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WARSZTAT TRENINGU SIŁY CZ. 1



MOJE DOŚWIADCZENIA W TRENINGU SIŁY



CO POWINIENEM WIEDZIEĆ PO WARSZTATACH?

 W: Trener zna wybrane ćwiczenia przydatne w kształtowaniu 

siły w treningu kondycyjnym sportowca.

 U: Trener potrafi wykonać (i nauczyć) wybranych ćwiczeń 

siłowych zawodnika.

 K: Trener jest gotów, by samodzielnie nauczać i wprowadzić do 

treningu wybrane ćwiczenia siłowe.



CEL ZWIĘKSZANIA CECH UKŁADU NERWOWO-MIĘŚNIOWEGO

 Progresywny – bezpośrednie podwyższenie rezultatu 

sportowego;

 przygotowawczy – przygotowanie zawodnika do wykonania 

dużych obciążeń w treningu specjalistycznym;

 profilaktyczny – minimalizacja ryzyka odniesienia kontuzji 

(Trzaskoma, Trzaskoma, 2001).

 Zmniejszenie kosztu energetycznego wykonywania techniki 

sportowej (przemyślenia własne).



WIĘKSZA SIŁA MIĘŚNIOWA TO

EFEKTY MOTORYCZNE ZDOLNOŚCI SIŁOWYCH

4.1.

 (…) wyższe wartości tempa rozwoju siły (RFD), popędu siły (I) oraz 

mocy maksymalnej;

 większa długość (wysokość/odległość) skoku, większe przyspieszenie i 

prędkość maksymalna, krótszy czas kontaktu z podłożem, czyli szybszy 

zawodnik; także efektywniejsza zmiana kierunku biegu;

 większa wydajność wykonywania czynności specjalistycznych;

 większy i dłużej utrzymujący się efekt wzmocnienia;

 sportowiec przygotowany na realizację zadań treningu 

specjalistycznego, mniej podatny na urazy;

 skuteczniejszy zawodnik.



WYBRANA METODYKA NAUCZANIA RWANIA TECHNICZNEGO

 chwyt sztangi

9.1.

 prowadzenie sztangi z biodra

 prowadzenie sztangi z biodra nad głowę

 przysiady rwaniowe

 prowadzenie sztangi z poniżej kolan

 prowadzenie sztangi z powyżej kolan

 rwanie siłowe z powyżej kolan

 rwanie siłowe z poniżej kolan z poderwaniem

 rwanie na wysoko z poniżej kolan

 rwanie na siad/pół-siad z poniżej kolan

 rwanie techniczne
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INNE ĆWICZENIA SIŁOWE

 przysiad ze sztangą na plecach

9.1.

 wyciskanie stojąc/wycisko-podrzut

 wyciskanie leżąc

 podciąganie sztangi w opadzie tułowia

 martwy ciąg

 podciąganie na drążku
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MOC A DOBÓR ŚRODKÓW TRENINGOWYCH

2.6.

DOBÓR ŚRODKÓW I OBCIĄŻENIA

Timothy et al. (2017)



MOC A DOBÓR OBCIĄŻENIA TRENINGOWEGO

2.6.
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WPŁYW SIŁY MIĘŚNIOWEJ NA PARAMETRY SIŁOWO-CZASOWE

 Wskaźnik rozwoju siły [N/s] i wielkość mocy mięśniowej [W] jest 
obiektywnym sposobem oceny przygotowania siłowego 
zawodników (Morrissey i wsp., 1995; Stone i wsp., 2002), a wyższy 
poziom tych cech obserwowany jest u zawodników osiągających 
wyższy poziom sportowy (le Gall i wsp., 2010; Hansen i wsp., 
2011).

 Im wyższe kompetencje posiada zawodnik, tym istotniejsza
jest zdolność do szybkiego rozwoju sił (Zatziorsky i wsp., 1994).

 Dla wielu czynności sportowych charakterystyczny jest 
ograniczony czas rozwoju siły (50-250 ms), podczas sprintu czas 
kontaktu z podłożem wynosi ~80-100 ms, skoku w dal ~110-120 
ms, skoku w wzwyż ~170-180 ms, czas rzutu oszczepem 160-180
ms, pchnięcia kulą 150-180 ms (Zatziorsky i wsp., 1994).

 Przeciętnie czas osiągnięcia siły maksymalnej w skurczu 
izometrycznym wynosi 0,3-0,4 s (300-400 ms).
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WSKAŹNIK/TEMPO ROZWOJU SIŁY (RFD)

 RFD [RFD = F(N)/t(s)] jest definiowany jako 

tempo wzrostu siły w czasie.

 W literaturze przedmiotu możemy spotkać także z 

popędem (popęd siły, impuls siły) wyrażony w N*s 

lub kg*m/s [I = F(N)*t(s)], w metodyce treningu 

sportowego często utożsamiany z „siłą 

eksplozywną”.

