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Lekcja 1.7.3. Przebicie bekhend 
 
Przygotowanie: ludzie, sala, sprzęt, materiały szkoleniowe. 
Wstęp: demonstracja przebicia bekhend w wykonaniu mistrzów, pokaz mistrzów, wiedza (dolna 
rotacja, odbiór piłki z dolna rotacją) 10' 
Rozgrzewka: ćw. w marszu i truchcie; ćw. kształtujące– krążenia, wymachy, podskoki; rozgrzewka z 
rakietką – podkręcanie piłki, pocieranie piłki aby wróciła 10' 
Ćwiczenia imitacji – przebicie bekhend, przebicie bekhend z boczną pracą nóg 10' 
Ćwiczenia wieloma piłkami – przebicie bekhend 20'  
Ćwiczenia i zabawy dowolne – odbicia piłki na połówce stołu lub od ściany; ćwiczenie z robotem; 
imitacje; imitacje z kołem lub piłką na drucie; „karuzela” z przebiciem bekhend; gra właściwa 20' 
Test - prawidłowość wykonania przebicia bekhend – analiza wideo, „ile razy odbijesz przebicie 
bekhend bez skuszenia” 10' 
Ćwiczenia końcowe – stretching, podsumowanie - zbiórka, samoocena (postawa na treningu, 
koncentracja, komentarze, uwagi); zadanie domowe 10' 
 
PRZEBICIE BEKHEND WOLNE 
 
Charakterystyka i znaczenie: ruch stosunkowo długi; szybkość stosunkowo wolna; uderzane w fazie 
opadania, w najwyższym punkcie, a nawet w późnej fazie wznoszenia; stosunkowo duża rotacja i 
zmienność rotacji; podobnym ruchem należy grać przebicie z silną dolną rotacją i przebicie bez 
rotacji; nauczenie się przebicia bh jest podstawą do opanowania ataku; dlatego ważne jest dobre 
opanowanie wolnego przebicia; bardzo ważna technika do radzenia sobie z krótką piłką; na przykład 
do odbioru serwu z dolną rotacją; technika piórkowa jest taka sama jak dłoniowa; uderzenie powinno 
być pewne, niskie, dokładne, rotacyjne; na dalszych etapach może być grane różnymi stronami 
rakiety i mieć jeszcze większą różnorodność; w połączeniu z przebiciem szybkim daje jeszcze lepsze 
efekty.  

Sposób wykonania: 

• Ustawienie: Ciało blisko stołu; Pozycja przodem do stołu, stopy równolegle lub „lewa noga z 
przodu, prawa nieco z tyłu”; nogi rozstawione nieco szerzej niż barki; brzuch wciągnięty; do piłki 
prawą nogą z przodu jeśli jest na środku bekhendu lub stołu, lub też lewą nogą z przodu jeśli piłka 
jest bardzo szeroka w rogu bekhendowym. 

• Zamach: „Ustaw rakietkę otwartą, przed sobą; kąt rakiety otwarty około 45 stopni; dostosuj kąt 
rakiety i kierunek użycia siły do rodzaju przylatującej piłki; zrób krótki zamach w „tył -w górę”. 

• Ruch uderzeniowy: „Wykonaj krótki, szybki, półkolisty ruch przedramieniem i nadgarstkiem w 
kierunku w „przód-w dół”; Potrzyj środkowo-dolną część piłki w kierunku dolnej; Kontroluj ruch 
nadgarstkiem, aby potrzeć piłkę lekko zaokrąglonym ruchem; Przebicie wolne po prostej jest 
zasadniczo takie samo jak po przekątnej, ale należy akcentować kierunek użycia siły w kierunku w 
„dół-do przodu”; Aby zagrać długo należy użyć więcej siły przedramienia i ramienia”.  

• Kontakt z piłką: „Potrzyj piłkę od środkowo-dolnej do dolnej części w fazie wznoszącej lub w 
najwyższym punkcie lub nieco później; Dla zagrania przebicia bez rotacji uderz środkową część 
piłki, i potem fałszywym ruchem w „przód -w dół” jakby przy przebiciu z dolną rotacją”. 

• Wykończenie: „Zarówno po zagraniu dolnej rotacji jak i przebicia bez rotacji wykonaj ruch w 
„przód-w dół” jak przy mocno podciętej piłce; w przypadku przebicia bez rotacji wykończenie jest 
fałszywym ruchem (aby stworzyć iluzję tak jakby to było zagranie z silną dolną rotacją)”.  

