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Lekcja 1.3.1. Atak forhend blisko stołu (kuaigong) 
 
Przygotowanie: ludzie, sala, sprzęt, materiały szkoleniowe. 
Wstęp: demonstracja Atak forhend blisko stołu w wykonaniu mistrzów, pokaz mistrzów, wiedza (ruch 
biczowy całego ciała) 10' 
Rozgrzewka: Ćw. w marszu i truchcie; Ćw. kształtujące– krążenia, wymachy, podskoki; 10' 
Ćwiczenia imitacji – Atak forhend blisko stołu, Atak forhend blisko stołu z boczną pracą nóg 10' 
Ćwiczenia wieloma piłkami – atak forhend blisko stołu 20'  
Ćwiczenia i zabawy dowolne - Odbicia piłki od ściany; Gra z robotem; Imitacje; Gra właściwa 20' 
Konkurs - Prawidłowość wykonania ataku forhend blisko stołu – analiza wideo, „ile razy odbijesz atak 
forhend bez skuszenia” 10' 
Ćwiczenia końcowe – stretching, podsumowanie - zbiórka, samoocena (postawa na treningu, 
koncentracja, komentarze, uwagi); Zadanie domowe 10' 
 
ATAK FORHEND BLISKO STOŁU  
 
Charakterystyka i znaczenie: Liu Tianyang powiedział, że jest ponad 100 technik w tenisie stołowym; w tym ponad 
20 różnych technik ataku forhendowego; podstawową techniką jest atak-fh-blisko; szczególnie ważne jest dobre 
opanowanie jej zarówno w rogu forhendowym (atak-fh) oraz w rogu bekhendowym (atak-fhb);  W. Schlager mówi 
o ataku szybkim (2011): przedstawiciele klasycznego ataku szybkiego grają krótkimi czopami; atak szybki jest 
świetnym środkiem do ćwiczenia szybkiego rytmu, pracy nóg, koordynacji, szybkiej reakcji; atak szybki daje kontrolę 
nad uderzeniami, ruchem i rytmem;  atak blisko stołu to podstawowa technika w tenisie stołowym; to jedno z 
pierwszych uderzeń których powinien nauczyć się początkujący; ma coraz mniejsze znaczenie w męskim tenisie 
stołowym, ale nadal jest elementem rozgrzewki na każdym treningu; jest to pożyteczny rytuał; Zhang Xiaopeng i 
Zhang Jianru podkreślają, że atak uchwytem dłoniowym należy grać takim samym ruchem jak uchwytem 
piórkowym; w uchwycie piórkowym kciuk naciska; Li Tao mówi, że atak forhend jest w tenisie stołowym 
najważniejszą techniką. 

Sposób wykonania: 

• Ustawienie: „Obserwuj uważnie piłkę  i przeciwnika w pozycji gotowości; Ustaw się ...blisko stołu, 
około 50 cm za stołem; ...nogi na szerokości barków, ciało nieco skręcone w prawo, ...lekko bocznie, 
z lewą nogą lekko z przodu, prawą nogą lekko z tyłu, Przy ataku obróconym ustaw się bardziej 
bokiem z lewą nogą z przodu, prawą z tyłu”. 

• Zamach: „Wykonaj krótki zamach w tył - w prawo; Skręć tułów i przenieś środek ciężkości na prawą 
nogę; Zarówno bark, jak i łokieć powinny być odpowiednio rozluźnione; Rozluźnij bark”. 

• Ruch uderzeniowy: „Zrób krótki, szybki, swobodny ruch uderzeniowy do przodu, nieco w górę w 
kierunku czoła; Użyj głównie przedramienia. Pożyczaj dużo siły przylatującej piłki (jieli). Czasami po 
lekkiej piłce wykorzystaj całe ciało dla zagrania biczowego ruchu (fali); Tułów prowadzi ramię, 
ramię prowadzi przedramię, nadgarstek zachowaj stabilny; Podczas uderzenia przenoś środek 
ciężkości z prawej nogi na lewą; W uchwycie piórkowym wykorzystaj nacisk kciukiem dla 
zwiększenia siły uderzenia, mając jednocześnie rozluźniony palec wskazujący. Aby zagrać po 
przekątnej użyj siły głównie w kierunku w przód”.  

