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Lekcja 1.5.1. Topspin forhend 
 
Przygotowanie: ludzie, sala, sprzęt, materiały szkoleniowe. 
Wstęp: demonstracja topspin 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 – topspin forhend, topspin forhend z boczną pracą nóg 10' 
Ćwiczenia wieloma piłkami – topspin forhend 20'  
Ćwiczenia i zabawy dowolne - Odbicia piłki od ściany; Gra z robotem; Imitacje; Imitacje z kołem; Gra 
właściwa 20' 
Konkurs - Prawidłowość wykonania topspinu forhend – analiza wideo, ile razy odbijesz topspin 
forhend bez skuszenia 10' 
Ćwiczenia końcowe – stretching, podsumowanie - zbiórka, samoocena (postawa na treningu, 
koncentracja, komentarze, uwagi); Zadanie domowe 10' 
 
TOPSPIN FORHEND PEWNY 
 
Charakterystyka i znaczenie: Topspin forhend jest najbardziej punktującym uderzeniem w 
nowoczesnej grze; W ataku forhend blisko stołu uderzenie jest krótkim ruchem, pożyczającym siłę 
przylatującej piłki (jieli), w ataku w półdystansie i przy topspinie ruch jest obszerny, biczowy i 
wykorzystuje siłę całego ciała (fali); W ataku blisko stołu należy uderzyć piłkę głównie w fazie 
wznoszenia, w ataku w półdystansie i przy topspinie należy uderzyć piłkę w najwyższym punkcie; w 
porównaniu z atakiem, gdzie piłka jest głównie uderzana, dźwięk jest zupełnie inny; Atak w 
półdystansie wymaga więcej pracy nóg; uderzenie topspinowe ma zaokrąglony i krótszy tor lotu; to 
daje topspinowi większa stabilność niż smecz; efektem jest dużo większa pewność uderzenia 
topspinowego; Należy umieć grać topspin fh zarówno po dolnych rotacjach jak i po górnej rotacji; 
Technika topspina uchwytem piórkowym jest taka sama jak topspina uchwytem dłoniowym; Należy 
rozwijać umiejętność gry i po przekątnej i po prostej; dobry topspin potrzebuje dobrego połączenia 
pewności, precyzji oraz szybkości; Schlager powiedział, że „2/3 uderzeń atakujących w mojej grze to 
topspin fh”; w zależności od rotacji przylatującej piłki trzeba dostosować kąt rakiety przy swoim 
topspinie; sekretem dobrego topspina jest skoordynowane użycie wszystkich części ciała; im dalej 
stoisz za stołem, tym więcej siły powinieneś użyć; praca nóg jest wszystkim dla topspina forhend; 
topspin może mieć wiele kombinacji szybkości i rotacji: topspin wolny i szybki, rotacyjny i prawie bez 
rotacji (tila), topspiny z bocznymi rotacjami, pewny i silny itp..   

Sposób wykonania: 

• Ustawienie: „Ustaw się w postawie gotowości z tułowiem nieco pochylonym; około 50-60 cm, a 
nawet 1m za stołem; z lewą nogę nieco z przodu, prawą nieco z tyłu; Leworęczni odwrotnie;  z 
nogami rozstawionymi nieco szerzej niż barki i nieco szerzej niż przy zwykłym ataku”.  

• Zamach: „Wykonaj zamach w bok - w prawo wraz ze skrętem tułowia i bioder w prawo; ramię 
naturalnie zgięte robi zamach w „tył-w-dół-w-prawo” (zamach nie powinien być zbyt długi); 
łokieć około 30-40 cm od ciała; przedramię prawie równolegle do podłoża; kąt rakiety nieco 
nachylony lub w niemal pionowej pozycji; pozycja rakiety prawie pionowa; rakieta zamknięta; po 
mocniej podciętej piłce ugnij mocniej kolana i otwórz nieco bardziej rakietkę; utrzymaj 
zrelaksowane ramię”. 

