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MOTORYCZNOŚĆ CZŁOWIEKA



MOTORYCZNOŚĆ

Motoryczność człowieka jest sumą możliwości 
ruchowych i przejawów działalności człowieka i 
wyróżnia w tym zakresie predyspozycje, 
zdolności i uzdolnienia jako wewnętrzne czynniki 
potrzebne do rozwoju czynności człowieka.

(Raczek, 2010)



ZDOLNOŚCI MOTORYCZNE

Zespół elementarnych, genetycznie uwarunkowanych właściwości 
osobniczych (predyspozycji), ukształtowanych środowiskowo w toku 
rozwoju ontogenetycznego, które charakteryzują poziom możliwości 
efektywnego wykonania względnie ściśle określonego rodzaju 
czynności ruchowych. 

(Szopa, 2010)



a

STRUKTURA MOTORYCZNOŚCI



Sprawność motoryczna (motor fitness, motor capacity) to stopień uzewnętrznie-
nia poziomu zdolności motorycznych i umiejętności ruchowych osobnika w kon-
kretnych aktach ruchowych (Szopa i wsp. 2000).

Sprawność fizyczna (physical fitness) to poziom zaradności i samodzielności 
motorycznej w różnych sytuacjach zewnętrznych. Sprawność fizyczna warunkuje 
umiejętność rozwiązywania przez człowieka zadań ruchowych lub zdolność do 
efektywnego i ekonomicznego wykonania pracy mięśniowej (Przewęda 1985).

Sprawność fizyczna jest określana nie tylko jako funkcja aparatu ruchu, ale jako 
biologiczne działanie całego organizmu. Z jednej strony jest to duży zasób 
opanowanych ćwiczeń ruchowych, jednak bardziej istotny jest poziom wydolności 
wszystkich narządów i układów organizmu.









ZDOLNOŚCI KONDYCYJNE – energetyczne, determinowane 
głównie procesami energetyczno-metabolicznymi i 
predyspozycjami psychicznymi-wytrzymałość, siła

ZDOLNOŚCI KOORDYNACYJNE – informacyjne, 
determinowane głównie procesami sterowania i regulacji: 
kinestetyczne różnicowanie, szybka reakcja, równowaga, 
orientacja, sprzężenie, rytmizacja, dostosowanie

ZDOLNOŚCI KOMPLEKSOWE (HYBRYDOWE) –determinowane 
ww. procesami bez wyraźnej dominanty: zwinność, szybkość



SIŁA MIĘŚNIOWA

Zdolność układu nerwowo-mięśniowego 
do rozwijania siły fizycznej niezbędnej 
do pokonywania oporów zewnętrznych 
lub przeciwstawiania się im, będącej 
efektem skurczu mięśniowego (zmiana 
napięcia lub długości).

(Bompa, 2010)



CZYNNIKI WARUNKUJACE POZIOM SIŁY MIĘŚNIOWEJ

Liczba pobudzanych jednostek motorycznych,

Częstotliwość wytwarzania potencjałów czynnościowych,

Siła reakcji na bodziec nerwowy,

Synchronizacja jednostek motorycznych,

Koordynacja śród- i międzymięśniowa,

Charakterystyka cyklu rozciągania i skurczu,

Stopień hamowania nerwowo-mięśniowego,



LICZBA POBUDZANYCH JEDNOSTEK MOTORYCZNYCH,

Jednostka motoryczna jest to pojedynczy neuron sterujący skurczem 
określonej liczby włókien mięśniowych. Każda jednostka motoryczna ma 
swój określony próg pobudzenia, po którym następuje skurcz włókienek 
mięśniowych (z reguły te mniejsze pobudzane są wcześniej, a te większe 
później). Kiedy zostaje pobudzonych więcej jednostek motorycznych w 
mięśniu, wartość rozwijanej siły wzrasta. Organizm jednak nie posiada 
zdolności do jednoczesnego pobudzenia wszystkich jednostek 
motorycznych w mięśniu. Dynamiczny trening oporowy z wysokimi 
obciążeniami może prowadzić do nabycia przez układ nerwowy 
zdolności pobudzania jednocześnie większej ilości jednostek 
motorycznych. Jest to powiązane z opisaną później synchronizacją 
jednostek motorycznych. Trening ten prowadzi również do obniżenia 
progu rekrutacji jednostek motorycznych, przez co przy pobudzaniu tych 
większych wystarczy impuls o mniejszej sile, dzięki czemu możliwa jest 
ich wcześniejsza aktywacja.



