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Wstęp  
 
Książka ta jest poprawioną i uzupełnioną wersją stale aktualizowanego podręcznika do programu 
„FUNdamenty 1, od marzenia do Mistrzostwa” opartego na książce „Integralny tenis stołowy. Jak 
sport może zmienić Twój świat na dużo lepsze miejsce do życia” (Grycan, 2007). Była podstawą 
wiedzy przekazywanej na kilku kursach instruktorskich oraz od 2010 kilkudziesięciu cykli szkolenia 
„FUNdamenty 1” obejmującego warsztaty, telekonferencje, obozy oraz materiały w formie map 
umysłowych, scenariuszy lekcji, filmów itp..  
 
Książka jest oparta na najnowszej światowej wiedzy dotyczącej szkolenia wstępnego w tenisie 
stołowym, ze szczególnym uwzględnieniem naukowych metaanaliz dotyczących wieloletniego 
procesu szkolenia w tenisie stołowym (patrz bibliografia). 
 
Książka ta jest rozwinięciem programu dla szkół, części dotyczącej etapu wstępnego szkolenia dzieci 
(Grycan, 2017), przyjętego do realizacji przez Ministerstwo Sportu i Turystyki w roku 2017. Ta kolejna 
wersja odpowiada na liczne propozycje organizatorów klas i szkół sportowych na etapie wstępnym, 
aby uzupełniony podręcznik zawierał szczegółowe scenariusze lekcji, precyzyjne zdefiniowanie oraz 
zobrazowanie wszystkich technik, które ułatwiałyby monitorowanie postępów adeptów wstępnego 
szkolenia w tenisie stołowym.  
 
Książka jest rozwinięciem programu szkolenia do realizacji na etapie wstępnym zgodnie z 
Narodowym Programem Rozwoju Tenisa Stołowego 2018-33. Pełni funkcję podręcznika do realizacji 
NPRTS18-33 na etapie wstępnym – FUNdamenty 1. 
 
Książka jest rozwinięciem programu opisanego jako „Prowadzenie procesu szkolenia wstępnego w 
tenisie stołowym” w ramach wniosku o włączenie kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu 
Kwalifikacji” jako PRK4. https://bip.msit.gov.pl/bip/zintegrowany-system-kwa/sport/2273,Wniosek-
dotyczacy-kwalifikacji-rynkowej-Prowadzenie-procesu-szkolenia-wstepnego-.html  
 
Książka jest materiałem uzupełniającym do szkoleń FUNdamenty 1 w ramach NPRTS, programu 
„Pingpongowe marzenia z PSE”.  
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Charakterystyka i specyfika etapu:  
 
Etap Fundamenty 1 jest okresem opanowania przez dzieci zarówno podstawowych umiejętności 
sportowych jak i podstawowych umiejętności gry w tenisa stołowego. Kluczowym komponentem 
rozwoju jest radość (po angielsku FUN). Celem etapu jest uzyskanie gotowości technicznej, taktycznej, 
fizycznej i psychicznej do udziału w swoich pierwszych zawodach, jednak nie chodzi o jak 
najwcześniejszy w nich udział i uzyskiwanie „dobrych wyników”. Na tym etapie najważniejsze jest 
rozwinięcie podstaw motorycznych i technicznych - koordynacji specjalnej czyli opanowania 
właściwej struktury podstawowych elementów gry (uchwytów, postawy gotowości, pracy nóg, 
podstawowych uderzeń: ataków, bloków, topspinów, przebić, podcięć, serwów i odbiorów), które 
staną się FUNdamentem przyszłego mistrzostwa. Optymalny wiek dla tego etapu to 6-8 lat. Czas 
trwania etapu 1-3 lata. Kryteria doboru do oddziału sportowego i szkoły sportowej: szczególne 
zainteresowanie ruchem, sportem i tenisem stołowym; pozytywna opinia trenera lub nauczyciela po 
szkoleniu przedwstępnym; wniosek rodziców. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.integralnytenisstolowy.com/


Narodowy Program Rozwoju Tenisa Stołowego 2018-33 

 

www.integralnytenisstolowy.com 

 

Strona | 6 

Cele i zadania etapu szkolenia:  
  
 PRZYGOTOWANIE TECHNICZNE  
 - Opanowanie prawidłowej (racjonalnej) struktury ruchu podstawowych elementów techniki gry: 
uchwyty rakiety, postawa gotowości, praca nóg, atak forhend (blisko stołu; w półdystansie; smecz; 
topspin pewny), atak bekhend (blisko stołu; w półdystansie; topspin pewny); blok prosty bekhend, 
blok prosty forhend; przebicie bekhend (wolne, szybkie), przebicie forhend (wolne, szybkie); serwy 
forhendowe (podstawowe; szybkie; z dolną rotacją; boczne; serwy bekhendowe (podstawowe; 
szybkie; z dolną rotacją; boczne; w przysiadzie; podcięcie lekkiego ataku forhendem; podcięcie 
lekkiego ataku bekhendem; dojście do skrótu forhendem; dojście do skrótu bekhendem.  
Uwaga! W dalszej części tego podręcznika każda technika będzie dokładnie omówiona, zdefiniowana 
oraz zaprezentowane zostaną przykłady wykonania jej przez czołowych trenerów, pracowników 
naukowych zajmujących się tenisem stołowym oraz czasem także czołowych zawodników ze 
światowej czołówki.  
 
- Opanowanie prawidłowej struktury i regularności podstawowej techniki złożonej: atak bekhend i 
forhend; atak bekhend i forhend obrócony; przebicie i atak; serw i atak; obrona bekhendem i 
forhendem; obrona podcięciem i przebicie; odbiór serwu. 
 
- Osiągnięcie pewności podstawowych uderzeń na poziomie „ zagranie 100 uderzeń bez błędu”, aby 
na drugim etapie dziecko mogło podjąć grę przy stole z innymi dziećmi.  
 
- Zdanie testów technicznych Liu Tianyanga na poziomie 4:  
  
 POZIOM 1.  
  
 • Uchwyt. Postawa. Liu Tianyang mówi: „z chińskich badań wynika, że dla skorygowania błędnie 
utrwalonego uderzenia potrzeba siedem razy więcej czasu niż na nauczenie się go od razu dobrze”; 
jeśli dziś nauczysz się błędnego uchwytu, to będziesz potrzebował co najmniej siedem razy więcej 
czasu na skorygowanie go; to wpłynie negatywnie na Twój cały dalszy rozwój; dlatego należy 
trenować z pełną uwagą i z pełnym zaangażowaniem od początku; na pierwszym etapie należy 
wykonywać 3 główne grupy ćwiczeń wstępnych z piłeczką: trzymanie piłki na rakietce, na rakietce 
podbijanie piłki i odbijanie piłki od ściany; należy przez cały czas pilnować prawidłowego uchwytu; 
prawidłowym uchwytem trzymać piłkę przez 30 sekund bez błędu, 100 razy podbić piłkę, i 100 razy 
odbić od ściany”. 
  
 POZIOM 2. 
  
 • Praca nóg krokiem pojedynczym (po chińsku: danbu), praca nóg skokami (po chińsku: tiaobu), 
krokiem dostawnym (po chińsku: bingbu). Znaczenie pracy nóg na zawodach - praca nóg zapewnia 
uderzeniom odpowiedni ruch; praca nóg przy każdym uderzeniu zapewnia dostosowanie środka 
ciężkości i powrót do postawy gotowości. Danbu - najmniejszy krok, w różnych kierunkach, do 
forhendu, do krótkiej piłki, do bekhendu. Bingbu - lekko, szybko, stabilnie. Tiaobu - gdy piłka jest 
szybka, to bingbu nie wystarczy, lepiej zrobić tiaobu; jednocześnie odbicie i przemieszczenie obu nóg.   
 • Serw podstawowy. Naprzemiennie serw podstawowy po przekątnej i po prostej po 10 razy, 
zadaniem jest wykonać co najmniej 18 razy (lub więcej) prawidłowo. 
 • Atak forhend (w skrócie – fh) blisko. Struktura. Jakość: Kontynuacja ataku-fh 130 razy/dwie-minuty 
lub więcej.  
 • Blok bekhend (w skrócie bh) lub atak-bh-blisko (używa się „półwolej bekhend” lub „kontra 
bekhend”, po chińsku „kuaibo”). Struktura. Jakość: Kontynuacja bloku lub kontry bh 130 razy/dwie 
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minuty lub więcej.  
 • Blok-bh+Atak-fh. Struktura. Jakość: Blok-bh-Atak-fh lub Kontra-bh-Atak-fh 31 razy/minutę lub 
lepiej.   
 • Odbiór serwu podstawowego. Odbiór bekhendem i forhendem serwów, po 10 każdy, normą do 
osiągnięcia - zagranie prawidłowo 18 odbiorów serwu lub więcej. 
  
 POZIOM 3. 
  
 • Praca nóg wypadem (po chińsku: kuabu). Kuabu - na bazie danbu należy wykonać znacznie 
obszerniejszy krok; gdy piłka jest szybka i daleko; krok jest dynamiczny, np. grając blok-bh przeciwnik 
nagle zmieni kierunek do szerokiego forhendu; gdy piłka jest wolna możemy zrobić bingbu albo 
tiaobu, ale gdy piłka jest bardzo szybka, musimy zrobić kuabu; robimy dynamiczny wypad nogą 
bliższą przylatującej piłce; Ma Lin w takiej sytuacji często stosował kuabu dla kontratopspina.  
 • Praca nóg -powrót do postawy gotowości.  
 • Serw szybki fh. Serwy szybkie naprzemiennie po prostej i po przekątnej po 10 razy, należy zagrać 
17 lub więcej prawidłowych serwów.  
 • Serw fh z dolną rotacją.   
 • Atak szybki fh z pracą nóg 3-1 (z 3 miejsc do 1 miejsca). Struktura. Jakość: Atak-fh-silny z 3 punktów 
20 uderzeń, zagranie 17 prawidłowych uderzeń lub więcej; twp. Test ataku-fh z 3 
punktów:fhb+fhś+fh-2/3 stołu - 20 uderzeń; norma 17 i więcej; TWP   
 • Blok-bh lub atak bekhend blisko (inaczej kontra bh, półwolej, kuaibo). Struktura. Jakość: Blok-bh 
lub kuaibo-bh 70 razy lub więcej w ciągu minuty.  
 • Blok-kontra-bh+atak-fhb. 3. Blok-kuai-bo-bh+atak-fhb 30x i więcej w ciągu minuty. 
 • Przebicie wolne bh i fh. Charakterystyka i znaczenie: ruch stosunkowo długi; szybkość stosunkowo 
wolna; uderzane w fazie opadania; stosunkowo duża rotacja i zmienność rotacji; jest podstawą do 
opanowania ataku; dlatego ważne jest dobre opanowanie wolnego przebicia.  
 • Odbiór. Odbiór bekhendem i forhendem serwów szybkich (10x) i z dolną rotacją (10x), należy 
osiągnąć 17 lub więcej prawidłowych odbiorów. Test. 6. Odbiór bh i fh serwów szybkich i podciętych 
granych nieregularnie po całym stole, 20 razy, zadaniem jest 17 lub więcej trafionych odbiorów. 
  
 POZIOM 4.  
  
