
Narodowy Program Rozwoju Tenisa Stołowego 2018-33 

www.integralnytenisstolowy.com 

Strona | 1 

Jerzy Grycan 

FUNdamenty 1. 

Zeszyt 3. Blok bekhend. Blok forhend. Serw podstawowy 
forhend. Serw podstawowy bekhend. Technika złożona – 

blok. 

(Materiał pomocniczy do programu FUNdamenty 1 
do użytku wewnętrznego) 

WARSZAWA 2018 

http://www.integralnytenisstolowy.com/


Narodowy Program Rozwoju Tenisa Stołowego 2018-33 
 

www.integralnytenisstolowy.com 
 

Strona | 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Copyright © Jerzy Grycan 2018 
 

Rysunki – Arkadiusz Burtan 
 

Niniejszy podręcznik jest elementem programu FUNdamenty 1 „Od marzenia do mistrzostwa 

w tenisie stołowym”. Żadna jego część, nie może być kopiowana, ani w jakikolwiek sposób 

reprodukowana, powielana, ani odczytywana w środkach masowego przekazu bez pisemnej 

zgody wydawcy (autora). 

W ramach Narodowego Programu Rozwoju Tenisa Stołowego 2018-33 niniejszy podręcznik 

jest darmowym uzupełnieniem programu i może być wydrukowany przez trenerów 

biorących udział w tym programie. 

Wydanie książki dofinansowano ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach 
Narodowego Programu Rozwoju Tenisa Stołowego 2018-33, programu „Pingpongowe 

marzenia z PSE” 
 

Egzemplarz darmowy w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Tenisa Stołowego 
2018-33 

 
ISBN: 978-83-60914-01-4 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.integralnytenisstolowy.com/


Narodowy Program Rozwoju Tenisa Stołowego 2018-33 
 

www.integralnytenisstolowy.com 
 

Strona | 3 

Spis treści: 
 
ZESZYT 01. MODEL SZKOLENIA WSTĘPNEGO W TENISIE STOŁOWYM.  
 
ZESZYT 02. UCHWYTY. POSTAWA GOTOWOŚCI. PRACA NÓG.   
 
ZESZYT 03. BLOK. SERWY PODSTAWOWE. 

• Blok – 4. 
o Blok bekhend dłoniowy – 4. 
o Blok bekhend piórkowy –  
o Blok bekhend piórkowy odwrotny –  
o Blok forhend dłoniowy – 13. 
o Blok forhend piórkowy –  

• Serwy podstawowe – 19. 
o Serw forhend podstawowy dłoniowy – 19. 
o Serw forhend podstawowy piórkowy –  
o Serw bekhend podstawowy dłoniowy – 22. 
o Serw bekhend podstawowy piórkowy –  
o Serw bekhend odwrotny piórkowy –  

• Technika złożona. Blok bekhend + forhend – 26. 

• Przydatne linki – 27. 
 
ZESZYT 04. ATAK BLISKO STOŁU. SERWY SZYBKIE. 
 
ZESZYT 05. ATAK W PÓŁDYSTANSIE. SMECZ FORHEND.  
 
ZESZYT 06. TOPSPIN. 
 
ZESZYT 07. SERWY DOLNE. PRZEBICIE.  
 
ZESZYT 08. PODCIĘCIE PRZECIW LEKKIEMU ATAKOWI. 
  
ZESZYT 09. SERWY BOCZNE.  
 
ZESZYT 10. OGÓLNE ZASADY TAKTYCZNE. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

http://www.integralnytenisstolowy.com/


Narodowy Program Rozwoju Tenisa Stołowego 2018-33 
 

www.integralnytenisstolowy.com 
 

Strona | 4 

Lekcja 1.2.3. Blok bekhend  
 
Przygotowanie: ludzie, sala, sprzęt, materiały szkoleniowe; 
Wstęp: demonstracja bloku bekhend w wykonaniu mistrzów, pokaz mistrzów, wiedza (pożyczanie siły 
- jieli) 10' 
Rozgrzewka: Ćw. W marszu i truchcie; Ćw. kształtujące– krążenia, wymachy, podskoki; Rozgrzewka z 

