
  

Czas/ ilość 
powtórzeń 

               Opis ćwiczeń Uwagi 

 

 
1x2min 
1x2min 
1x2min 
 

 Rozgrzewka: 

 - skakanka

 -bieg bokserski

 -walka z cieniem

   przerwa (1min)

 - ponawiamy raz jeszcze powyższe 3 ćwiczenia bez przerwy

 
 

 

X50 
x50 
x50 
x50 
x50 
x50 
x50 
x50 

 

 Szkoła boksu:

 -  ciosy podbródkowe (lewa ręka)

 - ciosy podbródkowe (prawa ręka)

 - ciosy sierpowe (lewa ręka)

 - ciosy sierpowe (prawa ręka)

 - 2 ciosy : lewy prosty – prawy podbródkowy

 - 2 ciosy : prawy prosty – lewy podbródkowy

 - 2 ciosy : lewy prosty – prawy sierpowy

 - 2 ciosy : prawy prosty – lewy sierpowy

- ciosy 

wyprowadzamy 

przed lustrem ( 

sprawdzając 

poprawność 

wykonywanej 

pracy) 

- po każdej 50-

tce następuje 1 

min przerwy. 

 
  2min 
  2min 
 
 
 

Praca nóg : 
- chodzenie do przodu/tyłu 
- chodzenie na boki (lewo/prawo) 
(1min) przerwy 
-ponawiamy 2 powyższe ćwiczenia 

-starajmy się 

poruszać 

zachowując 

garde 

 

 
3x15 
5x30 

Parterówka: 
- podciąganie ( w ramach możliwości) 
- brzuszki (zmieniać rodzaj wykonywanych brzuszków) 
- rozciąganie (ogólne ) 
 

 
 
 

- jeśli nie 
posiadamy 
drążka można 
popracować 
łapiąc stół od 
dołu i dociągać 
się 
 

Zajęcia nr 1. 

 



  

Czas/ ilość 
powtórzeń 

               Opis ćwiczeń Uwagi 

 

 
 
1x3min 
 
 
1x3min 
1x3min 
 
 
1x3min 
 
1x3min 
 
1x3min 

 Rozgrzewka:
1. Skakanka 

 

2. Walka z cieniem. 

3. Rzuty piłką tenisową o ścianę.    rzuty lewą ręką i tą samą ręką łapiemy

  

4. Skakanka 

 

5. Walka z cieniem. 

 

 6. Rzucanie piłka tenisową o ścianę 

 

- wszystkie trzy 

ćwiczenia 

wykonujemy 

bez przerwy 

-prawa ręka 

przy głowie.   

 

 

-zmiana 

ręki,lewa ręka 

przy głowie 

 

 
 
 
 
 

 
 
3 serie 
 
-1min. 
przerwy 
między 
seriami. 
 

Praca z hantlami lub przedmiotem, który zastąpi nam obciążenie. 
(2kg, 3kg, 4kg, 5kg).  

 1. Seria z handlami 3kg

- 10 uderzeń lewą ręką 

-  jw. bez hantli 

- 10 uderzeń prawą ręką 

-  jw. bez hantli 

- 10 uderzeń w serii  lewy – prawy. 

-  jw. bez hantli 

 - Ponowienie serii bez hantli

 2. Seria z hantlami 4kg:

- 8 uderzeń lewą ręką 

-  jw. bez hantli 

- 8 uderzeń prawą ręką 

-  jw. bez hantli 

- 8  uderzeń w serii  lewy – prawy. 

-  jw. bez hantli 

 3. Seria z hantlami 5kg:

- 6 uderzeń lewą ręką 

-  jw. bez hantli 

- 6 uderzeń prawą ręką 

-  jw. bez hantli 

- 6  uderzeń w serii  lewy – prawy. 

-  jw. bez hantli 

-np. butelka z 

wodą. 

-dobieramy 

obciążenia 

odpowiednio do 

naszej kategorii 

wagowej. 

Zajęcia nr 2. 



 

  

 

   
5X 20 

powtórzeń 
 

 

 

- pompki, a następnie 10 ciosów w serii lewy, prawy. 
 

