celem jest 

prawidłowy ruch, do niego dostosuj ciężar! 

 

 Wprowadzając ćwiczenia siły i mocy należy nauczyć zawodników ich prawidłowego 

wykonania. Najpierw prawidłowy ruch, powtarzany starannie w każdym powtórzeniu 

ćwiczenia, później dobieramy ciężar.   

 Każde ćwiczenie wykonujemy dokładnie, spokojnie, starannie akcentując początek               

i koniec zakresu ruchu. Unikamy „sztuczek”, które pozwalają pokonać tzw. punkty krytyczne 

w ćwiczeniach nie dzięki zwiększeniu pobudzenia mięśni, lecz wykorzystaniu ruchów innych 

części ciała (np. zamachu tułowia).  
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4. Staraj się dobierać właściwy ciężar, ale jeżeli masz wątpliwości, to lepiej podnoś 

za mały niż za duży! 

 

 Istotnym warunkiem zwiększenia siły mięśniowej i mocy jest osiąganie 

maksymalnego pobudzenia mięśni. Znana od wielu lat zasada, że: „...próby trenowania siły 

mięśniowej bez użycia maksymalnych napięć siłowych są bezowocne” jest podstawą 

skutecznego treningu, ale nie należy jej bezkrytycznie stosować wobec młodych zawodników, 

u których osiąganie maksymalnego pobudzenia mięśni nie powinno jednoznacznie wiązać się 

ze zwiększaniem podnoszonego ciężaru, lecz wynikać przede wszystkim z prawidłowego 

wykonania odpowiednich dla nich ćwiczeń. 

 Podczas podnoszenia ciężaru maksymalnego lub submaksymalnego (1-2 powtórzenia 

w serii) silne pobudzenie mięśni osiąga się prawie natychmiast, natomiast podczas 

podnoszenia ciężaru mniejszego od maksymalnego (od kilku do kilkunastu powtórzeń) stan 

fizjologiczny, podobny towarzyszącemu podnoszeniu ciężaru maksymalnego, występuje 

dopiero pod koniec serii ćwiczenia. Jednakże ten pierwszy sposób powinien być stosowany            

w treningu młodych sportowców tylko sporadycznie, na przykład podczas sprawdzianu siły, 

podczas którego zachowując warunki bezpieczeństwa, umożliwiamy  młodemu sportowcowi 

podniesienie ciężaru maksymalnego.  W treningu młodych zawodników dominować powinno 

podnoszenie ciężarów istotnie mniejszych od maksymalnych, tak dobranych, aby 

zaplanowana liczba powtórzeń (np. 8) była wykonana z trudem, ale przede wszystkim 

poprawnie.  

5. Zwiększaj podnoszone ciężary, gdy planujesz mniejszą liczbę powtórzeń w 

serii ćwiczenia! 

 

Ustalając wielkość ciężaru w serii ćwiczenia należy kierować się zaplanowaną liczbą 

powtórzeń ćwiczenia w pojedynczej serii, podaną w każdym programie treningowym (część - 

Dozowanie). Dobieramy taki ciężar, z którym zawodnik może prawidłowo wykonać 

ćwiczenie. W miarę postępów w sile mięśniowej możemy zmniejszać liczbę powtórzeń             

w serii ćwiczenia. Wówczas, zachowując warunki bezpieczeństwa, zwiększamy podnoszone 

ciężary. W tych ćwiczeniach, w których zawodnicy podnoszą większe ciężary serie 

zasadnicze należy poprzedzić co najmniej 2 seriami rozgrzewkowymi, złożonymi z 4-2 

powtórzeń więcej niż planowane w serii zasadniczej. Jeżeli zawodnik źle wykonuje ćwiczenie 

– zmniejszamy ciężar, natomiast jeżeli ćwiczy prawidłowo i czuje „rezerwę” - zwiększamy 

ciężar. 
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6. Ruch wykonuj tymi mięśniami, które chcesz rozwijać poprzez dane 

ćwiczenie, pozostałe wyłącz („zablokuj”)! 
 Pamiętamy o tym, że pracować powinny przede wszystkim te mięśnie, które chcemy 

rozwijać. Mięśnie, które nie są zaangażowane bezpośrednio w wykonanie ruchu 

usztywniamy, by pomagały stabilizując ciało. Nie pozwalamy, aby inne ruchy ciała (tzw. 

ruchy oszukane) zastępowały pracę mięśni. 

7. Starannie nie tylko podnoś, ale i opuszczaj ciężar, unikaj „uderzania 

obciążeniem”!  
 Mięśnie powinny być zaangażowane zarówno podczas podnoszenia ciężaru (skracanie 

się mięśni – czynność koncentryczna), jak i jego opuszczaniu (rozciąganie mięśni – czynność 

ekscentryczna). Dlatego w żadnym ćwiczeniu nie należy puszczać bezwładnie obciążenia 

(hantle, sztanga, dźwignia urządzenia) raptownie w dół, lecz opuszczać je wolno, w sposób 

kontrolowany, z pełnym napięciem mięśni. Staramy się tak ćwiczyć, aby nie było słychać 

uderzenia obciążenia. Pamiętamy, że pracę muszą wykonywać mięśnie zawodnika, a nie 

urządzenie. 

8. Opanuj prawidłowy rytm oddychania i stosuj go w każdym powtórzeniu! 

 Prawidłowe oddychanie podczas wykonywania ćwiczeń jest niezbędnym warunkiem 

ich bezpiecznego stosowania. Powszechnie zaleca się wykonanie wydechu podczas 

podnoszenia ciężaru a wdechu w trakcie opuszczania ciężaru. Jednakże, gdy uwzględni się 

rodzaj ćwiczenia, charakter jego wykonania, czy też konieczność stałego, aktywnego napięcia 

mięśni podczas trwania niektórych ćwiczeń, to ten zalecany sposób nie zawsze może być 

zastosowany. Zasadą, którą należy bezwzględnie przestrzegać, jest niedopuszczanie do 

wykonywania ćwiczenia w fazie wstrzymania oddechu (na bezdechu). Ma to na celu unikanie 

nadmiernego naprężania klatki piersiowej przy wstrzymanym oddechu (warunki Valsalvy), 

po ustąpieniu którego następuje dość gwałtowna reakcja układu krążenia. W celu 

wyeliminowania ryzyka wystąpienia niekorzystnego wpływu ćwiczeń na układ krążenia 

należy:  

- uczyć prawidłowego oddychania od początku stosowania ćwiczeń,  

- w treningu młodych zawodników stosować jak najmniej wysiłków 

submaksymalnych i maksymalnych,  

 - przed wykonaniem ćwiczenia nie należy brać głębokiego wdechu, bo to zwiększa 

ciśnienie wewnątrz klatki piersiowej, 

  - starać się wykonywać maksymalne wysiłki przy wydechu, bez wstrzymywania 

oddechu, ponieważ nie zmniejsza to w istotnym stopniu rozwijanej siły.  
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 9. Nie zapominaj o wszechstronnej rozgrzewce (co najmniej 12-15 min) i części 

końcowej (nie krócej niż 7-10 min)!  

Zarówno rozgrzewka, jak i część końcowa powinny stanowić stałe elementy jednostki 

treningowej, ukierunkowanej na zwiększanie siły i mocy piłkarzy.  

Rozgrzewka i część końcowa powinny się wyraźnie różnić od siebie nie tylko 

rodzajem ćwiczeń, ale i czasem trwania oraz charakterem (tempem) wykonania ćwiczeń. 

Podstawowym celem rozgrzewki jest przygotowanie układów: krążenia, 

mięśniowego, kostno-stawowego i nerwowego, tak aby piłkarz od początku części głównej 

treningu był gotowy do podjęcia intensywnych wysiłków. Uzyskać to należy poprzez 

ćwiczenia angażujące mięśnie całego ciała i wykonywane ze wzrastającą obszernością 

(zakresem) i dynamiką ruchów. Ćwiczenia dynamiczne poprzez udrożnienie połączeń 

nerwowych poprawiają koordynację ruchową, co sprzyja efektywniejszemu wykonywaniu 

ćwiczeń. Zaleca się poprzedzić te ćwiczenia kilkoma minutami truchtu. Rozgrzewka 

powinna charakteryzować się taką intensywnością, aby podnieść temperaturę mięśni, ale 

nie doprowadzić do zmęczenia. Właściwa temperatura mięśni istotnie wpływa na 

zwiększenie  prędkości ich skracania się,              a tym samym stwarza warunki do 

rozwijania większej mocy i siły mięśniowej. W rozgrzewce szczególną uwagę należy zwrócić 

na nadgarstki, ponieważ w większości ćwiczeń siła lub moc rozwijana przez zawodnika 

przenoszona jest na sprzęt (np. hantle lub dźwignia urządzenia) poprzez ręce. 

  Ćwiczenia rozciągające, aktualnie niezwykle popularne, zaleca się stosować                     

z umiarem, w formie tzw. rozciągania dynamicznego, jako przygotowanie układu ruchu do 

głównych ćwiczeń. Dość powszechne stosowanie w rozgrzewce dużej ilości tzw. rozciągania 

statycznego, często jako jedynego rodzaju ćwiczeń w tej części treningu, powoduje,                       

że rozgrzewka staje się głównie treningiem gibkości i nie spełnia w pełni głównego celu. 

Zaleca się stosowanie w tej części treningu 3-4 ćwiczeń rozciągających dynamicznych                     

i ewentualnie 2-3 statycznych, które powinny stanowić część rozgrzewki, ale nie mogą jej 

zastępować całkowicie!  Na końcu  rozgrzewki należy wykonać 2-3 ćwiczenia z obciążeniem: 

pierścień 2,5-5 kg (piłkarze 15-letni), 5-10 kg (piłkarze starsi) lub z oporem stawianym przez  

partnera.  

Wbrew powszechnemu przekonaniu statyczne rozciąganie przed treningiem 

zawierającym ćwiczenia dynamiczne nie zapobiega urazom i nie gwarantuje zwiększenia 

gibkości dynamicznej – która jest głównym celem w większości dyscyplin sportowych - 

proporcjonalnego do wzrostu gibkości statycznej.  
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W rozciąganiu dynamicznym nie zaleca się stosowania tzw. rozciągania balistycznego, 

podczas którego  ćwiczący wykonuje sprężynujące, pogłębiające, niekiedy „rwane”, ruchy 

całego ciała lub jego części w celu zwiększenia zakresu ruchu (np. skłony w przód                          

z pogłębianiem, sprężynujące wymachy kończyny górnej itp.). Wszystkie rodzaje ćwiczeń 

rozciągających powinny być wykonywane samodzielnie, tzn. bez pomocy partnera, którego 

udział – zwłaszcza młodego, nie zawsze odpowiedzialnego kolegi - może być niebezpieczny. 

 Celem części końcowej jest stopniowe, łagodne zmniejszenie zaangażowania 

ćwiczącego (głównie obniżenie pobudzenia układu nerwowego i napięcia mięśni) oraz 

przywrócenie niektórych elementów układu ruchu do stanu przed treningiem (np. długości 

kręgosłupa). Uzyskać to należy poprzez spokojne, swobodne wykonanie ćwiczeń 

oddziałujących na mięśnie całego ciała, w tym ćwiczeń kompensacyjnych (luźne skłony                   

i zwisy). Ćwiczenia rozciągające (głównie w formie tzw. rozciągania statycznego) mogą 

stanowić około 50% wszystkich ćwiczeń, zaplanowanych w tej części treningu. Nie należy 

ograniczać się tylko do tych ćwiczeń, pamiętając, że układ ruchu poddany był znacznemu 

obciążeniu a statyczne rozciąganie (aktywne, bierne lub izometryczne), jakkolwiek  zawiera 

fazy rozluźniania mięśni, stanowi intensywne obciążenie o charakterze izometrycznym. 

Wymagana jest ostrożność - zwłaszcza u młodych zawodników, którzy rozpoczynają 

regularne stosowanie tych ćwiczeń - w doborze czasu utrzymywania rozciągnięcia mięśni. 

Często zalecane 30 sekund może być odpowiednią wartością jedynie dla sportowców 

zaawansowanych w stosowaniu tych ćwiczeń. Ponadto wykonywanie tych ćwiczeń powinno 

cechować się kontrolowanym pogłębianiem zakresu ruchu w poszczególnych stawach oraz 

spokojnym, dokładnym ruchem. W ostatnie fazie części końcowej zaleca się wykonanie 

kilkunastu swobodnych, różnokierunkowych ruchów całym ciałem w luźnych zwisach na 

drążku lub drabinkach. 

Jakkolwiek przed treningiem ukierunkowanym na zwiększanie siły 12 - 15-

minutowa, dynamiczna rozgrzewka oraz 7 - 10-minutowa, spokojna  część końcowa są 

wystarczające, to w przypadku najmłodszych piłkarzy ta pierwsza może zawierać elementy 

treningu wszechstronnego i trwać do 25-30 minut. Nie zaleca się stosowania dłuższej 

rozgrzewki, która może powodować nie tylko zbyt dużą stratę energii, ale - ze względu na 

długi czas trwania – znużenie i niewystarczające pobudzenie organizmu zawodnika. Może 

też spowodować duże zmęczenie układu mięśniowego i nerwowego, a zmęczony mięsień 

staje się wolniejszy i rozwija mniejszą moc.  

 Często popełnianym błędem jest rozpoczynanie ćwiczenia od podnoszenia zbyt 

dużych ciężarów. Wykonanie zasadniczych serii w ćwiczeniach, w których podnoszone są 
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duże ciężary, musi być poprzedzone seriami rozgrzewkowymi (pośrednimi). Zaleca się 

wykonanie co najmniej 2 serii rozgrzewkowych wg następującego schematu: 

  1 seria: liczba powtórzeń = liczba zaplanowana w seriach zasadniczych na dany 

trening + 4 powtórzenia, 

 2 seria: liczba powtórzeń = liczba zaplanowana w seriach zasadniczych na dany 

trening + 2 powtórzenia.  

 Na przykład, pierwsza seria zasadnicza z obciążeniem, który stanowi masa 60 kg – na 

przykład podczas prostowania nóg w suwnicy,  gdy zaplanowano z tym obciążeniem 3 serie 

zasadnicze x 6 powtórzeń - powinna być poprzedzona: pierwszą serią rozgrzewkową - 30 kg 

x 10 oraz drugą serią rozgrzewkową – 50 kg x 8. Ważne jest, by ciężar w seriach 

rozgrzewkowych nie był zbyt duży. Celem tych serii jest rozgrzanie a nie zmęczenie. 