• Kontakt z piłką: „Uderz środkowo-górną część piłki w późnej fazie wznoszenia lub w najwyższym 
punkcie. Uderz środkowo-górną część piłki z maksymalną szybkością rakietki; Podczas uderzenia 
ciężar ciała rozłożony równomiernie; Podczas uderzenia przenoś ciężar ciała z prawej na lewą nogę. 
Utrzymuj ramię naturalnie zrelaksowane, kąt ramienia około 90-120 stopni; Kąt rakiety około 80 
stopni; aby zagrać po prostej, użyj siły głównie w kierunku do przodu”. 

• Wykończenie ruchu: „Wykorzystaj lewą rękę dla równowagi; W trakcie uderzenia przenieś ciężar 
ciała z prawej na lewą nogę”. 

• Powrót i praca nóg: „Powróć jak najszybciej do postawy gotowości; Ustawiaj się nogami do 
każdego kolejnego uderzenia. Podczas ataku fhb (atak forhend blisko z rogu bekhendowego) dla 
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małego przemieszczenia się w prawo lub w lewo używaj głównie pracy nóg jednym krokiem 
(danbu). Gdy piłka przylatuje nieco dalej w lewo lub w prawo użyj kroku dostawnego (bingbu) lub 
skokami (tiaobu)”.  

 
Atak forhend blisko stołu dłoniowy (kuaigong) Ma Long: 
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Wang Liqin demonstruje atak forhend blisko stołu: 
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Atak forhend blisko stołu Samsonowa: 
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Atak forhend blisko stołu piórkowy (kuaigong) demonstruje Ma Lin: 

 

Wang Hao: 
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Atak szybki forhend blisko stołu uchwytem piórkowym demonstruje trenerka Zhao Xia z Uniwersytetu 

Sportu w Pekinie: 
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Atak forhend blisko stołu uchwytem piórkowym gra mistrz olimpijskie z Aten 2004 – Ryu Seungmin: 

 

 

Atak forhend blisko stołu obrócony dłoniowy (kuaigong) trenerka Zhang Jianru z Hebei oraz jej 

wychowankowie z filmu „Da hao pingpangqiu” 16 godzinnego filmu szkoleniowego rekomendowanego 

przez Chiński Związek Tenisa Stołowego: 
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Atak forhend blisko stołu obrócony piórkowy (kuaigong) demonstruje Liu Guoliang: 

 

 

Atak forhend obrócony zawodnika z Korei Północnej: 
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Lekcja 1.3.2. Atak bekhend blisko stołu (kuaibo) 
 
Przygotowanie: ludzie, sala, sprzęt, materiały szkoleniowe. 
Wstęp: demonstracja Atak bekhend blisko stołu w wykonaniu mistrzów, pokaz mistrzów, wiedza 
(zasada trzech trójkątów) 10' 
Rozgrzewka: Ćw. W marszu i truchcie; Ćw. kształtujące– krążenia, wymachy, podskoki; 10' 
Ćwiczenia imitacji – Atak bekhend blisko stołu (kuaibo), Atak bekhend blisko stołu (kuaibo) z boczną 
pracą nóg 10' 
Ćwiczenia wieloma piłkami – atak bekhend blisko stołu 20'  
Ćwiczenia i zabawy dowolne - Odbicia piłki od ściany; Gra z robotem; Imitacje; Gra właściwa 20' 
Konkurs - Prawidłowość wykonania ataku bekhend blisko stołu – analiza wideo, „ile razy odbijesz atak 
bekhend bez skuszenia” 10' 
Ćwiczenia końcowe – stretching, podsumowanie - zbiórka, samoocena (postawa na treningu, 
koncentracja, komentarze, uwagi); Zadanie domowe 10' 
 
ATAK BEKHEND BLISKO STOŁU (kuaibo) 
  
Charakterystyka i znaczenie: Atak bekhend dłoniowy oraz atak bekhend odwrotną stroną uchwytu 
piórkowego są  analogicznymi technikami z tradycyjnym blokiem uchwytem piórkowym; We 
wszystkich tych technikach należy uderzyć piłkę w fazie wznoszenia toru lotu piłki; W uderzeniu należy 
wykorzystać siłę przylatującej piłki, wykorzystując krótki ruch do przodu przedramienia i nadgarstka; 
Atak bekhend blisko stołu można wykorzystać dla zablokowania ataku przeciwnika i z dogodnej piłki 
przejść do kontrataku, używając własnej siły krótkim i szybkim ruchem; Jest to ważna technika w ataku 
bekhendowym; wraz z blokiem uchwytem piórkowym jest podstawą wielu innych technik ataku 
bekhendowego: kuadai, topspin itp.;  Należy opanować atak bekhend blisko stołu w różne miejsca (po 
przekątnej, po prostej, itp.).  
  