• 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, przedramię, nadgarstek; Dla zagrania po przekątnej 
kierunek użycia siły „w lewo-w przód-w górę”, a dla zagrania po prostej kierunek użycia siły „w 
przód-w górę”; Przeniesienie środka ciężkości, skręt bioder, ruch ramienia i przedramienia są 
obszerniejsze niż podczas ataku blisko stołu; środek ciężkości przesuwa się od prawej do lewej 
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nogi; rotacja tułowia dla wsparcia siły uderzenia; Dla zwiększenia siły uderzenia należy wydłużyć 
promień od barku do rakietki; uderzenie wyprostowanym ramieniem, Wykonaj ruch uderzeniowy 
przyspieszonym przedramieniem, naciskając nieco nadgarstkiem w dół dla potarcia piłki; 
najtrudniejsze: jak potrzeć piłkę; na początku nie używaj nadgarstka, zacznij od stabilnego 
nadgarstka, aby uzyskać kontrolę; dalej też nie nadużywaj nadgarstka; obszerność ruchu większa 
niż przy zwykłym ataku; Przy uchwycie piórkowym naciśnij rakietkę kciukiem, z rozluźnionym 
palcem wskazującym”. 

• Kontakt z piłką: „Uderz piłkę szerokim ramieniem pod kątem około 120-130 stopni; potrzyj 
środkową lub środkowo-górną część piłki w najwyższym punkcie; Potrzyj środkowo-górną część 
piłki w najwyższej fazie toru lotu lub nieco dalej lub nieco wcześniej; Uderz piłkę w fazie możliwie 
największej szybkości rakietki; Podczas potarcia zrób nieznaczny ruch nadgarstkiem do wewnątrz 
dla kontroli toru lotu piłki; w kierunku w przód – nieco w górę; przeciwko dolnej rotacji bardziej 
otwartą, przeciwko blokowi bardziej zamkniętą (nachyloną)”. 

• 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”; do pozycji rakietki na wysokości głowy; unikając zbyt długiego 
wykończenia; rozluźnienie”.  

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

Monitorowanie: Test. 1. Zagranie 50 lub więcej topspinów-fh z dwóch punktów lewa-prawa z 1/2 

stołu; z partnerem; jeśli partner popełni błąd, to kontynuujemy liczenie; jeśli piłka dotknie siatki lub 

kantu stołu to też kontynuujemy liczenie. 

 
Topspin forhend pewny uchwytem dłoniowym…demonstruje młody adept z prowincji Jilin, z filmu 

szkoleniowego prowincjonalnego ośrodka szkoleniowo-badawczego w którym wychował się między 

innymi Wang Hao: 
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Topspin forhend pewny uchwytem dłoniowym Ma Long’a aktualnego mistrza olimpijskiego i świata: 

 

Tak gra topspin forhend mistrzyni świata (Moskwa 2010) Feng Tianwei z Singapuru: 

Topspin 

forhend pewny w wykonaniu wicemistrzyni olimpijskiej i 4 zawodniczki w singlu z Rio 2016, jedna z 

najlepszych zawodniczek kombi-ataku w historii Fukuhara Ai: 
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Topspin forhend pewny w wykonaniu japońskiego adepta z filmu zrobionego przez firmę TSP: 

Poniżej 

topspin forhend Timo Bola (Niemcy), wielokrotnego mistrza Europy oraz medalisty mistrzostw świata 

i igrzysk olimpijskich w drużynie: 

Topspin 

forhend pewny w wykonania jednego z najlepszych zawodników w Europie i na świecie przez wiele lat 

Władimira Samsonowa (Związek Radziecki/Białoruś): 
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Topspin forhend uznanego przez wielu ekspertów za największego pingpongistę wszechczasów Jana-

Ove Waldnera: 

 