CZĘSTOTLIWOŚĆ WYTWARZANIA POTENCJAŁÓW 
CZYNNOŚCIOWYCH,

Jeden impuls nerwowy powoduje krótkotrwały skurcz pojedynczy o 
niewielkiej sile, po którym następuje relaksacja. Wysłanie drugiego 
impulsu przed całkowitą relaksacją komórki mięśniowej 
powoduje dodanie się skurczów i wytworzenie większej siły. Pobudzenie 
jednostki motorycznej następuje więc w skutek serii impulsów 
nerwowych. Im większa częstotliwość tego pobudzania, tym większa siła 
rozwijana przez jednostkę motoryczną (aż do osiągnięcia maksymalnej 
możliwej). Dalsze zwiększenie częstotliwości pobudzenia nie zwiększa 
wprawdzie siły maksymalnej, jednak wpływa dodatnio na szybkość jej 
rozwijania, przez co maksymalna jej wartość jest osiągnięta o wiele 
wcześniej. W odpowiedzi na odpowiedni trening oporowy, 
następuje poprawa zdolności organizmu do wysyłania 
impulsów nerwowych o większej częstotliwości.



SYNCHRONIZACJA JEDNOSTEK MOTORYCZNYCH,

Zazwyczaj podczas wysiłku fizycznego jednostki motoryczne 
są pobudzane asynchronicznie. Oznacza to, że w momencie kiedy część 
jednostek jest pobudzanych, reszta ulega dezaktywacji. Sprawia to, że 
dana czynność może być wykonywana o wiele dłużej – w trakcie gdy 
część jednostek motorycznych pracuje, inne odpoczywają. Negatywnie 
wpływa to jednak na poziom siły maksymalnej osiąganej przez mięsień. 
Przy pokonywaniu większego oporu układ nerwowy stara 
się zsynchronizować (pobudzić do jednoczesnego działania) większą 
ilość jednostek motorycznych. Na wartość siły maksymalnej wpływa 
między innymi to, ile jednostek motorycznych będzie on potrafił 
zsynchronizować, aby pracowały jednocześnie. Pod wpływem ciężkiego 
treningu oporowego ośrodkowy układ nerwowy uczy się pobudzać 
jednocześnie większą ilość jednostek motorycznych.



CHARAKTERYSTYKA CYKLU ROZCIĄGANIA I SKURCZU,

Jest to połączenie fazy ekscentrycznej z koncentryczną (np. dynamiczne ugięcie nóg
poprzedzające wyskok w górę). Rozciąganie musi bezpośrednio poprzedzać skurcz
mięśnia. W cyklu rozciąganie-skurcz następuje poprawa siły rozwijanej przez
mięsień wynikająca z:

• nagromadzenia energii sprężystości w fazie pracy ekscentrycznej,

• pobudzenia odruchu na rozciąganie (Naturalną czynnością obronną organizmu na szybkie
zwiększenie długości mięśnia jest jego skurcz, który ma zapobiec jego nadmiernemu
rozciągnięciu na długości mogącemu doprowadzić do urazu. Impulsy nerwowe tego odruchu
sumują się ze świadomie wysyłanymi przez sportowca impulsami nerwowymi mającymi
pobudzić jednostki motoryczne do pracy, dzięki czemu osiągnięta siła mięśniowa jest większa.),

• optymalizacji pobudzenia mięśni (W celu wyhamowania ruchu ekscentrycznego mięsień
wstępnie musi wykonać pracę, dzięki czemu jest napięty i pobudzony. Na wskutek tego, ruch
właściwy, koncentryczny, zaczyna się gdy mięsień jest już wstępnie gotowy do pracy. Gdyby nie
było fazy ekscentrycznej, ruch zaczynany byłby z fazy pełnego rozluźnienia mięśnia, co
negatywnie wpłynęłoby na szybkość przyrostu siły oraz siłę maksymalną przez niego rozwiniętą)



STOPIEŃ HAMOWANIA NERWOWO-MIĘŚNIOWEGO,

W mięśniach i stawach znajdują się receptory badające siłę 
napięcia mięśni, będące swoistego 
rodzaju „bezpiecznikami” zapobiegającymi rozwinięciu przez 
mięsień zbyt dużej siły, która by mogła doprowadzić do jego 
uszkodzenia. Trening oporowy prowadzony na ciężarach zbliżonych 
do maksymalnego, może spowodować przyzwyczajenie organizmu 
do dużych obciążeń, co w efekcie będzie skutkowało obniżeniem 
progu hamowania nerwowo-mięśniowego.



