


I. Rozciąganie DYNAMICZNE 

II. Rozciąganie STATYCZNE 

III. Przykłady ćwiczeń stosowanych w 

rozciąganiu STATYCZNYM 

IV. Podsumowanie (fakty i mity) 





1. Wpływa na poprawę wykonywania 

dynamicznych ruchów  w pełnym 

zakresie 

2. Zasadniczo polega na poruszaniu 

części ciała i stopniowym zwiększaniu 

zasięgu i szybkości ruchu 

3. Doskonali koordynację mięśniową oraz 

poprawia elastyczność mięśni i 

więzadeł 

4. Istotne znaczenie jakości 

wykonywanych ruchów i akcentu 

ekscentrycznej pracy mięśni 

 

5.   

 



1. Zmęczenie redukuje gibkość 

dynamiczną 

2. Ten typ rozciągania powinniśmy 

wykonywać codziennie, a nawet 2-3 

razy dziennie (czyli mało ale często!)  

3. Wykonujemy je w seriach przy 

stopniowym zwiększaniu zasięgu i 

intensywności 

4. W serii wykonujemy od 5-12 powtórzeń 

5. Stosujemy je jako część rozgrzewki 







1. Wpływa na obniżenie spoczynkowego 

napięcia włókien mięśniowych 

2. Zasadniczo polega na przebywaniu w 

określonej pozycji rozciągającej, przy 

czym dobór metody rozciągania jest 

kwestią indywidualną  

3. Daje uczucie rozluźnienia i relaksu 

4. Istotne znaczenie jakość 

wykonywanych ruchów, dzięki 

wyrobieniu nawyku tzw. czucia ciała 





A. AKTYWNE 

B. BIERNE 

C. IZOMETRYCZNE 



To rozciąganie ciała i utrzymanie go w pozycji 

poprzez napinanie mięśni o dominujących 

charakterze izomertycznym. 

Jednak intensywności ćwiczeń jest nieznaczna i 

powinna wynosić 10-20% maksymalnej siły 

napięcia. 

W ramach ćwiczeń tego rodzaju stosujemy dwie 

podstawowe metody pracy z mięśniem: 

1) PIR – poizometryczna relaksacja mięśnia 

2) RI – hamowanie reciprokalne (rozluźnienie w 

wyniku  napięcie antagonisty)   



To rozciąganie ciała polega na utrzymaniu go w 

pozycji rozciągającej poprzez ciężar ciała lub za 

pomocą innej (biernej) siły zewnętrznej. 

 

W celu uzyskania większego efektu zalecamy 

stosowanie aktywnego rytmu oddychania, ze 

szczególnym zwróceniem uwagi na fazę 

wydechu. 



To rozciąganie wykonywane w pozycjach 

podobnych do rozciągania statycznego 

biernego ale związane z wprowadzeniem 

dodatkowego intensywnego napięcia 

izometrycznego rozciąganych mięśni o czasie 

trwania około 30 sekund. 

Te typ rozciągania jest najbardziej intensywny i 

może być traktowany jako specyficzna forma 

ćwiczeń siłowych, dlatego powinien być 

stosowany wtedy kiedy dysponujemy czasem na 

regenerację powysiłkową.  





 Zachowanie trenera: (…) koniec treningu!, 
(…) rozciąganie zróbcie indywidualnie!!, 
(…) widzimy się jutro!!!  



 Relacja pomiędzy temperaturą ciała, a 
gibkością? 

 Zapewnienie odpowiednich warunków 
zewnętrznych (miejsce)! 

 Wpływ pory dnia (struktura czasowa) na 
elastyczność układu mięśniowego? 



Podstawowym celem rozciągania 

STATYCZNEGO jest ciągłe dążenie do 

uzyskania stanu znormalizowana napięć 

mięśniowych, co ma charakter działania 

profilaktycznego, ponieważ obniża ryzyko 

wystąpienia 

zespołów przeciążeniowych tkanek 

miękkich 

(np. zespół skrzyżowania dolnego)    

 







Uświadomienie zawodnikom, że 

 NIE ROZCIĄGANIE 

jest podstawowym celem ćwiczeń, a uzyskanie efektu 

ROZLUŹNIENIA I RELAKSU 

w poszczególnych grupach mięśni, co wspomaga 

organizm w procesie restytucji powysiłkowej. 

 

1 – NIE KAŻDY ZAWODNIK MUSI BYĆ Z GUMY! 

2 – NAJWAŻNIEJSZA JEST „DROGA” DO CELU! 

 







 AKTON 

 MIĘSIEŃ 

 GRUPA MIĘŚNI 

 TAŚMA MIĘŚNIOWA 





 Dwugłowy Uda 

 Półbłoniasty 

 Półścięgnisty 

 Trójgłowy Łydki 



oraz prostownik 

pleców w odcinku 

lędźwiowym 



c.d. 



















1. Mięsień działa najefektywniej, jeżeli jego skurcz 

zachodzi z poziomu optymalnego rozciągnięcia. 

Dłuższy mięsień może przekazywać siłę obiektom na 

dłuższym torze, nadając im większe przyspieszenie 

2. W dyscyplinach sportu, które wymagają wytworzenia 

wysokiego poziomu mocy w trakcie wykonywanych 

ruchów, sportowcy wykorzystują dodatkową energię 

uzyskaną z elastycznego rozciągania mięśnia (faza 

ładowania) 

3. Adaptacja struktur aparatu ruchu jest selektywna  i 

zachodzi tylko i wyłącznie w odniesieniu do 

stosowanej formy rozciągania, dlatego należy 

stosować oba wymienione typy 



1. Ograniczenia występujące w rozciąganiu 

dynamicznym najefektywniej zlikwidować stosując 

rozciąganie statyczne 

2. Rozciąganie dynamiczne jest istotnym elementem 

tzw. rozgrzewki 

3. Rozciąganie statyczne nie powinno występować 

w tzw. rozgrzewce (nie dotyczy wybranych 

dyscyplin sportowych w których jest stosowane ale 

nie powinno mieć dominującego charakteru), 

najefektywniej stosować je jako osobne jednostki 

treningowe 

4. Obok rozciągania dynamicznego istnie również 

tzw. rozciąganie balistyczne 



ZABURZENIE RÓWNOWAGI NAPIĘĆ MIĘŚNIOWYCH 

ZESPÓŁ PRZECIĄŻENIOWY 

OBNIŻENIE STANU GOTOWOŚCI STARTOWEJ 

TRENING SPORTOWY 

rozciąganie 

dynamiczne 

rozciąganie 

statyczne 







(…) a tak wygląda rozluźniony i rozciągnięty królik!!! 

 

ŻYCZĘ UDANYCH TRENINGÓW! 