Postępowanie takie nie jest konieczne, gdy wykonujemy ćwiczenie z małym ciężarem. Na 

przykład, unoszenie ramion w bok w pozycji siedząc, w którym zaplanowano 3 serie 10-

powtórzeniowe, ze sztangielkami, każda o masie 5 kg, można rozpocząć od razu od serii 

zasadniczej. 

 W celu właściwego rozpoczęcia i zakończenia treningu ukierunkowanego na 

zwiększanie siły lub mocy należy:  

 - przestrzegać struktury treningu (tab. 3); 

- pamiętać, że o skuteczności rozgrzewki decyduje jej intensywność, a nie czas 

trwania, staramy się stosować taki poziom intensywności ćwiczeń, który podniesie 

temperaturę mięśni, ale nie wywoła ich zmęczenia;  

- w rozgrzewce wykorzystujemy tzw. rozciąganie dynamiczne, ale nie ograniczamy 

się tylko do tego rodzaju ćwiczeń; 

- nie stosujemy w rozgrzewce zbyt dużo tzw. rozciągania statycznego, jego miejsce 

jest w części końcowej; 

- w ćwiczeniach z dużymi ciężarami, przed seriami zasadniczymi koniecznie 

wykonujemy serie pośrednie. 
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Tabela 3.  Struktura treningu ukierunkowanego na zwiększanie siły lub innej 

cechy układu mięśniowego (lokalna wytrzymałość siłowa, masa mięśniowa, moc) 

 
Część/czas 

trwania 
Treść 

Wstawki specjalistyczne 

(ćwiczenia techniczne) 

I. Wstępna 

(rozgrzewka) 

12 –15 min 

Trucht, ćwiczenia tzw. rozciągania 

dynamicznego angażujące mięśnie 

całego ciała, 15-20 powtórzeń w serii, 

akcent na nadgarstki, na końcu  

ćwiczenia z obciążeniem: pierścień 2,5-

5 kg (dziewczęta), 5-10 kg (chłopcy), 

można stosować też ćwiczenia z oporem 

współćwiczącego, mniejsza liczba 

powtórzeń, charakter i cel tej części - 

dynamika i pobudzenie! 

 

 

Nie stosuje się 

II. Główna 

(czas trwania 

zależy od 

programu 

treningowego) 

Ćwiczenia ukierunkowane na 

zwiększanie siły lub innej cechy układu 

mięśniowego 

 

 

Nie stosuje się 

III. Końcowa 

(5-7- minutowa 

wstawka 

specjalistyczna 

+ 7 - 10 min 

ćwiczeń) 

Bezpośrednio po części głównej                

ćwiczenia techniczne (wstawka 

specjalistyczna), a po niej ćwiczenia 

tzw. rozciągania statycznego angażujące 

mięśnie całego ciała, kilkanaście sekund 

utrzymania pozycji „rozciągniętej” w 

danym ćwiczeniu, koniecznie luźne 

wymachy i swobodne zwisy, charakter i 

cel tej części - uspokojenie, 

rozluźnienie. 

Jedna 5-7 minutowa, 2-3 

ćwiczenia (np. podania w 

dwójkach, lekkie techniczne 

strzały na bramkę, krótka 

gra dwóch na dwóch itp.). 

 

 

10. Ustal odpowiednie dla danej cechy układu mięśniowego liczbę powtórzeń i 

serii oraz czas przerw odpoczynkowych!  
Właściwe zaplanowanie procesu zwiększania możliwości fizycznych młodych 

piłkarzy wymaga poznania i uwzględnienia zależności między liczbą powtórzeń ćwiczenia                          

z określonym obciążeniem a  rozwijaną cechą układu mięśniowego. 

 Liczba powtórzeń w serii ćwiczenia 

 Stosując konkretną liczbę powtórzeń ćwiczenia nie oddziałujemy tylko na jedną cechę 

układu mięśniowego, ale istnieją najkorzystniejsze, dość wąskie zakresy liczby powtórzeń, 

które mają istotny wpływ na wybraną cechę, a znacznie mniejszy na pozostałe. Tak więc, 

liczba powtórzeń w serii ćwiczenia (tzw. maksimum powtórzeń), przy właściwym ustaleniu 

wielkości podnoszonego ciężaru, jest jednym z najważniejszych czynników, warunkujących 

skuteczność procesu zwiększania siły i innych cech układu  mięśniowego.   
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 Na rycinie 1 podano zakresy liczby powtórzeń w serii ćwiczenia, które zaleca się 

stosować w zwiększaniu różnych cech układu mięśniowego. Dotyczą one sytuacji, w których 

jednoznacznie określono, że u danego zawodnika zwiększać się będzie konkretną cechę, np. 

siłę. Ustawienie poszczególnych cech względem osi pionowej (ciężar podnoszony w serii 

ćwiczenia wyrażony % ciężaru maksymalnego - CM) symbolicznie odzwierciedla ważną 

prawidłowość: największe ciężary w ćwiczeniach (% CM) podnosimy wówczas, gdy trening 

jest ukierunkowany na zwiększanie siły, najmniejsze, gdy celem jest lokalna wytrzymałość 

siłowa. W zwiększaniu lokalnej wytrzymałości siłowej piłkarek zaleca się mniejszą liczbę 

powtórzeń w serii ćwiczenia (o 2-3) w porównaniu z piłkarzami. 

  

Ryc. 1. Zalecane zakresy liczby powtórzeń ćwiczenia w serii (maksimum 

powtórzeń) w zwiększaniu różnych cech układu mięśniowego (zmodyfikowano za 

Trzaskomą i Trzaskomą, 2001). 

 Objaśnienia: zawarto na rycinie i w tekście.  

 

 Gdy celem treningu będzie oddziaływanie na więcej niż jedną cechę, np. siłę i masę 

mięśniową, skuteczny zakres liczby powtórzeń będzie nieco inny niż tylko dla siły (1-6), czy 

tylko dla masy mięśniowej (8-12). Przy czym, zakres liczby powtórzeń należy uściślić              

w zależności od tego, czy obie cechy traktowane są równorzędnie, czy też jedna z nich – 

priorytetowo (tab. 4). Nie zaleca się jednoczesnego zwiększania siły i mocy, siły i lokalnej 

wytrzymałości siłowej, mocy i masy mięśniowej, ani też mocy i lokalnej wytrzymałości 

siłowej.  

Tabela 4. Zalecane zakresy liczby powtórzeń w serii ćwiczenia (maksimum 

powtórzeń) podczas jednoczesnego zwiększania więcej niż jednej cechy układu 

mięśniowego (wg Trzaskomy i Trzaskomy, 2001) 

 

Rozwijane cechy (jednocześnie) 

Rozwijane cechy (jednocześnie) 

 

Liczba powtórzeń  

W serii 
 

SIŁA + MASA MIĘŚNIOWA 

SIŁA + masa mięśniowa 

MASA MIĘŚNIOWA + siła 

MASA MIĘŚNIOWA + LOKALNA 

WYTRZYMAŁOŚĆ SIŁOWA 

 

6 – 10 

4 – 8 

6 – 12 

 

10 – 16 
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MASA MIĘŚNIOWA + lokalna wytrzymałość 

siłowa 

LOKALNA WYTRZYMAŁOŚĆ SIŁOWA + 

masa mięśniowa 

 

8 – 14 

 

12 –16 

 

Objaśnienia: DUŻYMI LITERAMI oznaczono cechy traktowane priorytetowo, 

małymi – cechy, których jednoczesne zwiększenie jest pożądane. 

 

 Czas przerwy między seriami 

 Współczesną metodykę treningu siłowego cechuje zwiększenie czasu przerw 

odpoczynkowych między seriami poszczególnych ćwiczeń, co w konsekwencji zwiększa 

istotnie czas treningu. Celem takiego postępowania jest dążenie do stworzenia możliwości 

wykonania zaplanowanych na dany trening liczby serii bez wyraźnego obniżenia zarówno 

zasobów energetycznych, stężeń niektórych hormonów (np. testosteronu), jak i pobudzenia 

ośrodkowego układu nerwowego. Jakkolwiek czas przerwy odpoczynkowej może być 

rozpatrywany jako wartość indywidualna (w stosunkowo wąskim zakresie zmienności), to 

jednak jej długość zależy głównie od czasu trwania i intensywności wysiłku.  

 

 

Tabela 5. Zalecane wartości czasu przerwy między seriami ćwiczenia (tp) 

w zwiększaniu różnych cech układu mięśniowego  

(zmodyfikowano za Trzaskomą i Trzaskomą, 2001) 

  ----------------------------------------------------------- 

  CECHA    tp [min] 

  ----------------------------------------------------------- 

  Moc     2,5-3 

  Siła     2-2,5 

  Masa mięśniowa   1,5-2 

  Lokalna wytrzymałość siłowa 0,5-1,5* 

  ----------------------------------------------------------- 
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 Objaśnienia: * mogą być krótsze podczas stosowania treningu obwodowego 

(stacyjnego), jeżeli kolejne ćwiczenia oddziałują na mięśnie antagonistyczne           

(np. zginanie kończyn następuje po prostowaniu kończyn w stawach kolanowych). 

 

Liczba serii ćwiczenia 

 Jeżeli celem treningu młodych piłkarzy jest zwiększenie siły, to zaleca się 

przeważnie wykonanie od 3 do 4 zasadniczych serii poszczególnych ćwiczeń. 

Liczba serii ćwiczeń ukierunkowanych na masę mięśniową lub lokalną 

wytrzymałość siłową może być większa (do 5-6 serii). Podczas zwiększania lub 

utrzymywania mocy - zwłaszcza w okresach, w których rozgrywana jest duża 

liczba meczy - w ćwiczeniach globalnych, w których podnoszone są duże 

ciężary,  zaleca się wykonanie nie więcej niż 2-3 serii zasadniczych, 

poprzedzonych 1-2 seriami rozgrzewkowymi.  

 

 3.2. Ćwiczenia stosowane w treningu siły i mocy piłkarza  

3.2.1. Rodzaje ćwiczeń, wykonanie i kolejność ich stosowania 

Prawie każde ćwiczenie, w zależności od tego z jakim ciężarem i ile razy 

(z jaką liczbą powtórzeń) w serii będzie wykonywane, może być wykorzystane 

w treningach ukierunkowanych na zwiększanie zarówno siły i mocy, jak i 

lokalnej wytrzymałości siłowej, czy masy mięśniowej. 

Dążąc do uzyskania jak najlepszych efektów treningowych należy stosować takie 

ćwiczenia, które - uwzględniając charakterystykę zwiększanej cechy układu mięśniowego -  

dają największe gwarancje osiągnięcia założonego celu. 

 W wielu ruchach wykonywanych przez piłkarza, z punktu widzenia czynności 

układów mięśniowego i nerwowego, celem jest rozwinięcie jak największej mocy, a mięśnie 

pracują kompleksowo jako „taśmy mięśniowe”, napędzając łańcuchy biokinematyczne (całe 

ciało, kończyny dolne, kończyny górne). O ile zwiększanie siły, masy mięśniowej czy 

lokalnej wytrzymałości siłowej pojedynczych grup mięśni jest uzasadnione, o tyle 

zwiększanie mocy pojedynczych grup mięśni w sposób wyizolowany nie jest skutecznym 

rozwiązaniem. Korzystniejsze jest stosowanie takich ćwiczeń, w których moc rozwijana jest 

przez główne grupy mięśni kończyny dolnych, tułowia i kończyny górnych,  a więc tak, jak to 
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występuje podczas większości ruchów piłkarza, zwłaszcza podczas jego przemieszczania się 

w różnych kierunkach.  

 Kierując się przede wszystkim potrzebami praktyki treningowej warto 

wyróżnić co najmniej trzy rodzaje ćwiczeń, które powinni stosować piłkarze. 

 Ćwiczenia globalne – charakteryzują się kompleksowym zaangażowaniem głównych 

grup mięśnie całego ciała, stwarzając możliwość wykonywania ruchu maksymalnie szybko           

w pełnym zakresie, tj. „do końca”, bez konieczności zbyt wczesnego hamowania ruchu 

mięśniami antagonistycznymi. Ta grupa ćwiczeń jest szczególnie użyteczna w zwiększaniu 

mocy mięśni zarówno całego ciała, jak i jego części (np. kończyn dolnych i tułowia, czy 

kończyn górnych  i tułowia). Należy je wykonywać jak najszybciej, bez względu na wielkość 

pokonywanego obciążenia. Ćwiczenia globalne dla młodych piłkarzy, to przede wszystkim 

naturalne ćwiczenia plyometryczne, tj. biegi, skoki i rzuty piłkami lekarskimi. Inne, 

„poważniejsze” ćwiczenia globalne, jak na przykład wyskoki z obciążeniem na barkach               

z półprzysiadu, czy zarzut sztangi z podłoża na klatkę piersiową, przeznaczone są dla 

dorosłych  piłkarzy (zakończony proces wzrostu układu kostnego na długość), którzy 

uprzednio powinni systematycznie stosować ćwiczenia izolowane i segmentowe, 

przygotowujące ich układ kostno-stawowy i mięśniowy do działania maksymalnie 

dynamicznego przy pokonywaniu oporu zewnętrznego. Na przykład stosowanie przez 

dorosłych sportowców wyskoków z obciążeniem na barkach powinno być poprzedzone 

przysiadami lub półprzysiadami, a te - najpierw prostowaniem i zginaniem kończyn dolnych 

w stawach kolanowych w pozycji siedząc lub w leżeniu tyłem (zginanie - w leżeniu 

przodem), następnie - prostowaniem kończyn dolnych („wypychaniem” obciążenia obunóż) 

w pozycji siedząc na stanowisku typu Atlas, suwnicy lub w leżeniu tyłem. Przed 

wprowadzeniem           w programy treningowe piłkarzy różnych wariantów unoszenia 

obciążenia z  wysokości poniżej kolan lub z podłoża należy wcześniej stosować skłony 

tułowia z obciążeniem, a te poprzedzić unoszeniem tułowia w leżeniu przodem na skrzyni lub 

wysokiej ławce. 

Wykorzystania mocy zwiększonej dzięki stosowaniu ćwiczeń globalnych                          

w podwyższaniu skuteczności  techniki elementów specjalistycznych (przyspieszenia                   

w różnych kierunkach, uderzenie piłki,  aktywna obrona itd.) należy szukać poprzez jak 

najwyższą jakość treningów techniczno- taktycznych.  