Sposób wykonania: 

• Ustawienie: „Ustaw się blisko stołu równolegle do stołu; ... lub z lewą nogą nieco z przodu, prawą 
nieco z tyłu; ...w odległości około 40 cm od stołu; ...ze stopami na szerokości barków; ...ciężarem 
ciała rozłożonym; ...w pochyleniu; ...piętami lekko uniesionymi”.  

• Zamach: „Zrób krótki zamach rakietką w kierunku brzucha; Zamach ramieniem, przedramieniem i 
nadgarstkiem do tyłu, nieco w bok; Wciągnij brzuch; Skręć tułów; ...z nadgarstkiem nieco 
skręconym do tyłu, do wewnątrz”.  

• Ruch uderzeniowy: „Wykonaj krótki i szybki ruch w przód- nieco w górę; Zrób ruch 
przedramieniem w-przód-nieco-w-prawo; Wykorzystaj głównie siłę przylatującej piłki (jieli); Lekko 
nachyloną rakietką”.  

• Kontakt z piłką: „Uderz środkowo-górną część piłki w fazie wznoszącej; uderzenie w najwyższym 
punkcie; Wykorzystaj nadgarstek elastycznie dla kontroli uderzenia”.  

• Wykończenie: „Zapewnij rozluźnione wykończenie ruchu w przód”.  

• Powrót i praca nóg: „Powróć jak najszybciej do postawy gotowości”. 
 

Monitorowanie: Kontynuacja bloku lub kontry bh 130 razy/dwie minuty lub więcej. 
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Atak bekhend blisko stołu dłoniowy (kuaibo) Ma Long: 

 

 

Trenerka Zhang Jianru z Hebei: 
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Samsonow: 

 

 
ATAK BEKHEND PIÓRKOWY ODWROTNĄ STRONĄ 
  
Charakterystyka i znaczenie: To ważny środek do utrzymania piłki i czasem też do zdobywania 
punktów. Forhend opiera się głównie na ataku-fali, a bekhend zawiera dużo jieli; Według chińskiej 
tradycji bekhend daje głównie utrzymanie i kontrolę piłki (jieli), ale powinien też zawierać rozwój 
mocnego ataku (fali), umiejętności ataku; Charakteryzuje się: krótkim ruchem, dużą szybkością, 
głównie pożyczaniem siły (jieli).  
Sposób wykonania: 

• Ustawienie: „Ustaw się tak samo jak przy kuaibo uchwytem dłoniowym. ...około 40-50 cm za 
stołem, ...z nogami rozstawionymi, ...przodem do piłki, ...z lewą nogą lekko z przodu, Dostosuj 
pozycję do przylatującej piłki”.  

• Zamach: „Wykonaj krótki zamach przedramieniem do tyłu, ...obniżając nieco środek ciężkości w 
dół, ...z małym skrętem nadgarstka do wewnątrz, ...rakietką nachyloną ('zamkniętą', skierowaną w 
dół)”.  

• Ruch uderzeniowy: „Zrób ruch taki sam jak przy kuaibo uchwytem dłoniowym; ...wykorzystując 
głównie siłę przedramienia, ...krótkim ruchem głównie-w-przód-w-prawo; ...i czasem po lekkiej 
przylatującej piłce, można dodać dodatkową siłę (fali), dodając nieco nadgarstka”.  

• Kontakt z piłką: „Uderz i nieznacznie też potrzyj środkowo-górną część piłki, ...w fazie wznoszenia”.  
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Monitorowanie: Zagranie 130 lub więcej ataków-bh-piórkowych-dłoniowych w ciągu 2 minut; Blok-bh 
lub kuai-bo-bh 70 razy lub więcej w ciągu minuty. 
 