 • Praca nóg krokiem skrzyżnym (po chińsku: jiaochabu, wymawiaj „dziaoczabu”). Jiaochabu jest 
krokiem do ataku.   
 • Serw fh z lewo-boczną górną lub dolną rotacją. Zagranie po 24 serwy-fhb-bocznych-górnych i -
bocznych-dolnych w 6 punktów, zadaniem jest po 20 lub więcej prawidłowych serwów;   
 • Serw forhend z rogu bekhendowego (w skrócie: fhb, inaczej forhend obrócony) szybki-boczno-
górny + Atak.  
 • Serw+Atak.   
 • Smecz fh po półwysokiej piłce. Struktura. Jakość: w prawym rogu z 2/3 stołu zagranie 20 smeczów-
fh z 3 punktów przeciw piłce podwyższonej, zadaniem jest 17 lub więcej poprawnych uderzeń.   
 • Atak bh uchwyt dłoniowy. Struktura. Jakość: z 1/2 stołu, lewej połówki, zagranie 60 lub więcej 
ataków-bh w ciągu minuty.   
 • Kontra bh odwrotna strona piórka. Struktura. Jakość: zagranie 130 lub więcej ataków-bh-
odwrotnym-piórkiem w ciągu 2 minut.   
 • Blok lub kontra bh + Atak fhb + Atak fh. Struktura. Jakość: Zagranie 20 lub więcej cyklów uderzeń: 
blok-bh/kuaibo-bh+atak-fhb+atak-fh.  
 • Blok lub kontra bh + Atak fhb + Atak fh - nieregularnie. Zagranie 30 uderzeń lub więcej blok-
bh/kuaibo-bh+atak-fh z całego stołu i nieregularnie w jeden punkt.  
 • Przebicie szybkie bh, fh.   
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 • Odbiór serwów-fhb-bocznych.  
 • Przebicie wolne bh. 
  
PRZYGOTOWANIE FIZYCZNE 
  
 - Zdobycie wszechstronnego doświadczenia ruchowego, opanowanie różnorodnych umiejętności 
ruchowych z akcentem na koordynację nóg, równomierny rozwój prawej i lewej części ciała.  
  
 - Zaliczenie umiejętności ruchowych objętych programem wychowania fizycznego w szkole: gry i 
zabawy; mini gry sportowe; podstawy gimnastyki i rytmiki; podstawy atletyki terenowej; nauczenie 
się podstaw pływania; jazda na rowerze, na nartach, na łyżwach (według lokalnych tradycji i 
możliwości); 
  
 - Wszechstronny rozwój cech motorycznych z akcentem na zwinność i gibkość. Zaliczenie norm 
sprawności fizycznej. Orientacyjne normy Chłopcy/Dziewczęta 

• szybkość - bieg 30 m (s) 6.0 - 5.5/6.4 - 5.9; 

• zwinność – “koperta-3x5m” (s) 30.5 - 27.5/31.5 - 29.5; 

• siła NN – skok w dal z miejsca (cm) 150 – 170/140 – 160; 

• siła RR – rzut piłką lekarską 2 kg (cm) 410 – 520/380 – 490; 

• siła brzucha – “leżenie-siad” 1 min. (x) 34 – 42/34 – 42; 

• wytrzymałość – bieg 12 min. (m) 2300 – 2500/2000 – 2300; 

• gibkość – skłon tułowia w przód (cm) (+3) - (+8)/(+4) - (+9); 
  
Uwaga! Dokładne opisy testów oraz norm są dostępne w pozycjach: Jerzy Grycan – „Integralny tenis 
stołowy” (2007)  oraz „Program szkolenia w sporcie: Tenis stołowy” (2017).  
 
 - Rozwój koordynacji specjalnej. 
  
 PRZYGOTOWANIE PSYCHICZNE 
  
 - Ukształtowanie silnej motywacji wewnętrznej, zainteresowania treningiem sportowym i tenisem 
stołowym.  
  
 - Ukształtowanie prawidłowych nawyków, związanych z dyscypliną treningową, rozkładem zajęć w 
ciągu dnia - przestrzeganie dyscypliny treningowej (zaangażowanie treningowe), systematyczność, 
punktualność, dbałość o higienę osobistą i otoczenia, wzajemny szacunek. 
  
 - Rozwój świadomości celów i zadań treningu oraz zawodów; zdobywanie podstawowej wiedzy o 
tenisie stołowym, treningu, ćwiczonej technice, taktyce, zawodach, odpoczynku, zasadach higieny, 
współpracy, itd. 
  
 PRZYGOTOWANIE TAKTYCZNE 
  
 - Ukształtowanie gotowości do uczestniczenia w zawodach – poznanie przepisów gry, podstawowych 
ogólnych zasad taktycznych, wstępne określenie systemu gry, rozwój świadomości taktycznej. 
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Treści szkoleniowe – wymagania szczegółowe: 
  
 CHARAKTERYSTYKA OBCIĄŻENIA (ogólne założenia; problem planowania treningu jest problemem 
optymalizacyjnym; konkretne rozwiązania mogą się różnić w zależności od różnych warunków 
szkoleniowych, uzdolnień, struktury kompetencji zespołu, tradycji itp.;): 
  
Objętość treningowa:  
- roczna 400-600 godzin,  
- tygodniowa 8-12 godzin.  
Intensywność – mała. 
Struktura treningu:  
- przygotowanie fizyczne 50-70%, 200-400 godzin (ogólne 140-180, ukierunkowane 60-120);  
- przygotowanie techniczne 25-30%, 100-180 godzin (technika pojedyncza 80-150, złożona 20-50);  
- przygotowanie psychiczne 5-10%, 20-40 godzin;  
- przygotowanie taktyczne 10%, 40-80 godzin. 
Zawody 3-5 dni (w roku)  
 
Objętość treningowa w szkole sportowej:  
-roczna około 600 godzin lekcyjnych,  
-tygodniowa – 15 godzin lekcyjnych. 
Intensywność – mała. 
Struktura treningu:  
- przygotowanie fizyczne wszechstronne – około 160 godzin; 
- przygotowanie fizyczne ukierunkowane – około 80 godzin (w ramach treningu technicznego); 
- przygotowanie techniczne – około 320 godzin;  
- przygotowanie psychiczne – około 40 godzin;  
- przygotowanie taktyczne – około 80 godzin; 
Zawody 3-5 dni (w roku) 
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TRENING FIZYCZNY  
 
Trening fizyczny wszechstronny 
 
5 godzin tygodniowo (160 godzin w roku) powinno zawierać:  
- Gry i zabawy ruchowe;  
- Mini gry sportowe i zabawy z piłkami o różnej wielkości (rzucanie, celowanie, szybkości reakcji itp.), 
zawierające elementy piłki nożnej, koszykówki, piłki ręcznej, siatkówki, badmintona, tenisa, ringo itp.; 
- Atletyka terenowa: bieg, skok, rzut, itp.; 
- Gimnastyka, rytmika, taniec, ćwiczenia ze skakanką, ćwiczenia równoważne, przy muzyce, itp.; 
- Pływanie, jazda na rowerze, nartach, łyżwach, itp. (według lokalnych tradycji i możliwości); 
  
Uwaga! Trening powinien umożliwiać:  
 • zdobywanie wszechstronnego doświadczenia ruchowego; 
 • opanowanie różnorodnych umiejętności ruchowych z akcentem na koordynację nóg;  
 • równomierny rozwój prawej i lewej części ciała;   
 • wszechstronny rozwój cech motorycznych z akcentem na zwinność i gibkość;  
 • zaliczenie umiejętności ruchowych objętych programem wychowania fizycznego w szkole;   
 • zaliczenie norm sprawności fizycznej dla tego etapu. 
  

Trening fizyczny ukierunkowany –  
  
 W ramach każdego treningu technicznego należy poświęcić około 20-25 minut dziennie (około 2 
godziny w tygodniu oraz około 80 godzin w roku) ćwiczeniom sprawności ukierunkowanej 
zawierającej ćwiczenia wstępne z rakietką i piłką, imitacje uderzeń oraz imitacje pracy nóg:   
- Gry i zabawy z piłką i rakietką –  

• Ćwiczenia rozgrzewki z rakietką.  

• Zabawy z piłeczkami.  

• Balansowanie piłki na rakietce.  

• Odbijanie piłki z rakietką.  

• „Gaszenie” piłki na rakietce.  

• Odbijanie piłki od podłogi.  

• Odbijanie piłki od ściany.  

• Odbicia piłki w parach.  

• Przetaczanie piłki na stole.  

• Zabawy z podkręcaniem piłki.  
- Ćwiczenia imitacji uderzeń; Ćwiczenia uderzeń na trenażerach; 
- Ćwiczenia imitacji pracy nóg, ćwiczenia postawy gotowości – Trening techniki postawy i pozycji 
gotowości: Postawa Gotowości. Pozycje Gotowości. Sprawdzaj swoją postawę gotowości w lustrze. 
Ćwicz szybki powrót do postawy gotowości, wykonując wszystkie wstępne ćwiczenia, ćwiczenia 
imitacji pracy nóg, ćwiczenia imitacji uderzeń itp. Pamiętaj o szybkim powrocie do postawy gotowości 
podczas każdego ćwiczenia technicznego przy stole. Studiuj postawę i pozycje gotowości „mistrzów”, 
zwłaszcza reprezentujących twój styl gry. 
 
Uwaga! Trening ten powinien rozwijać koordynację specjalną w tenisie stołowym. 
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ROZGRZEWKA 
  
Cele. Celem rozgrzewki jest: osiągnięcie fizycznej, mentalnej oraz emocjonalnej gotowości do 
występu na treningu lub na zawodach – zwiększenie świadomości ciała, aktywacji, koncentracji na 
zadaniu, podniesienie temperatury ciała, przyspieszenie procesów oddychania, krążenia, akcji serca i 
dostarczania tlenu do mięśni, pobudzenie mięśni do szybkich i dynamicznych skurczów, zwiększenie 
koordynacji ruchu, koordynacji ciała-umysłu, gibkości, szybkości, siły; zapobieganie urazom i 
kontuzjom. 
  
Wskazówki metodyczne:   
 • uważna rozgrzewka przed każdym treningiem i zawodami;   
 • wybór 12-20 ćwiczeń o niskiej i umiarkowanej intensywności, które najbardziej odpowiadają celom 
treningu lub zawodów;   
 • zmienianie ćwiczeń podczas rozgrzewki, aby zachować jej atrakcyjność;   
 • dostosowanie ćwiczenia (rodzaju, intensywności, tempa, ilości powtórzeń itp.) do swojej aktualnej 
„tu i teraz” sytuacji (stopnia zmęczenia, stanu emocjonalnego, sytuacji w zespole, stopnia skupienia 
na zadaniu itp.);   
 • rozpoczęcie fizycznej część rozgrzewki od ćwiczenia dużych mięśni, a następnie przejście do mięśni 
małych; od ćwiczeń wolnych do ćwiczeń bardziej dynamicznych; od ćwiczeń ogólnych, do bardziej 
ukierunkowanych, a następnie do ćwiczeń specjalnych;   
 • rozwijanie swoich indywidualnych ćwiczeń na rozgrzewkę, tak aby pomagały dziecku w najlepszy 
sposób osiągnąć stan optymalnej gotowości;  
 • statyczny stretching (inaczej „rozciąganie”) nie jest wskazany podczas rozgrzewki! – wzmaga 
uczucie zmęczenia, obniża koordynację, zmniejsza gotowość mięśni do silnych, dynamicznych 
skurczów oraz obniża poziom gry;   
 • w zimnych warunkach rozpoczynanie rozgrzewki w dresie;   
 • włączenie aktywizującej muzyki może być pomocne w przygotowaniu ciała-umysłu (np. 
harmonizując działalność mózgu) do głównego ćwiczenia;   
 • wykonywanie wszystkich ćwiczeń uważnie, w skupieniu na ciele, ruchu, oddechu itp.;   
 • wykonanie rozgrzewki przez około 10-20 minut. 
  
Marsz i trucht: marsz, chodzenie na palcach, na piętach, na zewnętrznych częściach stopy, ze 
stopami w pozycji „V”, marsz ze skrętami tułowia, z krążeniem ramion, „medytacja w marszu” itp.; 
trucht, trucht w miejscu, trucht z dodatkowymi zadaniami – krążeniem ramion, równoczesnymi 
wymachami ramion, naprzemiennymi wymachami ramion, dotykanie podłoża, medytacja biegowa 
itp.; różne sposoby przemieszczania się – krokiem dostawnym, skrzyżnym, z wymachem ramion w 
górę, w przód-tył, slalomem, ze zmianą tempa, z przyspieszeniami itp.; skip A i B, półskip – „kolana do 
góry”, „pięty o pośladki” itp.; lekkie podskoki i odbicia – obunóż, na jednej nodze, lewa-prawa, przód-
tył itp.; ćwiczenia szybkości reakcji, zmiana kierunku ruchu itp.; mini gry lub zabawy. 
  