   Ćwiczenia segmentowe – charakteryzują się jednoczesnym zaangażowaniem 

kilku, najczęściej dużych, grup mięśni, jak to ma miejsce  na przykład w  wyciskaniu 
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sztangi                  w leżeniu tyłem na ławce, w którym to ćwiczeniu mięśnie kończyn 

górnych pracują łącznie            z mięśniami klatki piersiowej. Ćwiczenia segmentowe 

przydatne są przede wszystkim podczas zwiększania siły i masy mięśniowej, rzadziej - 

lokalnej wytrzymałości siłowej                   i mocy. 

 Ćwiczenia izolowane - angażują pojedyncze grupy mięśni. Te ćwiczenia należy 

wykonywać w standardowych pozycjach, które ograniczają wpływ innych – poza ćwiczonymi 

– grup mięśni. Zaleca się bardzo dokładne ich wykonanie i stopniowe zwiększanie 

pokonywanego obciążenia. Te ćwiczenia przydatne są przede wszystkim na etapach 

zwiększania lokalnej wytrzymałości siłowej, masy mięśniowej i siły. 

 Bardzo ważny jest sposób wykonania ćwiczenia. Zwiększanie lokalnej wytrzymałości 

siłowej, podobnie jak masy mięśniowej, wymaga spokojnego, dokładnego, w pełnym zakresie 

(akcentowanie początku i końca ruchu) wykonania ćwiczenia. Celem jest dokładność, 

kontrola napięcia mięśniowego i zakresu ruchu, a nie szybkość wykonania ćwiczenia. Gdy 

stosujemy ćwiczenie w celu zwiększenia siły mięśniowej, poza dokładnością i koncentracją, 

ważne jest akcentowanie szybkiego rozwijania siły, tj. szybki początek ruchu (tzw. szybki 

start). Taki sposób umożliwia zwiększanie zarówno siły maksymalnej, jak i szybkości 

rozwijania siły (RFD – ang. rate of force development), cechy niezbędnej w piłce nożnej. 

Zwiększanie mocy, to maksymalnie szybkie wykonywanie ruchu w pełnym jego zakresie - 

wielkość podnoszonego ciężaru warunkuje osiąganą prędkość ruchu - najlepiej bez zbyt 

wczesnej fazy „hamowania ruchu” mięśniami antagonistycznymi, tzn. maksymalnie szybko 

„do końca”. Podczas treningu, którego celem jest zwiększenie mocy, sportowiec stara się 

pokonać opór (głównie ciężar sprzętu lub ciała) jak najszybciej!   

 Głównymi czynnikami uzasadniającymi celowość podziału na ćwiczenia 

ukierunkowane na siłę i ćwiczenia ukierunkowane na moc są swoistość 

wymienionych cech (każda z nich wymaga innego postępowania) i kolejność ich 

rozwijania. Nie zaleca się jednoczesnego, tj. w tym samym mikrocyklu 

treningowym, zwiększania lokalnej wytrzymałości siłowej, masy mięśniowej, 

siły i mocy. Należy również przestrzegać kolejności rozwijania poszczególnych 

cech. Moc należy zwiększać na „bazie” siły, natomiast siłę na „bazie” masy 

mięśniowej i wytrzymałości siłowej. 
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3.2.2. Naturalne ćwiczenia plyometryczne ukierunkowane na zwiększanie mocy 

rozwijanej w ruchach kompleksowych (biegi, skoki, rzuty)   

Biorąc pod uwagę najróżniejsze sytuacje, jakie mogą występować podczas meczu, 

piłkarz powinien umieć wykorzystywać swój potencjał fizyczny zarówno w przemieszczaniu 

ciała w poziomie (w przód, w tył, w prawo, w lewo i w kierunkach wypadkowych, na 

przykład w przód i w lewo z obrotem itp.), jak i w pionie (na przykład wyskok do piłki).              

W większości ruchów wykonywanych przez piłkarza, które mogą być proste i złożone 

koordynacyjnie, różne rodzaje czynności mięśni (statyczna, koncentryczna, ekscentryczna) 

nie występują oddzielnie, lecz w połączeniu. Najczęściej jest to naturalna sekwencja działania 

mięśni – od rozciągnięcia do skurczu – nazywana cyklem rozciągnięcie-skurcz (CR-S). Ta 

sekwencja umożliwia uzyskanie wyższych wartości między innymi siły, pracy, mocy czy 

prędkości końcowej ruchu w porównaniu z wyłącznie koncentrycznym działaniem mięśni, 

rozpoczynanym w pozycji statycznej, to znaczy bez wcześniejszego ich rozciągnięcia. Uważa 

się, że umiejętność skutecznego wykorzystanie efektu CR-S nie polega na prostym łączeniu 

działania mięśni w warunkach ekscentrycznych (rozciąganie) i koncentrycznych (skracanie), 

lecz jest względnie niezależną właściwością układu mięśniowego i nerwowego. To oznacza, 

że piłkarz powinien - zwłaszcza w pierwszych latach szkolenia - wykonywać ćwiczenia, które 

umożliwią mu „trenowanie” układu nerwowego i mięśniowego w cyklu rozciągnięcie-skurcz. 

Do takich ćwiczeń należą między innymi rzuty, angażujące głównie mięśnie tułowia i 

kończyn górnych (cel - zwiększać moc tułowia i ramion, która będzie wspomagała mięśnie 

kończyn dolnych w różnokierunkowym napędzie ciała i umożliwi skuteczniejsze działanie 

podczas kontaktu z przeciwnikiem) i skoki (zwłaszcza wieloskoki), angażujące przede 

wszystkim mięśnie kończyn dolnych i tułowia (cel - zwiększać skoczność i moc lokomocyjną, 

które będą napędzały ciało piłkarza w pionie i w poziomie). 

Najlepszymi ćwiczeniami mocy dla młodych piłkarzy są naturalne ćwiczenia 

plyometryczne (skoki, rzuty piłką lekarską, sprinty). Prawidłowe wykonanie tych ćwiczeń 

umożliwia nauczanie, a następnie doskonalenie, umiejętności wykorzystania przez sportowca 

dodatkowe energii, gromadzonej w układzie ruchu (głównie w kompleksie mięsień-ścięgno) 

podczas czynności mięśni w cyklu rozciągnięcie-skurcz (CR-S). Ta energia, zwana  energią 

sprężystości lub elastyczności, umożliwia osiągnięcie większej siły i mocy wykonywanego 

ruchu,  a więc podwyższenia skuteczności działania zawodnika.    

 Nie omawiając szczegółowo tego niezwykle złożonego - nie w pełni wyjaśnionego do 

dzisiaj – mechanizmu związanego ze współdziałaniem układu mięśniowego i nerwowego, 

należy podkreślić, że nauczenie młodych piłkarzy prawidłowego wykonania różnych 
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rodzajów skoków i rzutów piłkami lekarskimi ma niezwykle istotne znaczenie nie tylko dla 

podwyższenia ich skoczności i mocy, ale przede wszystkim dla ochrony ich układów ruchu 

(szczególnie kręgosłupa i stawów kolanowych) przed chronicznym przeciążeniem, 

występującym w trakcie długoletniej kariery u wielu zawodników. 

 Skuteczny, ale i bezpieczny, wyskok to umiejętność rozwinięcia maksymalnej siły w 

fazie odbicia  oraz nie mniej ważna umiejętność amortyzacji (tłumienia) dużo większej siły 

reakcji podłoża (głównie składowej pionowej) w fazie lądowania. Te dwie umiejętności mogą 

być od siebie niezależne. Praktyka pokazuje, że duża część sportowców potrafi dynamicznie i 

wysoko skakać, ale nie potrafi bezpiecznie („miękko”) lądować. Pierwsza umiejętność 

związana jest istotnie z poziomem siły i mocy, druga - to przede wszystkim technika (sposób 

wykonania) fazy lądowania. Pierwszej nie można doskonalić bez zwiększania siły i mocy, 

natomiast drugiej - bez prawidłowych podstaw, opanowanych w pierwszych latach 

stosowania skoków i rzutów. Charakter wykonania wymienionych faz skoku musi być inny. 

W pierwszej, tzn. podczas odbicia, robimy wszystko, żeby rozwinąć jak największą siłę, w 

drugiej, tzn. podczas lądowania - staramy się w jak największym stopniu  zmniejszyć siłę 

reakcji podłoża.  

 Nauczenie zawodnika umiejętności wykorzystania pracy mięśni w cyklu 

rozciągnięcie-skurcz oraz włączania głównych grup mięśni w fazie odbicia nie jest trudne. 

Jednakże trzeba od początku uczyć młodych piłkarzy, by podczas wyskoku angażowali 

mięśnie całego ciała a nie tylko nóg. Ustawicznie, na wszystkich etapach szkolenia, należy 

przypominać zawodnikom, aby w fazie odbicia angażowali „taśmę mięśniową” wspomagając 

prostowanie nóg mięśniami kończyn górnych i tułowia poprzez zamach.  

W nauczanie prawidłowego i bezpiecznego skakania znacznie trudniej jest opanować 

fazę lądowania, która powinna mieć charakter amortyzacyjny, to jest „miękki”. W tym celu 

wykonując zarówno skoki pojedyncze, jak i łączone (wieloskoki) należy trenować 

umiejętność rozwijania maksymalnej siły w fazie odbicia oraz umiejętność łagodnego, 

„kompromisowego” wyhamowania, tzn. lądować na tyle „miękko”, by nie obciążać 

nadmiernie kręgosłupa i stawów kolanowych, ale jednocześnie na tyle „sztywno”, żeby nie 

stracić zbyt dużo energii sprężystości, która będzie przydatna w ewentualnym ruchu, 

wykonywanym bezpośrednio po wylądowaniu. Ponieważ zmiana kierunku ruchu w cyklu 

rozciągnięcie-skurcz powinna nastąpić tak szybko jak to możliwe, a każde opóźnienie 

zmniejsza udział energii sprężystej w fazie skurczu, to oznacza, że jeżeli skoki łączone będą 

przedzielane przerwami, to nie będzie trenowana umiejętność wykorzystania energii 

sprężystej, magazynowanej w czasie lądowania, w następnym ruchu, to jest w odbiciu. W tym 



25 

 

drugim przypadku trzeba pamiętać o niezwykle istotnej zależności: im dłuższa będzie przerwa 

między rozciągnięciem mięśni (lądowanie - rozciągane są mięśnie prostujące kończyny w 

stawach kolanowych i biodrowych oraz zginających stopy podeszwowo w stawach skokowo-

goleniowych, które napędzają ciało we wszystkich kierunkach) a ich skurczem (każdy, 

dowolny ruch po wylądowaniu, podczas którego wymienione wcześniej mięśnie skracają się), 

tym większe będzie rozproszenie energii sprężystej, to znaczy mniejsze jej wykorzystanie.  

 Systematyczne stosowanie przez młodych piłkarzy skoków - poza zwiększaniem siły i 

mocy - ma na celu również nauczenie ich umiejętności kompromisowego lądowania, na tyle 

miękkiego, żeby minimalizować skutki przeciążenia układu ruchu, ale jednocześnie na tyle 

sztywnego, żeby mając układ ruchu  w „gotowości”,  jeżeli zajdzie potrzeba, wykonać 

natychmiast po wylądowaniu dowolny, dynamiczny ruch. Zalecane, często skrajnie różne, 

sposoby wykonywania skoków, które zakładają bądź jak największe gromadzenie energii 

sprężystej podczas lądowania, to znaczy maksymalnie sztywne, uderzeniowe lądowanie, bądź 

maksymalnie miękkie, to znaczy całkowicie wygaszone lądowania, nie przynoszą 

oczekiwanych korzyści, a te pierwsze są wręcz niebezpieczne dla zawodników. 

Należy oczekiwać, że  systematyczne stosowanie ćwiczeń skocznościowych na 

omawianych etapach procesu treningowego młodych piłkarzy (od 15 do 18 roku życia) 

będzie miało wpływ na zwiększanie zarówno skoczności, jak i mocy kończyn dolnych.

 Jeżeli w tym okresie piłkarze opanują umiejętność bezpiecznego lądowania, to w 

dalszych latach ich karier sportowych stosowanie ćwiczeń skocznościowych nie będzie 

stanowiło zagrożenia dla ich układu ruchu. 

Poniżej przedstawiamy zalecenia odnośnie bezpiecznego wykonywania rzutów piłką 

lekarską, skoków i biegów na krótkich dystansach (sprintów). 

Rzuty 

 Rzuty wykonujemy ćwicząc dwójkami. Odległość między ćwiczącymi powinna być 

taka, by można było bez kłopotów zarówno dorzucić piłkę do partnera, jak i bezpiecznie ją 

złapać po jego rzucie, czekając aż piłka odbije się od podłoża. Nie zaleca się chwytania piłki 

w locie ze względu na występowanie ryzyka kontuzji stawów nadgarstka lub ręki. Rzuty 

należy wykonywać starannie,  dokładnie do partnera, ale jednocześnie starać się, żeby 

moment wyrzutu piłki był maksymalnie szybki. Chwytać piłkę pewnie, miękko, nie 

usztywniać ciała. Starannie przygotowywać się do wyrzutu piłki, który musi cechować się 

maksymalną dynamiką. Jeżeli jest zbyt wolny, należy zastosować lżejszą piłkę.  

Zadanie dla rzucającego - wykonaj fazę wyrzutu maksymalnie dynamicznie, angażuj 

„taśmę mięśniową” (nogi - tułów - ramiona - ręce)!  
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 Skoki 

 Należy odbijać się dynamicznie, skakać jak najwyżej (płotki) lub jak najdalej (skoki 

bez płotków). Lądować jak kot, to znaczy miękko i cicho. Aby chronić kręgosłup i stawy 

kończyn dolnych przed urazami należy: skakać tylko na miękkim podłożu, używać obuwia o 

dobrych właściwościach amortyzacyjnych, nieprzerwanie doskonalić właściwą technikę 

lądowania. Ta technika polega na tym, że natychmiast po zetknięciu z podłożem należy 

zginać nogi w stawach kolanowych, tułów lekko pochylać do przodu, „chwytać” podłoże 

palcami i śródstopiem. Nie wolno lądować na proste nogi i całe stopy, usztywniając tułów. 