Atak bekhend blisko stołu piórkowy (kuaibo) Ma Lin: 
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Poniżej atak bekhend w wykonaniu Wang Hao: 

 

 

http://www.integralnytenisstolowy.com/


Narodowy Program Rozwoju Tenisa Stołowego 2018-33 
 

www.integralnytenisstolowy.com 
 

Strona | 19 

 

Trenerka Zhao Xia: 
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SERW FORHEND SZYBKI 
  
Charakterystyka i znaczenie: jest to serw grany z dużą szybkością; należy pamiętać o dwóch sprawach: 
po pierwsze podrzut nie powinien być zbyt wysoki, wystarczy 16 cm zgodnie z przepisami gry; 
pamiętając, aby dłoń była otwarta i płaska; po drugie -pierwsze odbicie piłki powinno być blisko 
końcowej linii stołu, tylko wtedy możemy zagrać szybki serw blisko końcowej linii stołu przeciwnika; 
serw szybki uchwytem piórkowym jest zasadniczo taki sam jak uchwytem dłoniowym; przy serwie po 
prostej i po przekątnej można na początku ustawić się nieco inaczej np. do serwu po przekątnej bardziej 
przodem do stołu, a przy serwie po prostej nieco bardziej lewym bokiem; kierunek użycia siły powinien 
być w obu przypadkach inny (np. przy zagraniu po prostej, kierunek użycia siły powinien być do przodu, 
a po przekątnej, kierunek użycia siły w przód w lewo). 
  
Sposób wykonania: 

• Ustawienie: „Możesz ustawić się w lewym rogu stołu do serwu fhb (forhend obrócony, forhend z 
rogu bekhendowego) lub też w prawym rogu aby zagrać serw fh... Częściej spotykane jest 
ustawienie w rogu bekhendowym; lewa noga z przodu, prawa z tyłu; środek ciężkości na lewej 
nodze; Upewnij się, że piłeczka jest powyżej powierzchni stołu, za końcową linią oraz między 
przedłużeniem bocznych linii stołu; ustawienie ręki z piłką za końcową linią, nad stołem, z otwartą 
dłonią”. 

• 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 skręt tułowia w prawo wraz z zamachem rakietki w tył-w prawo; 
przy niskim podrzucie należy wykonać stosunkowo krótki zamach do tyłu i lekko do góry; jeżeli 
chcesz zagrać szybki serw z górną rotacją, to zamach może być w tył - nieco w dół”.  

• Ruch uderzeniowy: „Gdy piłeczka opada na wysokość siatki zacznij ruch uderzeniowy z tyłu do 
przodu – nieco w górę – nieco w lewo; ...utrzymując rakietkę nieco nachyloną do przodu; 
rozpoczynamy ruch ręką do przodu wraz ze skrętem tułowia w lewo, szybkim ruchem 
uderzeniowym w przód; w momencie uderzenia dodatkowo robimy ruch nadgarstkiem do przodu”. 

• Kontakt z piłką: „Uderz środkowo-górną część piłki; Uderz piłkę w środek; Uderz piłkę nisko nad 
stołem; ...dostosowując kierunek użycia siły do serwu po przekątnej lub po prostej. Jeśli chcesz 
zagrać serw szybki z dolną rotacją, to uderz środkowo-dolną część piłki; trzymaj rakietę lekko 
otwartą, pocieraj środkowo-dolną część piłki; Jeśli chcesz zagrać serw szybki z górną rotacją, to 
uderz środkowo-górną część piłki; trzymaj rakietę lekko otwartą, pocieraj środkowo-górną część 
piłki”. 

• Powrót: „Po uderzeniu pierwsze odbicie powinno być przy linii końcowej stołu”. 
  
Monitorowanie: Test. Naprzemiennie serw podstawowy po przekątnej i po prostej po 10 razy, 
zadaniem jest co najmniej 18 razy prawidłowo. 
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Serw forhend szybki … wychowanek trenerów z filmu „Da Hao pingpangqiu”: 

 
…poniżej pokaz trenerki Zhao Xia z Pekinu: 
 

 

 

http://www.integralnytenisstolowy.com/


Narodowy Program Rozwoju Tenisa Stołowego 2018-33 
 

www.integralnytenisstolowy.com 
 

Strona | 22 

 
Serw forhend szybki z rogu bekhendowego dłoniowy …Christoph Legout:  
…widok całego serwu z przodu: 
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…po przekątnej i po prostej: 

 
…widok całego serwu z boku: 
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Serw forhend szybki piórkowy… trener Xue Ruikun:  

 
… trenerka Zhao Xia:  
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Serw forhend szybki z rogu bekhendowego dłoniowy… Ma Lin 

: 
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…profesor Liu Tianyang po prostej:  

 