rakietką - Podbijanie w ruchu; Odbicia od ściany; Odbicia bezpośrednie od ściany; gaszenie piłki; 
gaszenie piłki na rakietce po podrzucie pionowo w górę 10' 
Ćwiczenia imitacji – blok bekhend, blok bekhend z boczną pracą nóg 10' 
Ćw. wieloma piłkami – blok bekhend 20'  
Ćw. i zabawy dowolne – Odbicia piłki od ściany; Gra z robotem; Imitacje; Gra właściwa 20' 
Konkurs - Prawidłowość wykonania bloku bekhend – analiza wideo, ile razy odbijesz blok bekhend bez 
skuszenia 10' 
Ćwiczenia końcowe – stretching, podsumowanie - zbiórka na czerwonej linii, samoocena (postawa na 
treningu, koncentracja, komentarze, uwagi); Zadanie domowe 10' 
 

BLOK SZYBKI BH DŁONIOWY (TUIDANG)  

Charakterystyka i znaczenie: Ważna technika w obronie dla zawodników grających stylami 

atakującymi, w ataku bekhendowym, pomocnicza technika w grze defensorów; ustawienie podobne 

do kuaibo-bh; Jorgen Persson: „podczas pobytu w Chinach trenując blok z całego stołu i przeciwko 

różnym stylom poprawiłem zdecydowanie swoją obronę”; W kombi-ataku może być grany różnymi 

okładzinami dla zmiany rytmu; 

Sposób wykonania: 

• Ustawienie: Przyjmij pozycję około 40 cm za stołem; Utrzymuj zrównoważony ciężar ciała; Ustaw 
stopy szerzej niż barki i równolegle do stołu; Ugnij kolana; Pochyl tułów do przodu;  

• Zamach: Zrób krótki zamach nadgarstkiem i przedramieniem; Dostosuj kąt rakietki do rotacji i siły 
przylatującej piłki;  

• Ruch uderzeniowy: Wykonaj krótki ruch do przodu; Blokuj mocny atak całym ciałem; Wykorzystaj 
siłę przylatującej piłki; Naciskaj palcami rakietkę dla usztywnienia nadgarstka;  

• Kontakt z piłką: Uderz środkowo-górną część piłki w fazie wznoszenia się;  

• Wykończenie: Wykorzystaj lewą rękę dla równowagi;  

• Powróć do postawy gotowości   
 
Monitorowanie: Kontynuacja bloku lub kontry bekhendowej 130 razy/dwie minuty, lub więcej. 
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Tak blokują bekhendem …Feng Yalang (Chiny): 

 
… Ma Long (Chiny), Mistrz Olimpijski 2016, Mistrz Świata 2016, 2018: 

  
… Petr Korbel (Czechy):  
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… Władimir Samsonow (Białoruś): 

  
BLOK BEKHEND PIÓRKOWY (TUIDANG, KUAITUI)  

Charakterystyka i znaczenie: Ważna technika w ataku bekhendowym; w uchwycie piórkowym jest 

odpowiednikiem kuaibo-bh; ustawienie podobne do kuaibo-bh; szybko.   

Sposób wykonania: 

• Ustawienie: Przyjmij pozycję około 40 cm za stołem; Ustaw lewą nogę nieco z przodu, prawą nogę 
nieco z tyłu.  

• Zamach: Ustaw łokieć z przodu i blisko ciała na wysokości brzucha, ...rakietę w pozycji przed 
tułowiem, naturalnie rozluźnione, ..."zamkniętym" i stabilnym kątem rakiety.  

• Ruch uderzeniowy: Wykorzystaj pracę całego ciała; Wykorzystuj przedramię i nadgarstek do 
pożyczania mocy przylatującej piłki. W procesie blokowania piłki, wykorzystaj palec wskazujący i 
środkowy aby naciskały rakietkę, a kciuk pozostaw zrelaksowany.  

• Kontakt z piłką: Uderz piłkę we wczesnej fazie wznoszenia. Uderz środkowo-dolną część piłki. 