Bez obuwia można skakać tylko na podłożu piaszczystym. Pamiętać,  aby odbicie 

wykonywać dynamicznie, a lądowanie spokojnie, miękko. Lepiej wykonywać skoki przez 

niższe, aniżeli zbyt wysokie  płotki, zawsze ustawione na materacach lub innym, miękkim 

podłożu. Skoki łączone wykonywać bez przerw, jeden po drugim. Odległość między płotkami 

nie może być zbyt duża. Skakać należy głównie wzwyż, a nie w dal. Jeżeli mamy do 

dyspozycji tylko jeden płotek, możemy skakać z obu stron płotka.  

Zadanie dla skaczącego – łącz skoki w serii, to znaczy wykonuj je bezpośrednio 

po sobie, wykonaj fazę odbicia maksymalnie dynamicznie a fazę lądowania miękko, w 

obiciu angażuj „taśmę mięśniową” (zamach ramionami i tułowiem wspomaga 

prostowanie nóg)! 

Sprinty (10-50 m) 
 W celu zwiększenia mocy maksymalnej przejawianej w lokomocji, to jest podczas 

napędzania ciała, warto stosować biegi z maksymalną prędkością. Zaleca się ich 

wykonywanie w formie zarówno maksymalnych przyspieszeń na odcinkach 10-20 m 

(akcentujemy fazę osiągania maksymalnej mocy, starając się osiągnąć maksymalną prędkość 

biegu jak najszybciej), jak i biegów na dystansach 20-50 m (akcentujemy fazę utrzymania 

maksymalnej mocy lokomocyjnej, starając się utrzymać maksymalną prędkość biegu jak 

najdłużej). W celu ograniczenia wpływu techniki startu na czas osiągania mocy maksymalnej 

zaleca się rozpoczynanie biegu z wysokiej pozycji startowej. Przed stosowaniem tych 

skutecznych, ale jednocześnie charakteryzujących się stosunkowo wysokim stopniem ryzyka 

odniesienia kontuzji, środków treningowych należy przeprowadzić bardzo solidną 

rozgrzewkę. Zaleca się stosowanie tego ćwiczenia w ramach treningów piłkarskich, najlepiej 

w początkowej części treningu. 

 Zadanie dla biegnącego – biegnij na maksimum do początku do końca, wystartuj jak 

najszybciej i staraj się przyspieszać do końca biegu!  
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3.2.3. Ćwiczenia z dodatkowym obciążeniem zewnętrznym 

Dopóki ćwiczenia, w których piłkarz pokonuje tylko ciężar ciała wpływają na 

zwiększanie jego siły i mocy, to nie ma potrzeby stosowania dodatkowych obciążeń 

zewnętrznych. Wyjątek stanowią rzuty piłką lekarską, ale w tym przypadku również nie 

należy zbyt wcześnie sięgać po najcięższe, tj. o masie 5 kg, pamiętając, że zwiększanie 

mocy wymaga jak najszybszych ruchów. Stopniowe, ostrożne wprowadzanie ćwiczeń z 

obciążeniem należy rozpocząć wówczas, gdy dotychczas stosowane ćwiczenia nie 

zapewniają postępu w zakresie możliwości fizycznych. Przy czym, należy się kierować 

zasadą: „stosuj jak najmniejszy ciężar, który pozwala uzyskać postęp”. 

W treningu młodych piłkarzy, kierując się troską o ich  prawidłowy, ale 

prowadzony bezpiecznie, rozwój fizyczny, należy uwzględniać bardzo ważną zasadę 

„ochronną”: przestrzegania kolejności stosowania w treningu ćwiczeń angażujących 

poszczególne grupy mięśni - od izolowanych do globalnych. Szczególną uwagę należy 

zwrócić na mięśnie grzbietu: najpierw unoszenie tułowia w leżeniu przodem na ławce, 

później – opady tułowia z niewielkim obciążeniem, docelowo u sportowców dorosłych - 

różne warianty unoszenia obciążenia z wysokości poniżej kolan lub z podłoża. Podobnie 

należy postępować w odniesieniu do mięśni kończyn dolnych: najpierw prostowanie nóg 

w pozycji siedząc (lub w leżeniu tyłem) i zginanie nóg w leżeniu przodem na ławce, 

później – prostowanie nóg („wypychanie” obciążenia obunóż) w pozycji siedząc lub 

leżąc, docelowo (seniorzy) – półprzysiady, przysiady ze sztangą na barkach (siła 

mięśniowa) i wyskoki z półprzysiadu z obciążeniem na barkach (moc). Powyższa zasada 

została w pełni uwzględniona w proponowanym Systemie. 

3.3. Zwiększanie siły i mocy dziewcząt   

Proces zwiększania siły i mocy dziewcząt powinien przebiegać podobnie jak u 

chłopców. Jednakże uwzględniając różnice zarówno anatomiczne (patrz rozdział 1),                 

jak i  psychofizyczne związane z dymorfizmem płciowym warto wziąć pod uwagę poniższe 

zalecenia.  

1. W treningach piłkarek – podobnie jak piłkarzy - można stosować klasyczne zasady, 

metody i ćwiczenia, przy czym obciążenia w  ćwiczeniach ukierunkowanych na moc powinny 

być niższe jak u chłopców (ok. 5-10% CM), przy zachowaniu takiej samej liczby powtórzeń 

w serii. 

 2. W programach treningowych dziewcząt powinny przeważać ćwiczenia w pozycjach 

odciążających (np. prostowanie nóg, tzw. „wypychanie” obciążenia obunóż, w pozycji 

siedząc zamiast przysiadu ze sztangą na barkach, wyciskanie obciążenia w pozycji leżąc lub 
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siedząc zamiast w postawie stojąc itp.). Zalecanie młodym piłkarkom i piłkarzom 

wykonywania ćwiczeń w pozycjach odciążających (leżenie tyłem i przodem, klęk, zwis na 

drabinkach itp.) podyktowane jest troską o ich bezpieczeństwo i zdrowie. W tych pozycjach 

istotnie ogranicza się możliwość wystąpienia przeciążeń układu ruchu i - co niezwykle ważne 

- z reguły podnosi się znacznie mniejsze ciężary niż w postawie stojąc. Stopniowe włączanie 

w program treningowy ćwiczeń w postawie stojąc należy poprzedzić  wcześniejszym, 

systematycznym stosowaniem ćwiczeń przygotowawczych (np. opady tułowia w przód z 

obciążeniem na barkach należy poprzedzić unoszeniem tułowia w leżeniu przodem na skrzyni 

lub wysokiej ławce). 

 3. W programach treningowych piłkarek warto zaakcentować zwiększanie siły mięśni 

kończyn górnych, choć powszechnie uważa się, że mięśnie tych części ciała nie są wyraźnie 

zaangażowane w piłce nożnej. Mięśnie kończyn górnych są „najsłabszym ogniwem” w sile 

całkowitej kobiet. Zwiększenie siły tych mięśni ma istotne znaczenie w podniesieniu 

skuteczności wykonania takich ćwiczeń, w których głównie zaangażowane są mięśnie innych 

części ciała. Na przykład, podczas rzutu piłką lekarską, w którym oprócz mięśni kończyn 

górnych biorą udział mięśnie kończyn dolnych i tułowia, słabe mięśnie kończyn górnych 

utrudniają prawidłowe wykonanie tego ćwiczenia. Zawodniczka nie może stosować cięższej 

piłki lekarskiej, jaka - uwzględniając siłę jej mięśni kończyn dolnych i tułowia - byłaby 

właściwsza dla zwiększania mocy. Potwierdzeniem celowości rozwijania mięśni kończyn 

górnych u kobiet nawet wówczas, gdy siła tych mięśni nie wydaje się mieć bezpośredniego 

wpływu na wykonanie innych ćwiczeń, są badania eksperymentalne, wyniki których 

wykazały istotne zwiększenie rezultatu w przysiadzie ze sztangą na barkach (o 15%), mimo 

że trenowano siłę tylko mięśni kończyn górnych i tułowia. 

  W treningach piłkarek nie wolno zapomnieć o konieczności zwiększania siły mięśni 

kończyn dolnych (szczególnie mięśni prostujących kończynę w stawie kolanowym). 

4. Biorąc pod uwagę większe możliwości kobiet pod względem wytrzymałości                     

i mniejsze pod względem siły i mocy - zwłaszcza mięśni kończyn górnych - można 

zmniejszać obciążenie treningowe ukierunkowane na zwiększanie lokalnej wytrzymałości 

siłowej, a zwiększać na siłę i moc.  

5. W ćwiczeniach ukierunkowanych na zwiększanie siły piłkarek należy  położyć 

akcent na szybkość jej rozwijania przez energiczne rozpoczęcie każdego powtórzenia 

ćwiczenia (tzw. szybki start), ponieważ u kobiet czas osiągania siły maksymalnej jest dłuższy 

niż u mężczyzn.  
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6. Podczas zwiększania siły i mocy mięśni kończyn dolnych piłkarek przez ćwiczenia                         

skocznościowe należy zwracać uwagę na właściwą amortyzację ruchu w pozycji końcowej            

(lądowanie po wyskoku) oraz zrezygnować z intensywnych ćwiczeń plyometrycznych, 

zwłaszcza zeskoków „w głąb”. 

7. Należy wyraźnie oddzielać powtórzenia w serii ćwiczenia (np. podczas wyskoków), 

ponieważ kobiety w większym stopniu wykorzystują energię sprężystą, gromadzoną w 

kompleksie mięsień-ścięgno podczas czynności mięśni w cyklu rozciągnięcie-skurcz              

(CR-S), tak jak występuje to podczas sekwencji lądowanie-odbicie. Dzięki temu stosunkowo 

łatwo wykonują odbicia, w których wykorzystuje się energię zgromadzoną podczas 

lądowania, tak jak to występuje na przykład podczas płytkich podskoków z obciążeniem, ale 

wpływ tak wykonywanego ćwiczenia na zwiększanie siły i mocy dziewcząt jest niewielki. 

8. Dziewczęta należy jak najwcześniej otoczyć stałą opieką psychologiczną                          

i medyczną, w tym ginekologiczną i endokrynologiczną, przede wszystkim z uwagi na 

zwiększoną częstość zaburzeń cykli miesiączkowych u kobiet uprawiających sport 

wyczynowo.  

9. Jakkolwiek piłka nożna jest grą zespołową, to warto w procesie treningowym 

młodych piłkarek stosować zasadę indywidualizacji w rozwiązywaniu różnych ich 

problemów. 

 10. Treningi dziewcząt w poszczególnych fazach cyklu miesiączkowego mogą 

utrudniać czynniki natury psychicznej i jakkolwiek nie ma przeciwwskazań fizjologicznych 

do ich kontynuowania w okresie „trudnych dni”, to warto w tym okresie zmniejszyć 

obciążenie treningowe. 

 11. Nie wolno dopuścić do zbyt niskiego poziomu tkanki tłuszczowej u młodych 

piłkarek. 

 Należy pamiętać, że pewna ilość tkanki tłuszczowej (kobiety nie mniej niż 12%, 

mężczyźni - 5-7% całkowitej masy ciała), stanowiąca tzw. tłuszcz fizjologiczny, jest 

niezbędna dla prawidłowych czynności organizmu. U obu płci tkanka tłuszczowa chroni 

naczynia krwionośne, tkankę nerwową i narządy wewnętrzne, u kobiet - inicjuje dojrzewanie 

płciowe oraz utrzymuje zdolności rozrodcze. Niezbędny poziom tkanki tłuszczowej jest 

szczególnie ważny u młodych zawodniczek, gdyż zbyt niski jest jedną z głównych przyczyn 

zaburzeń cyklu miesiączkowego. Trzeba uwzględnić, że różnice zawartości tkanki 

tłuszczowej u młodych sportowców są istotnie większe niż u dorosłych. Zawartość tkanki 

tłuszczowej w wieku 6-11 lat powinna wynosić u chłopców 11-15%, u dziewcząt - od 15 do 

19%, natomiast w wieku 12-17 lat odpowiednio: 12-13%, 19-24%.  
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Podobne zasady kierowania procesem zwiększania możliwości fizycznych dziewcząt          

i chłopców nie mogą przysłaniać istotnych różnic miedzy nimi.  Właściwa ocena                             

i uwzględnienie tych różnic zarówno w planach treningowych, jak i wielopłaszczyznowych 

relacjach z młodymi sportowcami jest powinnością każdego szkoleniowca.  

 

3.4. Ćwiczenia nie zalecane młodym piłkarzom  

 W programach treningowych ukierunkowanych na zwiększanie siły mięśniowej 

młodych sportowców powinny przeważać ćwiczenia w pozycjach odciążających (w leżeniu 

przodem lub tyłem, siadzie, klęku, zwisie na drabinkach itp.). Wszelkie ruchy, zwłaszcza            

z dodatkowym obciążeniem, wykonywane w pozycji stojącej istotnie zwiększają moment siły 

względem osi obrotu, która przechodzi przez krążki międzykręgowe w odcinku lędźwiowym 

kręgosłupa. U młodych sportowców, którzy przeważnie nie mają odpowiedniej siły mięśni 

grzbietu i brzucha (a także właściwej proporcji między siłą tych grup mięśni), podczas 

podnoszenia ciężaru w pozycji stojącej  występuje niebezpieczne pogłębianie lordozy 

lędźwiowej (np. podczas podnoszenia ciężaru powyżej głowy) lub tzw. plecy okrągłe (np. 

podczas podnoszenia ciężaru z podłoża). W pozycjach odciążających istotnie zmniejsza się 

możliwość wystąpienia powyższych zagrożeń i - co niezwykle ważne - z reguły podnosi się 

znacznie mniejsze ciężary niż w pozycji stojącej. 

 Stopniowe włączanie w program treningowy ćwiczeń w postawie stojąc (nie wcześniej 

niż na III etapie) należy poprzedzić  wcześniejszym, systematycznym stosowaniem ćwiczeń 

przygotowawczych (np. opady tułowia w przód z obciążeniem na barkach należy poprzedzić 

unoszeniem tułowia  w leżeniu przodem na skrzyni lub wysokiej ławce). 