RODZAJ JEDNOSTEK MOTORYCZNYCH,

Włókna szybko kurczące się (FT) wykazują większą plastyczność, 
czego efektem jest ich większy przyrost w odpowiedzi na trening 
oporowy. Włókna wolno kurczące się (ST) mają mniejszą średnice, 
przez co większy ich udział w mięśniu wiąże się przeważnie z 
mniejszym jego przekrojem , a w konsekwencji mniejszą siłą 
maksymalną. Powoduje to, że bardziej predysponowanymi do 
uprawiania sportów wymajających dużej siły i mocy będą osoby 
o większej zawartości włókien FT w mięśniach. Pod wpływem 
treningu siłowego i szybkościowego następuje zmiana części 
włókien mięśniowych na te szybko kurczliwe.



HIPERTROFIA MIĘŚNI,

W odpowiedzi na trening oporowy następuje przyrost przekroju 
poprzecznego mięśnia, przez co zwiększa się ilość włókien 
kurczliwych, a tym samym zdolność rozwijania siły.



BUDOWA MIĘŚNI.

W mięśniach pierzastych zaobserwowano zwiększenie się kąta
pierzastości w odpowiedzi na trening oporowy. Zwiększenie się tego
kąta pozytywnie wpływa na maksymalne wartości siły osiągane przez
dany mięsień.



II zasada dynamiki Newtona
W myśl drugiej zasady dynamiki Newtona jeżeli na ciało o masie m działa siła F to porusza 
się ono z przyspieszeniem a wprost proporcjonalnym do działającej siły i odwrotnie 
proporcjonalnym do masy ciała.

Zatem siła jest iloczynem masy i przyspieszenia. Zwiększenie siły może więc nastąpić 
zarówno przez równoczesny wzrost jej dwóch składowych, jak również każdej z nich z 
osobna

F = m · a 

gdzie m = masa, a = przyspieszenie



SIŁA MIĘŚNIOWA

F =    mmax.   x   amin. – siła wolna

F =    mśr. x   aśr. – siła szybka

F =    mmin.   x   amax. – siła zrywowa

F – siła, m – masa, a – przyspieszenie



SIŁA MIĘŚNIOWA - przejawy

Siła     
statyczna

Siła 
dynamiczna

Siła    
absolutna

Siła 
eksplozywna

Siła 
koncentryczna

Siła 
ekscentryczna

Siła    
względna



BIOLOGICZNE UWARUNKOWANIA 
TRENINGU SIŁOWEGO





TRENING SIŁOWY DZIECI I MŁODZIEŻY ?



PYTANIA:

Czy trening siłowy jest odpowiedni dla dzieci i młodzieży?

Jakimi przesłankami kierować się przy doborze środków w 
treningu siłowym dzieci i młodzieży ?

Co powinno decydować o strukturze treningu siłowego 
dzieci i młodzieży ?



NAJWIĘKSZE MITY ZWIĄZANE Z TRENINGIEM 
SIŁOWYM DZIECI I MŁODZIEŻY

W latach 70 i 80 XX wieku rozpropagowano tezę według której trening siłowy 
może powodować uszkodzenie chrząstki wzrostowej u dzieci oraz, że 
uszkodzenie płytki u nasady kości może wystąpić jedynie u rozwijającego się 
organizmu. W późniejszych latach wraz ze wzrostem wiedzy przeanalizowano te 
badania oraz programy treningowe w nich przedstawione. 

Okazało się, że aplikowane obciążenia były zbyt duże oraz ćwiczący 
prawdopodobnie nie posiadali odpowiedniej wiedzy na temat zasad treningu 
oporowego lub też ćwiczyli bez odpowiedniego nadzoru specjalistów 

(Milone i wsp. 2013, Myer i wsp. 2017).