• Wykończenie i Powrót i praca nóg: 
  
Monitorowanie: Kontynuacja bloku lub kontry bekhendowej 130 razy/dwie minuty, lub więcej. 
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Tak blokują uchwytem piórkowym … Ma Lin (Chiny), Mistrz Olimpijski 2008 – widok z przodu: 

 
… Ma Lin (Chiny) – widok z boku: 

 
… trenerka Zhao Xia z Pekinu:  
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… oraz Ryu Seungmin, Mistrz Olimpijski 2004 (Korea Południowa): 

      
BLOK BEKHEND PIÓRKOWY-ODWROTNY 
 
Charakterystyka i znaczenie: Ważna technika w nowoczesnym ataku bekhendowym uchwytem 
piórkowym; w uchwycie piórkowym jest odpowiednikiem kuaibo-bh; ustawienie podobne do kuaibo-
bh; szybko;   

Sposób wykonania: 

• Ustawienie: Przyjmij pozycję około 40 cm za stołem;  Utrzymuj zrównoważony ciężar ciała;  Ustaw 
stopy szerzej niż barki i równolegle do stołu; Ugnij kolana;  Pochyl tułów do przodu; 

• Zamach: Zrób krótki zamach nadgarstkiem i przedramieniem; Dostosuj kąt rakietki do rotacji i siły 
przylatującej piłki;  

• Ruch uderzeniowy: Wykonaj krótki ruch do przodu; Blokuj mocny atak całym ciałem; Wykorzystaj 
siłę przylatującej piłki; Naciskaj palcami rakietkę; 

• Kontakt z piłką: Uderz środkowo-górną część piłki w fazie wznoszenia się; 

• Wykończenie: Wykorzystaj lewą rękę dla równowagi; 

• Powrót i praca nóg: Powróć do postawy gotowości 
 
Blok bekhend piórko odwrotne trenerka z Fujian: 
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Zawodnik z Jilin: 

               

Xue Ruikun, trener Wang Hao w szkole wolnego czasu: 
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Wang Hao:  
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Xue Fei mistrz świata juniorów: 
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Lekcja 1.2.4. Blok forhend  
 
Przygotowanie: ludzie, sala, sprzęt, materiały szkoleniowe; 
Wstęp: demonstracja bloku forhend w wykonaniu mistrzów, pokaz mistrzów, wiedza (pożyczanie siły 
- jieli) 10' 
Rozgrzewka: Ćw. W marszu i truchcie; Ćw. kształtujące– krążenia, wymachy, podskoki; 10' 
Ćwiczenia imitacji – blok forhend, blok bekhend z boczną pracą nóg 10' 
Ćw. wieloma piłkami – blok forhend 20'  
Ćw. i zabawy dowolne – Odbicia piłki od ściany; Gra z robotem; Imitacje; Gra właściwa 20' 
Konkurs - Prawidłowość wykonania bloku forhend – analiza wideo, ile razy odbijesz blok forhend bez 
skuszenia 10' 
Ćwiczenia końcowe – stretching, podsumowanie - zbiórka na czerwonej linii, samoocena (postawa na 
treningu, koncentracja, komentarze, uwagi); Zadanie domowe 10' 
 
BLOK FORHEND DŁONIOWY I PIÓRKOWY 
  
Charakterystyka i znaczenie: Blok forhend jest umiejętnością umożliwiającą utrzymanie kontroli w 
sytuacji mocnego ataku przeciwnika i powinien być wykorzystywany z uderzeniami kontrującymi i 
atakującymi; Blok forhendowy jest tylko umiejętnością przejściową, może być efektywny wraz z 
potężnymi atakami i kontratakami, może pomóc w kontroli; Blok forhend może przybrać formę bloku 
aktywnego (jieli) oraz sytuacyjnie pasywnego (xieli); 
 
Sposób wykonania: 

• Ustawienie: Ustaw się blisko stołu; Zrób pracę nóg jednym krokiem dla przyjęcia odpowiedniej 
pozycji; 

• Zamach: Unieś nieco wyżej środek ciężkości niż przy innych uderzeniach 
forhendowych; ...podnosząc nieco przedramię, ...ustawiając rakietkę w ustabilizowanej pozycji, ...z 
zamkniętym kątem rakietki około 70 stopni, ...w pochyleniu tułowia do przodu; 

• Ruch uderzeniowy: Wykorzystaj balans całego ciała podczas blokowania bloku; ...wykorzystaj siłę 
przylatującej piłki, ...wykorzystaj palce w fazie uderzenia; W uchwycie piórkowym kciuk używa siły; 
Grając blok fh przeciwko topspinowi skręć odpowiednio ramię i przedramię do wewnątrz; ...rotacją 
przedramienia dostosuj kąt rakiety; Przy uchwycie piórkowym używając siły kciuka, 

• Kontakt z piłką: Uderz piłkę w fazie wznoszącej; Napnij odpowiednio mięśnie w momencie 
uderzenia; Uderz środkowo-górna część piłki; Zachowaj stabilny kąt rakietki.  

