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Lekcja 1.4.1.1. Atak forhend w półdystansie  
 
Przygotowanie: ludzie, sala, sprzęt, materiały szkoleniowe. 
Wstęp: demonstracja Atak forhend w półdystansie 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 w półdystansie, Atak forhend w półdystansie z boczną pracą nóg 10' 
Ćwiczenia wieloma piłkami – atak forhend w półdystansie 20'  
Ćwiczenia i zabawy dowolne - Odbicia piłki od ściany; Gra z robotem; Imitacje; Gra właściwa 20' 
Konkurs - Prawidłowość wykonania ataku forhend w półdystansie – analiza wideo, „ile razy odbijesz 
atak forhend w półdystansie bez skuszenia” 10' 
Ćwiczenia końcowe – stretching, podsumowanie - zbiórka, samoocena (postawa na treningu, 
koncentracja, komentarze, uwagi); Zadanie domowe 10' 
 
1.4.1. ATAK FORHEND W PÓŁDYSTANSIE 
  
Charakterystyka i znaczenie: W ataku forhend blisko stołu uderzenie jest krótkim ruchem, 
pożyczającym siłę przylatującej piłki (jieli), w ataku forhend w półdystansie ruch jest obszerny, biczowy 
i wykorzystuje siłę całego ciała (fali); W ataku fh blisko stołu należy uderzyć piłkę głównie w fazie 
wznoszenia, w ataku fh w półdystansie należy uderzyć piłkę w najwyższym punkcie; Atak w 
półdystansie wymaga więcej pracy nóg. 
  
Sposób wykonania: 

• Ustawienie: „Ustaw się...w postawie gotowości z tułowiem nieco pochylonym; ...około 1m za 
stołem; ...z lewą nogę nieco z przodu, prawą nieco z tyłu; ...z nogami rozstawionymi nieco szerzej 
niż barki; Ustawienie przy ataku forhendowym z rogu bekhendowego (fhb) bardziej bokiem, z lewą 
nogą z przodu”. 

• Zamach: „Wykonaj zamach w bok-w-prawo wraz ze skrętem tułowia i bioder w prawo; ramię 
naturalnie zgięte robi zamach do pozycji w tył-w prawo; łokieć około 30-40 cm od ciała; przedramię 
prawie równolegle do podłoża; kąt rakiety nieco nachylony lub w niemal pionowej pozycji”.  

• Ruch uderzeniowy: „Kiedy piłka zaczyna lądować na stole, rozpocznij ruch uderzeniowy do przodu, 
lekko w górę, w lewo; Wykorzystaj biczowo całe ciało - przenoś ciężar ciała z prawej na lewą nogę, 
biodra i tułów prowadzą ramię, a ramię przedramię; Przeniesienie środka ciężkości, skręt bioder, 
ruch ramienia i przedramienia są obszerniejsze niż podczas ataku blisko stołu; Dla zwiększenia siły 
uderzenia należy wydłużyć promień od barku do rakietki; Wykonaj ruch uderzeniowy 
przyspieszonym przedramieniem; Naciśnij dodatkowo nadgarstkiem w dół; Przy uchwycie 
piórkowym naciśnij rakietkę kciukiem, z rozluźnionym palcem wskazującym”.  

• Kontakt z piłką: „Uderz środkową lub środkowo-górną część piłki w najwyższym punkcie; Uderz 
piłkę górno-dalszą częścią rakietki; głównie uderzenie, dodatkowo nieco rotacji; Uderz piłkę w fazie 
możliwie największej szybkości rakietki”.  

• Wykończenie ruchu: „Wykonaj jednocześnie skręt bioder i tułowia w lewo; Przenieś jednocześnie 
ciężar ciała z prawej na lewą nogę; Po uderzeniu prowadź ruch rakietki w kierunku w przód- w 
prawo-nieco w górę”.  

• Powrót i praca nóg: „Jak najszybciej powróć do postawy gotowości”. 
 
 
 

Atak forhend w półdystansie dłoniowy (kuaigong) Ma Long: 
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Poniżej wychowankowie trenerki Zhang Jianru, współautorki filmu „Da hao pingpangqiu”: 
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Trenerka Zhao Xia: 
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Atak forhend w półdystansie piórkowy (kuaigong) Jilin: 
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Zawodniczka z Kadry Chin demonstruje atak forhend w półdystansie uchwytem piórkowym:

 

Trenerka Zhao Xia z Pekińskiego Instytutu Sportu: 
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Atak forhend z rogu bekhendowego trenerka Zhang Jianru: 
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Wychowanek trenera Harimoto Yu (Japonia): 

 

 

Atak forhend z rogu bekhendowego zawodnika z Jilin: 
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Poniżej mistrz olimpijski z Pakinu 2008 Ma Lin, obecnie trener  demonstruje atak forhend w półdystansie 

uchwytem piórkowym: 

 

 

…Ma Lin – widok z boku: 
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…trener Zhang Xiaopeng z Hebei: 
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Lekcja 1.4.1.2. Atak bekhend w półdystansie 
 