Ćwiczenia kształtujące: ćwiczenia karku – wolne ruchy głowy do przodu i do tyłu, balansowanie lewa-
prawa, krążenia w lewo, w prawo  (szybkie ruchy głowy wokół osi nie są wskazane); ćwiczenia barków, 
ramion, przedramion, nadgarstków, palców – wymachy, krążenia, rozluźnienia itp.; ćwiczenia tułowia 
i bioder – krążenia, skręty, rotacje, rozluźnienia itp.; ćwiczenia nóg – wymachy, krążenia, odbicia, 
skipingi itp. 
  
Ćwiczenia specyficznej koordynacji: imitacja pracy nóg: jednym krokiem, skokami, krok skrzyżny itp.; 
imitacje uderzeń: koordynacja oddechu z uderzeniem, koordynacja ruchu uderzeniowego, 
koordynacja ruchu całego ciała itp. 
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Rozgrzewka przy stole: ćwiczenia podstawowych indywidualnych uderzeń i kombinacji uderzeń oraz 
pracy nóg. 
  
TRENING ŚWIADOMOŚCI CIAŁA I RUCHU 
  
Świadomość ciała to kontakt z odczuciami, wrażeniami, potrzebami i napięciami płynącymi z 
organizmu. Świadomość ciała jest podstawą rozwoju fizycznego, umysłowego, społecznego i 
duchowego. Paradoksalnie, mimo możliwości, jakie stwarza uprawianie sportu, wśród ludzi 
uprawiających sport wyczynowy ten kontakt jest bardzo często mocno przytępiony i zaburzony. 
Efektem braku świadomości ciała są niepotrzebne napięcia, stres, obniżona koordynacja, brak 
lekkości i precyzji ruchu, urazy, kontuzje i choroby. Celem treningu świadomości ciała jest 
utrzymywanie dobrego kontaktu z ciałem i w konsekwencji działanie zgodnie z wewnętrzną 
mądrością organizmu podczas gry, treningu i innych sytuacji. Istnieje wiele systemów ćwiczeń 
świadomości ciała, jak na przykład joga, taijiquan czy ćwiczenia Feldenkraisa. Wszystkie mogą 
uzupełnić specjalny trening jako element treningu wszechstronnego, urozmaicić go i wnieść 
świadomość do każdego ćwiczenia ruchowego, w treningu tenisa stołowego. Na przykład wybrane 
ćwiczenia świadomości mogą być elementem każdej rozgrzewki, jeśli nauczyciel lub trener ma takie 
dodatkowe umiejętności.  
  
TRENING KOORDYNACJI I ZWINNOŚCI 
  
Cele. Celem treningu koordynacji i zwinności jest: opanowanie i rozwój prawidłowych - dobrze 
skoordynowanych (ekonomicznych, dokładnych) oraz o wysokiej jakości (pewnych, szybkich, silnych, 
rotacyjnych itp.) umiejętności technicznych gry w tenisa stołowego, umożliwiających dostosowanie 
się do różnorodnych sytuacji w grze na zawodach (do różnych warunków, stylów, sprzętu itp.); 
opanowanie różnorodnych ogólnych i ukierunkowanych umiejętności ruchowych, wspomagających 
opanowanie i doskonalenie specyficznych umiejętności gry w tenisa stołowego oraz harmonijny 
rozwój całego organizmu; zapobieganie urazom i kontuzjom. 
  
Wskazówki metodyczne.   
 • Do treningu koordynacji i zwinności przydatne mogą być: materiały szkoleniowe do treningu 
technicznego, lustro, kamera wideo, większa ilość (co najmniej 200 sztuk) piłek do „treningu wieloma 
piłkami”, znaczniki do ćwiczeń pracy nóg dla początkujących itp.;   
 • Najlepszy czas na rozwój zdolności koordynacyjnych i zwinności jest wiek 6-12 lat (dla równowagi 
6-8, dla specyficznej koordynacji ruchowej 9-12 lat), jest to najlepszy okres dla intensywnego uczenia 
się ogólnych oraz specyficznych umiejętności technicznych;   
 • Należy najpierw rozwijać ogólne a następnie specyficzne umiejętności;  
 • Im więcej różnorodnych umiejętności opanuje dziecko (im bogatsze zdobędzie doświadczenie 
ruchowe), tym lepiej dla dalszego rozwoju koordynacji i zwinności specjalnej;   
 • Każdego roku należy wprowadzać co najmniej 15% nowych ćwiczeń (w tym również specjalnych);   
 • Trening koordynacji i zwinności można uzupełnić ćwiczeniem wizualizacji poprawnego wykonania 
każdej nowej umiejętności ruchowej;   
 • W przypadku większości ogólnych (uzupełniających) umiejętności, należy opanowywać je, bez 
szczególnego zagłębiania się;   
 • Ucząc się nowej umiejętności należy powtarzać każdy ruch powoli i uważnie, unikając zbędnych 
napięć, dbając o przyjemność odczuć związanych z każdym ruchem, obserwując swoje ciało, 
dostrzegając subtelne różnice w wykonaniu każdego ruchu;   
 • Powtarzając ćwiczenie w umyśle, należy pamiętać, że korekcja obrazu ruchu jest ważniejsza, niż 
korekcja pojedynczego ruchu;   
 • Należy dbać o następującą kolejność doskonalenia zwinności:  
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1 – rozwijanie dokładności ruchu bez szybkości;  
2 – stopniowe zwiększanie szybkość, utrzymując dokładność;  
3 – rozwijanie zdolności przystosowania do różnych i zmiennych warunków, zachowując 
dokładność i szybkość;  
4 – rozwijanie specyficznej wytrzymałości umiejętności, zachowując dokładność, szybkość i 
zdolność przystosowania przez odpowiednio długi czas, bez wyraźnych objawów zmęczenia;   

 • Stosowanie stopniowo coraz bardziej złożonych ćwiczeń w nowych warunkach, na przykład gry 
przeciwko różnym stylom, przeciwko różnym sprzętom, w różnych warunkach itp.;   
 • Stałe zmienianie ćwiczeń treningowych, na przykład stosowanie różnych pozycji wyjściowych, 
różnego sprzętu, różnych warunków ćwiczenia itp.;   
 • Pamiętanie o ćwiczeniu ręki niegrającej;   
 • Wykonywanie ćwiczenia koordynacji i zwinności po dobrej rozgrzewce, wtedy gdy zawodnik jest 
wypoczęty, najlepiej w pierwszej części sesji treningowej (z wyjątkiem czwartej fazy doskonalenia);   
 • Należy ćwiczyć uważnie, z nieosądzającą świadomością, z pozytywną postawą. 
  
Gry i zabawy ruchowe: ringo; badminton; tenis; piłka nożna; zmodyfikowana piłka nożna – w 
podporze tyłem; koszykówka; piłka ręczna; uni-hokej; „dwa ognie” itp. 
  
Gry i zabawy z piłkami: podrzucanie piłki z wykonywaniem różnych zadań – klaśnięcia przed sobą, za 
plecami, przysiad, obrót – złapanie piłki; podania i chwyty różnych piłek, różnymi technikami, z 
partnerem, z partnerem stojącym naprzeciw ściany itp. 
  
Ćwiczenia gimnastyczne: przewroty w przód, w tył itp.; przerzuty bokiem; stania na rękach, na głowie 
itp.; przeskoki przez skrzynię; skoki z obrotami, półobrotami itp.; tory przeszkód z różnymi zadaniami 
– slalom, przewrót, pełzanie, przejście przez równoważnie, skoki itp.; podpór przodem – skokiem 
przejście do podporu tyłem – skokiem przejście do podporu przodem; przysiad podparty – podpór 
przodem – przysiad podparty – wyskok w górę; jak wyżej wyskok w górę z klaśnięciem. 
  
Ćwiczenia w parach: walka o klepnięcie ramienia; uda; kolana itp.; ćwiczenia lustrzane; ćwiczenia 
akrobatyczne; naprzeciw siebie krokiem dostawnym (cwał bokiem) w przeciwnym kierunku w lewo i 
w prawo po około 5 metrów, za każdym razem podczas mijania - klaśnięcie rąk partnera z 
naprzeciwka; jak wyżej, ale tym razem obiegnięcie partnera; jak wyżej, ale tym razem dwukrotne 
obiegnięcie; trucht w parach, w ustawieniu jeden za drugim, prowadzący podaje sygnał palcami, z 
której strony biegnący za nim ma go ominąć, zmiana ról; jak wyżej, ale tym razem stojący z tyłu albo 
przeskakuje, albo przechodzi pod nogami. 
  
Ćwiczenia ze skakanką: bieg w miejscu; bieg w miejscu do tyłu; „nogi razem”, do przodu; „nogi 
razem”, do tyłu; „nogi skrzyżowane” do przodu; „nogi skrzyżowane” do tyłu; skoki na jednaj nodze; 
skoki z wysokim unoszeniem nóg; skoki w przysiadzie; skakanka w jednej ręce; dwóch kręci skakanką, 
jeden skacze; skoki parami; skoki w biegu. 
  
Ćwiczenia zręcznościowe: na stole, kręcenie palcami (przedramieniem) piłeczki do tenisa stołowego 
w prawo, w lewo itp.; kręcenie krzesłem (trzymając za oparcie) używając nadgarstka; żonglerka 
dwoma, trzema piłeczkami; jedną, dwoma rękami itp. 
  
Ćwiczenia wstępne z piłeczką i z rakietką. 
  
Gry i zabawy specjalne: gra niegrającą (niedominującą) ręką; „karuzela” (inaczej nazywana „grą w 
bieganego wokół stołu”, albo „kręcioła”) , „karuzela ze slalomem” itp.; uderzanie piłki z wykonaniem 
określonego zadania, na przykład pełny obrót, przysiad itp.; „raz odbicie prawą ręką, a raz lewą”; 
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przyjęcie piłki na rakietkę, przebicie głową; odbijanie piłki podeszwą buta; odbijanie piłki zza pleców, 
pod nogami, stojąc tyłem do stołu itp.; gra gołą dłonią; gra deską bez okładziny; gra różnym 
uchwytem (np. piórkowym), sprzętem, stylem itp.; gra na dwóch stołach; gra trzech na trzech (przy 
jednym stole). 
  
Ćwiczenia imitacji pracy nóg. 
  
Ćwiczenia imitacji uderzeń: ćwiczenia serwisu z piłką umocowaną na drucie, z piłką do tenisa 
stołowego, z balonem, z kamieniem, kołem itp.; ćwiczenia imitacji uderzeń bez piłki, na kole, w różnej 
pozycji (stojąc, w klęku, w siadzie itp.). 
  
Ćwiczenia zwinności specjalnej wieloma piłkami: adaptacja do różnej rotacji – atakowanie piłki 
podciętej, topspinowej, bez rotacji itp.; adaptacja do różnej siły – lekkiej, mocnej itp.; adaptacja do 
różnego miejsca upadku piłki – krótko-długo, lewa-prawa itp.; gra na dwóch stołach. 
 
 TRENING SZYBKOŚCI 
  
Szybkość jest szczególnie ważną częścią przygotowania pingpongisty. Szybkość powinna być 
akcentowana w każdym elemencie systemu przygotowania do mistrzostwa. Na przykład trening siły 
powinien być głównie treningiem siły dynamicznej, trening koordynacji powinien rozwijać dokładne i 
szybkie ruchy, trening techniczny powinien rozwijać szybkość jako najważniejszą cechę jakości 
techniki, trening taktyczny powinien dać zawodnikowi zdolność dostosowania się do szybko 
zmieniających się sytuacji w grze, trening mentalny natomiast powinien prowadzić do szybkiego 
czytania i do zdolności antycypowania rozwoju sytuacji w grze. 
  