NAJWIĘKSZE MITY ZWIĄZANE Z TRENINGIEM 
SIŁOWYM DZIECI I MŁODZIEŻY

W momencie zachowania odpowiednich standardów z badań wynika, że 
trening siłowy jest jedną z najmniej kontuzjogennych form 
wykorzystywanych podczas szkolenia dzieci i młodzieży i nie powoduje 
zatrzymania wzrostu organizmu. Stwierdzono, że na 100 godzin treningu 
oporowego przypada średnio 0,053 obrażeń (Myer i wsp. 2017). 

Milone i wsp. (2013) przeprowadzili badanie ankietowe skierowane do 500 
ekspertów w tej dziedzinie, którzy zgodnie na podstawie obecnie dostępnej 
wiedzy opowiedzieli się za stwierdzeniem, że trening siłowy jest bezpieczny 
dla dzieci i młodzieży i nie wywołuje ubytków w płytkach wzrostowych.



NAJWIĘKSZE MITY ZWIĄZANE Z TRENINGIEM 
SIŁOWYM DZIECI I MŁODZIEŻY

Urazowość podczas treningu siłowego jest związana przede 
wszystkim z brakiem nadzoru trenera, lub jego niekompetencją. 
Zdarzenia te powstawać mogą również w momencie gdy młody 
zawodnik ćwicząc sam będzie wykonywać ćwiczenia o zbyt dużym 
obciążeniu. Wraz z wiekiem według badań spada liczba kontuzji (8 -
30 lat). Utrata kontroli nad hantlami czy sztangą są głównymi 
przyczynami odnoszonych urazów. Stąd też u dzieci, odpowiednio 
30,3% kontuzji związanych jest ze stopami, a 33,5% z rękoma. W 
przypadku osób dorosłych najczęściej kontuzje występują w obrębie 
tułowia (42,1%) (Faigenbaum, Myer 2010).



TRENING SIŁOWY DZIECI I MŁODZIEŻY -
PROGRAMOWANIE:

Odpowiednio dostosowywane obciążenia będą wzmacniały 
aparat ruchu, co jest ściśle powiązane ze wzrostem siły i 
wytrzymałości mięśniowej. Dlatego jest on też zalecany z 
punktu widzenia prewencji urazów (Faigenbaum, Myer 
2010a). Zwolski i wsp. (2017) w swoich badaniach wykazali 
zmniejszenie ryzyka odniesienia kontuzji aż o 68% w 
przypadku stosowania treningu siły mięśniowej, 
dostosowanego do możliwości rozwojowych, we wczesnych 
etapach szkolenia.



TRENING SIŁOWY DZIECI I MŁODZIEŻY -
PROGRAMOWANIE:

Błędnym również przekonaniem jest, iż brak androgenów charakterystycznych 
dla osób dorosłych nie pozwoli dzieciom na zwiększenie siły mięśniowej. 
Wzrost siły może więc wynikać nie tyle ze słabych przyrostów masy ciała 
wywołanych treningiem oporowym, ale poprawie koordynacji nerwowo-
mięśniowej oraz uczenia przez to dzieci aktywowania odpowiednich grup 
mięśniowych pozwalających na efektywniejsze wykonywanie określonych 
ćwiczeń. Uważa się, że wzrost siły u dzieci może być powiązany nie tyle z 
czynnikami mięśniowymi a neurologicznymi (Ozmun i wsp. 1994; Guy, Micheli
2001). Badania przeprowadzone przez Zakasa i wsp. (2007) wykazały, że 3 
miesięczny trening siłowy u chłopców w wieku 13 i 16 lat wpłynął na 
zwiększenie się poziomu testosteronu i hormonu wzrostu, ale nie u 10-latków. 



TRENING SIŁOWY DZIECI I MŁODZIEŻY -
PROGRAMOWANIE:

Zwrócić należy uwagę na unikanie stosowania ćwiczeń 
izolowanych w treningu siłowym u sportowców większości 
dyscyplin. Forma ta jest skierowana bardziej do osób 
zajmujących się kulturystyką, chcących wyeksponować 
określone grupy mięśniowe. Nie ma to również takiego 
przełożenia na poziom sportowy jak ćwiczenia wielostawowe. 
Charakteryzują się one aktywacją dużej liczby grup 
mięśniowych, co jest bliższe sekwencji wykonywanych ruchów 
w trakcie rywalizacji (Bompa, Buzzichelli 2015).