- staramy się 

skupić na 

poprawnym 

wykonaniu 

ćwiczenia ( 

nisko do dołu – 

do wyprostu 

łokcia 

 

 
  
5X 30 
powtórzeń 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
x5 

 
 
1. Brzuszki  

 
2. Rozciąganie leżąc  
- leżąc na brzuchu , kładziemy dłonie na wysokości barków i prostujemy 
ręce starając się utrzymać biodra na podłodze. Ćwiczenie powtarzamy 2x 
 
 
3. Rozciąganie siedząc 
- siedząc z wyprostowaną lewą nogą – dociągamy się do palców stopy 
- siedząc z wyprostowaną prawą nogą – dociągamy się do palców stopy 
- siedząc z obiema wyprostowanymi nogami – dociągamy się do palców 
 
4. Rozciąganie stojąc 
- stajemy w rozkroku (nogi delikatnie szerzej niż szerokość barków ), 
wykonujemy skłon do podłogi i prostując się delikatnie odginamy się do 
tylu – ćwiczenie powtarzamy z każdym razem delikatnie głębiej się 
pochylając 
 

- staramy się co 
30powtórzeń 
zmienić rodzaj 
wykonywanych 
brzuszków 
 



Czas/ ilość 

powtórzeń 

               Opis ćwiczeń Uwagi 

 

 

 

  15min. 

Rozgrzewka: 

Rozgrzewkę poprowadzi Katie Taylor! 

K. Taylor: irlandzka pięściarka, mistrzyni olimpijska, wielokrotna mistrzyni 

świata oraz Europy amatorek w wadze lekkiej (60 kg). 

Jest jedną z najbardziej utytułowanych zawodniczek w historii boksu 
amatorskiego. Jest mistrzynią olimpijską z 2012 roku, pięciokrotną mistrzynią 
świata, pięciokrotną triumfatorką mistrzostw Europy. 

 

Link: 

https://www.instagram.com/p/B-7Tsq6H_H4/ 

 
 

 

 

 

 50 powtórzeń. 

 1min. przerwa 

 

 50 powtórzeń. 

 1min. przerwa 

 

50 powtórzeń. 

 1min. przerwa 

 

 

50 powtórzeń. 

 1min. Przerwa 

 

 

 50 powtórzeń. 

 1min. przerwa 

Ciosy proste: 

 

1. Lewy prosty.   (pojedyncze) 

 

2. Prawy prosty. (pojedyncze) 

 

 

3. Lewy, prawy prosty. (dwa ciosy, w serii) 

 

 

4. Lewy, prawy, lewy prosty ( trzy ciosy  w serii) 

 

 

5. Lewy, prawy powrót nogami i powtarzamy 

prawy, lewy. ( w serii) 

 

 

-ćwiczenia 

wykonuj  

przed  

lustrem jeśli to 

możliwe 

-ćwiczenia 

wykonujemy z 

podchodzeniem 

nogami. 

-osoby 

leworęczne 

zaczynają 

ćwiczenia od 

prawej ręki 

 1. Poruszanie się  na nogach z balansem tułowia.  

(zejścia, uniki, rotację, zakroki, zwody) 

DOJŚCIE Z 

CIOSEM 

Zajęcia nr 3. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Irlandia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Boks_na_Letnich_Igrzyskach_Olimpijskich_2012
https://pl.wikipedia.org/wiki/Mistrzostwa_%C5%9Bwiata_w_boksie_kobiet
https://pl.wikipedia.org/wiki/Mistrzostwa_%C5%9Bwiata_w_boksie_kobiet
https://pl.wikipedia.org/wiki/Mistrzostwa_Europy_w_boksie#Mistrzostwa_Europy_Kobiet
https://www.instagram.com/p/B-7Tsq6H_H4/


 

  

  9 min.  

 

 

 3x  

50 powtórzeń. 

1min. przerwy. 

 

   3x 45s.  