Cel treningu szybkości: rozwój ogólnej, ukierunkowanej i specjalnej szybkości reakcji, ręki grającej, 
startu, ruchu w różnych kierunkach, zmiany kierunku i antycypacji; rozwój szybkości uderzeń i pracy 
nóg, adekwatnie do sytuacji w grze. 
  
Wskazówki metodyczne:   
 • energia dla ruchów maksymalnie szybkich pochodzi z wysoko energetycznych zasobów 
fosforanowych, które są beztlenowe-bezmleczanowe;  
 • Szybkość rozwija się ćwiczeniami o wysokiej intensywności, aktywizując włókna mięśniowe 
szybkokurczliwe, przy wysokim pobudzeniu układu nerwowego;   
 • Nadmiar tkanki tłuszczowej jest szkodliwy dla rozwijania szybkości;   
 • Okresem wrażliwym (krytycznym) dla rozwoju szybkości przemieszczania się jest wiek około 7-14 
lat (dziewczęta 7-12), a szybkości reakcji 9-12; Jest to najbardziej odpowiedni okres dla rozwoju 
szybkości. 
 • Szybkość należy rozwijać od samego początku pracy z początkującymi, pamiętać jednak należy o 
tym, że ćwiczenia wysoko intensywne prowadzą szybko do zmęczenia i należy ograniczać ilość 
powtórzeń;   
 • W planie rocznym trening szybkości powinien zacząć się od początku okresu przygotowawczego i 
stopniowo należy zwiększać jego objętość, aż do okresu startowego, gdzie szybkość powinna być 
akcentowana;   
 • W planie tygodniowym trening szybkości powinien mieć miejsce po dniu odpoczynku lub po 
treningu o małym obciążeniu;   
 • Trening szybkości jest najbardziej skuteczny, kiedy zawodnik jest wypoczęty (niezmęczony), 
dlatego najlepiej jest robić ćwiczenia szybkościowe na początku sesji treningowej i stosować długie 
okresy wypoczynku po każdym ćwiczeniu; ćwiczenia wybrane jako ćwiczenia szybkości powinny być 
dobrze opanowane w wolnym tempie;   
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 • Należy przeprowadzać ćwiczenia szybkości po dokładnej rozgrzewce. 
  
Ćwiczenia szybkości reakcji. Używaj różnych sygnałów – różnych ruchów ręki, ruchów piłki, 
dźwięków odbicia się piłki, gwizdka itp. Akcentuj stosowanie sygnałów wzrokowych. Ćwiczenia: 
zmiana kierunku ruchu po sygnale – na przykład cwał bokiem w lewo lub w prawo, trucht do przodu 
lub do tyłu, przysiad lub wyskok w górę, położenie się lub wyskok w górę itp.; wolny cwał bokiem w 
prawo lub w lewo, po ustalonym sygnale szybki doskok do stołu i powrót; wolny trucht i po 
umówionym sygnale nagłe zatrzymanie, nagła zmiana kierunku, nagłe położenie się i powrót itp.; w 
parach, walka o nadepnięcie stopy partnera, o dotknięcie ramienia, o dotknięcie kolana itp.; w 
postawie gotowości, na różne sygnały trenera - imitacja różnych uderzeń lub pracy nóg w tenisie 
stołowym; w parach, postawa gotowości naprzeciw siebie – „gra cieniowa” czyli jeden z pary inicjuje 
zagranie (uderzenie), drugi z pary odpowiada; przykładowy czas trwania tych ćwiczeń: 2 lub 3 razy po 
40-60 sekund; w parach, jeden z pary stoi naprzeciw ściany trzymając rakietkę w ręku, drugi stoi za 
nim i rzuca piłkę o ścianę w różne miejsca, główny ćwiczący obserwuje sytuację, dostosowuje swoją 
pozycję i odbija piłkę; ćwiczenia specjalne nieregularne. 
 
Ćwiczenia szybkości rąk. Ćwiczenia: szybkie podania i chwyty piłki (kółka ringo) itp.; szybkie zginanie i 
prostowanie przedramiona ręki grającej; szybkie imitacje uderzeń (atak forhend, topspin forhend, 
smecz, topspin bekhend, podcięcie bekhend itp.); szybkie imitacje kombinacji uderzeń – na przykład 
podcięcie bekhend i atak forhend, topspin i smecz, topspin rotacyjny i topspin silny, przebicie i 
topspin, atak bekhend i atak forhend itp.; ćwiczenia wieloma piłkami pojedynczej lub złożonej 
techniki (na przykład 3-8 x 10-30 sekund).  
  
Starty. Ćwiczenia: starty z różnych pozycji – stania, klęku, siadu, leżenia, przysiadu, podporu itp.; 
twarzą do kierunku ruchu, twarzą przeciwnie do kierunku ruchu itp.; 5-10 m sprintu; starty z różnymi 
dodatkowymi ruchami – na przykład obrót, półobrót, przysiad, podpór przodem itp.. 
  
Przyspieszenia. Ćwiczenia: berki; wyścigi; sztafety; sprinty – na przykład 10, 20, 30 m itp.; sprinty 
różnymi sposobami – na przykład cwał bokiem, przodem, tyłem itp.; stepowanie – np. 10-30 sekund; 
bieg w miejscu, bieg z oparciem o ścianę itp.; skip A i B itp.; sprint w dół po powierzchni pochyłej. 
  
Biegi ze zmianą kierunku. Ćwiczenia: bieg lewa – prawa, przód – tył; slalomy – przodem, tyłem, 
cwałem bokiem, twarzą w tym samym kierunku itp.; po różnych zygzakach – „koperta”, „ósemka”, 
„gwiazda”, wokół stołu, po nieregularnych figurach itp.; berki, wyścigi; sprinty z dodatkowymi 
zadaniami do wykonania – np. „sprint – podpór przodem – sprint”, „sprint – obrót – sprint”, „sprint – 
podwójny pełny obrót – sprint” itp.; slalomy między stołami – na przykład „trucht do przodu – sprint 
cwałem bokiem – trucht do tyłu – sprint cwałem bokiem” itp.; ćwiczenia przy stole - ustawienie 
wzdłuż stołu, dotykanie naprzemian prawego i lewego rogu stołu; ustawienie za stołem, dotykanie na 
przemian lewego stojaka siatki i prawego rogu stołu, prawego stojaka siatki i lewego rogu, prawego i 
lewego stojaka siatki itp.; jak wyżej, ale z dodatkowymi zadaniami, na przykład obrót wokół osi, 
imitacja uderzenia, przysiad itp. 
  
Imitacje pracy nóg. Ćwiczenia: praca nóg jednym krokiem; praca nóg skokami; skrzyżna praca nóg; 
różne kombinacje uderzeń i pracy nóg - bekhend i forhend; bekhend i forhend z rogu bekhendowego; 
bekhend, forhend obrócony i forhend; flip forhend, atak bekhend, atak obrócony, atak forhend, atak 
bekhend; podcięcie bekhend, odbiór dropszota forhend itp.; testy zwinności specjalnej. 
  
Imitacje akcji. Ćwiczenia: uderzenia z pracą nóg – odbiór szybkich krótkich i długich piłek; atak 
bekhend i forhend; atak bekhend i atak forhend obrócony; atak bekhend, atak forhend obrócony 
(forhend grany z rogu bekhendowego) i atak forhend; flip, atak bekhend, atak forhend obrócony i 

http://www.integralnytenisstolowy.com/


Narodowy Program Rozwoju Tenisa Stołowego 2018-33 

 

www.integralnytenisstolowy.com 

 

Strona | 16 

atak forhend; podcięcie bekhend i forhend; podcięcie bekhend i kontratopspin forhend; „gra 
cieniowa”. 
  
Trening wieloma piłkami. Piłki mogą być nagrywane przez trenera, sparingpartnera, a czasem też 
robota. Ćwiczenia szybkości mogą przyjmować przykładową formę: 4-10 x 20 sekund pracy + 100 
sekund odpoczynku. Ćwiczenia: regularna praca nóg, jak na przykład odbiór szybkich krótkich i 
długich piłek; atak bekhend i forhend; atak bekhend i atak forhend obrócony; atak bekhend, atak 
forhend obrócony i atak forhend; flip, atak bekhend, atak forhend obrócony i atak forhend; podcięcie 
bekhend i forhend; podcięcie bekhend i kontratopspin forhend itp.; ćwiczenia nieregularnej pracy 
nóg jak na przykład atak forhend z połowy (2/3, całego itp.) stołu; atak bekhend i forhend obrócony z 
(2/3 itp.) stołu; odbiór na przemian długiej i krótkiej piłki; przebicie i podcięcie z całego stołu; 
podcięcie i kontratak z całego stołu itp.; praca nóg do gry podwójnej. 
  
Trening szybkości specjalnej jedną piłką. 
  
TRENING GIBKOŚCI 
  
Gibkość jest istotną cechą motoryczną w tenisie stołowym. Ważna jest zwłaszcza gibkość nóg, 
tułowia i ręki grającej. W związku z różnymi wymaganiami technicznymi, nieco inna gibkość jest 
potrzebna dla różnych stylów gry. Na przykład obrońca potrzebuje większej gibkości niż zawodnik 
atakujący. Gibkość powinna mieć swój wkład w tworzenie skoordynowanego, płynnego, szybkiego 
oraz silnego ruchu. Jest bardzo ważna z taktycznego punktu widzenia, jest niezbędna dla gry ze 
zwodami. Gibkość jest ściśle związana ze stanem umysłu – elastyczny umysł to także elastyczne ciało. 
Jestem jednak przekonany, że zbyt duża gibkość, na przykład w barku ręki grającej, może mieć 
niekorzystny wpływ na grę, a nawet prowadzić do kontuzji. 
  
Cele treningu gibkości: wydłużanie mięśni i ścięgien, utrzymywanie ich elastyczności; zwiększanie 
ruchomości i zakresu ruchu w stawach; przyspieszenie odnowy po wysiłku, redukowanie napięć 
mięśniowych, stymulowanie przepływu krwi, unikanie przykurczów; zapobieganie urazom i 
kontuzjom. 
  
Wskazówki metodyczne:   
 • Najlepszym okresem wrażliwym („krytycznym”) dla rozwoju gibkości jest wiek około 7-12 lat;   
 • Najlepszą metodą dla rozwoju gibkości dzieci jest stretching dynamiczny (ćwiczenia kształtujące), 
stretching pasywny nie jest wskazany i należy go unikać w pracy z dziećmi;   
 • Najlepsze efekty w możliwie najkrótszym czasie pracy z dorosłymi daje metoda stretchingu PNF: (1) 
przyjęcie pozycji do stretchingu, (2) naciskanie w przeciwnym kierunku napinając mięśnie 
antagonistyczne przez 5-10 sekund, (3) relaks, (4) rozciągnięcie mięśni aż pojawi się uczucie 
rozciągnięcia (nie ból) przez 20-60 sekund. Można powtórzyć cały proces 2-4 razy;   
 • Gibkość może być trenowana przez cały sezon;   
 • Należy pilnować, aby dziecko było zrelaksowane i oddychało swobodnie przez cały czas ćwiczenia, 
im większe rozluźnienie tym lepiej dla ćwiczenia gibkości;   
 • Izometryczny statyczny stretching i stretching z partnerem najlepiej jest wykonywać po treningu 
lub po zawodach;   
 • Nie należy wykonywać statycznego stretchingu przed wysiłkiem – osłabia mięśnie, nie zapobiega 
kontuzjom (sprawność zapobiega!), uzasadnione jest robienie stretchingu po wysiłku dla 
przyspieszenia procesów odnowy;   
 • Bardzo korzystne może być włączanie ćwiczenia dynamicznego stretchingu do treningu wcześnie 
rano, nie jest wtedy wskazane wykonywanie stretchingu statycznego, jest on między innymi zbyt 
wyczerpujący dla układu nerwowego;   
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 • Jeśli to tylko możliwe, należy wykonywać stretching pod prysznicem, w saunie, w jacuzzi, w solance 
lub w wannie;   
 • Nigdy nie rozciągać statycznie zimnych mięśni!!   
 • Należy wykonywać stretching uważnie, koncentrując się na mięśniach. 
  