ZALECENIA OGÓLNE I SZCZEGÓŁOWE DO TRENINGU 
DZIECI I MŁODZIEŻY:

• trening siły powinien być składową programu 
treningowego kształtującego zdolności ruchowe, a 
nie stanowić samodzielnej jednostki treningowej;

• powinny przeważać ćwiczenia dynamiczne o 
charakterze koncentrycznym;

• nie należy stosować prób z ciężarem maksymalnym;

• nie należy stosować współzawodnictwa w treningu 
siły;

• zajęcia treningowe odbywają się 2-3 razy w tygodniu 
po ok. 20-30 min;

• ćwiczenia wykonywane są w 1-3 seriach po 6-15 
powtórzeń;

Trening o 
charakterze 

siłowym w grupach 
dzieci będących 
przed okresem 

dojrzewania musi 
uwzględniać 
następujące 
postulaty:



ZALECENIA OGÓLNE I SZCZEGÓŁOWE DO TRENINGU 
DZIECI I MŁODZIEŻY:

wiek do 7 lat - należy zapoznać dzieci z techniką ćwiczeń bez lub z nieznacznym obciążeniem zewnętrznym. Stopniowo 
przechodzi się od ćwiczeń gimnastycznych do ćwiczeń z partnerem i niedużym obciążeniem, stosując niewielką objętość 
całkowitą;

wiek 8-10 lat - stopniowo zwiększa się ilość ćwiczeń, zwracając uwagę na technikę wykonania ćwiczenia. Rośnie objętość i 
obciążanie w pojedynczym ćwiczeniu wraz z rozwojem poziomu siły;

wiek 11 -13 lat - okres w którym ćwiczący powinien opanować technikę wszystkich ćwiczeń kształtujących siłę, dalszy wzrost 
obciążenia, wprowadza się ćwiczenia złożone bez obciążenia a następnie z obciążeniem niewielkim;

wiek 14-15 lat - wprowadzone zostają złożone programy treningu siły, wprowadzone zostają specyficzne dla dyscypliny lub 
konkurencji sportowej rodzaje ćwiczeń, wzrost objętości;

wiek od 16 lat - wprowadzenie programów treningowych charakterystycznych dla treningu sportowego realizowanego u 
dorosłych.





„Centralnym elementem modelu YPD 
jest nacisk na rozwój siły mięśniowej i 
kompetencji ruchowych zarówno u 
dzieci, jak i młodzieży















CELE I ZADANIA TRENINGU
DZIECI I MŁODZIEŻY



CELE I ZADANIA TRENINGU DZIECI I MŁODZIEŻY:

Rozwój wysokich 
dyspozycji sportowych 
równolegle do 
wzrastających możliwości 
biologicznego potencjału 
ustroju osiągającego swą 
pełnię w wieku 
dojrzałym.



CELE I ZADANIA TRENINGU DZIECI I MŁODZIEŻY:

trening musi być dostosowany do prawidłowości charakterystycznych dla faz 
rozwoju młodego organizmu,

konieczne jest uwzględnienie zjawisk rozwoju w aspekcie morfologicznym, 
motorycznym, psychologicznym, umysłowym i społecznym,

bodźce treningowe muszą uzupełniać zjawiska rozwojowe i kształtować ustrój 
zgodnie z jego aktualnymi możliwościami,

uzyskiwane wyniki sportowe należy podporządkować celom strategicznym i 
etapowym i stopniowemu osiąganiu mistrzostwa.





KIEDY ROZPOCZĄĆ TRENING SIŁOWY Z DZIEĆMI I MŁODZIEŻĄ?

Trening siłowy u dzieci i młodzieży może być z powodzeniem aplikowany 
zarówno przed, w trakcie jak i po okresie dojrzewania. Należy jednak 
zachować odpowiednie standardy oraz brać pod uwagę rozwój biologiczny 
zawodnika. Trening siłowy może być wprowadzany u dzieci w momencie gdy 
są one dojrzałe emocjonalnie jak na swój wiek. Oznacza to, że są one w 
stanie dostosować się do zaleceń trenera oraz będą słuchały jego poleceń. 
Podstawą będzie ich pełna świadomość celu wykonywania ćwiczeń. Obecnie 
uważa się, iż formę tę można wprowadzać nawet do treningu 6 latków 
(Metzl 1999; Faigenbaum 2000; Malina 2006; Longsdon 2007; Faigenbaum, 
Myer 2010a; Myer 2014, Behm i wsp. 2017; Drenowatz, Greier 2018).