W miarę zaawansowania w treningach należy stopniowo włączać trudniejsze 

ćwiczenia. Na przykład w zwiększaniu siły mięśni grzbietu zacząć od unoszenia tułowia w 

leżeniu przodem na ławce, później – opad tułowia z obciążeniem na barkach, w postawie 

stojąc, docelowo (seniorzy) - różne warianty podnoszenia obciążenia z podłoża lub z 

wysokości kolan.   W ćwiczeniach ukierunkowanych na mięśnie kończyn dolnych zacząć od 

prostowania nóg w postawie siedząc (lub leżąc) i zginania nóg w leżeniu tyłem na ławce, 

później – prostowanie nóg („wypychanie” obciążenia obunóż) siedząc, docelowo (seniorzy) – 

przysiad lub półprzysiad ze sztangą na barkach (siła) i wyskok z półprzysiadu (moc).  

Dopiero po opanowaniu techniki ćwiczeń przewidzianych w programach 

treningowych na I (Junior15)  i II (Junior16) etapie i wyraźnym zwiększeniu siły mięśni 

grzbietu można na III etapie (Junior18) stosować ćwiczenia globalne, ukierunkowane na 

zwiększanie siły i mocy mięśni całego ciała, takie jak: „siłowe” podnoszenie obciążenia z 
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podłoża na klatkę piersiową oraz szybkie podnoszenie obciążenia z podłoża w górę na 

wysokość głowy lub na wyprostowane ramiona. Podczas wykonywania tych ćwiczeń przez 

piłkarzy o wysokości ciała powyżej 185 cm zaleca się podnoszenie ciężaru nie bezpośrednio z 

podłoża, ale z wysokości 20-30 cm ponad nim (np. z wysokości poniżej kolan lub 

podnoszenie obciążenia ze specjalnych podstawek). Takie postępowanie ułatwia wysokim 

piłkarzom utrzymywanie podczas ćwiczenia tzw. pleców prostych, co jest warunkiem 

bezpiecznego wykonywania tych ćwiczeń.  

Ćwiczenia w pozycji stojącej z obciążeniem mogą być stosowane tylko przez 

dorosłych sportowców obojga płci (zakończony proces wzrostu układu kostnego na długość), 

którzy uprzednio wykonywali systematycznie ćwiczenia segmentowe, przygotowujące ich 

układ kostno-stawowy i mięśniowy.  

Nie ma przeciwwskazań do stosowania przez piłkarzy, będących na kolejnych etapach 

rozwoju kariery sportowej, różnych rzutów piłką lekarską, skoków i biegów. Jednakże, ze 

względów bezpieczeństwa w opracowanych przez autora pracy programach treningowych nie 

zawarto zeskoków „w głąb”, ani też zeskoków „w głąb” połączonych z natychmiastowymi 

wyskokami (zeskok-wyskok). Autor, rozpatrując zarówno ewentualne korzyści, jak i 

zagrożenia związane ze stosowaniem różnych wariantów tych ćwiczeń, nie poleca go 

zawodniczkom i zawodnikom na żadnym etapie ich sportowego rozwoju. Badania 

eksperymentalne oraz praktyka treningowa wyraźnie dowodzą, że zbliżone - do tych, jakie 

wynikają ze stosowania  wymienionych powyżej ćwiczeń - efekty treningowe można 

osiągnąć za pomocą bezpieczniejszych i „łagodniejszych” środków treningowych. Ponadto 

wykazano, że stosowanie zeskoków „w głąb” połączonych z natychmiastowymi wyskokami 

(zeskok-wyskok) nie przynosiło oczekiwanych rezultatów nawet u młodych sportowców, 

albowiem ich skoczność zwiększyła się podobnie, jak tych, którzy nie stosowali tych ćwiczeń. 

Wyniki tych ostatnich badań pośrednio dowodzą, jak poważnym błędem, często popełnianym 

przez szkoleniowców w procesie treningowym młodych sportowców, jest zbyt wczesne 

stosowanie intensywnych ćwiczeń, które - z wielu względów – można ewentualnie 

wykorzystać dopiero na dalszych etapach rozwoju sportowca. 

 

3.5. Indywidualizacja treningu 

Na obecnym etapie wiedzy o treningu sportowym powszechnie wiadomo,  że należy 

dążyć do tego, by celem treningu, ukierunkowanego na zwiększenie wybranych cech układu 

mięśniowego, w tym siły i mocy, były potrzeby (głównie „braki”) konkretnego sportowca, 

realizowane przez formę indywidualnego treningu.  
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 W zakresie fizycznego przygotowania piłkarza należy uwzględnić czynnik 

indywidualizacji treningu we wszystkich grupach szkoleniowych, choć w różnym stopniu 

(podrozdział 2.3 - tabela 2). Włączenie tego czynnika w programy treningowe, które na I i II 

etapie praktycznie przeznaczone są dla całej grupy (drużyny), wymaga wnikliwej analizy 

konkretnej sytuacji szkoleniowej („braki” danego sportowca) i w trybie „na roboczo” 

wprowadzenia korekt w poszczególnych programach. W odniesieniu do  grupy dorosłych 

piłkarzy (kobiety i mężczyźni) należy przewidzieć potrzebę opracowanie indywidualnych 

programów treningowych, uwzględniających nie tylko „słabe strony” danego zawodnika, ale i 

jego rolę w drużynie (pozycję na boisku). W pierwszej kolejności dotyczyć to powinno 

zawodniczek i zawodników grających na pozycji bramkarza.  

 

3.6. Rejestracja obciążenia treningowego w ćwiczeniach siły i mocy 

W celu rejestracji obciążenia treningowego, jakiemu poddani będą zawodniczki i 

zawodnicy od początku systematycznego zwiększania siły i mocy, konieczne jest 

prowadzenie przez nich (na wszystkich etapach szkolenia) indywidualnych zeszytów 

treningowych „Trening siłowy”, w których powinni rejestrować obciążenie (objętość i 

intensywność) w poszczególnych ćwiczeniach, jednostkach i okresach treningowych oraz na 

kolejnych etapach szkolenia. 

 Rejestrować należy wartości: 

objętości, tj. wykonanej pracy (suma iloczynów podniesionych mas na sztandze lub na 

innym sprzęcie czy urządzeniu i powtórzeń w serii ćwiczenia: np. 20 kg · 10 powtórzeń + 30 

kg · 8 powtórzeń + 40 kg · 6 powtórzeń ·  4 serie ćwiczenia = 1400 kg); 

 intensywności, tj. wartości podnoszonych mas na sztandze lub na innym  sprzęcie czy 

urządzeniu (najczęściej używa się jako wskaźnik intensywności tzw. średni ciężar  

treningowy w danym ćwiczeniu, tzn. iloraz objętości i liczby powtórzeń ćwiczenia, np. 1400 

kg : 42 powtórzenia = 33,3 kg w 1 powtórzeniu), wyższy średni ciężar świadczy o większej 

intensywności treningu, ale trzeba pamiętać, że istotnie zależy od stosowanych ćwiczeń; 

 ciężarów maksymalnych (CM) osiągniętych podczas sprawdzianów w ćwiczeniach 

testowych (np. wyciskanie sztangi w leżeniu tyłem na ławce – 62,5 kg, próba podniesienia 65 

kg - nieudana; prostowanie nóg („wypychanie” obciążenia obunóż) w pozycji siedząc – 125 

kg, więcej nie próbowano); 
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 samooceny stanu psychofizycznego przed i po treningu (np. punktowa  w skali 1-5:          

1 punkt – stan zły, 2 – nie najlepszy, 3 -  średni, 4 – dobry, 5 – bardzo dobry lub opisowa - np. 

przed treningiem - dobre samopoczucie, po treningu - wyraźnie gorsze)  

 masy ciała sportowca (np. przed treningiem – 64,2 kg, po treningu – 63,6 kg). 

 

Tabela 6. Zapis obciążenia podczas treningu ukierunkowanego na zwiększanie 

siły mięśniowej – przykład programu „Junior18” 
 

Trening 2 (etap – zwiększanie siły) 

Data – 17.01.2003, godziny – 16,20 –17,50, masa ciała: przed treningiem – 73,0 kg, po 

treningu – 72,3 kg, stan psychofizyczny: przed treningiem – 4 (dobry), po treningu – 4 

 

1. Podciąganie sztangi do klatki piersiowej w leżeniu przodem na ławce  

20/12, 30/10, 35/8 x 3  = 1380 kg 46 powtórzeń   30,0 kg*  

 

2. Wyciskanie sztangi w leżeniu tyłem na poziomej ławce 

25/12, 35/10, 40/8 x 3  = 1610 kg 46 powtórzeń   35,0 kg 

 

3. Prostowanie nóg (wypychanie obciążenia obunóż) w pozycji siedząc  

40/12, 55/10, 70/8 x 3            = 2710 kg 46 powtórzeń   58,9 kg 

 

4. Podciąganie na drążku podchwytem 

3 serie x 8 – uwzględniamy w obciążeniu treningowym tylko w formie zapisu, bez 

obliczania liczby kg** 

 

5. Opad tułowia z obciążeniem na barkach, w postawie stojąc 

15/12, 20/10 x 3                        = 780 kg 42 powtórzenia  18,6 kg 

 

6. Unoszenie zgiętych nóg do tułowia w leżeniu tyłem na skośnej ławce i unoszenie 

tułowia ze skrętem do zgiętych nóg w leżeniu tyłem na materacu, co 1 seria  zmiana 

ćwiczenia, 

4 serie · 14 powtórzeń – nie uwzględniamy w obciążeniu treningowym**. 

 

Obciążenie (suma treningu)  =            6480 kg 180 powtórzenia  36,0 kg 
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*** 

Obciążenie (suma 2 treningów)  =           11720 kg 360 powtórzeń  32,6 kg 

 

Objaśnienia - w proponowanym systemie zapisu poszczególne liczby oznaczają: 

* 20/12 – seria ćwiczenia, pierwsza cyfra oznacza masę sztangi (20 kg), druga – 

liczbę powtórzeń w serii (12), trzecia (jeżeli występuje) poprzedzona znakiem x  - liczbę serii                 

(np. x 3), 1380 kg – objętość (suma iloczynów podniesionych mas sztangi i powtórzeń)                 

w ćwiczeniu, 46 powtórzeń – liczba powtórzeń w ćwiczeniu, 30,0 kg - średni ciężar  

treningowy w danym ćwiczeniu; w obciążeniu treningowym można uwzględniać wszystkie 

wykonane serie (ten sposób zalecamy) lub tylko zasadnicze, np. jeżeli w podanym 

przykładzie pominiemy dwie serie rozgrzewkowe (20/12 i 30/10), to objętość wyniesie 840 

kg, liczba powtórzeń – 24, a średni ciężar – 35,0 kg; nie uwzględnianie serii 

rozgrzewkowych podwyższa średni ciężar, ale obniża objętość w ćwiczeniu; 

** w ćwiczeniach z pokonywaniem ciężaru ciała (np. podciąganie na drążku) lub jego 

części (np. ciężar kończyn dolnych podczas unoszenia zgiętych nóg do tułowia w leżeniu 

tyłem ), a także z niewielkimi obciążeniami (np. hantle 3–4 kg, pierścienie 2,5 – 5,0 kg),  nie 

obliczamy objętości i intensywności (średniego ciężaru); 

*** 6480 kg – objętość treningu (suma iloczynów podniesionych mas i powtórzeń we 

wszystkich ćwiczeniach), 180 - liczba powtórzeń na treningu (podano sumę powtórzeń tych 

ćwiczeń, w których obliczono obciążenie treningowe, gdyby uwzględniono także liczbę 

powtórzeń w ćwiczeniach 4 (podciąganie na drążku) i 6 (mięśnie brzucha), równą 80, suma 

treningu wynosiła by: 180 + 80 = 260); obciążenie (suma 2 treningów) - zaleca się 

sumowanie obciążenia kolejnych treningów danego etapu, średni ciężar dotychczasowych 

treningów (na danym etapie) obliczamy wg wzoru: suma średnich ciężarów z 

dotychczasowych treningów podzielona przez ich liczbę.  

 

Zaleca się, zwłaszcza w treningach z zawodnikami początkującymi, wpisywanie do 

zeszytu treningowego planu (masy sztangi w kolejnych seriach poszczególnych ćwiczeń) na 

następny trening. Ten plan musi uwzględniać realizację treningu ostatniego. Jest to 

szczególnie ważne w sytuacji prowadzenia treningów z liczną grupą (np. 15-18) zawodników, 

gdy podczas treningu praktycznie nie ma możliwości bieżącego wprowadzania korekt. 

Doświadczeni zawodnicy (seniorzy), na etapie stosowania formy indywidualnych treningów, 

mogą samodzielnie planować obciążenie treningowe. 

 



35 

 

4. Programy treningowe dla poszczególnych grup wiekowych - cykl roczny 

W opracowanych programach „Junior15”, „Junior16” i „Junior18” zawarto 

podstawowe ćwiczenia, które mogą być bezpiecznie wykonywane przez młodych piłkarzy.             

Z uwagi na ograniczoną objętość niniejszego opracowania nie jest możliwe przedstawienie 

zarówno zdjęć, jak i szczegółowych charakterystyk poszczególnych ćwiczeń (jakie mięśnie są 

zaangażowane, jak wykonywać ćwiczenie, kiedy je stosować?). Zainteresowanych 

szkoleniowców odsyłamy do książki: Trzaskoma Z., Ł. Trzaskoma (2001) Kompleksowe 

zwiększanie siły mięśniowej sportowców. Biblioteka Trenera. Warszawa, rozdział 8 

(Ćwiczenia zalecane w procesie zwiększania cech układu mięśniowego, strony: 281-317),             

w którym znajdą zdjęcia i charakterystyki ćwiczeń. Dla ułatwienia identyfikacji ćwiczeń 

symbole zawarte w programach treningowych dla młodych piłkarzy („Junior15”, „Junior16”           

i „Junior18”) na końcu nazwy ćwiczenia, np. (SEG 16), odpowiadają numerom zdjęć                

i ćwiczeń (tabele 8.2.1 - 8.2.3) zamieszczonych w wyżej wymienionej książce. 

 Podane w poszczególnych programach treningowych okresy ich stosowania są 

przybliżone i powinny być uściślone - zarówno w odniesieniu do piłkarzy centralnego 

szkolenia jak i tych, którzy przygotowywani będą tylko w ramach szkolenia klubowego - 

przed rozpoczęciem danego cyklu szkoleniowego (kalendarz sportowy warunkuje czas 

trwania i strukturę cyklu szkoleniowego dla danej kategorii wieku).  

