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❑ Realizacja treningu kondycyjnego, zależnie od okresu

treningowego, może mieć związek z jakością ruchu, jednak

nadrzędnym celem takiej jednostki treningowej powinna

być praca nad rozwojem określonej zdolności motorycznej.
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❑ Większość autorów opracowań dotyczących modeli

treningu funkcjonalnego stosowanych w treningu

sportowym lub zdrowotnym podkreśla jego

wszechstronność, zupełnie odwrotnie w odniesieniu

pierwotnych rozwiązań stosowanych w treningu

leczniczym.





1. Cele zwiększania siły mięśniowej

2. Rodzaje treningu siłowego

3. Siła mięśniowa w grach sportowych

4. Cechy układu mięśniowego

5. Podsumowanie – wnioski metodyczne
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Strefa I Strefa II Strefa III

badminton/tenis badminton/tenis

tenis stołowy/ 

szermierka

tenis stołowy/ 

szermierka

gimnastka artystyczna gimnastyka sportowa

biegi (średnie/długie) biegi (sprinty)

rzuty rzuty

hokej na lodzie hokej na lodzie

hokej na trawie/PN hokej na trawie/PN

kosz/siatkówka/PR kosz/siatkówka/PR

wioślarstwo/ 

kajakarstwo

boks pływanie podnoszenie ciężarów





CECHA
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LICZBA  POWTÓRZEŃ

Wpływ  na daną cechę:                - duży,                - średni,              - mały
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Zależność między liczbą powtórzeń 

w serii (RM) a rozwijaną cechą
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Precyzyjne ustalenie celu treningu 

siłowego  jest warunkiem koniecznym 

zapewniającym  jego efektywność



Należy bezwzględnie różnicować 

pojęcia treningu siłowego 

realizowanego w warunkach 
funkcjonalnych a

treningu funkcjonalnego.

Różnią się zasadniczo na każdej 

porównywanej płaszczyźnie!!!



Przeprowadzone badania wykazują 

występowanie ograniczeń dotyczących 

poziomu wielkości tzw. transferu siły 
podstawowej do poziomu siły 

ujawnianej w ruchu specjalistycznym 

dla danej dyscypliny sportowej.

Za najefektywniejsze działanie należy 

uznać racjonalne połączenie treningów 
siłowych realizowanych w warunkach 

podstawowych i funkcjonalnych. 



W zdecydowanej większości dyscyplin 

sportowych kluczowe znaczenie 

dotyczy dopasowania elementów 

układu siła a strefa mocy.

Iloczyn zmiennych ciężaru i prędkości 

ruchu to jednak system naczyń 

połączonych.

Zmienność stref dla kończyn górnych i 

dolnych w związku z różnymi zadaniami 
ruchowymi!



W treningu młodocianych sportowców za 

kluczowe zadanie postawione przed 

trenerami należy uznać dążenie do 

świadomego ROZŁOŻENIA REALIZACJI 

POSZCZEGÓLNYCH ETAPÓW treningu 

siłowego W CZASIE.

Specjalistyczne jednostki treningowe 

powinny korelować z okresem dojrzewania 

zawodników, a uzyskanie pełnej gotowości 

trwać nawet 2-3 lat (minimum 3 półroczne 

makrocykle treningowe). 



ZA

UWAGĘ!