WNIOSKI



WNIOSKI

Trening siłowy stosowany w przypadku dzieci i młodzieży jest pożądanym 
rodzajem stymulacji treningowej. Wpływa on nie tylko na podnoszenie 
potencjału motorycznego, ale także na redukcję urazów. Przede wszystkim 
przygotowuje młody organizm do wysiłków fizycznych, którym będzie 
poddawany w trakcie meczu, treningu oraz kolejnych etapów szkolenia. 
Dlatego też ćwiczenia z obciążeniem własnego ciała, gumami oporowymi itp., 
będą dla najmłodszych najlepszym rozwiązaniem. Początkowo powinno 
bazować się na stworzeniu wzorców ruchowych (techniki), a dopiero później 
przechodzić w kierunku wprowadzania ewentualnych obciążeń. Istotnym 
aspektem będzie przy jego programowaniu przede wszystkim 
indywidualizacja, a także dostosowanie ćwiczeń do wieku rozwojowego.



Zasadniczym celem pracy z młodzieżą powinno być prowadzenie zajęć ogólnorozwojowych i nauczanie 

podstaw techniki a nie trening charakteryzujący się maksymalnymi wysiłkami.

Zadania:

▪ Przestrzeganie na zajęciach zasady wszechstronności,

▪ Przewagi ćwiczeń technicznych (elementarnych i standardowych) nad maksymalizacją sprawności 

czynnościowej organizmu,

▪ Zaakcentowanie rozwoju koordynacji ruchowej, szybkości, zręczności i gibkości,

▪ Wolniejszego tempa wzrostu obciążeń treningowych,

▪ Interesującego prowadzenia zajęć (za pomocą głównie formy zabawowej).

WNIOSKI





50 Zasad Treningu Siły prof. Zbigniewa Trzaskomy
Jak skutecznie i bezpiecznie zwiększać siłę i moc sportowców?

1. Treningi siły i mocy w większości dyscyplin (konkurencji) sportowych pełnią rolę pomocniczą (uzupełniającą), tak więc nie traktuj ich jako sportowe 

panaceum na wszystkie braki, ale i nie zrzucaj na nie odpowiedzialności za wszelkie niepowodzenia!

2. Musisz odróżniać siłę mięśniową od mocy, bo to są dwa różne światy zarówno treningu, jak i pomiaru!

3. Jeżeli nie jest to konieczne, to nie zwiększaj jednocześnie siły i mocy, tę drugą poprzedź pierwszą!

4. W sporcie najczęściej najważniejsza jest moc, ale określ, w jakiej strefie obciążenia (małe, średnie, duże) jest ci potrzebna!

5. Nigdy nie zaczynaj przygotowań od treningu mocy, to do mocy trzeba się przygotować, gdyż jest to trening obarczony największym ryzykiem urazów!

6. W siłowni nie kopiuj ruchów specjalistycznych, ale pracuj nad tym, co niezbędne do mistrzostwa, a nie daje tego w pełni specjalizacja!

7. Staraj się, by trening był maksymalnie zindywidualizowany, co w ćwiczeniach siły i mocy zawiera się przede wszystkim w pokonywanych ciężarach!

8. Pamiętaj, im mniejszym obciążeniem wywołasz pożądaną reakcję mięśni, to tym bardziej oszczędzasz układ ruchu sportowca!

9. Ćwicz poprawnie technicznie, mijaj punkty krytyczne w ćwiczeniach pracą mięśni, a nie ruchami „oszukanymi”!

10. Pokonywany ciężar dostosuj do swoich możliwości i poprawnej techniki, to one są najważniejsze, a nie ciężar!

11. Pamiętaj, że duża liczba urazów przeciążeniowych jest wynikiem nieprawidłowego wykonywania ćwiczeń z nadmiernymi ciężarami!

12. Ćwicz tak, by pracowały mięśnie, a nie urządzenia treningowe!