 Decydujące znaczenie dla prawidłowej realizacji systemu PowerJunior mają: 

kolejność etapów zwiększania poszczególnych cech układu mięśniowego oraz  proporcje 

między czasem trwania kolejnych etapów. Natomiast konkretne terminy, które muszą być 

każdorazowo dostosowane do kalendarza sportowego danej grupy szkoleniowej, nie mają 

istotnego wpływu na merytoryczny kształt proponowanego Systemu. 

 

4.1. Piłkarze 15-letni  

Cel – Wszechstronne przygotowanie fizyczne. 

Przygotowanie układu mięśniowego młodych piłkarzy do systematycznego 

zwiększania siły mięśniowej i mocy, uwzględnionego w programie „Junior16”.  

 

Program „Junior15” 

 (kolejne akcenty treningowe - lokalna wytrzymałość siłowa, siła mięśniowa, moc) 

Okres stosowania: roczny cykl szkoleniowy  

Liczba treningów w tygodniu: co najmniej 1 
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 Dozowanie:  

     Dziewczęta   Chłopcy 

Wrzesień   2 serie x 12 powtórzeń  2 serie x 15 powtórzeń 

Październik   3 serie x 11 powtórzeń  3 serie x 14 powtórzeń 

Listopad   3 serie x 10 powtórzeń  3 serie x 13 powtórzeń 

Grudzień   3 serie x 9 powtórzeń  3 serie x 11 powtórzeń 

Styczeń - luty   3 serie x 8 powtórzeń  3 serie x 10 powtórzeń 

Marzec   2 serie x 8 powtórzeń  2 serie x 10 powtórzeń 

Kwiecień   3 serie x 8 powtórzeń  3 serie x 10 powtórzeń 

Maj    3 serie x 7 powtórzeń  3 serie x 9 powtórzeń 

Czerwiec   3 serie x 6 powtórzeń  3 serie x 8 powtórzeń 

Lipiec    3 serie x 5 powtórzeń  3 serie x 7 powtórzeń 

Sierpień   2 serie x 5 powtórzeń  2 serie x 6 powtórzeń 

 

Uwaga! W ćwiczeniach 3 i 8 (mięśnie brzucha) na każdym treningu należy dodać 7 

(dziewczęta) i 5 powtórzeń (chłopcy) do liczb podanych powyżej. 

 Metoda: trening obwodowy – młodzi sportowcy wykonują ćwiczenia na kolejnych 

stacjach, a zaliczenie wszystkich stacji - to wykonanie jednej serii (jednego obwodu);                

w przypadku stosowania grupowej formy treningu (jednocześnie trenuje 12-15 piłkarzy), 

każdy ćwiczący rozpoczyna obwód od innej stacji, na kolejnych treningach zaleca się zmianę 

kolejności stacji; łącznie 13 ćwiczeń. 

 Przerwy odpoczynkowe: między stacjami - we wrześniu i październiku - 30 sekund, od 

listopada - 1 minuta; między obwodami - ok. 2 - 3 minuty w całym okresie stosowania. 

 Trening poprzedzamy rozgrzewką (ok. 12-15 min, trucht, ćwiczenia tzw. rozciągania 

dynamicznego angażujące mięśnie całego ciała, kilkanaście powtórzeń w każdym ćwiczeniu, 

dobrze rozgrzewamy nadgarstki, na końcu tej części treningu - ćwiczenia z dodatkowym 

obciążeniem: pierścień 5-10 kg (chłopcy), 2,5 - 5 kg (dziewczęta) lub opór współćwiczącego. 

 Trening kończymy uspokojeniem (ok. 7-10 min, ćwiczenia tzw. rozciągania 

statycznego angażujące mięśnie całego ciała, kilkanaście sekund utrzymania pozycji 

„rozciągniętej”, koniecznie luźne wymachy i swobodne zwisy. 

 Uwaga! - po treningu koniecznie tzw. wstawki specjalistyczne (kilka minut ćwiczeń 

specjalistycznych). 

 Sprawdziany: 

1- wrzesień (na początku programu), 2 - listopad, 3 - luty  
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 - maksymalna liczba powtórzeń w ćwiczeniach: 3 i 8 (ustalony, stały kąt ustawienia 

skośnej ławki, ewentualnie z dodatkowym obciążeniem) oraz w 4 ( z obciążeniem trzymanym 

na karku, ale po dobrej rozgrzewce obejmującej jedną serię bez obciążenia:  dziewczęta - 5 

kg, chłopcy - 10 kg),  

 - maksymalna liczba powtórzeń z ciężarem = 60% ciężaru maksymalnego (CM)                

w ćwiczeniu 1 lub 7. 

Instrukcja dla ćwiczącej/go (wrzesień-luty) – wykonuj każde ćwiczenie spokojnie, dokładnie, 

kontroluj zakres ruchu, akcentuj początek i koniec ruchu  w każdym powtórzeniu! 

Sprawdziany: 

4 – kwiecień,  5 - czerwiec 

 - wyciskanie sztangi w leżeniu, wypychanie obciążenia obunóż - określenie ciężaru 

maksymalnego (CM). 

Instrukcja dla ćwiczącej/go (marzec-sierpień)  – wykonaj każde powtórzenie z pełną 

koncentracją, dokładnie, akcentuj „start”, spokojnie wracaj do pozycji wyjściowej! 

Objaśnienia symboli zamieszczonych w programie: mm. - mięśnie, RR - ramiona, kończyny 

górne, NN - nogi, kończyny dolne, T - tułów.  

 Ćwiczenia 

Stacja 1  (KLATKA PIERSIOWA, BARKI, RAMIONA prostowniki) - Wyciskanie 

sztangi lub dźwigni urządzenia w leżeniu tyłem na poziomej ławce (chwyt średni) -  (SEG 16)  

 Stacja 2  (GRZBIET-góra, BARKI) - Unoszenie RR w bok w leżeniu przodem na 

wysokiej ławce -  (IZO 7) 

 Stacja 3  (BRZUCH-dół) - Unoszenie zgiętych NN do T w leżeniu tyłem na ławce 

skośnej (lub materacu) - (SEG 13) 

Stacja 4  (GRZBIET-dół) - Unoszenie T w leżeniu przodem na skrzyni lub wysokiej 

ławce - (IZO 4)  

Stacja 5  (UDO prostowniki) - Prostowanie NN w stawach kolanowych jednonóż              

w pozycji siedząc lub obunóż w leżeniu tyłem - (IZO 1 lub 1.1) 

Stacja 6 (BARKI) - Unoszenie RR w bok w pozycji siedząc - (IZO 6) 

Stacja 7 (GRZBIET-góra, BARKI, RAMIONA prostowniki) - Wyciskanie sztangi lub 

dźwigni urządzenia z przodu  (z klatki piersiowej) w pozycji siedząc - (SEG 17.1) 

 Stacja 8  (BRZUCH-góra) - Unoszenie T do zgiętych NN   w  leżeniu tyłem na skośnej 

ławce (lub na materacu) - (SEG 15) 
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Stacja 9  (GRZBIET-góra, BARKI, RAMIĘ zginacze) – „Ściąganie” drążka wyciągu 

górnego z przodu  (do klatki piersiowej) i z tyłu (do karku) – naprzemiennie, w pozycji siedząc 

- (SEG 19.3) 

 lub „ściąganie” drążka wyciągu dolnego do brzucha, w pozycji siedząc - (SEG 20) 

Stacja 10  (UDO zginacze) - Zginanie NN w stawach kolanowych obunóż  w leżeniu 

przodem - (IZO 2) 

Stacja 11  (GRZBIET-dół) - Unoszenie NN w leżeniu przodem na skrzyni lub wysokiej 

ławce -  (IZO 5) 

Stacja 12  (PODUDZIE zginacze) - Wspięcie na palce z obciążeniem na udach, w 

pozycji siedząc  - (IZO 3.1) 

Stacja 13  (BIODRO prostowniki, UDO prostowniki) - Prostowanie NN (wypychanie 

obciążenia obunóż) w pozycji siedząc („Atlas”) lub półleżąc (suwnica) - (SEG 11a lub 11b) 

 

 Jako uzupełnienie programu treningowego „Junior15” zaleca się w okresie marzec-

sierpień stosowanie ćwiczeń plyometrycznych (skoki i rzuty piłką lekarską). 

 Cel – zwiększenie mocy mięśni całego ciała młodych piłkarzy poprzez rozwijanie                

u nich umiejętności wykorzystania pracy mięśni w cyklu rozciągnięcie-skurcz (CR-S). 

 Metoda – trening obwodowy. Piłkarze wykonują ćwiczenia w podanej kolejności, po 

jednej serii na kolejnych stacjach; zaliczenie wszystkich stacji - to wykonanie jednej serii 

(jednego obwodu); w przypadku stosowania grupowej formy treningu (jednocześnie trenuje 

12-15 zawodników, podzielonych na 2-3 osobowe grupy), każda grupa rozpoczyna obwód od 

innej stacji; na kolejnych treningach zaleca się zmianę kolejności stacji dla poszczególnych 

grup zawodników; łącznie 6 ćwiczeń (stacji). 

 Forma – rzuty piłką lekarską: ćwiczenia wykonywane w parach, skoki: ćwiczenia 

wykonywane pojedynczo, na miękkim podłożu - najlepiej na materacach, należy stosować 

obuwie o dobrych właściwościach amortyzacyjnych.   

 Sprzęt – rzuty: piłki lekarskie o masie 1 kg (dziewczęta) lub 2 kg (chłopcy), skoki: 

płotki lekkoatletyczne o regulowanej wysokości, dostosowanej (wraz z odległością między 

nimi) do możliwości dziewcząt i chłopców, materace gimnastyczne. 

 Liczba ćwiczeń: rzuty – 3, skoki - 3. 

 Czas przerwy między ćwiczeniami (stacjami) – ok. 30 sekund, między seriami 

(obwodami) – od 2,5 do 3 minut. 

 Instrukcja dla ćwiczącej/go  



39 

 

Rzuty - wykonaj fazę wyrzutu maksymalnie dynamicznie, angażuj „taśmę mięśniową” 

(nogi - tułów - ramiona - ręce)!  

Skoki – łącz skoki w serii, to znaczy wykonuj je bezpośrednio po sobie, wykonaj 

fazę odbicia maksymalnie dynamicznie a fazę lądowania miękko, w obiciu angażuj 

„taśmę mięśniową” (zamach ramionami i tułowiem wspomaga prostowanie nóg)! 

Ćwiczenia 

1. Sześcioskok obunóż z miejsca w dal 

2. Rzut piłką oburącz  sprzed klatki piersiowej w przód 

3. Pięcioskok obunóż przez płotki 

4. Rzut piłką oburącz znad głowy w przód 

5. Sześcioskok jednonóż w dal (na przemian prawa-lewa) z naskoku 

6. Rzut piłką lekarską oburącz nad głową w tył (przez siebie) lub oburącz z dołu           

w przód (przed siebie) - można naprzemiennie, zmiana ćwiczenia co serię lub co trening. 

 

 

 Dozowanie:  

      Rzuty 

     Dziewczęta   Chłopcy 

Marzec   2 serie x 8 rzutów  2 serie x 10 rzutów 

Kwiecień   3 serie x 8 rzutów  2 serie x 10 rzutów 

Maj    3 serie x 7 rzutów  3 serie x 9 rzutów 

Czerwiec   3 serie x 6 rzutów  3 serie x 8 rzutów 

Lipiec    3 serie x 6 rzutów  2 serie x 7 rzutów 

Sierpień   2 serie x 6 rzutów  2 serie x 6 rzutów 

      Skoki  

     Dziewczęta  Chłopcy 

Marzec    2 serie   2 serie 

Kwiecień    3 serie   2 serie 

Maj     3 serie   3 serie 

Czerwiec    3 serie   3 serie 

Lipiec     3 serie   2 serie 

Sierpień    2 serie   2 serie 

 

4.2. Piłkarze 16 – 17-letni 
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Cel – Wszechstronne przygotowanie fizyczne. 

Przygotowanie do kompleksowego treningu cech układu mięśniowego 

(lokalna wytrzymałość siłowa, masa mięśniowa, siła, moc). 

 

Program „Junior16” 

Program treningowy A - okres przygotowawczy 

(akcent - lokalna wytrzymałość siłowa i masa mięśniowa) 

Okres stosowania: wrzesień - luty* (6 miesięcy) 

Liczba treningów: 2 treningi w tygodniu 

(najlepiej poniedziałek i czwartek lub wtorek i piątek) 

 

* rozpoczęcie tego programu należy dostosować do kalendarza sportowego dla danej 

grupy szkoleniowej. 

 

 Dozowanie:  

     Dziewczęta   Chłopcy 

Wrzesień   2 serie x 12 powtórzeń  2 serie x 15 powtórzeń 

Październik   3 serie x 12 powtórzeń  3 serie x 15 powtórzeń 

Listopad   3 serie x 10 powtórzeń  3 serie x 13 powtórzeń 

Grudzień   3 serie x 9 powtórzeń  3 serie x 11 powtórzeń 

Styczeń - luty   3 serie x 8 powtórzeń  3 serie x 10 powtórzeń 

 

Uwaga! W ćwiczeniach 3 i 8 (mięśnie brzucha) na każdym treningu należy dodać 7 

(dziewczęta) i 5 powtórzeń (chłopcy) do liczb podanych powyżej. 

 Metoda: trening obwodowy - sportowcy wykonują ćwiczenia na kolejnych stacjach; 

zaliczenie wszystkich stacji - to wykonanie jednej serii (jednego obwodu); w przypadku 

stosowania grupowej formy treningu (jednocześnie trenuje 12-15 osób), każdy ćwiczący 

rozpoczyna obwód od innej stacji, na kolejnych treningach zaleca się zmianę kolejności stacji; 

łącznie 12 ćwiczeń. 

 Przerwy odpoczynkowe: między stacjami - we wrześniu i październiku - 30 sekund,            

w listopadzie i grudniu - 1 minuta, w styczniu i lutym - 1,5 minuty; między obwodami - ok. 2 - 

3 minuty w całym okresie stosowania. 
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 Trening poprzedzamy rozgrzewką (ok. 12-15 min, trucht, ćwiczenia tzw. rozciągania 

dynamicznego angażujące mięśnie całego ciała, kilkanaście powtórzeń w każdym ćwiczeniu, 

dobrze rozgrzewamy nadgarstki, na końcu tej części treningu - ćwiczenia z dodatkowym 

obciążeniem: pierścień 5-10 kg (chłopcy), 2,5-5 kg (dziewczęta) lub opór współćwiczącego. 