1. Brzuszki tradycyjne w leżeniu tyłem  
 
 

2. Plank  przodem 

 



 

 

Czas/ ilość 
powtórzeń 

               Opis ćwiczeń Uwagi 

 

 
3x20sek 
2x20sek 
20sek 
2x20sek 
20sek 
20sek 
3x10sek 
 
2x2min 
2x2min 

Rozgrzewka: 

- krążenia ramion przód/tył/naprzemiennie 

- krążenie łokci do środka/na zewnątrz 

- skłony do nóg 

- krążenie bioder (w prawą stronę, w lewą stronę) 

- rozgrzewamy kolana 

- rozgrzewamy staw skokowy oraz nadgarstki 

- kręcimy głową (przód/tył, prawo/lewo , kręcimy) 

 

-skakanka 

-walka z cieniem 

 

- pomiędzy 

2minutowymi 

rundami 

skakanki i walki 

z cieniem 30sek 

przerwy

 

 
30sek 
30sek 
30sek 
30sek 
30sek 
30sek 
30sek 

 
 

 

Praca na stacjach: (pracujemy 30sekund na 30 sekund przerwy) 

- pompki 

- przewroty 

- bieg bokserski 

- przysiady 

- wskoki na krzesło 

- drabinka (praca nóg) 

 

- po całej serii następuje 2min przerwy i wykonujemy cały obwód 6x  

 

- jeśli nie 

posiadamy 

drabinki , można 

użyć dowolnego 

materiały , 

tworząc pola ,na 

których możemy 

pracować 

 

 
 

5x30 
 

Parterówka: 
 
1. Brzuszki  
2. Rozciąganie 
- rozciągamy barki 
- rozciągamy nogi siedząc 
- rozciąganie nóg poprzez wykrok z podporem na kolanie (prawa/lewa) 
- rozciąganie stojąc ( dociągamy pięty do pośladków lewa noga/prawa noga) 
- rozciąganie stojąc ( pochylanie rąk do nóg/palców u stóp) 

 
3. Rozluźniamy nogi 

 

 
 

Zajęcia nr 4. 

 



 

Czas/ ilość 
powtórzeń 

               Opis ćwiczeń Uwagi 

 

 
1x3min 
1x3min 
 
4x15 
 
20sek 
20sek 
20sek 
20sek 

Rozgrzewka: 

- skakanka 

-bieg bokserski 

(1min przerwy) 

- przysiad – wyskok ( pomiędzy seriami 30sek przerwy) 

 

- rozgrzewamy staw skokowy oraz nadgarstki 

 - rozgrzewamy kolana

- krążenie bioder (w prawą stronę, w lewą stronę) 

- kręcimy głową (przód/tył, prawo/lewo , kręcimy) 

 

- przysiad-

wyskok, 

wykonujemy z 

przysiadu, 

wyskakując do 

góry i spadając 

bezpośrednio 

ponownie do 

przysiadu

 

 

9min 
 

 
 
1x3min 
1x3min 
 
1x3min 
 
1x3min 
 
 
9min 

Szkoła boksu: 

- Pracujemy jak w walce z cieniem, tyle że skupiamy się tylko na pracy nóg wraz z 

balansem tułowia oraz schodzeniem na boki 

(1min) przerwa 

- walka z cieniem ( pracujemy tylko lewą ręka, prawa przy brodzie) 

- walka z cieniem (skupiamy się na atakowaniu, nie chodzimy do tyłu, staramy się 

ponawiać kombinacje) 

- walka z cieniem (skupiamy się na kontratakowaniu, wyprowadzamy ataki po 

dowolnej obronie – po balansie, zejściu, zbiciu, odskoku itp.) 

- walka z cieniem (kontrujemy! - chodzimy do tyłu, cofamy się i co jakiś czas 

atakujemy z kontry – bezpośredni prawy , krótki lewy sierp z nogą do tyłu itp.) 