 
… i profesor Liu Tianyang po przekątnej:  
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SERW BEKHENDOWY SZYBKI 
  
Charakterystyka i znaczenie: Jest to serw grany z dużą szybkością (Liu Tianyang); Grając szybki serw 
należy pamiętać o dwóch rzeczach: Podrzut piłki powinien być niski, nie więcej niż przepisowe 16 cm; 
Pierwsze odbicie powinno być tuż przy końcowej linii stołu. Podstawowe zasady wykonania serwu 
szybkiego uchwytem dłoniowym i piórkowym są takie same (Zhang, Zhang); Serwy szybkie mogą być 
szczególnie skuteczne jeśli są grane w różne miejsca upadku piłki (Li Ju);  
  
Sposób wykonania: 

• Ustawienie: „Ustaw się w rogu bekhendowym stołu, jak podczas zawodów; z prawą nogą z przodu; 
lewą z tyłu (Zhang, Zhang); z piłeczką umieszczoną na lewej otwartej dłoni z kciukiem 
odwiedzionym; z ustawieniem ręki z piłką za końcową linią, nad stołem, między przedłużeniem 
bocznych linii stołu”.  

• Podrzut i zamach: „Podrzuć piłeczkę co najmniej 16 cm pionowo w górę; jednocześnie skręt ciała 
w lewo i zamach do tyłu-w lewo (Grycan, 2007); robiąc przy niskim podrzucie stosunkowo krótki 
zamach; rakietką lekko zwróconą do przodu (‘zamkniętą’)”. 

• Ruch uderzeniowy: „Gdy piłeczka opada na wysokość siatki, zacznij szybki ruch uderzeniowy „z 
tyłu-z lewej” do „przodu-w prawo-w górę” (Zhang, Zhang); wraz ze skrętem tułowia w lewo; 
wykorzystując głównie siłę przedramienia; utrzymując rakietkę nieco nachyloną do przodu; w 
momencie uderzenia dodatkowo zrób ruch przedramieniem i nadgarstkiem do przodu (Grycan, 
2007); z łokciem jako osią”.  

• Kontakt z piłką: „Jeśli chcesz zagrać szybkie podanie bez rotacji, uderz piłkę w środek i nisko nad 
stołem, dostosowując kierunek użycia siły do serwu po przekątnej lub po prostej. Jeśli chcesz 
zagrać szybkie podanie z górną rotacją, uderz środkowo-górną część piłki; trzymaj rakietę lekko 
przymkniętą (szybkie podanie z górną rotacją). Jeśli chcesz zagrać serw z dolną rotacją, uderz 
środkowo-dolną część piłki (szybkie podanie z dolną rotacją), trzymaj rakietę lekko otwartą 
(szybkie podanie z dolną rotacją)”. 

• Wykończenie: „Podczas całego uderzenia przenieś ciężar ciała z lewej na prawą nogę”. 

• Powrót: „Po uderzeniu pierwsze odbicie powinno być blisko końcowej linii stołu. Po uderzeniu 
ciężar ciała rozłożony na obu stopach”.  

 
Monitorowanie: Test. Serwy szybkie na przemian po prostej i po przekątnej po 10 razy, należy zagrać 
17 lub więcej prawidłowych serwów. 
Serw bekhend szybki dłoniowy… trenerka z prowincji Fujin: 
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…wychowanek trenerów z Hebei: 

 

Trenerka Zhao Xia:  
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Serw bekhend szybki piórkowy trenerka z prowincji Fujin: 
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Trenerka Zhao Xia: 
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Lekcja 1.3.3. Atak bekhend i forhend-obrócony blisko stołu  
 
Przygotowanie: ludzie, sala, sprzęt, materiały szkoleniowe. 
Wstęp: demonstracja Atak bh i fhb blisko stołu w wykonaniu mistrzów, pokaz mistrzów, wiedza 
(Przenoszenie ciężaru ciała) 10' 
Rozgrzewka: Ćw. w marszu i truchcie; Ćw. kształtujące– krążenia, wymachy, podskoki; 10' 