Topspin forhend pewny uchwytem piórkowym… demonstrują zawodnicy z Jilin oraz z Pekinu: 
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Topspin forhend pewny uchwytem dłoniowy demonstruje wychowanek trenera Zhang Xiaopeng’a: 
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Topspin forhend pewny demonstruje trener Zhang Xiaopeng jeden z współautorów 16 godzinnego 

filmu szkoleniowego „Da hao pingpangqiu”: 
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Topspin forhend pewny uchwytem piórkowym demonstruje trenerka Zhao Xia z Uniwersytetu Sportu 

w Pekinie: 
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Topspin forhend pewny Ryu Seungmin’a ( mistrza olimpijskiego z Aren 2004 z Korei Południowej: 
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Lekcja 1.5.2. Topspin forhend z rogu bekhendowego (fhb) 
 
Przygotowanie: ludzie, sala, sprzęt, materiały szkoleniowe. 
Wstęp: demonstracja topspin forhend-bh w wykonaniu mistrzów, pokaz mistrzów, wiedza (ruch 
biczowy całego ciała, ustawienie boczne w stosunku do stołu) 10' 
Rozgrzewka: Ćw. w marszu i truchcie; Ćw. kształtujące– krążenia, wymachy, podskoki; 10' 
Ćwiczenia imitacji – topspin forhend-bh, topspin forhend-bh z boczną pracą nóg 10' 
Ćwiczenia wieloma piłkami – topspin forhend-bh 20'  
Ćwiczenia i zabawy dowolne - Odbicia piłki od ściany; Gra z robotem; Imitacje; Imitacje z kołem; Gra 
właściwa 20' 
Konkurs - Prawidłowość wykonania topspinu forhend-bh – analiza wideo, „ile razy odbijesz topspin 
forhend-bh bez skuszenia” 10' 
Ćwiczenia końcowe – stretching, podsumowanie - zbiórka, samoocena (postawa na treningu, 
koncentracja, komentarze, uwagi); Zadanie domowe 10' 
 
Topspin forhend pewny z rogu bekhendowego uchwytem dłoniowym…Ma Long, jeden z największych 

zawodników wszechczasów – Mistrz Olimpijski (Rio 2018) oraz Mistrz Świata (2016, 2017) w singlu: 

 
Topspin forhend pewny z rogu bekhendowego uchwytem dłoniowym wykonuje wychowanek trenerki 

Zhang Jianru z Hebei 

:  
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Topspin forhend pewny demonstruje Jan-Ove Waldner - - mistrz olimpijski (Barcelona 1992), 

wielokrotny mistrz swiata i Europy, sportowiec wybrany przez chinczyków za najlepszego sportowca 

wszechczasów: 

 
Topspin forhend pewny z rogu bekhendowego uchwytem piórkowym… demonstruje zawodnik z filmu 

Na Duo: 

  

 

http://www.integralnytenisstolowy.com/


Narodowy Program Rozwoju Tenisa Stołowego 2018-33 
 

www.integralnytenisstolowy.com 
 

Strona | 15 

Topspin forhend obrócony Fu Li, wychowanka trenera Zhang Xiaopeng’a z prowincji Hebei: 
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Poniżej topspin forhend pewny uchwytem piórkowym z rogu bekhendowego demonstruje trener 

Zhang Xiaopeng:  
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Lekcja 1.5.3. Topspin forhend przeciw piłce podciętej i górnej 

 
Przygotowanie: ludzie, sala, sprzęt, materiały szkoleniowe. 
Wstęp: demonstracja topspin forhend przeciw piłce podciętej i górnej w wykonaniu mistrzów, pokaz 
mistrzów, wiedza (ruch biczowy całego ciała, różna struktura topspina przeciw piłce z dolną rotacją 
oraz przeciwko blokowi) 10' 
Rozgrzewka: Ćw. w marszu i truchcie; Ćw. kształtujące– krążenia, wymachy, podskoki; 10' 
Ćwiczenia imitacji – topspin forhend przeciw piłce podciętej i górnej, topspin forhend przeciw piłce 
podciętej i górnej z boczną pracą nóg 10' 
Ćwiczenia wieloma piłkami – topspin forhend przeciw piłce podciętej i górnej 20'  
Ćwiczenia i zabawy dowolne - Odbicia piłki od ściany; Gra z robotem; Imitacje; Imitacje z kołem; Gra 
właściwa 20' 
Konkurs - Prawidłowość wykonania topspinu forhend przeciw piłce podciętej i górnej – analiza 
wideo, „ile razy odbijesz topspin forhend przeciw piłce podciętej i górnej bez skuszenia” 10' 
Ćwiczenia końcowe – stretching, podsumowanie - zbiórka, samoocena (postawa na treningu, 
koncentracja, komentarze, uwagi); Zadanie domowe 10' 
 