Stretching dynamiczny (ćwiczenia kształtujące). Przyjąć pozycję wyjściową do danego ćwiczenia. 
Zacząć najpierw od wolnego ruchu, a następnie stopniowo zwiększać tempo. Stopniowo zwiększać 
zakres ruchu. Przykładowe ćwiczenia: krążenia barków; krążenia ramion; wymachy ramion w górę, w 
tył itp.; wymachy ramion boczne; skłony tułowia w bok (ręce na biodrach, jedna na biodrze, a druga 
w górę itp.); skręty boczne tułowia – w postawie zasadniczej, w rozkroku, w postawie gotowości itd.; 
krążenia tułowia w postawie gotowości; w leżeniu przodem, skłony tułowia do leżenia podpartego 
przodem; skłony z przytrzymywaniem nóg przez partnera; marsz długimi wypadami, z pogłębianiem 
wypadu; marsz wypadami w bok, z pogłębianiem; ćwiczenia z drabinką gimnastyczną; ćwiczenia z 
partnerem. 
  
Ćwiczenia jogi. Ćwiczenia jogi mogą być znakomitym uzupełnieniem treningu gibkości dla 
zawodników tenisa stołowego. 
  
Ćwiczenia statycznego stretchingu. Stretching statyczny, rozwija gibkość statyczną we wszystkich 
stawach. Jest uznawany za bardziej bezpieczną formę niż stretching dynamiczny. 
  
Ćwiczena stretchingu statycznego z partnerem. Jest to bardzo atrakcyjna forma ćwiczenia gibkości. 
Ważne, aby partner też rozumiał ćwiczenie. 

 
ĆWICZENIA KOŃCOWE 
  
 Wykonywanie przez 7-15 minut końcowych ćwiczeń o niskiej (zmniejszającej się) intensywności 
powinno być rytuałem po każdym treningu i zawodach.  
  
Cele: pomoc w usunięciu kwasu mlekowego z mięśni po wysiłku, zmniejszenie możliwości 
wystąpienia bólu mięśni, przyspieszenie procesów odnowy; obniżenie temperatury ciała i 
spowolnienie pracy serca; zapobieganie kontuzjom i urazom; relaks. 
  
Ćwiczenia ciągłe o niskiej intensywności: wolny bieg, trucht, marsz, gra lewą ręką itp. 
  
Ćwiczenia kompensacyjne: unoszenia tułowia w leżeniu tyłem, kolana ugięte około 90 stopni – 
„brzuszki”; w leżeniu na plecach – “rowerek”; w leżeniu na plecach podciąganie na przemian lewego i 
prawego kolana do klatki piersiowej; w leżeniu na plecach unoszenie klatki piersiowej do góry; w 
leżeniu przodem unoszenie jednocześnie lewej ręki i prawej nogi, a następnie prawej ręki i lewej nogi; 
jak wyżej w leżeniu na brzuchu unoszenie jednocześnie obu rąk i nóg; „superman” – w klęku 
podpartym unoszenie jednocześnie prawej ręki i lewej nogi, wytrzymanie parę sekund i uniesienie 
przeciwnej ręki i nogi; prostowanie pleców; pływanie itp. 
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TRENING TECHNICZNY  
  
8 godzin tygodniowo (320 godzin w roku) należy poświęcić nauce i doskonaleniu techniki gry: 

   
 - uchwytu rakiety piórkowego lub dłoniowego, zasad stosowania (silnych i słabych stron);   
 - postawy i pozycji gotowości;   
 - pracy nóg – małymi krokami; krokiem pojedynczym; krokiem dostawnym; krokiem skokami; 
wypadem; krokiem skrzyżnym;   
 - pracy nóg w różnych sytuacjach w grze: praca nóg do bloku i ataku szybkiego blisko stołu; praca nóg 
przy siatce – odbiór forhendem; praca nóg przy siatce – odbiór bekhendem; praca nóg do topspina 
forhendem; praca nóg do topspina bekhend i forhend; raca nóg do ataku forhendowego z rogu 
bekhendowego – „forhendu obróconego”; praca nóg do ataku z szerokiego forhendu po ataku 
odwróconym; praca nóg do podcięcia bekhend i forhend; praca nóg w obronie bekhend i forhend 
daleko od stołu; praca nóg w obronie po długich i krótkich piłkach przeciwnika.  
 - ataku forhendowego - blisko stołu; w półdystansie; smecza; topspina pewnego;   
 - ataku obróconego forhendem – blisko stołu; w półdystansie; smecza; topspina pewnego;   
 - ataku bekhendowego – blisko stołu; w półdystansie; topspina pewnego;   
 - bloku podstawowego bekhendowego i forhendowego;   
 - przebicia bekhendowego oraz forhendowego wolnego oraz szybkiego;  
 - serwów forhendowych – podstawowych; szybkich; z dolną rotacją; z boczną rotacją;   
 - serwów bekhendowych – podstawowych; szybkich; z dolną rotacją; z boczną rotacją;   
 - serwów w przysiadzie – forhendowych oraz bekhendowych;   
 - podcięcia bekhendowego lekkiego ataku oraz forhendowego lekkiego ataku; dojście do skrótu;   
 - podstawowej techniki złożonej: kombinacja ataku bekhendowego i forhendowego; kombinacja 
ataku bekhendowego i obróconego forhendem; kombinacje przebicia i ataku; kombinacje serwu i 
ataku; kombinacje podcięcia bekhendowego i forhendowego; kombinacje podcięcia oraz przebicia;   
Uwaga! W treningu należy:   
 • akcentować opanowanie prawidłowej (racjonalnej) struktury ruchu podstawowych elementów 
techniki gry;   
 • stale dążyć do osiągnięcia regularności co najmniej 100 uderzeń bez błędu (podstawowych 
uderzeń), umożliwiającej na następnym etapie podjęcie gry na stole z innymi dziećmi;  
 • uwrażliwiać dzieci na estetykę i naturalność ruchu; 
  
 METODY TRENINGU TECHNICZNEGO 
  
 W treningu technicznym możemy wykorzystać następujące metody: trening świadomości, 
wizualizacji, imitacji, metodę podstawową, trening wieloma piłkami, metodę zadaniową. 
  
Trening świadomości. Cały czas, podczas każdego ćwiczenia praktykować „nieosądzającą 
świadomość”, świadomość tego, „co się dzieje tu i teraz”. Wyznaczyć jasny cel każdego ćwiczenia – 
koordynację, pewność, szybkość, siłę, rotację, miejsce upadku piłki, zmienność, przystosowanie itp. 
Przygotowanie pozytywnej postawy na każdy trening techniczny: uważność, koncentracja, 100% 
wysiłku, odpowiedzialność itp. Codzienna praca z dzienniczkiem treningowym – zapisywanie celów, 
planów, monitorowanie przebiegu treningu i efektów. Trenowanie ze świadomością taktyczną.  
  
Wizualizacja. Efektywność każdej techniki zależy od jasności obrazu ruchu w umyśle. Od lat liczne 
badania nad wizualizacją wykazują jej niezwykłą efektywność (na przykład Cai Jiling w nauczaniu 
serwu wysoko podrzucanego). Słynny golfista amerykański Jack Nicklaus wyznał kiedyś, że „udane 
uderzenie to 50% wizualizacji, 40% przygotowania, oraz 10% wykonania”. W procesie nauczania 
ruchu, dla wytworzenia odpowiedniego obrazu w umyśle zawodnika, możemy wykorzystać różne 
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metody: demonstracje wykonania ruchu przez trenera lub zawodnika, film szkoleniowy, kinogramy, 
rysunki itp. Warto wykorzystać opracowane rysunki technik gry dla ich wizualizacji. Dla stworzenia i 
doskonalenia wewnętrznego obrazu każdego ruchu i ćwiczenia, warto obserwować mistrzów tenisa 
stołowego – na żywo, na wideo, DVD itp. Wskazane jest wykorzystanie wszystkich zmysłów dla 
wizualizacji wykonania ruchu. Można wykorzystać różne techniki wizualizacyjne.  
  
Metoda imitacji. Ćwiczenie imitacji uderzeń i pracy nóg jest niezwykłą metodą rozwoju świadomości 
ciała i koordynacji ruchu. Wielu mistrzów świata poświęcało dużo czasu tej metodzie. Jest 
powszechnie stosowaną metodą w Chinach czy Japonii. Można wykorzystać rysunki techniczne do 
ćwiczenia imitacji. Warto wykorzystać lustro dla uzyskania natychmiastowej informacji zwrotnej. 
Bardzo pomocne może być wykorzystanie różnego rodzaju trenażerów (np. „koło do topspina”) do 
ćwiczenia imitacji uderzeń. Pomocne mogą być znaczniki dla pracy nóg.  
  
Trening wieloma piłkami. Zwykle wykorzystanie dużej ilości piłek jest metodą dla zwiększenia 
intensywności uczenia się i treningu technicznego w tenisie stołowym. Metoda ta początkowo 
zastosowana przez japońskich trenerów siatkówki szybko znalazła zastosowanie w latach 60-tych w 
chińskim tenisie stołowym. Metoda ta była jednym z czynników, dzięki którym Chińczycy dominują w 
światowym tenisie stołowym od prawie 50 lat. Z badań z tamtych lat, prowadzonych przez profesora 
Wang Jiazheng’a wynika, że w porównaniu do gry jedną piłką, największe znaczenie ma dla 
doskonalenia najtrudniejszych pojedynczych technik do gry pojedynczej i do gry podwójnej. 
Stosunkowo najmniejsza różnica jest w przypadku ćwiczenia pracy nóg, gdzie gra jedną piłką może 
też mieć wysoką intensywność. Ilość powtórzeń zwiększa się czasem aż dwukrotnie, jeśli stosujemy tę 
metodę. Metoda treningu wieloma piłkami jest znakomitą drogą do nauczania nowej techniki, oraz 
rozwoju sprawności ukierunkowanej i specjalnej. Ważne, aby nie nadużywać tej metody, bo może to 
prowadzić do urazów i kontuzji. Ważne są proporcje treningu wieloma piłkami i jedną piłką.  
  
Piłka może być nagrywana przez maszynę do wyrzucania piłek (robota) lub osobę. Wbrew pozorom 
robot ma małe znaczenie w nauczaniu. Osoba nagrywająca piłki może to robić odpowiednio 
elastycznie, w zależności od przebiegu procesu nauczania (szkolenia). W metodzie wieloma piłkami 
osoba (trener, partner) nagrywająca piłki musi się tego nauczyć. Są dwie podstawowe techniki 
nagrywania: „z odbiciem od stołu”, i „z bezpośredniego odbicia z ręki”. Piłkę można nagrywać blisko 
siatki (na przykład przy nagrywaniu podciętej lub pustej piłki, krótko lub długo), daleko od siatki (na 
przykład przy nagrywaniu topspina) lub też daleko za stołem (na przykład przy nagrywaniu podcięcia 
lub loba). Trening wieloma piłkami może mieć różne formy: trening jednej osoby; trening dwóch osób 
na jednej stronie stołu; trening dwóch osób po przeciwnych stronach stołu itp. 
  