• Wykończenie: 

• Powrót i praca nóg: 
 
Tak blokują forhendem…trener Xue Ruikun (trener Wang Hao ze szkoły wolnego czasu): 
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… Samsonow (widok z przodu): 

 
…Samsonow (widok z lewego boku): 

 
 
…Samsonow (widok z prawego boku): 
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…Yangyang (młoda gwiazda youtube’a): 

 
                                
 
Blok forhend piórkowy Jilin: 
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Profesor Tang Jianjun z Pekińskiego Instytutu Sportu: 

 

Trener Xue Ruikun: 
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Trener, i profesor z prowincji Hebei, Zhang Xiaopeng: 
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Lekcja 1.2.1. Serw forhend podstawowy 
 
Przygotowanie: ludzie, sala, sprzęt, materiały szkoleniowe; 
Wstęp: demonstracja serwu podstawowego forhendem w wykonaniu mistrzów, pokaz mistrzów, 
wiedza (przepisy, serw krótki, serw długi, serw szybki) 10' 
Rozgrzewka z rakietką: balansowanie piłki na rakietce – stanie, marsz, trucht, bieg w różnych 
kierunkach; podbijanie piłki: fh, bh, na przemian fh i bh, slalomy; podrzucanie piłki: zabawy z 

podrzucaniem piłki pionowo w górę, ustawienie, prawidłowe trzymanie piłki na dłoni, podrzut; 
ćw. w marszu i truchcie; ćw. kształtujące– krążenia, wymachy, podskoki 10' 
Ćwiczenia imitacji – serwu podstawowego forhendem, w różnych miejscach stołu 10' 
Ćw. wieloma piłkami – serwu podstawowego forhendem: długi, krótki 20'  
Ćw. i zabawy dowolne – serw podstawowy forhendem i gra po całym stole 20' 
Test - prawidłowość wykonania serwu podstawowego forhendem – analiza wideo, czy potrafisz zagrać 
serw podstawowy forhendem jako długie i krótkie do bh, fh i do środka 10' 
Ćwiczenia końcowe – stretching, podsumowanie - zbiórka, samoocena (postawa na treningu, 
koncentracja, komentarze, uwagi); zadanie domowe 10’ 
 
SERW FORHEND PODSTAWOWY  

Charakterystyka i znaczenie: Jest to pierwsza technika serwisowa, i dlatego należy bardzo dokładnie 

pracować nad ustawieniem, podrzutem, zamachem, kontaktem z piłką itd. tak, aby ten trening był 

punktem odniesienia do nauki kolejnych serwów.  

Sposób wykonania: 

• Ustawienie: Ustaw się w prawym rogu stołu; ... lekko bocznie z lewą nogą z przodu, prawą nieco z 
tyłu; ...z piłeczką umieszczoną na lewej otwartej dłoni z kciukiem odwiedzionym; Upewnij się, że 
piłeczka jest powyżej powierzchni stołu, za końcową linią oraz między przedłużeniem bocznych linii 
stołu. 

• Podrzut: Podrzuć piłeczkę co najmniej 16 cm pionowo w górę; Możesz także podrzucić piłeczkę 
wyżej, używając więcej siły, utrzymując piłeczkę na dłoni nad powierzchnią stołu;  

• Ruch uderzeniowy: Gdy piłeczka opada zacznij ruch uderzeniowy z tyłu do przodu; ...utrzymując 
rakietkę nieco nachyloną do przodu.  

• Kontakt z piłką: Uderz środkowo-górną część piłki; ...dostosowując kierunek użycia siły do serwu 
po przekątnej lub po prostej. 