 Trening kończymy uspokojeniem (ok. 7-10 min, ćwiczenia tzw. rozciągania 

statycznego angażujące mięśnie całego ciała, kilkanaście sekund utrzymania pozycji 

„rozciągniętej”, koniecznie luźne wymachy i swobodne zwisy. 

 Uwaga! - po treningu koniecznie tzw. wstawki specjalistyczne (kilka minut ćwiczeń 

specjalistycznych). 

 Sprawdziany - (na początku, w środku i na końcu okresu stosowania programu):  

 - maksymalna liczba powtórzeń w ćwiczeniach: 3 i 8 (ustalony, stały kąt ustawienia 

skośnej ławki, ewentualnie z dodatkowym obciążeniem) oraz w 4 ( z obciążeniem trzymanym 

na karku, ale po dobrej rozgrzewce obejmującej jedną serię bez obciążenia:  dziewczęta - 5 

kg, chłopcy - 10 kg),  

 maksymalna liczba powtórzeń z ciężarem = 60% ciężaru maksymalnego (CM) w 

ćwiczeniu 1 lub 7. 

Instrukcja dla ćwiczącej/go – wykonuj każde ćwiczenie spokojnie, dokładnie, kontroluj zakres 

ruchu, akcentuj początek i koniec ruchu w każdym powtórzeniu! 

Objaśnienia: mm. - mięśnie, RR - ramiona, kończyny górne, NN - nogi, kończyny dolne, T - 

tułów.  

Ćwiczenia 

Stacja 1  (KLATKA PIERSIOWA, BARKI, RAMIONA prostowniki) - Wyciskanie 

sztangi w leżeniu tyłem na poziomej ławce (chwyt średni) - (SEG 16)  

 Stacja 2  (GRZBIET-góra, BARKI) - Unoszenie RR w bok w leżeniu przodem na 

wysokiej ławce -  (IZO 7) 

 Stacja 3  (BRZUCH-dół) - Unoszenie zgiętych NN do T w leżeniu tyłem na ławce 

skośnej (lub materacu) - (SEG 13) 

Stacja 4  (GRZBIET-dół) - Unoszenie T w leżeniu przodem na skrzyni lub wysokiej 

ławce - (IZO 4)  

Stacja 5  (UDO prostowniki) - Prostowanie NN w stawach kolanowych jednonóż w 

pozycji siedząc lub obunóż w leżeniu tyłem - (IZO 1 lub 1.1) 

Stacja 6 (BARKI) - Unoszenie RR w bok w pozycji siedząc - (IZO 6) 

Stacja 7 (GRZBIET-góra, BARKI, RAMIONA prostowniki) - Wyciskanie sztangi z 

przodu  (z klatki piersiowej) w pozycji siedząc - (SEG 17.1) 
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 Stacja 8  (BRZUCH-góra) - Unoszenie T do zgiętych NN   w  leżeniu tyłem na skośnej 

ławce (lub na materacu) - (SEG 15) 

Stacja 9  (GRZBIET-góra, BARKI, RAMIĘ zginacze) - Ściąganie drążka wyciągu 

górnego z przodu  (do klatki piersiowej) i z tyłu (do karku) – naprzemiennie, w pozycji siedząc 

- (SEG 19.3) 

 lub ściąganie drążka wyciągu dolnego do brzucha, w pozycji siedząc - (SEG 20) 

Stacja 10  (UDO zginacze) - Zginanie NN w stawach kolanowych obunóż  w leżeniu 

przodem - (IZO 2) 

Stacja 11  (GRZBIET-dół) - Unoszenie NN w leżeniu przodem na skrzyni lub wysokiej 

ławce -  (IZO 5) 

Stacja 12  (PODUDZIE zginacze) - Wspięcie na palce ze sztangą na udach, w pozycji 

siedząc  - (IZO 3.1) 

 

Program treningowy B - okres startowy 

 (akcent - siła mięśniowa i moc) 

Okres stosowania: marzec - sierpień* (6 miesięcy)  

Liczba treningów: 2 treningi w tygodniu 

(najlepiej poniedziałek i czwartek lub wtorek i piątek) 

* rozpoczęcie tego programu należy dostosować do kalendarza sportowego danej 

grupy szkoleniowej. 

 Dozowanie:  

    Dziewczęta   Chłopcy 

Marzec   2 serie x 8 powtórzeń  2 serie x 10 powtórzeń 

Kwiecień   3 serie x 8 powtórzeń  3 serie x 10 powtórzeń 

Maj    3 serie x 7 powtórzeń  3 serie x 9 powtórzeń 

Czerwiec   3 serie x 6 powtórzeń  3 serie x 8 powtórzeń 

Lipiec    3 serie x 5 powtórzeń  3 serie x 7 powtórzeń 

Sierpień   2 serie x 5 powtórzeń  2 serie x 6 powtórzeń 

 

 Uwaga! W ćwiczeniach 5 i 8 (mięśnie brzucha) – na każdym treningu należy dodać 7 

(dziewczęta) i 6 powtórzeń (chłopcy) do liczb podanych powyżej. 

 Metoda: SDO (średnich i dużych obciążeń), 8 ćwiczeń  wykonywanych  w podanej 

kolejności, oddzielnie każde ćwiczenie, czas przerwy odpoczynkowej – 1,5-2,0 minuty 

między seriami. 
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 Rozgrzewka, uspokojenie, tzw. wstawki specjalistyczne, objaśnienia - tak jak               

w wariancie A.  

 Sprawdziany - (na początku, w środku  i na końcu okresu stosowania): 

  wyciskanie sztangi w leżeniu, wypychanie obciążenia obunóż - określenie ciężaru 

maksymalnego (CM). 

Instrukcja dla ćwiczącej/go – wykonaj każde powtórzenie z pełną koncentracją, dokładnie, 

akcentuj „start”, spokojnie wracaj do pozycji wyjściowej! 

Ćwiczenia 

1. Wyciskanie sztangi w leżeniu tyłem na poziomej ławce (chwyt optymalny, tzn. taki, 

który umożliwia wyciskanie największych ciężarów) -  (SEG 16) 

2. Unoszenie T w leżeniu przodem na skrzyni lub wysokiej ławce - (IZO 4) 

3. Prostowanie NN w stawach kolanowych jednonóż w pozycji siedząc lub obunóż w 

leżeniu tyłem - (IZO 1  lub IZO 1.1) 

 4. Zginanie NN w stawach kolanowych obunóż w leżeniu przodem - (IZO 2) 

 5. Unoszenie zgiętych NN do T w leżeniu tyłem na ławce skośnej -  (SEG 13) 

6. Ściąganie drążka wyciągu górnego z przodu  (do klatki piersiowej) i z tyłu (do 

karku) – naprzemiennie, w pozycji siedząc (SEG 19.3)   

 7. Prostowanie NN (wypychanie obciążenia obunóż) w pozycji siedząc („Atlas” lub 

suwnica) - (SEG 11a lub 11b) 

 8. Unoszenie T ze skrętem do zgiętych NN w leżeniu tyłem na ławce skośnej - (SEG 

14a) lub na materacu - (SEG 14b) 

 

 Jako uzupełnienie powyższego programu treningowego zaleca się ćwiczenia 

plyometryczne (skoki i rzuty). 

 Cel – zwiększenie mocy mięśni całego ciała młodych piłkarzy poprzez rozwijanie                 

u nich umiejętności wykorzystania pracy mięśni w cyklu rozciągnięcie-skurcz. 

 Metoda – trening obwodowy. Zawodnicy wykonują ćwiczenia w podanej kolejności, 

po jednej serii na kolejnych stacjach; zaliczenie wszystkich stacji - to wykonanie jednej serii 

(jednego obwodu); w przypadku stosowania grupowej formy treningu (jednocześnie trenuje 

12-15 zawodników, podzielonych na 2-3 osobowe grupy), każda grupa rozpoczyna obwód od 

innej stacji; na kolejnych treningach zaleca się zmianę kolejności stacji dla poszczególnych 

grup zawodników; łącznie 6 ćwiczeń (stacji). 
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 Forma – rzuty: ćwiczenia wykonywane w parach, skoki: ćwiczenia wykonywane 

pojedynczo, na miękkim podłożu - najlepiej na materacach, należy stosować obuwie o 

dobrych właściwościach amortyzacyjnych.   

 Sprzęt – rzuty: piłki lekarskie o masie 1-2 kg (dziewczęta) lub 2-3 kg (chłopcy), skoki: 

płotki lekkoatletyczne o regulowanej wysokości, dostosowanej (wraz z odległością między 

nimi) do możliwości dziewcząt i chłopców, materace gimnastyczne. 

 Liczba ćwiczeń: rzuty – 3, skoki - 3. 

Czas przerwy między ćwiczeniami (stacjami) – ok. 30 sekund, między seriami 

(obwodami) – od 2,5 do 3 minut. 

 Instrukcja dla ćwiczącej/go  

Rzuty - wykonaj fazę wyrzutu maksymalnie dynamicznie, angażuj „taśmę mięśniową” 

(nogi - tułów - ramiona - ręce)!  

Skoki – łącz skoki w serii, to znaczy wykonuj je bezpośrednio po sobie, wykonaj 

fazę odbicia maksymalnie dynamicznie a fazę lądowania miękko, w obiciu angażuj 

„taśmę mięśniową” (zamach ramionami i tułowiem wspomaga prostowanie nóg)! 

Ćwiczenia 

1. Sześcioskok obunóż z miejsca w dal 

2. Rzut piłką oburącz  sprzed klatki piersiowej w przód 

3. Pięcioskok obunóż przez płotki 

4. Rzut piłką oburącz znad głowy w przód 

5. Sześcioskok jednonóż w dal (na przemian prawa-lewa) z naskoku 

6. Rzut piłką lekarską oburącz nad głową w tył (przez siebie) lub  oburącz z dołu w 

przód (przed siebie) - można naprzemiennie, zmiana ćwiczenia co serię lub co trening. 

 Dozowanie:  

      Rzuty 

    Dziewczęta   Chłopcy 

Marzec   2 serie x 8 rzutów  2 serie x 10 rzutów 

Kwiecień   3 serie x 8 rzutów  2 serie x 10 rzutów 

Maj    3 serie x 7 rzutów  3 serie x 9 rzutów 

Czerwiec   3 serie x 6 rzutów  3 serie x 8 rzutów 

Lipiec    3 serie x 6 rzutów  2 serie x 7 rzutów 

Sierpień   2 serie x 6 rzutów  2 serie x 6 rzutów 

      Skoki  

     Dziewczęta  Chłopcy 
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Marzec    2 serie   2 serie 

Kwiecień    3 serie   2 serie 

Maj     3 serie   3 serie 

Czerwiec    3 serie   3 serie 

Lipiec     3 serie   2 serie 

Sierpień    2 serie   2 serie 

 

 

 

 

 

4.3. Piłkarze 18-letni  

Cel – ukierunkowane przygotowanie fizyczne, kompleksowy trening cech układu 

mięśniowego (lokalna wytrzymałość siłowa, masa mięśniowa, siła, moc), uwzględniający 

periodyzację cyklu szkoleniowego i przygotowujący do udziału w zawodach głównych. 

 

Tabela 7. Etapowe zwiększanie cech układu mięśniowego 18-letnich piłkarzy  

w rocznym cyklu szkoleniowym* 

 

Okres szkoleniowy 

(nazwa, treść, czas 

trwania) 

Etap 

(zwiększana cecha, 

 czas trwania) 

Treningi  

(liczba, 

częstotliwość) 

Program 

treningowy 

(symbol) 

Przygotowawczy 

(treningi, mecze 

kontrolne, 25 tygodni) 

Lokalna wytrzymałość 

siłowa (6 tygodni) 

12 (2 w tygodniu)  „Junior18” – 1 

 Masa mięśniowa 

(8 tygodni) 

16 (2 w tygodniu)  „Junior18” – 2 

 Siła mięśniowa 

(11 tygodni) 

22 (2 w tygodniu) „Junior18” – 3 

Startowy 

(treningi, mecze, 

20 tygodni) 

Moc  

(20 tygodni) 

20 (1-2  

w tygodniu) 

„Junior18” – 4 

Przejściowy  Inne rodzaje (np.  Zalecane  Program 
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(odpoczynek+ 

treningi, 7 tygodni) 

wytrzymałość ogólna) 

 

3 w tygodniu zgodny  

z rodzajem 

stosowanego 

treningu 

SUMA - 52 tygodnie Około 45 tygodni 70 – 90**  

 

 Objaśnienia: * w przypadku zaplanowania półrocznego cyklu szkoleniowego można 

proporcjonalnie zmniejszyć czas trwania poszczególnych okresów szkoleniowych                     

i zaproponowany schemat zastosować dwukrotnie w ciągu roku, dostosowując go do 

terminów rozgrywania meczów; ** - bez treningów w okresie przejściowym.  

 

Program „Junior18” * 

Program treningowy 1 

Cel – zwiększenie lokalnej wytrzymałości siłowej 

Zalecany okres stosowania – 6 tygodni (2 razy w tygodniu) 

* rozpoczęcie programu „Junior18” należy dostosować do kalendarza sportowego 

danej grupy szkoleniowej. 

 

 Metoda: trening obwodowy – piłkarze wykonują ćwiczenia na kolejnych stacjach; 

zaliczenie wszystkich stacji - to wykonanie jednej serii (jednego obwodu); w przypadku 

stosowania grupowej formy treningu (jednocześnie trenuje 12-12 osób), każda z nich 

rozpoczyna obwód od innej stacji; na kolejnych treningach zaleca się zmianę kolejności stacji 

dla poszczególnych ćwiczących. 

 Czas przerwy odpoczynkowej – kilkadziesiąt sekund na zmianę stacji,  2-3 minuty 

między obwodami. 

 Uwaga! - po treningu koniecznie tzw. wstawki specjalistyczne (kilka minut ćwiczeń 

specjalistycznych). 

Instrukcja dla ćwiczącej/go – wykonuj każde ćwiczenie spokojnie, dokładnie, kontroluj 

zakres ruchu, akcentuj początek i koniec ruchu w każdym powtórzeniu! 

 Skróty: RR – ramiona, kończyny górne, NN – nogi, kończyny dolne, T - 

tułów, mm. – mięśnie. 