Ćwiczenia imitacji – Atak bh-fhb;,Atak bh + fhb z nieregularną pracą nóg (1/2 stołu) 10' 
Ćwiczenia wieloma piłkami – atak bekhend+forhend-obrócony blisko stołu 20'  
Ćwiczenia i zabawy dowolne - Odbicia piłki od ściany; Gra z robotem; Imitacje; Gra właściwa 20' 
Konkurs - Prawidłowość wykonania ataku bh+fhb (racjonalność ruchu) – analiza wideo, „ile razy 
odbijesz Bh-Fhb bez skuszenia” 10' 
Ćwiczenia końcowe – stretching, podsumowanie - zbiórka, samoocena (postawa na treningu, 
koncentracja, komentarze, uwagi); Zadanie domowe 10' 
 

Lekcja 1.3.4. Atak bekhend i forhend blisko stołu 
 
Przygotowanie: ludzie, sala, sprzęt, materiały szkoleniowe. 
Wstęp: demonstracja Atak bh i fh blisko stołu w wykonaniu mistrzów, pokaz mistrzów, wiedza (ruch 
biczowy całego ciała) 10' 
Rozgrzewka: Ćw. W marszu i truchcie; Ćw. kształtujące– krążenia, wymachy, podskoki; 10' 

Ćwiczenia imitacji – Atak bh-fh;,Atak bh + fh z nieregularną pracą nóg 10' 
Ćw. wieloma piłkami – atak bekhend+forhend blisko stołu 20'  
Ćw. i zabawy dowolne - Odbicia piłki od ściany; Gra z robotem; Imitacje; Gra właściwa 20' 
Konkurs - Prawidłowość wykonania ataku bh+fh (racjonalność ruchu) – analiza wideo, ile razy odbijesz 
Bh-Fh bez skuszenia 10' 
Ćwiczenia końcowe – stretching, podsumowanie - zbiórka, samoocena (postawa na treningu, 
koncentracja, komentarze, uwagi); Zadanie domowe 10' 
 

Lekcja 1.3.5. Atak bh+fhb+fh blisko stołu 
 
Przygotowanie: ludzie, sala, sprzęt, materiały szkoleniowe. 
Wstęp: demonstracja Atak bh+fhb+fh blisko stołu w wykonaniu mistrzów, pokaz mistrzów, wiedza 
(Przenoszenie ciężaru ciała) 10' 
Rozgrzewka: Ćw. w marszu i truchcie; Ćw. kształtujące– krążenia, wymachy, podskoki; 10' 

Ćwiczenia imitacji – Atak bh-fhb+fh;,Atak bh+fhb+fh z nieregularną pracą nóg 10' 
Ćwiczenia wieloma piłkami – atak bekhend+forhend-bh+forhend blisko stołu 20'  
Ćwiczenia i zabawy dowolne - Odbicia piłki od ściany; Gra z robotem; Imitacje; Gra właściwa 20' 
Konkurs - Prawidłowość wykonania ataku bh+fhb_fh (racjonalność ruchu) – analiza wideo, „ile razy 
odbijesz Bh-Fhb bez skuszenia” 10' 
Ćwiczenia końcowe – stretching, podsumowanie - zbiórka, samoocena (postawa na treningu, 
koncentracja, komentarze, uwagi); Zadanie domowe 10' 
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Przydatne linki znalezione w Internecie 31.10.2018: 
 
Dr Liu Tianyang: 
https://www.youtube.com/watch?v=S80BnQCIepA&index=4&list=PLYbRscEONpFG8ICP1jPTzQqNulQ
5USmf4  
https://www.youtube.com/watch?v=mFRiXt4AWZ8 
https://www.youtube.com/watch?v=g6jYJNH2eNE&index=6&list=PLYbRscEONpFG8ICP1jPTzQqNulQ
5USmf4 
https://www.youtube.com/watch?v=LFzANG5beaE&list=PLYbRscEONpFG8ICP1jPTzQqNulQ5USmf4&
index=14 
https://www.youtube.com/watch?v=UVLt4K1cpWM&list=PLYbRscEONpFG8ICP1jPTzQqNulQ5USmf4
&index=19  
 
Da hao pingpangqiu: 
https://www.youtube.com/watch?v=QQRRwhATgx8  
 
Podstawy techniki: 
https://www.youtube.com/watch?v=1sF-FGTOzMs 
 
ITTF: 
https://www.youtube.com/watch?v=Abe_FicwtAE 
https://www.youtube.com/watch?v=CoDTUlBznFo 
 
Killerspin Table Tennis: 
https://www.youtube.com/watch?v=EpvbJkCTP8Q&index=12&list=PLm2IIMS1Z9ykjN3Mn_7OYtjbYv
KG4JLtm 
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