• Powrót: Po uderzeniu pierwsze odbicie powinno być na środku połówki stołu osoby serwującej. 
 
Serw forhend podstawowy uchwytem dłoniowym… poniżej Yang Zhigang: 
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Wychowanka trenerów z prowincji Hebei: 

    
Trenerka Zhang Jianru z prowincji Hebei: 

 

        
 
Serw forhendowy podstawowy uchwytem piórkowym…demonstrują kolejno poniżej Hou Li, trenerka z 
Fujian oraz trener Zhang Xiaopeng: 
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Trenerka z prowincji Fujian: 

 
Trener Zhang Xiaopeng: 
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Lekcja 1.2.2. Serw bekhend podstawowy 
  
Przygotowanie: ludzie, sala, sprzęt, materiały szkoleniowe; 
Wstęp: demonstracja serwu podstawowego bekhendem w wykonaniu mistrzów, pokaz mistrzów, 
wiedza (przepisy, serw krótki, serw długi, serw szybki) 10' 
Rozgrzewka z rakietka: balansowanie piłki na rakietce – stanie, marsz, trucht, bieg w różnych 
kierunkach; podbijanie piłki: fh, bh, na przemian fh i bh, slalomy; podrzucanie piłki: zabawy z 

podrzucaniem piłki pionowo w górę, ustawienie, prawidłowe trzymanie piłki na dłoni, podrzut; 
ćw. w marszu i truchcie; ćw. kształtujące– krążenia, wymachy, podskoki 10' 
Ćwiczenia imitacji – serwu podstawowego bekhendem, w różnych miejscach stołu 10' 
Ćw. wieloma piłkami – serwu podstawowego bekhendem: długi, krótki 20'  
Ćw. i zabawy dowolne – serw podstawowy bekhendem i gra po całym stole 20' 
Test - prawidłowość wykonania serwu podstawowego bekhendem – analiza wideo, czy potrafisz zagrać 
serw podstawowy bekhendem jako długie i krótkie do bh, fh i do środka 10' 
Ćwiczenia końcowe – stretching, podsumowanie - zbiórka, samoocena (postawa na treningu, 
koncentracja, komentarze, uwagi); zadanie domowe 10’ 
  
SERW BEKHEND PODSTAWOWY  

Charakterystyka i znaczenie: Jest to pierwsza technika serwisowa bekhendem, dlatego należy bardzo 

dokładnie pracować nad ustawieniem, podrzutem, zamachem, kontaktem z piłką itd. tak, aby ten 

trening był punktem odniesienia do nauki kolejnych serwów bekhendowych.   

Sposób wykonania: 

• Ustawienie: Ustaw się w lewym rogu stołu; ... lekko bocznie z prawą nogą z przodu, lewą nieco z 
tyłu; ...przy uchwycie dłoniowym możesz ustawić się równolegle do stołu; ...z piłeczką umieszczoną 
na lewej otwartej dłoni z kciukiem odwiedzionym. Upewnij się, że piłeczka jest powyżej 
powierzchni stołu, za końcową linią oraz między przedłużeniem bocznych linii stołu. 

• Podrzut i zamach: Podrzuć piłeczkę co najmniej 16 cm pionowo w górę; Możesz także podrzucić 
piłeczkę wyżej, używając więcej siły, utrzymując piłeczkę na dłoni nad powierzchnią stołu. 
Jednocześnie z podrzutem zrób mały skręt tułowia w lewo wraz z zamachem rakietki w tył-w-lewo.  

• Ruch uderzeniowy: Gdy piłeczka opada zacznij ruch uderzeniowy z tyłu do przodu-nieco-w-górę-
w-prawo; ...utrzymując rakietkę nieco nachyloną do przodu.  

• Kontakt z piłką: Uderz środkowo-górną część piłki; ...dostosowując kierunek użycia siły do serwu 
po przekątnej lub po prostej. 

• Powrót: Po uderzeniu pierwsze odbicie powinno być na środku połówki stołu osoby serwującej.  