13. Wykonaj każde powtórzenie ćwiczenia z maksymalną koncentracją, tak by ruch był doskonały!

14. Jeżeli twoim celem jest poprawa koordynacji ruchowej, czucia głębokiego i stabilizacji, to zastosuj trening funkcjonalny, ale pamiętaj, że on nie zastąpi 

treningów siły i mocy!

15. Nie przenoś bezkrytycznie systemów stosowanych w światach fitnessu i kulturystyki do innych sportów, gdyż w nich rola siły i mocy jest inna!

16. Jeżeli potrzebujesz wytrzymałości siłowej, masy mięśniowej, siły i mocy, to ćwicz kompleksowo, ale etapowo zgodnie z hasłem: każda cecha układu 

mięśniowego ma swój czas!

17. Kompleksowe zwiększanie cech układu mięśniowego umożliwi ci przygotowanie się do treningu specjalistycznego, uzupełnienie tego, czego nie daje w 

pełni trening specjalistyczny i zapewni ochronę przed jego negatywnymi skutkami!

18. Pamiętaj, że największym wrogiem mocy jest zmęczenie, a sprzymierzeńcem krótki, ale intensywny, trening i odpoczynek!

19. Nie martw się, gdy nie masz predyspozycji do zwiększania masy mięśniowej, na szczęście w sporcie możesz podwyższać siłę i moc przez adaptację układu 

nerwowego!

20. Poprawy skoczności szukaj przez podwyższenie poziomu siły mięśni nóg, gdyż droga przez moc może nie być skuteczna!

21. Nie przesadzaj z urozmaicaniem ćwiczeń, gdyż w wielu sytuacjach szkoleniowych większym problemem niż mała różnorodność jest brak systematycznego 

powtarzania kilku, sprawdzonych ćwiczeń!

22. Najlepszym wskaźnikiem doboru pokonywanego oporu nie jest procent ciężaru maksymalnego, ale liczba powtórzeń, jaką masz wykonać w serii ćwiczenia i 

do niej dostosuj ciężar!

23. Wybierz taką liczbę powtórzeń w serii, która najlepiej sprzyja podnoszeniu siły i mocy, dla tej pierwszej zalecany zakres to 1-6, dla drugiej 1-5!

24. Jak ćwiczysz siłę, to pamiętaj o szybkim jej włączeniu na początku ruchu (tzw. Szybki start), ale w drodze powrotnej zwolnij, to uruchomisz niezwykle cenną 

czynność ekscentryczną mięśni!

25. Jak ćwiczysz moc, to wykonuj ruch z jak największą prędkością!

26. Jeżeli nie jesteś ciężarowcem lub trójboistą siłowym, to staraj się ćwiczyć siłę i moc trzy, ewentualnie dwa, razy w tygodniu, najlepiej co drugi dzień!

27. Ćwicząc częściej niż trzy raz w tygodniu uzyskasz większy postęp, ale kosztem jeszcze większej pracy, co może być nieopłacalne z punktu widzenia 

gospodarowania energią!

28. Trening siły i mocy raz w tygodniu pozwoli ci podtrzymać poziom tych cech i spowolnić ich spadek, ale nie wystarczy, by je zwiększyć!

29. Nie ćwicz mocy na początku okresu przygotowawczego, a wytrzymałości siłowej w ostatnim okresie przed najważniejszymi zawodami!

30. Jeżeli ciężko popracujesz przez kilka tygodni nad wytrzymałością siłową i siłą, następnie przejdziesz do mocy, to nie oczekuj jej eksplozji wcześniej niż po 

około miesiącu!

31. Jeżeli możesz, to zachowaj kolejność etapów treningowych: wytrzymałość siłowa, masa mięśniowa (jeżeli potrzebna), siła i moc!

32. Moc wieńczy dzieło, ale ze względu na największe zagrożenie urazami, trzeba się do niej przygotować!

33. Dobierz odpowiednie ćwiczenia do cechy, gdyż nie jest dobrym pomysłem zwiększanie np. mocy nóg przysiadami ze sztangą, nawet wówczas, gdy ciężar 

jest niewielki, a prędkość ruchów duża!

34. W treningu siły i mocy stosuj ćwiczenia angażujące duże grupy mięśniowe (tułów, kończyny dolne, obręcz kończyny górnej), gdyż ani biceps, ani mięśnie 

przedramienia czy łydki nie decydują o sile i mocy potrzebnej w sporcie!