(1min) przerwa 

- skakanka ( staramy się wprowadzać różne warianty skakania) 

 

 

-tylko poruszanie 

się, BEZ CIOSÓW 

- po każdej 

rundzie walki z 

cieniem 1minuta 

przerwy 

 

- uczmy się 

nowych 

sposobów 

skakania 

 

 
30x 
30x 
30x 
 
20x 
20x 
20x 
 
 

Gimnastyka bokserska: 
-skręt ze skłonem do nogi i przy wyproście cios prosty (naprzemiennie) 
-skręt ze skłonem do nogi i przy wyproście cios sierpowy (naprzemiennie) 
-skręt ze skłonem do nogi i przy wyproście cios podbródkowy/hak (naprzemiennie) 
(1min przerwy) 
-skręt ze skłonem do nogi i przy wyproście 3ciosy proste (naprzemiennie) 
-skręt ze skłonem do nogi i przy wyproście 3 ciosy sierpowe (naprzemiennie) 
-skręt ze skłonem do nogi i przy wyproście 3 ciosy podbródkowe/haki 
(naprzemiennie) 

 

-lewa ręka do 

prawej nogi i 

odwrotnie 

 

 
5x30 

Parterówka: 
- brzuszki (150szt) 
- rozciągnie (dowolne ale ogólne) 
 

 
 

-poświęćmy 
więcej czasu na 
rozciąganie 
różnych partii 
ciała po całym 
przepracowanym 
tygodniu 
 

Zajęcia nr 5. 



Zajęcia dodatkowe: 

Katie Taylor: 

Zajęcia nr 6. 

https://www.instagram.com/p/B-UsIpmn827/ 

Zajęcia nr 7. 

https://www.instagram.com/p/B-kQzdfngS_/ 

Zajęcia nr 8. 

https://www.youtube.com/watch?v=oKLMHA9ylYo 

 

Sprawdź swoją wydolność za pomocą testu COOPERA, a następnie porównaj się z 

najlepszymi. 

Przebieg testu:  12minutowa próba biegowa  polegająca na 12-minutowym nieprzerwanym 

biegu. 

Do testu znajdź płaski teren, wyznacz pętle i korzystaj z aplikacji, która pozwoli Ci na pomiar 

pokonanego dystansu w czasie 12minut. 

 

VO2max= (dystans w [m] -504,9) / 44.73 

 

Pułap tlenowy (VO2 max) to uniwersalny wskaźnik wydolności fizycznej. Określa on 

maksymalną ilość tlenu, jaką jest w stanie pobrać organizm podczas intensywnego wysiłku. 

Wysoki pułap tlenowy można wypracować treningami, ale w większym stopniu o jego 

poziomie decydują predyspozycje genetyczne.  

 

-VO2max umożliwiająca pełną niezależność lokomocyjną człowieka wynosi około 15 

ml/kg/min. U osób dorosłych, u wytrenowanych sportowców sięga 85ml/kg/min. 

Maksymalny pobór tlenu ma różne wartości u poszczególnych osób.  Średnia 

wartość VO2 max u zdrowych, niewytrenowanych dorosłych to około 44-55 ml/kg/min. 

Wartość VO2 max  jest niższa u kobiet i osób w podeszłym wieku, np. w 60 roku 

życia wynosi około połowę tego, co w wieku dwudziestu lat. 

-Najwyższy zanotowany wynik należy do Oskara Svensena, 18 letniego norweskiego 

rowerzysty, został zbadany w 2012 roku i wynosi 97,5. Dla porównania pułap tlenowy 

Lance’a Armstrong’a to 84,4. 

-Najlepszy wynik w przypadku kobiet osiągnęła Joan Benoti, mistrzyni Maratonu 

Olimpijskiego z 1984 roku, jej VO2max to 78,6. Marit Bjoergen, główna rywalka Justyny 

Kowalczyk, może pochwalić się 5 wynikiem na świecie wynoszącym 72. 

 
 
Kryteria dla poszczególnych grup: 
https://pl.wikipedia.org/wiki/Test_Coopera 
  

https://www.instagram.com/p/B-UsIpmn827/
https://www.instagram.com/p/B-kQzdfngS_/
https://www.youtube.com/watch?v=oKLMHA9ylYo
https://pl.wikipedia.org/wiki/Test_Coopera


Dziennik aktywności: 

 

 

 

 

 

Data Godzina 
rozpoczęcia 
aktywności 

 

Godzina zakończenia 
aktywności 

 

Czas trwania  

Aktywności 

 

Rodzaj wykonanej aktywności 

 (numer treningu, źródło, link) 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     