Monitorowanie: Test. Naprzemiennie serw podstawowy po przekątnej i po prostej po 10 razy, 

zadaniem jest co najmniej 18 razy prawidłowo lub lepiej. 
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Serw bekhend podstawowy dłoniowy… demonstruje młody adept z filmu szkoleniowego z Bandao 
(Chiny): 

 
Pokaz trenerki z filmu szkoleniowego z Fujian: 

 
Trenerka Zhang Jianru: 
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Wychowanek trenerów z filmu „Da hao pingpangqiu”: 

 
Serw bekhend podstawowy uchwytem piórkowym… demonstruje trenerka z filmu szkoleniowego z 
Fujian: 

 
 
 
Trener Zhang Xiaopeng z filmu „Grać dobrze w tenisa stołowego” („Da hao pingpangqiu”): 
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Serw bekhend piórkowy odwrotną stroną. 
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Lekcja 1.2.5. Blok bekhend + forhend  
 
Przygotowanie: ludzie, sala, sprzęt, materiały szkoleniowe; 
Wstęp: demonstracja bloku bekhend + forhend w wykonaniu mistrzów, pokaz mistrzów, wiedza 
(pożyczanie siły - jieli) 10' 
Rozgrzewka: Ćw. W marszu i truchcie; Ćw. kształtujące– krążenia, wymachy, podskoki; 10' 
Ćwiczenia imitacji – blok bekhend + forhend, blok bekhend  + forhend z boczną pracą nóg 10' 
Ćw. wieloma piłkami – blok bekhend  + forhend 20'  
Ćw. i zabawy dowolne – Odbicia piłki od ściany; Gra z robotem; Imitacje; Gra właściwa 20' 
Konkurs - Prawidłowość wykonania bloku bekhend + forhend  – analiza wideo, ile razy odbijesz blok 
bekhend  + forhend bez skuszenia 10' 
Ćwiczenia końcowe – stretching, podsumowanie - zbiórka, samoocena (postawa na treningu, 
koncentracja, komentarze, uwagi); Zadanie domowe 10' 
 

Lekcja 1.2.6. Blok bekhend + forhend-ze-środka  
 
Przygotowanie: ludzie, sala, sprzęt, materiały szkoleniowe; 
Wstęp: demonstracja bloku bekhend + forhend-ś w wykonaniu mistrzów, pokaz mistrzów, wiedza 
(pożyczanie siły - jieli) 10' 
Rozgrzewka: Ćw. W marszu i truchcie; Ćw. kształtujące– krążenia, wymachy, podskoki; 10' 
Ćwiczenia imitacji – blok bekhend + forhend-ś, blok bekhend  + forhend-ś z nieregularną boczną pracą 
nóg 10' 
Ćw. wieloma piłkami – blok bekhend  + forhend-ś 20'  
Ćw. i zabawy dowolne – Odbicia piłki od ściany; Gra z robotem; Imitacje; Gra właściwa 20' 
Konkurs - Prawidłowość wykonania bloku bekhend + forhend-ś  – analiza wideo, ile razy odbijesz blok 
bekhend  + forhend-ś bez skuszenia 10' 
Ćwiczenia końcowe – stretching, podsumowanie - zbiórka, samoocena (postawa na treningu, 
koncentracja, komentarze, uwagi); Zadanie domowe 10' 
 

Lekcja taktyczna 1.2.7. Zasada taktyczna: Gram pewnie (patrz trening taktyczny) 
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Przydatne linki znalezione na Internecie 31.10.2018: 
 
Dr Liu Tianyang: 
https://www.youtube.com/watch?v=AyglgPok4QQ  
https://www.youtube.com/watch?v=FBFIU35zTQg&list=PLYbRscEONpFG8ICP1jPTzQqNulQ5USmf4&i
ndex=8  
 
Da hao pingpangqiu: 
https://v.qq.com/x/page/e0186qlsd6n.html 
 
ITTF: 
https://www.youtube.com/watch?v=DNg6i4wQIa0 
 
Killerspin Table Tennis: 
https://www.youtube.com/watch?v=Venkf7VjNy0&index=25&list=PLm2IIMS1Z9ykjN3Mn_7OYtjbYvK
G4JLtm  
https://www.youtube.com/watch?v=1B5OBiKXZ4Q 
 
Jia Yangyang: 
https://www.youtube.com/watch?v=VlhRssy4PEc  
https://www.youtube.com/watch?v=_Rjxwt9XF5g  
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