Metoda zadaniowa. Jedną z najlepszych metod doskonalenia pewności i dokładności uderzenia lub 
kombinacji uderzeń jest wyznaczenie zadania do wykonania. Na przykład „zagrać 30 topspinów 
forhendowych na blok bez błędu”. Czas może być ograniczony lub nieograniczony. Część testów Liu 
Tianyanga na poziomach 1-4 są zastosowaniem metody zadaniowej. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

http://www.integralnytenisstolowy.com/


Narodowy Program Rozwoju Tenisa Stołowego 2018-33 

 

www.integralnytenisstolowy.com 

 

Strona | 20 

TRENING TAKTYCZNY   
  
2 godziny tygodniowo należy poświęcić na rozwój taktyczny, na ukształtowanie gotowości do 
uczestniczenia w zawodach:   
- Przepisy gry w tenisa stołowego;  
 - Podstawowe ogólne zasady taktyczne: „pewności”; „szybkości”; „rotacji”; „dokładności”, „zmiany 
miejsca upadku piłki”; „zmiany rytmu gry”; „zmiany rotacji”; „granie ekonomicznie”; „granie 
nieprzewidywalnie”; „granie twórczo”; „wybór, rozwój i granie swojego stylu gry”;  
 - Typy – style gry w tenisie stołowym; wstępne określenie systemu gry;  
 - Rozwój świadomości taktycznej; 
 - Gry treningowe z twórczym zastosowaniem poznanej techniki; 
 - Obserwacja zawodów i udział w zawodach.  
 
 OGÓLNE ZASADY TAKTYCZNE 
  
 Gra właściwa jest istotą zawodów tenisa stołowego i najważniejszym ćwiczeniem w treningu. Ogólne 
zasady taktyczne to zasady „jak grać”, które mają zastosowanie w każdej grze, bez względu na styl gry 
naszego podopiecznego i jego przeciwnika. Mają na celu zorganizowanie gry (uderzeń, kombinacji 
uderzeń) tak, aby uzyskać możliwie najlepszy rezultat gry. Ważne jest nauczenie się stosowania tych 
zasad podczas gier na zawodach. Należy ćwiczyć stosowanie ich jak najpełniej podczas gier 
treningowych.  
  
Trener powinien uczyć dzieci sztuki walki od początku do końca gry i zawodów: „Walcz o 
zwycięstwo od pierwszej do ostatniej piłki”; „Rozwijaj w sobie waleczność podczas gry”; „W granicach 
przepisów gry w tenisa stołowego i zasady fair play zrób wszystko co możesz, aby wygrać”. „Miej 
jasny cel”; „Twórz i podtrzymuj stan optymalnej gotowości podczas gry – koncentrację uwagi, 
pozytywną postawę, determinację, pewność, itp.”; „Od początku do końca zawodów, od początku do 
końca każdej akcji, używaj wszystkich swoich zasobów w drodze do celu”; „Obserwuj uważnie 
sytuację”;. „Sprawdzaj czy zbliżasz się do celu”; „Elastycznie zmieniaj to, co robisz, aż osiągniesz to, 
czego chcesz”; „Bądź czujny i gotowy do odpowiedzi na każdą sytuację w grze”; „Pamiętaj, że  
‘prowadzenie’ czy ‘prowadzenie przeciwnika’ nie jest końcem gry!”; „Pamiętaj, że mecz skończy się 
po ostatniej piłce”; „Walcz o zwycięstwo od pierwszej do ostatniej piłki”.  
 
W ramach treningu taktycznego należy nauczyć dzieci ogólnych zasad taktycznych. 
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TRENING MENTALNY 
  
 W ramach każdego treningu (fizycznego, technicznego i taktycznego) należy rozwijać świadomość 
dzieci: kształtować silną motywację wewnętrzną, zainteresowanie treningiem sportowym i tenisem 
stołowym; kształtować prawidłowe nawyki, związane z dyscypliną treningową, reżimem dnia i higieną 
osobistą. Ważne, by zawodnik miał świadomość celów i zadań treningu i zawodów. Rolą trenera jest 
przekazywanie podstawowej wiedzy o tenisie stołowym, treningu, ćwiczonej technice, taktyce, 
zawodach, odpoczynku, zasadach higieny i współpracy, a także wdrażanie do dyscypliny treningowej 
(zaangażowania treningowego), systematyczności, punktualności, dbałości o higienę osobistą i 
otoczenia. Wszystko to powinno odbywać się w atmosferze wzajemnego szacunku.    
  
TRENING ŚWIADOMOŚCI  
  
Świadomość jest nieosądzającą uważnością na to, co jest. Świadomość to rejestrowanie tego, „co” i 
„jak” się dzieje tu i teraz (nie „dlaczego”!). Jest procesem używania wszystkich swoich zmysłów dla 
doświadczania siebie i otoczenia (lub też innych dostępnych środków, jeśli są potrzebne – na przykład 
urządzeń typu sport-tester, EEG itp.) oraz poradzenia sobie z sytuacją taką, jaka jest. Świadomość to 
zdawanie sobie sprawy z tego „jaka jest teraz sytuacja”, „co się teraz dzieje”, „gdzie jestem”, „co tu 
robię”, „czego doświadczam”, „jakie mam zasoby dla poradzenia sobie z sytuacją”, „co mogę teraz 
zrobić” itd. Świadomość jest głównym elementem i pierwszym krokiem do uważnego działania.  
  
 Aby grać skutecznie w tenisa stołowego, potrzebujesz świadomości tego, co robi przeciwnik, jakie są 
jego ruchy, jaki robi zamach, jaki jest moment kontaktu piłki z rakietką, jak się piłka odbija od rakietki, 
czy dźwięk jest wysoki czy niski, jaki jest tor lotu piłki, jak szybki, jakie jest miejsce upadku piłki itd. 
Należy obserwować swojego przeciwnika cały czas podczas gry.  
  
Cel treningu świadomości. Rozszerzyć i pogłębić świadomość siebie i otoczenia w procesie treningu, 
zawodów i odnowy, umożliwiając jak najpełniejszy proces doskonalenia siebie, swoich umiejętności, 
swojej gry itp. 
  
Materiały pomocnicze: dzienniczek treningowy; urządzenia pomocnicze: sport tester, EEG, relaksator, 
kamera wideo.  
  
W procesie szkolenia FUNdamenty 1 i 2 trener może zastosować następujące ćwiczenia rozwoju 
świadomości dziecka: 
  
 • Rozwijaj świadomość ciała. Świadomość ma szczególne znaczenie dla sportowców. Świadomość 
ciała i ruchu jest podstawą techniki i taktyki gry w tenisa stołowego. „Aby grać, potrzebujesz 
świadomości tego, co się dzieje w Twoim ciele. Rozwijaj swoją wrażliwość na wszelkie bodźce, 
związane ze swoim ciałem. Bądź świadomy swojego ciała podczas różnych sytuacji na treningu, 
zawodach i podczas odnowy. Uświadamiaj sobie odczucia z ciała podczas różnych czynności: kiedy 
leżysz, siedzisz, stoisz, rozgrzewasz się, grasz itp. Ucz się identyfikować odczucia w różnych częściach 
ciała. Bądź świadomy swojego oddechu, napięcia mięśni szczęk, karku czy ramion. Na przykład: 
„Usiądź... przyjmij wygodną pozycję... skieruj swoją uwagę na czoło... oczy... policzki... szczęki... 
język... bądź świadomy wszystkich odczuć płynących stamtąd... czy odczuwasz tam napięcie... zbadaj 
swój kark... jak się tam czujesz... przenieś teraz swoją uwagę na barki... ramiona... przedramiona... 
nadgarstki... palce... jakie sygnały do Ciebie docierają z różnych części lewej i prawej ręki... skup się 
teraz na klatce piersiowej... poczuj bicie swojego serca... obserwuj jak oddychasz... spędź trochę 
czasu obserwując, jak używasz różnych części klatki piersiowej podczas oddechu... czy Twój oddech 
jest płytki czy głęboki... poświęć teraz trochę czasu innym częścią tułowia... jakie masz odczucia z 
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górnej części pleców... dolnej części... miednicy... bioder... poczuj wewnętrzną temperaturę... 
wibracje... ciśnienie... skanuj teraz w podobny sposób kolejno pośladki... uda... kolana... stopy... bądź 
świadomy odczuć płynących z Twojej prawej... i lewej nogi”. 
  
 • Graj z nieosądzającą świadomością. „Bądź świadomy tego, ‘co się dzieje’ podczas gry. Wykorzystaj 
wideo do rozszerzenia swojej świadomości ruchu. Ćwicz nieosądzającą świadomość podczas gry.   
 - Rozwijaj świadomość piłki - toru lotu, wysokości odbicia, miejsca odbicia, długości i kierunku, 
szybkości - dźwięku po odbiciu piłki od rakietki przeciwnika itp.  
 - Rozwijaj świadomość swojego przeciwnika - jego pozycji, postawy gotowości, ruchu, długości 
zamachu, użycia różnych części ciała, kierunku użycia siły, miejsca kontaktu z piłką, kąta rakiety 
podczas kontaktu z piłką itp.  
 - Rozwijaj świadomość odczuć podczas uderzenia piłki - poczuj piłkę całym ciałem, poczuj rakietkę, 
zwróć uwagę na odczucia swego ciała w momencie kontaktu z piłką – w ręce grającej, w palcach, 
nadgarstku, przedramieniu, ramieniu, barku, tułowiu, biodrach, nogach itd.  
 - Rozwijaj świadomość swojego ciała i ruchów swojego ciała - ręki grającej, palców, nadgarstka, 
przedramienia, ramienia, barków, tułowia, bioder, pracy nóg, nie grającej ręki itp.  
 - Rozwijaj świadomość faz ruchu - postawy gotowości, zamachu, ruchu uderzeniowego, kontaktu z 
piłką, wykończenia ruchu, powrotu do postawy gotowości. 
  
 • Graj ze świadomością taktyczną. Bądź świadomy tego, co się dzieje podczas gry. Obserwuj efekty 
każdej swojej akcji podczas gry. Bądź świadomy, jakie jest zastosowanie i jaka jest (Twoja i Twojego 
przeciwnika) skuteczność różnych strategii podczas gry. Wykorzystaj wideo i arkusze obserwacji gry 
dla rozszerzenia swojej świadomości taktycznej podczas gry. 
  
 • Prowadź dziennik doświadczeń. Droga do mistrzostwa w tenisie stołowym jest znakomitą okazją 
do uczenia się o sobie i rozwoju osobistego. Obserwuj się w różnych sytuacjach na treningach, 
zawodach i podczas procesu odnowy. Zacznij prowadzić codzienne notatki na temat swoich 
doświadczeń, sytuacji, Twoich reakcji, marzeń, uczuć, działań i ich rezultatów itp. Napisz codziennie o 
jakimś swoim osiągnięciu. Napisz codziennie o tym, jak poradziłeś sobie z jakąś trudną (nową, 
nieoczekiwaną itp.) sytuacją. Jeśli udało Ci się zrobić coś wyjątkowo dobrze, to napisz więcej 
szczegółów. Pisz swoją własną historię sukcesów. Czytaj ją od czasu do czasu”.  
  
 KOMPONENTY ŚWIADOMOŚCI W TENISIE STOŁOWYM 
  
Na etapach FUNdamenty 1 i 2 trener powinien stopniowo rozwijać specyficzną świadomość dziecka 
w następujących obszarach: 
  
 • Naukowa świadomość: każdy może grać w tenisa stołowego, ale nie każdy dobrze; aby grać dobrze, 
to trzeba opanować mentalne i fizyczne umiejętności zgodnie z obiektywnymi prawami tenisa 
stołowego; „aby to osiągnąć potrzeba, wielu wysiłków Twoich i innych ludzi na treningu i zawodach, 
studiowania naukowej i kulturalnej wiedzy, zgłębienia praw tenisa stołowego, i używania ich jako 
kierunkowskazu w praktyce”. 
  
 • Ciężka i pomysłowa praca: bez ciężkiej pracy nie może być wyników; sama ciężka praca nie 
wystarczy; potrzeba pomysłowej pracy; „możesz zostać dobrym zawodnikiem tylko wtedy gdy 
pracujesz ciężko i pomysłowo; ciężka praca, bez używania mózgu prowadzi do nikąd; ciężka praca jest 
jednak podstawową zasadą”. 
  