35. W treningu mocy jak najdłużej stosuj ćwiczenia plyometryczne (skok, rzut, sprint, zarzut, wybicie, rwanie, wyskok z obciążeniem), gdyż tylko w otwartych 

łańcuchach kinematycznych, gdy działasz maksymalnie szybko do końca, uzyskasz maksymalną prędkość na końcu ruchu!

36. W treningu siły, jak zmniejszasz liczbę powtórzeń w serii, to koniecznie zwiększaj ciężar, natomiast w treningu mocy czasami lepiej obniżyć ciężar, by 

zwiększyć prędkość ruchu!

37. W ćwiczeniach mocy lepiej mniejszy ciężar podnosić szybciej niż za duży zbyt wolno, bo maksymalna moc jest osiągana przy optymalnych wartościach siły i 

prędkości!

38. Staraj się, by ćwiczenie mocy maksymalnej nie trwało dłużej niż 6-8 sekund i wykonuj je jak najszybciej bez względu na wielkość pokonywanego oporu, 

którego najkorzystniejszy zakres zawiera się między 50 a 70% ciężaru maksymalnego!

39. Nie przekraczaj 75 minut (bez rozgrzewki i części końcowej) w jednostce treningowej siły, a 60 minut, gdy celem jest moc!

40. Weź pod uwagę, że sportowcy o większej sile podczas zwiększania mocy powinni stosować relatywnie mniejsze obciążenie (% ciężaru maksymalnego) niż 

bardziej dynamiczni, ale słabsi koledzy!

41. Jeżeli chcesz zwiększyć siłę mięśni zginających tułów, w tym brzucha, to nie oczekuj, że kultowe „brzuszki” będą wystarczające, stosuj pełne ruchy tułowia, 

ale tylko wtedy, jak nie ma przeciwwskazań!

42. Równolegle zwiększaj siłę głównych grup mięśni według zasady agonista-antagonista (prostowniki-zginacze, odwodziciele-przywodziciele, rotatory 

zewnętrzne-wewnętrzne), gdyż tylko wówczas uzyskasz właściwe proporcje między nimi!

43. Nie zaczynaj zwiększania siły mięśni nóg od przysiadów z obciążeniem, gdyż to super ćwiczenie wymaga przygotowania mięśniowego i dobrej techniki!

44. W różnego rodzaju skokach, w tym i z obciążeniem, dynamicznie wykonuj odbicie, ale nie zapomnij o amortyzacyjnym („miękkim”) lądowaniu, bo to ono 

decyduje w wielkości obciążenia układu ruchu!

45. Weź pod uwagę, że klasyczny „martwy ciąg” nie jest ćwiczeniem niezbędnym dla sportowca, zwłaszcza dlatego, że wymaga stosowania bardzo dużych 

ciężarów i nienagannej techniki!

46. Jeżeli masz możliwości, to korzystaj z urządzeń treningowych i trenażerów, traktując je jako środki uzupełniające, ale nie rezygnuj ze stosowania 

klasycznych ćwiczeń siły i mocy, gdyż ich nie zastąpią żadne trenażery!

47. Staraj się ograniczyć rozciąganie statyczne do minimum, gdyż stosowane w nadmiarze istotnie obniża skuteczność treningów siły i mocy!

48. Oceniaj skuteczność treningów siły i mocy, nawet – jeżeli nie masz dostępu do badań laboratoryjnych - wykorzystując proste, ale dostarczające rzetelnej 

informacji, testy, takie jak np. wyskok pionowy obunóż z miejsca z zamachem wykonywany na platformie dynamometrycznej!

49. Nigdy nie zapominaj, że to ten sam sportowiec będzie na boisku (w hali, na pływalni, na trasie itp.) oraz w siłowni i dlatego zadbaj o to, by między 

treningiem głównym (specjalistycznym) i pomocniczym (siła lub moc) panowała harmonia!

50. Oceń, na ile twoje dotychczasowe postępowanie w zakresie treningów siły i mocy jest zgodne z niniejszymi Zasadami i jeżeli je zaakceptujesz, to określ 

stosowne wnioski i wdrażaj je do praktyki szkoleniowej!