 „Silniejsi” zawodnicy potrafią rozwinąć siłę w 

krótszym czasie, ale… 
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WPŁYW SIŁY MIĘŚNIOWEJ NA PARAMETRY SIŁOWO-CZASOWE

 Wskazano na istotną korelację między siłą mięśniową (IMPT) a 
tempem rozwoju siły (IRFD; 0-100 ms – r = 0,34; 0-150 ms – r = 
0,42; 0-200 ms – r = 0,56 i 0-250 ms – r = 0,73) u sztangistów 
(Beckham i wsp., 2015), oraz maksymalnym tempem rozwoju siły 
(peak IRFD) a wynikiem w rwaniu (r = 0,79) i podrzucie (r = 0,69) 
u sztangistek (Haff i wsp., 2005).

 Wskazano na istotną korelację między siłą mięśniową (IMPT) a 
maksymalnym tempem rozwoju siły (peak IRFD) u kolarzy na 
międzynarodowym (r = 0,46) oraz krajowym (r = 0,68) poziomie 
(Stone i wsp., 2004).

 Istotną korelację między siłą maksymalną określaną za pomocą 
przysiady ze sztanga na plecach (1 RM) a tempem rozwoju siły u 
miotaczy przed i po okresie przygotowawczym (0-50 ms – r = 0,63 
(przed), 0,44 (po); 0-100 ms – r = 0,70 (przed), 0,65 (po); 0-150 ms 
– r = 0,71 (przed), 0,70 (po); 0-200 ms – r = 0,59 (przed), 0,69 (po); 
0-250 ms – r = 0,58 (przed), 0,69 (po; Zaras i wsp., 2016).
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TEORETYCZNY MODEL SIŁA WZGLĘDNA - WYDAJNOŚĆ

Faza deficytu siły:

 najkrótsza ze wszystkich faz, jej czas trwania zależny jest od 
zdolności do nauczania motorycznego, jakie posiada zawodnik;

 następuje szybki przyrost siły, ale zawodnik niekoniecznie 
potrafi wykorzystać je w czynnościach sportowych;

 następują zmiany adaptacyjne w centralnym i obwodowym 
układzie nerwowym obserwowane przez zmianę rekrutacji 
jednostek ruchowych i kokontrakcji mięśni;

 zazwyczaj kończy się, kiedy zawodnik nabierze kompetencji 
(nauczy się techniki) wykonywania podstawowych ćwiczeń 
siłowych, a punkt przejściowy uznaje się pokonanie oporu 
równemu ½ masy własnej.

8.1.
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TEORETYCZNY MODEL SIŁA WZGLĘDNA - WYDAJNOŚĆ

Faza „asocjacji” siły:

 zwiększenie siły mięśniowej niemal liniowo przykłada się na zwiększenie 
zdolności do wykonania czynności sportowych;

 czas trwania tej fazy jest zależna od dwóch grup czynników: 1) centralnych 
(neuronalnych; częstotliwość wyładowań motoneuronów, przewodnictwo 
nerwowe, wewnątrz- i międzymięśniowa koordynacja, rekrutacji jednostek 
ruchowych, efektywności wykorzystania cyklu rozciągnięcie-skurcz, 
hamowania neuronalnego oraz 2) obwodowych (mięśniowych; zmiana 
przekroju poprzecznego mięśnia, zmiana kąta ścięgnisto-mięśniowego, 
zmiana wytrzymałości niekurczliwych elementów łącznotkankowych);

 obserwowane zmiany morfologiczne w mięśniu pojawiają się po 4-5 
tygodniach treningu siły (Blazevich i wsp., 2007; Seynnes i wsp., 2007), 
sztywność ścięgien wzrasta po 9-10 tygodniach (Seynnes i wsp., 2009; Kubo i 
wsp., 2010), prowadzą one do skrócenia czasu opóźnienia 
elektromechanicznego i zwiększeniu efektu cyklu rozciągnięcie-skurcz.

8.2.
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TEORETYCZNY MODEL SIŁA WZGLĘDNA - WYDAJNOŚĆ

Faza rezerwy siły:

 w tej fazie zawodnicy w dalszym ciągu są zdolni do zwiększania siły 
względnej, ale jej przyrost nie przekłada się w sposób znaczący na 
wydajność sportową (w niektórych sportach);

 rozważyć należy, czy w przebiegu dalszego rozwoju siłowego 
sportowca, powinno zakończyć się trening, którego celem jest 
kształtowanie siły mięśniowej (a jedynie zapewnić jej utrzymanie), a 
priorytetowo kształtować moc, siłę eksplozywną (popęd siły) oraz 
zdolność do szybkiego rozwoju mocy (RFD);

 brakuje w literaturze światowej jednoznacznych danych o 
różnicach w efektywności zawodników na poziomie siły wyrażonej 
przez 2,5-krotność podniesionej masy własnej i 2-krotności 
podniesionej masy własnej w przysiadzie ze sztangą (Suchomel i 
wsp., 2016).
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TEORETYCZNY MODEL SIŁA WZGLĘDNA - WYDAJNOŚĆ
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DZIĘKUJĘ, NA TEN MOMENT