 • Atrakcyjny i jasny cel: cel jest niezwykle ważną siłą prowadzącą do silnej woli i odważnych 
praktycznych działań, jeśli zawodnik(czka) nie ma atrakcyjnego i jasnego celu to nie będzie miał 
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również woli i nie podejmie praktycznych odważnych działań; dzieci zazwyczaj zaczynają grę tylko dla 
przyjemności; ale w miarę robionego postępu trener powinien zaszczepić zawodnikowi atrakcyjny i 
jasny cel. 
  
 • Obserwowanie piłki: to podstawa dogłębnego oceniania w tenisie stołowym; zawodnik powinien 
uważnie obserwować ruch przeciwnika (zwłaszcza w momencie uderzenia) i dalej tor lotu piłki; wielu 
ludzi nie dokonuje szybkiej i odpowiedniej oceny, bo nie obserwują piłki odpowiednio uważnie.  
  
 • Szybki powrót do postawy gotowości: „po uderzeniu powinieneś szybko przenieść ciężar ciała i 
wrócić do postawy gotowości przed kolejnym uderzeniem”; niektórzy mają małą świadomość 
powracania do postawy gotowości po uderzeniu i pozostawiają ciężar ciała, ramię i rakietkę w pozycji 
wykończenia uderzenia, i brakuje im czasu na powrót do postawy gotowości.  
  
 • Zwinna praca nóg: piłka przylatuje nieregularnie w różne miejsca i w różnym rytmie, „musisz 
przemieszczać się zwinnie aby przyjmować jak najdogodniejszą pozycję do zagrania z najwyższą 
jakością”; w tenisie stołowym potrzeba techniki uderzeń, ale także jak najlepszej techniki pracy nóg.  
  
 • Szukanie jak najlepszego punktu kontaktu piłki: chodzi o jak najlepszą pozycję kontaktu między 
rakietką, piłką i pozycją ciała; zależy od stylu gry; należy uwzględniać indywidualne warunki, zawodnik 
powinien cały czas szukać najodpowiedniejszego punktu uderzenia w danym momencie. 
  
 • Połączenie ataku szybkiego i topspinowego: z wyjątkiem wysokiej piłki blisko siatki, wszystkie inne 
uderzenia atakujące mogą byc połączeniem uderzenia szybkiego i topspinowego; „gdy grasz atak 
szybki potrzebujesz zwiększenia szybkości i siły, ale też trochę potarcia piłki, dostosowując 
odpowiednio kąt, siłę i topspin uderzenia w momencie kontaktu z piłką; gdy grasz topspin, pomyśl tak: 
najpierw uderzenie, potem potarcie".  
  
 • Czucie ruchu uderzeniowego: „po każdym uderzeniu piłki Twoje mięśnie powinny mieć jasne 
uczucie całego uderzenia, zwłaszcza czucie piłki w momencie kontaktu z piłką; gdy uderzenie było 
nietrafione, powinieneś uświadomić sobie 'co było nie tak', i co powinieneś natychmiast skorygować; 
gdy poprawiasz swoją technikę, Twoje myśli powinny być coraz bardziej specyficzne; gdy piłka 
poleciała w aut, powinieneś ustalić jak daleko piłka poleciała, co w ruchu spowodowało błąd; tylko 
taka świadoma praca umożliwia stały postęp techniczny”. 
  
 • Uchwycenie istoty uderzenia: konieczne jest zobaczenie zewnętrznego obrazu uderzenia, ale 
jeszcze ważniejsze jest zbadanie jego istoty; dobre uderzenie charakteryzuje się szybkim ruchem 
rakiety, wysoką pewnością trafień i zdolnością do poradzenia sobie z różnymi przylatującymi piłkami. 
  
 • Świadomość czasu i przestrzeni podczas uderzenia: „np. dla odbioru topspina przy "kuaidai" 
uderzasz piłkę wznoszącą, "gongda" w najwyższym punkcie, "podcięcie" w fazie opadającej; szybkość 
Twojego ruchu musi być dostosowana do szybkości przylatującej piłki; możesz zagrać silne uderzenie 
dając własną siłę lub pożyczając siłę przylatującej piłki; świadomość przestrzeni wiąże się m.in. z 
ruchem ruchu rakiety, jej kątem, sposobem zastosowania siły itp.”. 
  
 • Świadomość dostosowania się: 
  
 • Dostosowanie siły – „gdy piłka jest wolna i wysoka uderz mocno; gdy jest to przebita piłka z dolną 
rotacją, uderz wykorzystując głównie swoją siłę, ale jednocześnie pożyczając nieco jej własną siłę; gdy 
przylatuje silny topspin (qiqnchong – ćwiczony w ramach programu FUNdamenty 2) ze średnią siłą, 
pożyczaj siłę, ale jednocześnie dodawaj własną; jeśli przylatuje bardzo mocna piłka, to możesz 
uderzyć ją bez zastosowania własnej siły i w następnym uderzeniu szukać okazji do dodania własnej 
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siły”. 
  
 • Dostosowanie kąta rakiety – należy go dostosować w zależności od siły i rodzaju rotacji oraz 
wysokości toru lotu piłki; jeśli przylatuje niska piłka lub z silną dolną rotacją, rakietka powinna być 
odpowiednio otwarta; jeśli piłka jest niska i bez rotacji, to kąt rakiety powinien być prawie prosty; 
jeśli piłka jest wysoka lub ma górną rotację, to kąt rakiety powinien być nachylony. 
  
 • Dostosowanie zamachu – w zależności od rytmu, wysokości toru lotu piłki i rotacji przylatującej 
piłki, należy odpowiednio dostosować szybkość, amplitudę i wysokość zamachu; „jeśli przylatująca 
piłka to topspin, powinieneś trzymać rakietkę nieco wyżej i szybko rozpocząć ruch uderzeniowy do 
przodu bez zamachu; jeśli przylatująca piłka jest niska i z dolną odpowiednio nisko; jeśli przylatuje do 
Ciebie bardzo szybka piłka, musisz skrócić amplitudę zamachu i przyspieszyć własny ruch 
uderzeniowy; jeśli przylatująca do Ciebie piłka jest wolna i wysoka, wydłuż zamach, aby zwiększyć siłę 
smecza”. 
  
 • Dostosowanie ruchów palców - bez względu na to, „której części ciała używasz przy mocnym 
uderzeniu, ostatecznie zawsze palce oddziaływają na rakietę; będąc bliżej piłki, niż każda inna część 
ciała, palce są najbardziej wrażliwe podczas uderzenia; podczas serwowania, w szczególności, 
wszystkie triki które stosujesz w momencie uderzenia, zależą od akcji Twojego nadgarstka i palców; 
należy stale dostosowywać użycie palców do okoliczności”. 
  
 • Dostosowanie kierunku uderzenia – gdy przylatująca piłka jest niska lub z dolną rotacją, należy 
zastosować kierunek siły uderzenia atakującego nieco w górę; „jeśli piłka jest niska i bez rotacji, to 
siła Twojego uderzenia powinna być skierowana głównie w przód; jeśli przylatująca piłka jest wysoka 
lub z górną rotacją, to kierunek siły Twojego uderzenia powinien być w przód – nieco w dół”. 
  
 • Świadomość różnych typów przylatujących piłek po różnych uderzeniach przeciwnika: zawodnik 
powinien nieustannie pracować nad rozróżnianiem typów uderzeń przeciwnika, aby znaleźć najlepszy 
sposób na odegranie ich; niektórzy zawodnicy dobrze radzą sobie tylko ze znajomymi uderzeniami; 
gdy napotykają nieznane i dziwne uderzenie, to nie umieją go odebrać; w takiej sytuacji najlepiej 
zatrzymać się i pomyśleć, co jest takiego specjalnego w tego typu uderzeniu? czy jest długie lub 
krótkie? wolne lub szybkie? z silną rotacją? świadome rozpoznanie zróżnicowanych uderzeń 
przylatującej piłki umożliwia znajdowanie sposobów radzenia sobie z nimi; „krok po kroku rozwijając 
swoje umiejętności różnicowania uderzeń, stale podnosisz poziom gry”. 
  
 • Świadomość powiązania zmienności i stabilności: „powinieneś rozwijać zdolność coraz 
subtelniejszego identyfikowania przylatujących piłek i odpowiednio zmieniać sposoby radzenia sobie 
z nimi, ale... powinieneś jednocześnie rozwijać stabilne sprawdzone sposoby radzenia sobie z 
przylatującymi uderzeniami jednego typu”. 
  
 • Świadomość taktyczna: „uwaga powinna być skupiona na tym jak używasz swoich umiejętności 
technicznych; z jednej strony należy być skupionym na tym jak stosujesz odpowiednią taktykę 
podczas zawodów, bo tylko wtedy możesz wykorzystać swoje umiejętności techniczne; z drugiej 
strony powinieneś rozwijać swoją świadomość taktyczną na każdym treningu technicznym; na 
przykład ćwicząc forhend po przekątnej pamiętaj o zagraniu też pod bardzo szerokim kątem „poza 
światło stołu" lub grając do środka „w ciało partnera"; taki sposób trenowania da Ci znacznie lepsze 
efekty niż gra bezmyślna". 
  
 • Świadomość strategiczna: na treningu i na zawodach powinno się mieć kompleksowe spojrzenie 
na sytuację, tak jak: całoroczny kalendarz rozgrywek, porządek ważności, cele i zadania do 
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zrealizowania na każdych zawodach itp.; czasami koncentrując się na zawodach najważniejszych, 
należy zrezygnować z zawodów mniej ważnych; podczas dużych zawodów należy zadbać o sprawy 
strategiczne jak: selekcja zawodników na zawody, ustalenie priorytetów (zawody drużynowe, gra 
pojedyncza, gra podwójna). 
  
 • Świadomość miejsca upadku piłki: jest to szczególnie ważne podczas zawodów; ogólnie mówiąc, 
bardzo szerokie piłki, zagrania „w ciało”, skróty i głębokie piłki na koniec stołu to zagrania z „dobrym 
miejscem upadku piłki”; jednakże dla różnych zawodników różne miejsca upadku są trudne do 
odebrania; na przykład dla zawodnika, który gra dominująco atak fh, bardzo trudny jest odbiór 
długiego przebicia z silną dolną rotacją szeroko, zwłaszcza po wcześniejszych piłkach granych szeroko 
do fh; przed meczem zawodnik powinien odkryć jakie miejsca są szczególnie niewygodne dla 
przeciwnika i powinien poznać w jakie miejsca on posyła piłki nawykowo. 
  
 • Pamiętanie gry: „podczas gry powinieneś nauczyć się pamiętać taktykę jaką stosujesz Ty i Twój 
przeciwnik; np. takie szczegóły jaki rodzaj serwów zagrał przeciwnik, jak je odbierałeś, co wtedy zrobił 
przeciwnik itp.; dzięki temu wraz z upływem czasu będziesz mógł znacznie rozwinąć swoją 
świadomość taktyczną”. 
  
 • Świadomość rotacji: należy mieć pełną świadomość znaczenia rotacji jako kluczowego czynnika dla 
zdobycia punktu; podczas treningu należy podejmować świadomy wysiłek aby zwiększać i zmieniać 
rotację serwów, przebić, topspinów, lobów itp.. 
  
 • Świadomość przejmowania inicjatywy w grze: należy stale dążyć do przejęcia inicjatywy w grze; 
jest to bardzo ważne; jest starochińskie powiedzenie: „Gdy dwie osoby są równie silne, wygra ten 
bardziej odważny”; osoba, która przejmuje pierwsza inicjatywę w grze, wykazuje większą odwagę; po 
przejęciu inicjatywy należy ją utrzymać aż do wygrania akcji. 
  
 • Świadomość dostosowania do zmieniających się okoliczności: podczas gry zawodnik powinien 
uważnie czytać taktyczne ruchy przeciwnika i szybko zmieniać własną taktykę; podczas gry każdy 
zawodnik stale zmienia swoją taktykę w nadziei uzyskania przewagi; zawodnik, który uważniej 
obserwuje i szybciej potrafi zmienić swoją taktykę odpowiednio do zmieniającej się sytuacji, ma 
większe szanse na zwycięstwo. 
  
