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Ćwiczenia siłowe kryją w so-

bie magię. Ich nieograniczone 
możliwości oddziaływania na 

ludzkie ciało, wszechstronny rozwój 
zdolności motorycznych oraz budo-

wanie najbardziej pożądanych cech 
charakterologicznych – waleczno-

ści, odporności i samokontroli czyni 
z nich narzędzie, którym umiejętnie 
posługujący się trener, nauczyciel, 
czy instruktor pozostawi w mięśniach 
i umyśle swoich podopiecznych nie-

zwykłe i niezapomniane wrażenia.

U podstaw współczesnego treningu 
we wszystkich dyscyplinach sporto-

wych oraz kształtowaniu młodzieży 
leży przygotowanie ogólnorozwojowe, 
którego nieodłącznym elementem jest 
trening siłowy. I chociaż taki trening 
bezpośrednio kojarzony jest z salą tre-

ningową – hantlami, sztangami, czy wy-

specjalizowanym sprzętem, to jednak 
wykorzystanie własnego lub czyjegoś 
ciała jako oporu zewnętrznego okazuje 
się niezwykle skuteczne. 
Ćwiczenia ze współpartnerem kiero-

wane są do uczniów gimnazjum, liceali-
stów, studentów, seniorów, jak i spor-
towców wyczynowych. 

MAGICZNY ŚWIAT ĆWICZEŃ 
Z OPOREM ZEWNĘTRZNYM 

W każdym z powyższych etapów powinny być wykorzystywane, jako pogłębianie wie-

dzy o własnym ciele, pobudzenie połączeń mózgowo-mięśniowych, zwiększenie czucia 
mięśniowego, a co za tym idzie – zwiększenie kontroli nad układem ruchu. Szczególną 
rolą tego typu ćwiczeń jest zwiększanie możliwości wytrzymałościowo-siłowych, jak 
i kształtowanie właściwych proporcji budowy i składu ciała. Z punktu widzenia pracy 
w grupie trening ze współpartnerem wymusza współdziałanie oparte o empatyczne 
współzawodnictwo i rywalizację.

Trening może być przeprowadzony:
• w salach gimnastycznych,
• w salach judo, na ringach,
• na boiskach, 
• na kortach,
• w terenie, np. las, polana.

Celem prezentowanych ćwiczeń jest zaangażowanie:
• mięśni klatki piersiowej, obręczy barkowej i mięśni ramion.

Wskazówki:

– ĆWICZENIA ZE WSPÓŁPARTNEREM

1. Wariant dla początkujących:

- wprowadzenie w trening – omówienie celu ćwiczeń,
- podzielenie grupy na dwójki,
- nauczanie poprzez pokaz – trener angażuje do pokazu każdego ćwiczenia innego 
uczestnika,
- każde ćwiczenie wykonywane jest w seriach bądź do wygranej,
- w trakcie prowadzenia zajęć trener przechodzi pomiędzy ćwiczącymi, reagując na 
popełniane błędy techniczne – kontrolowanie i korygowanie,
- po treningu – podsumowanie, wnioski i odczucia uczestników – co najbardziej się 
podobało, co sprawiało trudność.



1.a. 1.b.

2.a. 2.b.
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2. Wariant dla zaawansowanych: 

- wprowadzenie w trening – omówienie celu ćwiczeń,
- podzielenie grupy na dwójki,
- działanie dynamiczne – ćwiczenia wykonywane są bezpośrednio po sobie, trener na podstawie obserwacji decyduje o mo-

mencie i czasie przerw,
- ćwiczenia wykonywane „do wygranej” – przegrany robi np.10 pompek bądź przegrany nosi na plecach wygranego, np. 2 
okrążenia dookoła sali,
- w trakcie prowadzenia zajęć trener przechodzi pomiędzy ćwiczącymi reagując na popełniane błędy techniczne – korygowanie 
i kontrolowanie,
- po treningu podsumowanie – wnioski i odczucia uczestników – co najbardziej się podobało, co sprawiało trudność.

Ćwiczący w trzymaniu za nadgarstki próbuje przeciągać partnera poza pole wyznaczone do ćwiczenia – ćwiczenie toczy się 
do 4 wygranych.

Stojąc w rozkroku bokiem do siebie ćwiczący łączą boczną część stopy i podając sobie ręce próbują wytrącić partnera 
z równowagi – ćwiczenie toczy się do 4 wygranych.

WARSZTAT TRENERA

ĆWICZENIE 1

ĆWICZENIE 2
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Jeden ćwiączacy w szerokim podporze przodem, podtrzymywany przez drugiego ćwiczącego, zgina i prostuje ramiona – w ramach 
serii jedna osoba wykonuje 8 do 12 ruchów.

Ćwiczący w klęku podpartym tyłem do siebie przepychają się pośladkami poza pole wyznaczone przez prowadzącego 
– ćwiczenie toczy się do 4 wygranych.

Jeden ćwiczący podtrzymuje drugiego za nogi, ten przechodzi z podporu tyłem do podporu przodem (na przemian w jedną i druga 
stronę) – w ramach serii jedna osoba wykonuje 8 przejść.

ĆWICZENIE 3

ĆWICZENIE 4

ĆWICZENIE 5

5.a. 5.b.
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Ćwiczący przetrzymując się za kostki równocześnie lub na przemian zginają i prostują ramiona.

Jeden ćwiczący unosi ramiona bo-

kiem do poziomu z oporowaniem 
przez drugiego ćwiczącego – w 
ramach serii jedna osoba wykonu-

je 8 do 12 ruchów.

Ćwiczący trzymając się „pod łokcie” tyłem do siebie, próbują partnera przesunąć poza obszar wyznaczony 
przez prowadzącego – ćwiczenie toczy się do 3 wygranych.
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ĆWICZENIE 6

ĆWICZENIE 7

ĆWICZENIE 8

6.a. 6.b.

7.a. 7.b.

8.a. 8.b.
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W klęku jednonóż naprzeciwko siebie mocowanie się „na rękę” – wariant pierwszy – ćwiczenie toczy się do 4 wygranych; wariant 
drugi – jedynka oporuje przez 10 sekund, a następnie oporuje dwójka (3 serie oporów na każdą rękę).

W pozycji przodem do siebie unoszenie przedramion z oporowaniem przez partnera – każdy wykonuje po 10 ruchów  
w ramach jednej serii.
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ĆWICZENIE 9

ĆWICZENIE 10

9.a. 9.b.

10.a. 10.b.