Przygotowanie: ludzie, sala, sprzęt, materiały szkoleniowe. 
Wstęp: demonstracja Atak bekhend w półdystansie 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 bekhend w półdystansie, Atak bekhend w półdystansie z boczną pracą nóg 
10' 
Ćwiczenia wieloma piłkami – atak bekhend w półdystansie 20'  
Ćwiczenia i zabawy dowolne - Odbicia piłki od ściany; Gra z robotem; Imitacje; Gra właściwa 20' 
Konkurs - Prawidłowość wykonania ataku bekhend w półdystansie – analiza wideo, ile razy odbijesz 
atak bekhend w półdystansie bez skuszenia 10' 
Ćwiczenia końcowe – stretching, podsumowanie - zbiórka, samoocena (postawa na treningu, 
koncentracja, komentarze, uwagi); Zadanie domowe 10' 
 
ATAK BEKHEND W PÓŁDYSTANSIE  
Charakterystyka i znaczenie: Uzupełniająca technika dla zmiany rytmu ataku; na przykład Liu Guoliang 
stosował atak w półdystansie rzadko; W uchwycie piórkowym alternatywną techniką może być "Atak 
bekhend dłoniowy blisko stołu (kuaibo)". 
  
Sposób wykonania: 

• Ustawienie: „Ustaw się bocznie w półdystansie”.  

• Zamach: „Wykonaj skręt tułowia w lewo; Zrób zamach w tył -w lewo i dostosuj go do wysokości 
przylatującej piłki; Środek ciężkości na lewej nodze”.  

• Ruch uderzeniowy: „Uderz piłkę szybkim i dynamicznym ruchem w przód –nieco w górę, głównie 
przedramieniem, dodatkowo ramieniem i nadgarstkiem”.  

• Kontakt z piłką: „Uderz środkowo-górną część piłki w najwyższym punkcie”. 

• Wykończenie: „Przenieś środek ciężkości na prawą nogę”. 

• Powrót i praca nóg: „Rozluźniony i szybki powrót do postawy gotowości”.  
 
Ma Long tak gra atak bekhend w półdystansie: 
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Biczowa struktura ataku bekhend w półdystansie zawodnika z Korei: 

 

Atak bekhend w półdystansie dłoniowy (kuaigong) trener Harimoto, wychowanek Mizuki Oikawa: 
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Atak bekhend w półdystansie piórkowy (kuaigong)… demonstracja ośrodka w Jilin: 
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Lekcja 1.4.2. Smecz forhend 
 
Przygotowanie: ludzie, sala, sprzęt, materiały szkoleniowe. 
Wstęp: demonstracja smecz forhend 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 + smecz forhend, atak bekhend + smecz forhend; smecz forhend z 
boczną pracą nóg 10' 
Ćwiczenia wieloma piłkami – atak forhend +smecz forhend; smecz forhend 20'  
Ćwiczenia i zabawy dowolne - Odbicia piłki od ściany; Gra z robotem; Imitacje; Gra właściwa 20' 
Konkurs - Prawidłowość wykonania smecz forhend – analiza wideo, „ile razy odbijesz smecz forhend 
bez skuszenia” 10' 
Ćwiczenia końcowe – stretching, podsumowanie - zbiórka, samoocena (postawa na treningu, 
koncentracja, komentarze, uwagi); Zadanie domowe 10'  
 
SMECZ FORHENDOWY 
  
Charakterystyka i znaczenie: w porównaniu z nawet nieco mocniej zagranym zwykłym atakiem 
forhend blisko stołu, uderzenie smeczem jest mocniejsze; piłka jest szybsza; siła ataku większa; jest 
bardzo ważną punktującą techniką podczas zawodów; Smecz forhend charakteryzuje się: obszernym 
ruchem, z dużą siłą, aby nadać piłce jak największą szybkość, stosowany głównie wtedy gdy 
przylatująca piłka jest względnie podwyższona (Liu Tianyang); ruch rakiety oraz użycie ciała powinny 
być maksymalnie szybkie, czasem przeciwko wysokim piłkom można używać techniki „skokiem” 
(Schlager); Były mistrz świata W. Schlager stosował smecza "w sytuacji gdy nie mam czasu na zagranie 
topspina; i oczywiście przeciwko wysokim piłkom; i krótkim; smecz jest bardziej ryzykownym 
uderzeniem niż topspin; dodanie nieco rotacji piłce zwiększa pewność smecza; przeciwko obronie 
podcięciem gram smecza, gdy piłka jest krótka lub wysoka; największym błędem przy zbijaniu loba jest 
niecierpliwość”; Schlager (2011) – „według mnie Koreańczyk Oh Sangeun gra najlepiej na świecie 
smecza”; szybciej niż przy ataku fh; nadgarstek stabilny, nie rusza się; smecz bh z dodatkiem nadgarstka, 
zmniejsza nieco pewność uderzenia; najbezpieczniej jest grać smecz w najwyższym punkcie toru lotu;  
  
Sposób wykonania: 

• Ustawienie: „Ustaw się w postawie gotowości odpowiednio rozluźniony; W zależności od długości 
i wysokości przylatującej piłki ustaw się bokiem bliżej lub dalej od stołu; Lewa noga nieco z przodu, 
prawa nieco z tyłu; Ustaw nogi nieco szerzej niż przy zwykłym ataku”.  