 • Świadomość zmiany rytmu gry jest tak samo ważna, jak świadomość zmiany miejsca upadku czy 
rotacji; na przykład po serii silnych topspinów możesz nieco zwolnić i zagrać rotacyjny topspin; 
„zmianę rytmu możesz także zastosować przy serwach, grając różne serwy podobnym ruchem”. 
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WARUNKI REALIZACJI PROGRAMU 
  
 Materialne:   
 • Obiekty i urządzenia: sala, niskie stoły do tenisa stołowego (2-3 razy w tygodniu po 1,5 – 2 godziny), 
pływalnia – raz w tygodniu 1 godzina, sala gimnastyczna z wyposażeniem, boisko do gier i zabaw, 
oraz do mini-gier sportowych, lodowisko, itp. (2-3 razy w tygodniu po 1.5 – 2 godziny), sala 
audiowizualna, szatnie, natryski, itp. Stworzyć praktycznie nieograniczony dostęp do gry w tenisa 
stołowego dla najbardziej utalentowanych osób.  
 • Sprzęt treningowy: lekkie rakietki typu allround, piłki do tenisa stołowego, trenażery (robot, stanki 
biomechaniczne, piłki na sprężynie, piłki na drucie, lustro do ćwiczeń imitacyjnych itp.;), sprzęt do 
przygotowania fizycznego (piłki, łyżwy, skakanki itp.).  
 • Ubranie treningowe: strój do gry, obuwie, dres, buty biegowe itp.  
 • Kompleks materiałów i środków dydaktycznych dla etapu przygotowania wszechstronnego (zestaw 
kinogramów, wideo itp.). 
  
 Społeczne:  
 • Trener, instruktor, nauczyciel wychowania fizycznego; wiedza i umiejętności techniczne, 
podnosząca, życzliwa, zaangażowana i twórcza postawa (ważny „ukryty program”), zwracanie 
szczególnej uwagi na podmiotowe traktowanie dziecka, dużą różnorodność i atrakcyjność form i 
metod treningowych.  
 • Sparingpartnerzy – zapewnienie dziecku silnych sparing-partnerów (trener, rodzice, starsi koledzy z 
klubu itp.;), tak, aby początkujący grali nie tylko z innymi początkującymi.  
 • Organizacja zajęć – trening techniczny indywidualnie lub w małych grupach (2 – 4 osoby), trening 
sprawności fizycznej specjalnej połączony z treningiem technicznym, zawody i trening sprawności 
fizycznej ogólnej w większych (6 – 16 osobowych) grupach, zajęcia teoretyczne w formie krótkich 
pogadanek na przerwach, w szatni, itp., zawody oceniające wszechstronność (wyniki, postępy 
techniczne, sprawność fizyczną, wiedzę, postawę, itp.), zawody zespołowe.  
 • Środowisko społeczne dziecka – taka integracja całego środowiska (trener, rodzice, nauczyciele, 
grupa kolegów, sparing-partnerzy), aby były zaspakajane potrzeby uznania, aprobaty, własnej 
wartości i sukcesu dziecka, szczególnie ścisła współpraca trenera z rodzicami (wspólny front 
wychowawczy, pomoc rodziców w organizacji procesu treningowego). 
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Przydatne linki znalezione w Internecie 2018.11.12: 

Zhao Xia: 赵霞乒乓球教学 直拍篇 

https://www.youtube.com/watch?v=D1Dq5Ay4OdA&index=1&list=PL6gYrMQOpQBCx_JL6EKvpmDw
ZbmnjFoGh 
https://www.bilibili.com/video/av7230417/  
https://www.bilibili.com/video/av7230417/?p=2  
https://www.bilibili.com/video/av7230417/?p=3 
https://www.bilibili.com/video/av7230417/?p=4  
 
„Idź drogą mistrzów”; „Mistrzowie świata uczą Cię jak grać w tenisa stołowego”《走向冠军之路

16DVD》《世界冠军教你打乒乓球》 

http://list.youku.com/albumlist/show/id_26066267.html?  
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Liu Tianyang, 乒乓球九级训练内容与达标标准: 

https://www.youtube.com/watch?v=NsDYadcz6rY&list=PLYbRscEONpFG8ICP1jPTzQqNulQ5USmf4&i
ndex=1 
 
Tang Jianjun, 跟唐博士学打乒乓球（共 25集） 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLHbL2cE5lQXNIFU9Rh11xYIuM4wvN9i0S  
唐建軍 跟我学乒乓 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLA17B5B36C92C6A2B  
 
Zhang Xiaopeng, Zhang Jianru, Da haopingpangqiu, 打好乒乓球新编（共 50集） : 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLHbL2cE5lQXMoy9QMbEhJDws0ayQQGglb  
 

Guo Yunpeng, Table Tennis Training Diary乒乓球训练日记 

https://www.youtube.com/watch?v=uy6jXGVnhi0&index=1&list=PLYbRscEONpFGXIpHLXkd9b-
JdDlopz1nY  
 

ITTF How to play table tennis: 1 / 8 

https://www.youtube.com/watch?v=YWpB0HlPXuA&list=PLIl_mJ3zK7B-5L3sXR0dyRjHpPK1juJHj  
 
Vladimir Samsonov: http://elearning.tibhar.com/ 
 
Killerspin Table Tennis: 
https://www.youtube.com/watch?v=unJ3YIm0gME&index=1&list=PLm2IIMS1Z9ykjN3Mn_7OYtjbYvK
G4JLtm 
 
Alois Rosario, Pingskills: Table Tennis: Coaching Lessons (Beginner Level) 
https://www.youtube.com/watch?v=_Zq-OHCNx7o&list=PLFRMHW2i9LIPOHG7S3zsOQXyidqYVzh77  
 

Warto też śledzić to, co pojawia się na stronach internetowych naszych 
przyjaciół bliższych i dalszych… 
 
BLR   Настольны тэніс навучалае відэа: 
https://www.youtube.com/results?search_query=%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%
BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B+%D1%82%D1%8D%D0%BD%D1%96%D1%81+%D0%BD%D0%B0%D0%
B2%D1%83%D1%87%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B5+%D0%B2%D1%96%D0%B4%D1%8D%D0%B0 
 
BUL   Обучение за тенис на маса: 
https://www.youtube.com/results?search_query=%D0%9E%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%
BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B7%D0%B0+%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%81+%D0%BD%D0
%B0+%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%B0  
 
CRO   Trening stolnog tenisa: 
https://www.youtube.com/results?search_query=Trening+stolnog+tenisa 
 
CZE  Stolní tenisové tréninkové video: 
https://www.youtube.com/results?search_query=Stoln%C3%AD+tenisov%C3%A9+tr%C3%A9ninkov
%C3%A9+video 
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https://www.youtube.com/results?search_query=%D0%9E%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B7%D0%B0+%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%81+%D0%BD%D0%B0+%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%B0
https://www.youtube.com/results?search_query=%D0%9E%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B7%D0%B0+%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%81+%D0%BD%D0%B0+%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%B0
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https://www.youtube.com/results?search_query=Trening+stolnog+tenisa
https://www.youtube.com/results?search_query=Stoln%C3%AD+tenisov%C3%A9+tr%C3%A9ninkov%C3%A9+video
https://www.youtube.com/results?search_query=Stoln%C3%AD+tenisov%C3%A9+tr%C3%A9ninkov%C3%A9+video
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DEN Bordtennis træning: 
https://www.youtube.com/results?search_query=Bordtennis+tr%C3%A6ning  
 
ENG   Table tennis instructional video: 
https://www.youtube.com/results?search_query=table+tennis+instructional+video  
 
ESP Entrenamiento de tenis de mesa: 
https://www.youtube.com/results?search_query=Entrenamiento+de+tenis+de+mesa 
EST   Lauatennis koolitus: 
https://www.youtube.com/results?search_query=Lauatennis+koolitus   
 
FIN   Pöytätennikoulutus: 
https://www.youtube.com/results?search_query=P%C3%B6yt%C3%A4tennikoulutus  
 
FRA   Tennis de table entrainement video:  
https://www.youtube.com/results?search_query=tennis+de+table+entrainement+video 
https://www.youtube.com/channel/UC6lflkpaPilyc1KWrd93WLg  
 
GER   Video zum Tischtennis-Training: 
https://www.youtube.com/results?search_query=Video+zum+Tischtennis-Training  
 
GRE Εκπαίδευση Πινγκ πονγκ: 
https://www.youtube.com/results?search_query=%CE%95%CE%BA%CF%80%CE%B1%CE%AF%CE%B
4%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7+%CE%A0%CE%B9%CE%BD%CE%B3%CE%BA+%CF%80%CE%BF%
CE%BD%CE%B3%CE%BA 
 
HUN   Asztalitenisz edzés videó: 
https://www.youtube.com/results?search_query=Asztalitenisz+edz%C3%A9s+vide%C3%B3 
 
ITA   Allenamento di tennis tavolo: 
https://www.youtube.com/results?search_query=Allenamento+di+tennis+tavolo   
 
JAP 卓球トレーニングビデオ: 

https://www.youtube.com/results?search_query=%E5%8D%93%E7%90%83%E3%83%88%E3%83%A
C%E3%83%BC%E3%83%8B%E3%83%B3%E3%82%B0%E3%83%93%E3%83%87%E3%82%AA 
https://www.youtube.com/watch?v=1AXBsMDM8Oo&t=52s  

 

KOR   탁구 교육 비디오: 
https://www.youtube.com/results?search_query=%ED%83%81%EA%B5%AC+%EA%B5%90%EC%9C%
A1+%EB%B9%84%EB%94%94%EC%98%A4  
 
LAT   Apmācība galda tenisu: 
https://www.youtube.com/results?search_query=Apm%C4%81c%C4%ABba+galda+tenisu  
 
LTV   Stalo teniso treniruočių vaizdo įrašas: 
https://www.youtube.com/results?search_query=Stalo+teniso+treniruo%C4%8Di%C5%B3+vaizdo+%
C4%AFra%C5%A1as 
 
NED   Tafeltennis training: 
https://www.youtube.com/results?search_query=Tafeltennis+training  
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NOR   Bordtennis trening: 
https://www.youtube.com/results?search_query=Bordtennis+trening 
 
POR   Treinamento de tênis de mesa: 
https://www.youtube.com/results?search_query=Treinamento+de+t%C3%AAnis+de+mesa  
 
ROM   Antrenament de tenis de masă: 
https://www.youtube.com/results?search_query=Antrenament+de+tenis+de+mas%C4%83  
 
RUS   Обучение настольному теннису: 
https://www.youtube.com/results?search_query=%D0%9E%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%
BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B
E%D0%BC%D1%83+%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%83 
 
SRB   Тренинг за стони тенис: 
https://www.youtube.com/results?search_query=%D0%A2%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%
BD%D0%B3+%D0%B7%D0%B0+%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B8+%D1%82%D0%B5%D0%
BD%D0%B8%D1%81  
 
SWE   Bordtennis Utbildning: 
https://www.youtube.com/results?search_query=Bordtennis+Utbildning  
 
SVK   Stolné tenisové tréningové video: 
https://www.youtube.com/results?search_query=Stoln%C3%A9+tenisov%C3%A9+tr%C3%A9ningov
%C3%A9+video  
 
SVN   Usposabljanje na namizni tenis: 
https://www.youtube.com/results?search_query=Usposabljanje+na+namizni+tenis  
 
TUR Masa tenisi eğitimi: 
https://www.youtube.com/results?search_query=Masa+tenisi+e%C4%9Fitimi  
 
UKR   Навчальний відео настільний теніс: 
https://www.youtube.com/results?search_query=%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%
BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%B5%D0%BE+%D0%BD%D0%
B0%D1%81%D1%82%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D1%82%D0%B5%D0%B
D%D1%96%D1%81  
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