Lekcja 1.5.4. Topspin fhb przeciw piłce podciętej i górnej 
 
Przygotowanie: ludzie, sala, sprzęt, materiały szkoleniowe. 
Wstęp: demonstracja topspin forhend-bh przeciw piłce podciętej i górnej 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 – topspin forhend-bh przeciw piłce podciętej i górnej, topspin forhend przeciw 
piłce podciętej i górnej z boczną pracą nóg 10' 
Ćwiczenia wieloma piłkami – topspin forhend-bh przeciw piłce podciętej i górnej 20'  
Ćwiczenia i zabawy dowolne - Odbicia piłki od ściany; Gra z robotem; Imitacje; Imitacje z kołem; Gra 
właściwa 20' 
Konkurs - Prawidłowość wykonania topspinu forhend-bh przeciw piłce podciętej i górnej – analiza 
wideo, „ile razy odbijesz topspin forhend-bh przeciw piłce podciętej i górnej bez skuszenia” 10' 
Ćwiczenia końcowe – stretching, podsumowanie - zbiórka, samoocena (postawa na treningu, 
koncentracja, komentarze, uwagi); Zadanie domowe 10' 
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Lekcja 1.6.1. Topspin bekhend  
 
Przygotowanie: ludzie, sala, sprzęt, materiały szkoleniowe. 
Wstęp: demonstracja topspin bekhend 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 – topspin bekhend, topspin bekhend z boczną pracą nóg 10' 
Ćwiczenia wieloma piłkami – topspin bekhend 20'  
Ćwiczenia i zabawy dowolne - Odbicia piłki od ściany; Gra z robotem; Imitacje; Imitacje z kołem; Gra 
właściwa 20' 
Konkurs - Prawidłowość wykonania topspinu bekhend – analiza wideo, „ile razy odbijesz topspin 
bekhend bez skuszenia” 10' 
Ćwiczenia końcowe – stretching, podsumowanie - zbiórka, samoocena (postawa na treningu, 
koncentracja, komentarze, uwagi); Zadanie domowe 10' 
 
TOPSPIN-BH-PEWNY 
 
Charakterystyka i znaczenie: Były mistrz świata Schlager zauważa, że „topspin bh został wymyślony 
później niż topspin fh; jeszcze w latach 80-tych zdarzało się, że czołowi zawodnicy atakujący nie 
umieli grać topspinem bh. To się zmieniło w ostatnich 20-tu latach. Obecnie jest niewielu 
zawodników w czołówce światowej bez tospina bh. Jedynym mistrzem bez bekhendowego topspina 
został Ryu Seungmin, z bardzo szybką pracą nóg, znakomitą antycypacją. Chińczycy rozwinęli atak 
topspinowy uchwytem piórkowym. Gdy byłem kadetem, to moim idolem był Wegier Klampar Tibor, 
ze znakomitym topspinem bh blisko stołu”. 
Pierwszym mistrzem świata w singlu, który rozwinął topspin bekhend na najwyższy poziom był 
Węgier Jonyer Istvan, który zdobył tytuł w 1975 na MŚ w Indiach (Kalkuta). 
 