• Zamach: „Wykonaj zamach ramieniem w-prawo-w-tył wraz ze skrętem tułowia w prawo”. 

• Ruch uderzeniowy: „Skoncentruj całą moc nóg, tułowia, ramienia, przedramienia dla 
wyprodukowania maksymalnej szybkości rakietki; Wykonaj skoordynowany ruch biczowy całym 
ciałem, z rotacją bioder, skrętem tułowia, ruchu ramieniem, przedramieniem w przód-w dół dla 
wyprodukowania największej siły uderzenia; W porównaniu z atakiem blisko stołu zrób ruch 
obszerniejszy, pełniejsze przeniesienie ciężaru ciała z prawej nogi na lewą pod koniec uderzenia; 
Wykonaj pełny ruch ramienia z tyłu do przodu; ruch ramienia odpowiednio dłuższy od ataku blisko 
stołu; Wykonaj ruch przedramieniem, nie używaj nadgarstka”. 

• Kontakt z piłką: „Uderz piłkę w najwyższym punkcie lub jeśli piłka jest nieco podwyższona, w fazie 
wznoszenia; Uderz środkowo-górną część piłki; Ustaw kąt rakiety odpowiednio nachylony; 
Dostosuj kąt rakiety; gdy piłka jest blisko siatki, to kąt rakiety musi być bardziej nachylony; jeśli 
przylatująca ma górną rotację, to nachylenie rakietki większe; jeśli piłka ma dolną rotację to 
rakietka powinna być bardziej otwarta; jeśli piłka jest tylko trochę podwyższona, to należy dać 
więcej siły w przód”. 
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• Wykończenie: „Zrób krok w przód”. 

• Powrót i praca nóg: „Rozluźnij się i szybko powróć do postawy gotowości”. 
 
 
Smecz forhend dłoniowy Timo Boll: 

  

Trenerka Zhao Xia: 

 

 

Zawodniczka z Hebei z filmu „Da hao pingpangqiu”: 
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Profesor Liu Tianyang: 

 
Smecz forhend piórkowy… … trener Zhang Xiaopeng: 
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… trenerka Zhao Xia: 
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Lekcja 1.4.1.3. Atak forhend blisko i w półdystansie  
 
Przygotowanie: ludzie, sala, sprzęt, materiały szkoleniowe. 
Wstęp: demonstracja Atak forhend blisko i w półdystansie 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 i w półdystansie, Atak forhend blisko i w półdystansie z boczną 
pracą nóg 10' 
Ćwiczenia wieloma piłkami – atak forhend blisko i w półdystansie 20'  
Ćwiczenia i zabawy dowolne - Odbicia piłki od ściany; Gra z robotem; Imitacje; Gra właściwa 20' 
Konkurs - Prawidłowość wykonania ataku forhend blisko i w półdystansie – analiza wideo, „ile razy 
odbijesz atak forhend blisko i w półdystansie bez skuszenia” 10' 
Ćwiczenia końcowe – stretching, podsumowanie - zbiórka, samoocena (postawa na treningu, 
koncentracja, komentarze, uwagi); Zadanie domowe 10' 
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Lekcja 1.4.1.4. Atak bekhend blisko i w półdystansie  
 
Przygotowanie: ludzie, sala, sprzęt, materiały szkoleniowe. 
Wstęp: demonstracja Atak bekhend blisko i w półdystansie 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 bekhend blisko i w półdystansie, Atak bekhend blisko i w półdystansie z 
boczną pracą nóg 10' 
Ćwiczenia wieloma piłkami – atak bekhend blisko i w półdystansie 20'  
Ćwiczenia i zabawy dowolne - Odbicia piłki od ściany; Gra z robotem; Imitacje; Gra właściwa 20' 
Konkurs - Prawidłowość wykonania ataku bekhend blisko i w półdystansie – analiza wideo, „ile razy 
odbijesz atak bekhend blisko i w półdystansie 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: 

Zhao Xia: 
https://www.youtube.com/watch?v=Z1JG1k2SuXU&list=PL6gYrMQOpQBCx_JL6EKvpmDwZbmnjFoG
h&index=18 
 
 
Dr Liu Tianyang:  
 
https://www.youtube.com/watch?v=38tzQljqh7I&index=18&list=PLYbRscEONpFG8ICP1jPTzQqNulQ5
USmf4 
https://www.youtube.com/watch?v=c9kKDt9vwj8&index=22&list=PLYbRscEONpFG8ICP1jPTzQqNulQ
5USmf4 
 
Ma Long: 
https://www.youtube.com/watch?v=OIV6j03l-ak 
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