 Metoda: trening obwodowy, łącznie 13 ćwiczeń (stacji), dozowanie obciążenia (liczba 

serii zasadniczych, tj. bez serii rozgrzewkowych): 1 trening -  2 serie x 15 powtórzeń;                  
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2 trening - 3x15; 3 trening - 3x14; 4 trening - 3x14; 5 trening - 3x13, 6 trening - 3x12,                  

7 trening - 4x12, 8 - 12 trening - 4x11; liczba powtórzeń w ćwiczeniach 9 i 12 - na każdym 

treningu dodajemy 5 powtórzeń do liczby powtórzeń podanych powyżej. 

Sprawdziany - (na początku i na końcu etapu): wyciskanie sztangi w 

leżeniu                         i wypychanie obciążenia obunóż - maksymalna liczba 

powtórzeń z ciężarem = 60% ciężaru maksymalnego (CM - aktualny podczas 

każdego sprawdzianu; podczas sprawdzianu dochodzimy do CM, a następnie jak 

najwięcej powtórzeń z 60% CM). 

 

 Ćwiczenia 

 1. Wyciskanie sztangi w leżeniu tyłem na poziomej ławce (chwyt średni) - (SEG 16) 

 2. Unoszenie T w leżeniu przodem na skrzyni lub wysokiej ławce - (IZO 4) 

 3. Ściąganie drążka wyciągu górnego z przodu  (do klatki piersiowej) i z tyłu (do 

karku)  - naprzemiennie, w pozycji siedząc - (SEG 19.3) 

 4. Prostowanie NN w stawach kolanowych jednonóż w pozycji siedząc lub obunóż w 

leżeniu tyłem - (IZO 1 lub 1.1) 

 5. Unoszenie RR w bok w pozycji siedząc - (IZO 6) 

 6. Zginanie NN w stawach kolanowych obunóż w leżeniu przodem - (IZO 2) 

 7. Uginanie i prostowanie przedramion na przemian: 1 seria (1 obwód) - uginanie ze 

sztangą trzymaną podchwytem w postawie stojąc (IZO 8) lub  w pozycji siedząc (IZO 8.1); 2 

seria (2 obwód) - prostowanie na wyciągu górnym w pozycji siedząc (IZO 9.1a)  lub klęcząc 

(IZO 9.1b) 

 8. Wyciskanie sztangi z przodu (z klatki piersiowej) w pozycji siedząc   - (SEG 17.1) 

 9. Unoszenie zgiętych NN do T w leżeniu tyłem na  ławce skośnej - (SEG 13) lub w 

zwisie na drążku - (SEG 13.1) 

 10. Prostowanie NN (wypychanie obciążenia obunóż) w pozycji siedząc („Atlas” lub 

suwnica)   - (SEG 11a  lub 11b) 

 11. Unoszenie RR w bok w leżeniu przodem na wysokiej ławce - (IZO 7) 

 12. Unoszenie T ze skrętem do zgiętych NN w leżeniu tyłem - na ławce skośnej (SEG  

14a) lub na materacu (SEG 14b) 

 13. Wspięcia na palce ze sztangą na udach, w pozycji siedząc - (IZO 3.1) 

 

Program treningowy 2 
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Cel – zwiększenie masy mięśniowej 

Zalecany okres stosowania – 8 tygodni (2 razy w tygodniu) 

  
 Metoda: SDO (średnich i dużych obciążeń), ćwiczenia wykonywane oddzielnie,                 

w podanej kolejności. 

 Czas przerwy odpoczynkowej – 1,5-2 minuty między seriami. 

 Uwaga! - po treningu koniecznie tzw. wstawki specjalistyczne (kilka minut ćwiczeń 

specjalistycznych). 

Instrukcja dla ćwiczącego – wykonuj każde ćwiczenie dokładnie, kontroluj napięcie 

mięśni w każdym powtórzeniu! 

 Skróty: RR – ramiona, kończyny górne, NN – nogi, kończyny dolne, T - tułów, mm. – 

mięśnie, [SuperS] - symbol oznacza wykonanie superserii: dwa ćwiczenia połączone w 

superserie, tzn. po wykonaniu serii ćwiczenia pierwszego bezpośrednio (przerwa tylko na 

zmianę stanowiska do ćwiczeń) wykonujemy serię ćwiczenia drugiego, następnie odpoczynek 

od 1,5 do 2 min i kolejne serie wykonujemy według powyższej procedury.  

 Dozowanie obciążenia (liczba serii zasadniczych, tj. bez serii rozgrzewkowych): 1 - 3 

trening - 3x11; 4 - 6 trening - 3x10; 7 - 9 trening - 3x9; 10 - 12 trening - 3x8, 13 - 16 trening - 

3 serie x 8 powtórzeń; liczba powtórzeń w ćwiczeniu 7 (mięśnie brzucha) - na każdym 

treningu dodajemy 5-6 powtórzeń do liczby powtórzeń podanych powyżej, wykonujemy                 

4 serie (2 serie - unoszenie NN + 2 serie - unoszenie T).  

Sprawdziany - (na początku, w środku i na końcu etapu): wyciskanie sztangi               

w leżeniu i wypychanie obciążenia obunóż - określenie ciężaru maksymalnego (CM). 

 Ćwiczenia 

 1.Wyciskanie sztangi w leżeniu tyłem na poziomej ławce (chwyt zmienny, od 

średniego do szerokiego, zmiana po trzech kolejnych treningach) - (SEG 16) 

 2. Prostowanie NN (wypychanie obciążenia obunóż) w pozycji siedząc („Atlas” lub  

suwnica)  - (SEG 11a lub 11b) 

3. Ściąganie drążka wyciągu górnego z tyłu (do karku) w pozycji siedząc - (SEG 19.2) 

 4. Prostowanie NN w stawach kolanowych jednonóż w pozycji siedząc lub obunóż w 

leżeniu tyłem - (IZO 1 lub 1.1) [SuperS z ćwiczeniem 5] 

 5. Zginanie NN w stawach kolanowych obunóż w leżeniu przodem - (IZO 2) [SuperS z 

ćwiczeniem 4] 

 6. Unoszenie T w leżeniu przodem na skrzyni lub wysokiej ławce - (IZO 4) [SuperS z 

ćwiczeniem 7] 
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 7. Unoszenie zgiętych NN do T w leżeniu tyłem na ławce skośnej  - (SEG 13) lub w 

zwisie na drążku (SEG 13.1) - 1 i 3 seria; 

 Unoszenie T ze skrętem do zgiętych NN w leżeniu tyłem na ławce skośnej (SEG 14a) 

lub na materacu (SEG 14b) - 2 i 4 seria [SuperS z ćwiczeniem 6] 

 

Program treningowy 3 

Cel – zwiększenie siły mięśniowej 

Zalecany okres stosowania – 11 tygodni (2 razy w tygodniu) 

 
 Metody: SDO (średnich i dużych obciążeń) i SMO (submaksymalnych                                   

i maksymalnych obciążeń), ćwiczenia wykonywane oddzielnie, w podanej kolejności. 

 Czas przerwy odpoczynkowej – 2-2,5 minuty między seriami. 

 Uwaga! - po treningu koniecznie tzw. wstawki specjalistyczne (kilka minut ćwiczeń 

specjalistycznych). 

 Instrukcja dla ćwiczącej/go – wykonaj każde powtórzenie z pełną koncentracją, 

dokładnie, akcentuj „start”, spokojnie wracaj do pozycji wyjściowej! 

 Skróty: RR – ramiona, kończyny górne, NN – nogi, kończyny dolne, T - tułów, mm. – 

mięśnie, [SuperS] - symbol oznacza wykonanie superserii: dwa ćwiczenia połączone w 

superserie, tzn. po wykonaniu serii ćwiczenia pierwszego bezpośrednio (przerwa tylko na 

zmianę stanowiska do ćwiczeń) wykonujemy serię ćwiczenia drugiego, następnie odpoczynek 

od 2 do 2,5 min i kolejne serie wykonujemy według powyższej procedury. 

Sprawdziany (na początku, w środku i na końcu etapu): wyciskanie sztangi w leżeniu,  

wypychanie obciążenia obunóż - określenie ciężaru maksymalnego (CM). 

Ćwiczenia  

 1. Wyciskanie sztangi w leżeniu tyłem na poziomej ławce  (chwyt optymalny, tzn. taki, 

który umożliwia wyciskanie największych ciężarów) - (SEG 16) 

2. Prostowanie NN (wypychanie obciążenia obunóż) w pozycji siedząc („Atlas” lub 

suwnica)  - (SEG 11a lub 11b) 

3. Ściąganie drążka wyciągu dolnego do brzucha nachwytem (wspomaganie 

prostowaniem i zginaniem tułowia) - (SEG 20)  

4. Prostowanie NN w stawach kolanowych jednonóż w pozycji siedząc lub obunóż                

w leżeniu tyłem - (IZO 1 lub 1.1) [SuperS z ćwiczeniem 5] 

 5. Zginanie NN w stawach kolanowych obunóż w leżeniu przodem - (IZO 2) [SuperS            

z ćwiczeniem 4] 
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 6. Unoszenie zgiętych NN do T w leżeniu tyłem na ławce skośnej      (SEG 13) lub                

w zwisie na drążku (SEG 13.1) - 1, 3  i 5 seria; 

 Unoszenie T ze skrętem do zgiętych NN w leżeniu tyłem - na ławce skośnej (SEG 14a) 

lub na materacu (SEG 14b) - 2, 4 i 6 seria. 

 

 Dozowanie obciążenia: liczba serii zasadniczych, tj. bez serii rozgrzewkowych,                 

i powtórzeń (zasady stosowania serii rozgrzewkowych podano w podrozdziale 3.1).  

 

 

 

Trening    Ćwiczenie (nr) 

(nr)  1  2  3  4  5  6 

1-2  3 x 8  3 x 8  3 x 8  3 x 8  3 x 8         4 x 14 

3-6  4 x 7  4 x 7  4 x 8  4 x 8  4 x 8            6 x 14 

7-10  3 x 7  3 x 7  3 x 7  3 x 7  3 x 7         4 x 13 

11-14  4 x 6  4 x 6  4 x 7  4 x 7  4 x 7         6 x 13 

15-18  4 x 5  4 x 5  4 x 6  4 x 6  4 x 6         6 x 12 

19-22  3 x 4  3 x 4  3 x 6  3 x 6  3 x 6         4 x 12 

 

 

Program treningowy 4 

Cel – zwiększenie mocy mięśni całego ciała 

Zalecany okres stosowania – 20 tygodni  

(1-2 razy w tygodniu w okresie startowym) 

 

 Metody: MSP (maksymalnie szybkich powtórzeń), SMO (submaksymalnych                      

i maksymalnych obciążeń), ćwiczenia wykonywane oddzielnie, w podanej kolejności. 

 Czas przerwy odpoczynkowej –2,5-3,0 minuty między seriami. 

 Uwaga! - po treningu koniecznie tzw. wstawki specjalistyczne (kilka minut ćwiczeń 

specjalistycznych). 

Instrukcja dla ćwiczącej\go – wykonaj każde powtórzenie jak najszybciej w pełnym zakresie 

ruchu, bez fazy hamowania ruchu, maksymalnie szybko do końca! 

 Skróty: RR – ramiona, kończyny górne, NN – nogi, kończyny dolne, T - tułów, mm. – 

mięśnie. 
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Sprawdziany - (na początku, w środku i na końcu etapu): na przykład 

maksymalna wysokość wyskoku (wyskok dosiężny z miejsca lub wyskok 

pionowy obunóż z miejsca na platformie kontaktowej lub dynamometrycznej), 

skok w dal z miejsca, bieg na 30-60 m, rzut piłką lekarską. 

 Ćwiczenia (I część treningu) 

 1. Szybkie podnoszenie sztangi z podłoża na wyprostowane RR - (GLO 26.2)  

2. Prostowanie NN (wypychanie obciążenia obunóż) w pozycji siedząc (suwnica)                

z dynamicznym wypchnięciem obciążenia do wspięcia na palce lub utraty kontaktu stóp                  

z platformą i wyhamowaniem wracającego obciążenia - (SEG 11b) 

 3. Unoszenie zgiętych NN do T w leżeniu tyłem na ławce skośnej (SEG 13) lub                  

w zwisie na drążku (SEG 13.1) - 1 i 3 seria; 

 Unoszenie T ze skrętem do zgiętych NN w leżeniu tyłem - na ławce skośnej (SEG 14a) 

lub na materacu (SEG 14b) - 2 i 4 seria. 

  

 Dozowanie obciążenia: liczba serii zasadniczych, tj. bez serii rozgrzewkowych, i 

powtórzeń (zasady stosowania serii rozgrzewkowych podano w podrozdziale 3.1).  

 Trening    Ćwiczenie (nr) 

 (nr)  1  2  3 

 1-5  2 x 6  2 x 6  4 x 12  

6-10  3 x 6  3 x 6  6 x 12  

11-15  3 x 5  3 x 5  4 x 10  

16-20  3 x 4  3 x 4  4 x 10 

21-26  3 x 4  3 x 4  4 x 10 

 27 i dalsze 2 x 4  2 x 4  4 x 10 

 

Skoki + rzuty (II część treningu)  

Metoda – trening obwodowy, forma: skoki - wykonywane pojedynczo, na miękkim 

podłożu, w obuwiu o dobrych właściwościach amortyzacyjnych, rzuty – w parach, sprzęt – 

płotki, materace, piłki lekarskie o masie 1-2 kg (kobiety), 2-3 kg (mężczyźni), liczba 

obwodów – od 2 do 4, liczba ćwiczeń (rodzajów skoków i rzutów) – 4, liczba powtórzeń                 

w serii – rzutów: 8-10, czas przerwy między seriami – ok. 1 minuty, czas przerwy między 

obwodami - od 2,5 do 3 minut.  

Ćwiczenia 



52 

 

1. Trójskok obunóż z miejsca w dal 

2. Rzut piłką oburącz sprzed klatki piersiowej w przód 

3. Pięcioskok obunóż przez płotki 

4. Rzut piłką oburącz znad głowy w przód 
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                 0          5   10   15  

              LICZBA  POWTÓRZEŃ W SERII ĆWICZENIA 

 

 Wpływ  na daną cechę:         - duży,        - średni,        - mały 
 

 

 

 

SIŁA 

1-6  

 

MOC 

1-5  
 

powtórzeń 

MASA 

MIĘŚNIOWA 

8-12  