Topspin bekhend W. Schlagera miał dużą różnorodność i był bardzo niebezpieczny; z dobrą rotacją, z 
rotacją i prawie bez rotacji. Szwedzcy mistrzowie świata Jorgen Persson i Peter Karlsson na szkoleniu 
w Hiszpanii w 2011 zauważyli, że w ciągu ostatnich 15 lat wiele akcji jest granych bekhendem; 
konieczny jest dobry bekhend, w tym topspin, rotacja, ale też dobry blok, dobra różnorodność 
uderzeń bekhendowych; obecnie zawodnicy są bardzo kompletni z dobrym bekhendem. Andrzej 
Grubba i Leszek Kucharski – Polscy mistrzowie z lat 80-tych, grali topspin bekhend na najwyższym 
światowym poziomie. 
 
Profesor Liu Tianyang z Chin zwraca uwagę na znaczenie we współczesnym tenisie stołowym 
następujących cech topspina bekhend: „Należy rozwinąć umiejętność grania topspina-bh w ruchu, 
dostosowanie go do wymagań zawodów; Najważniejsza jest tu praca nóg, można przy nim 
zastosować krok dostawny lub krok skokami”. 
  
Trener Li Tao zaznacza, że konieczna jest dobra praca nóg, aby uderzać piłkę w najlepszym punkcie 
przed sobą, dla topspina pewnego w fazie opadania; pewność uderzenia jest z tym najbardziej 
związana, należy przy tym pamiętać o zasadach odpowiedniej struktury uderzenia, aby piłka miała 
odpowiednio wysoki tor lotu, odpowiednie potarcie oraz była swobodnie grana w różne miejsca. 

Sposób wykonania: 

• Ustawienie: pozycja gotowości: nogi równolegle, pewnie, szerzej niż barki, kolana ugięte, ciężar 
ciała z przodu, rakietka w pozycji neutralnej; może być z lewą nogą nieco z przodu lub w jednej 
linii; 

• Zamach: obniżenie ciała -  „Ugnij kolana, obniż środek ciężkości; zrób zamach rakietki w tył - w 
dół, w kierunku brzucha, przeciw piłce z dolną rotacją zamach bardziej w dół, przeciwko blokowi 
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zamach bardziej w tył, głównie przedramieniem i nieco nadgarstkiem (na etapie wstępnym 
zachowaj nadgarstek stabilny); z barkiem i łokciem z przodu; skoncentruj siłę całego ciała”. 

• Ruch uderzeniowy: „Użyj całego ciała; użyj siły w kierunku w „górę-nieco w przód”; głównie 
ramieniem i przedramieniem; z rakietką nieznacznie nachyloną; wykorzystaj w pełni przedramię; 
nie nadużywaj nadgarstka; w półdystansie wykorzystaj więcej ramienia i barku z małym skrętem 
tułowia; blisko stołu użyj głównie przedramienia i nieco nadgarstka (na etapie wstępnym 
zachowaj nadgarstek stabilny)”. 

• Kontakt z piłką: „Skup siłę na potarciu; uderzając piłkę rakietką lekko nachylonym kątem; 
przeciwko dolnej rotacji bardziej otwartą, przeciwko blokowi bardziej zamkniętą (nachyloną); 
uderz piłkę przed ciałem; pocierając środkowo-górną część piłki; najlepsze miejsce na rakietce w 
środkowo-dolno-zewnętrznej części rakietki”. 

• Wykończenie: Możliwie krótkim ruchem. 

• Powrót do postawy gotowości: Szybki powrót do postawy gotowości.  

Monitorowanie: Zagranie serii 100 topspinów bez skuszenia (Li Tao); Zagranie 30 lub więcej 

topspinów-bh-rotacyjnych (topspinów-bh-odwrotnym-piórkiem) kontynuując topspin z dwóch 

punktów przeciw górnej rotacji (Liu Tianyang). 

 

Topspin bekhend pewny uchwytem dłoniowym… demonstruje była wielokrotna mistrzyni olimpijska i 

świata z lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku - Qiao Hong: 
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Topspin bekhend wolny uchwytem dłoniowym demonstruje profesor Tang Jianjun: 

 

Topspin bekhend Yangyang przeciwko dolnej rotacji wymaga wykonania nieco dłuższego ruchu niż 

przeciw blokowi, i wykorzystanie siły uderzenia bardziej z dołu do góry: 

  

Topspin bekhend wychowana trenerki Zhao Xia z Uniwersytetu Sportu w Pekinie: 
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Topspin bekhend Japończyka Harimoto Tomokazu, najmłodszy zawodnik, który w wieku 15 lat wygrał 

2 Word Tour’y, był wśród ośmiu najlepszych singlistów Mistrzostw Świata 2017, i pokonał już 

wszystkich konkurentów z czołówki świata, na czele z Chińskimi mistrzami Ma Long’iem i Fan 

Zhendong’iem: 

Topspin bekhend japońskiego juniora z filmu TSP: 

 Topspin 

bekhend Władimira Samsonowa: 
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Topspin bekhend Tomasza Krzeszewskiego: 

Topspin bekhend pewny uchwytem piórkowym odwrotnym… demonstruje wychowanka trenerki Guo 

Yan, byłej mistrzyni świata i Igrzysk Olimpijskich w drużynie, obecnie trenerki zespołu 

prowincjonalnego Pekinu: 
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W prowincji Jilin został wyszkolony Wang Hao, teraz trenerzy szkolą jego następców. Topspin 

bekhend pewny odwrotny wykonywany przez młodego adepta: 

Topspin bekhend pewny uchwytem piórkowym odwrotny w wykonaniu mistrza olimpijskiego i świata, 

obecnie trenera Ma Lina: 
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Topspin bekhend pewny uchwytem piórkowym odwrotny w wykonaniu mistrza olimpijskiego i świata 

Wang Hao: 

 

 

Topspin bekhend pewny w wykonaniu Wu Jiayi, członka chińskiej kadry narodowej: 
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Poniżej topspin bekhend pewny uchwytem dłoniowym odwrotnym demonstruje trenerka Zhao Xia: 
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Lekcja 1.6.2. Topspin bekhend przeciw piłce podciętej i górnej 

 
Przygotowanie: ludzie, sala, sprzęt, materiały szkoleniowe. 
Wstęp: demonstracja topspin bekhend przeciw piłce podciętej i górnej 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 – topspin bekhend przeciw piłce podciętej i górnej, topspin bekhend przeciw piłce 
podciętej i górnej z boczną pracą nóg 10' 
Ćwiczenia wieloma piłkami – topspin bekhend przeciw piłce podciętej i górnej 20'  
Ćwiczenia i zabawy dowolne - Odbicia piłki od ściany; Gra z robotem; Imitacje; Imitacje z kołem; Gra 
właściwa 20' 
Konkurs - Prawidłowość wykonania topspinu bekhend przeciw piłce podciętej i górnej – analiza 
wideo, „ile razy odbijesz topspin bekhend przeciw piłce podciętej i górnej bez skuszenia” 10' 
Ćwiczenia końcowe – stretching, podsumowanie - zbiórka, samoocena (postawa na treningu, 
koncentracja, komentarze, uwagi); Zadanie domowe 10' 
 

Lekcja 1.6.3. Topspin bekhend + forhend-bh (z rogu bekhendowego) 
 
Przygotowanie: ludzie, sala, sprzęt, materiały szkoleniowe. 
Wstęp: demonstracja topspin bekhend + forhend-bh 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 – topspin bekhend + forhend-bh, topspin bekhend + forhend-bh z boczną pracą 
nóg 10' 
Ćwiczenia wieloma piłkami – topspin bekhend + forhend-bh 20'  
Ćwiczenia i zabawy dowolne - Odbicia piłki od ściany; Gra z robotem; Imitacje; Imitacje z kołem; Gra 
właściwa 20' 
Konkurs - Prawidłowość wykonania topspinu bekhend + forhend-bh – analiza wideo, „ile razy 
odbijesz topspin bekhend + forhend-bh bez skuszenia” 10' 
Ćwiczenia końcowe – stretching, podsumowanie - zbiórka, samoocena (postawa na treningu, 
koncentracja, komentarze, uwagi); Zadanie domowe 10' 
 

Lekcja 1.6.4. Topspin bekhend + forhend 
 
Przygotowanie: ludzie, sala, sprzęt, materiały szkoleniowe. 
Wstęp: demonstracja topspin bekhend + 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 – topspin bekhend + forhend, topspin bekhend + forhend z boczną pracą nóg 10' 
Ćwiczenia wieloma piłkami – topspin bekhend + forhend 20'  
Ćwiczenia i zabawy dowolne - Odbicia piłki od ściany; Gra z robotem; Imitacje; Imitacje z kołem; Gra 
właściwa 20' 
Konkurs - Prawidłowość wykonania topspinu bekhend + forhend – analiza wideo, „ile razy odbijesz 
topspin bekhend + forhend bez skuszenia” 10' 
Ćwiczenia końcowe – stretching, podsumowanie - zbiórka, samoocena (postawa na treningu, 
koncentracja, komentarze, uwagi); Zadanie domowe 10' 
 

Lekcja 1.6.5. Topspin bekhend + forhend-bh (z rogu bekhendowego) + 
forhend 
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Przygotowanie: ludzie, sala, sprzęt, materiały szkoleniowe. 
Wstęp: demonstracja topspin bekhend + forhend-bh + 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 – topspin bekhend + forhend-bh, topspin bekhend + forhend-bh+ forhend z 
boczną pracą nóg 10' 
Ćwiczenia wieloma piłkami – topspin bekhend + forhend-bh+ forhend 20'  
Ćwiczenia i zabawy dowolne - Odbicia piłki od ściany; Gra z robotem; Imitacje; Imitacje z kołem; Gra 
właściwa 20' 
Konkurs - Prawidłowość wykonania topspinu bekhend + forhend-bh+ forhend – analiza wideo, „ile 
razy odbijesz topspin bekhend + forhend-bh+ forhend bez skuszenia” 10' 
Ćwiczenia końcowe – stretching, podsumowanie - zbiórka, samoocena (postawa na treningu, 
koncentracja, komentarze, uwagi); Zadanie domowe 10' 
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Przydatne linki z dnia 2018.11.12: 

Liu Tianyang Topspin forhend (tila): 

https://www.youtube.com/watch?v=mr_9eMfniQo&index=29&list=PLYbRscEONpFG8ICP1jPTzQqNul

Q5USmf4  

Liu Tianyang Topspin forhend rotacyjny: 

https://www.youtube.com/watch?v=hzNvVf1dHIw&list=PLYbRscEONpFG8ICP1jPTzQqNulQ5USmf4&i

ndex=41  

Liu Tianyang Topspin bekhend rotacyjny: 

https://www.youtube.com/watch?v=hzNvVf1dHIw&list=PLYbRscEONpFG8ICP1jPTzQqNulQ5USmf4&i

ndex=41  

Tang Jianjun Topspin forhend rotacyjny: 

https://www.youtube.com/watch?v=R40JGkCxILQ&t=0s&index=6&list=PLA17B5B36C92C6A2B  

Tang Jianjun Topspin bekhend rotacyjny: 

https://www.youtube.com/watch?v=44U8KCmre8I&list=PLA17B5B36C92C6A2B&index=6  

ITTF M.Freitas Topspin forhend: 

https://www.youtube.com/watch?v=DoAQA3JgaXQ&list=PLIl_mJ3zK7B-

5L3sXR0dyRjHpPK1juJHj&index=3  

ITTF M.Maze Topspin bekhend: 

https://www.youtube.com/watch?v=W_yifhqHl5o&index=5&list=PLIl_mJ3zK7B-

5L3sXR0dyRjHpPK1juJHj  
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