• Powrót do postawy gotowości: „Powróć jak najszybciej do postawy gotowości; Przygotuj się do 
następnego uderzenia”. 

 Monitorowanie: „Wykonaj przebicie 200 razy bez skuszenia po przekątnej (Li Tao)”. 
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Przebicie bekhend wolne uchwytem dłoniowym… demonstruje jeden ze znakomitych trenerów 
szkolących dzieci Song Zigeng z Pekinu: 

 
…a to demonstracja przebicia bekhend wolnego przez trenera Wang Hao w Szkole Wolnego Czasu – 
Xue Ruikun’a: 

 
…a to przebicie bekhend wolne wykonane przez trenerkę Zhang Jianru z prowincji Hebei: 
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…poniżej przebicie bekhend wolne trenerki Zhao Xia z Pekinu: 

 
…a tak przebija wicemistrzyni olimpijska z Rio 2016 Fukuhara Ai (Japonia), jedna z najlepszych 
zawodniczek kombi-ataku w historii: 

…a  
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.integralnytenisstolowy.com/


Narodowy Program Rozwoju Tenisa Stołowego 2018-33 

 

www.integralnytenisstolowy.com 

 

Strona | 7 

poniżej przebicie bekhend wolne W.Samsonowa (Białoruś): 

 
Przebicie bekhend wolne uchwytem piórkowym… demonstruje była wielokrotna mistrzyni świata w 
latach osiemdziesiątych ubiegłego wieku, a obecnie trenerka z Shanghai’u Cao Yanhua: 
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…a to demonstruje przebicie bekhend wolne trenerka Hou Li: 

 
…zawodnik z prowincji Jilin:  
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Poniżej Mistrz Olimpijski w singlu z Pekinu 2008 obecnie trener Ma Lin: 
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Poniżej przebija bekhendem trenerka Zhao Xia z Pekinu: 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.integralnytenisstolowy.com/


Narodowy Program Rozwoju Tenisa Stołowego 2018-33 

 

www.integralnytenisstolowy.com 

 

Strona | 11 

Lekcja 1.7.4. Przebicie forhend 
  
Przygotowanie: ludzie, sala, sprzęt, materiały szkoleniowe. 
Wstęp: demonstracja przebicia forhend w wykonaniu mistrzów, pokaz mistrzów, wiedza (dolna 
rotacja, odbiór piłki z dolną rotacją) 10'  
Rozgrzewka: ćw. w marszu i truchcie; ćw. kształtujące– krążenia, wymachy, podskoki; rozgrzewka z 
rakietką – podkręcanie piłki, pocieranie piłki aby wróciła 10' 
Ćwiczenia imitacji – przebicie forhend, przebicie forhend z boczną pracą nóg 10' 
Ćwiczenia wieloma piłkami – przebicie forhend 20'  
Ćwiczenia i zabawy dowolne – Odbicia piłki na połówce stołu lub od ściany; ćwiczenie z robotem; 
imitacje; imitacje z kołem lub piłką na drucie; „karuzela” z przebiciem forhend; gra właściwa 20' 
Test - prawidłowość wykonania przebicia forhend – analiza wideo, „ile razy odbijesz przebicie 
forhend bez skuszenia” 10' 
Ćwiczenia końcowe – stretching, podsumowanie - zbiórka, samoocena (postawa na treningu, 
koncentracja, komentarze, uwagi); zadanie domowe 10' 
 
PRZEBICIE FORHEND WOLNE 
 
Charakterystyka i znaczenie: ruch stosunkowo długi; szybkość stosunkowo wolna; uderzenie w fazie 
opadania, w najwyższym punkcie, a nawet w późnej fazie wznoszenia; stosunkowo duża rotacja i 
zmienność rotacji; podobnym ruchem należy grać przebicie z silną dolną rotacją i przebicie bez 
rotacji; jest podstawą do opanowania ataku; dlatego ważne jest dobre opanowanie wolnego 
przebicia; bardzo ważna technika do radzenia sobie z krótką piłką; na przykład do odbioru serwu z 
dolną rotacją; technika piórkowa jest taka sama jak dłoniowa; uderzenie powinno być pewne, niskie, 
dokładne, rotacyjne; na dalszych etapach może być grane różnymi stronami rakiety i mieć jeszcze 
większą różnorodność; w połączeniu z przebiciem szybkim, dropszotem, długim przebiciem daje 
jeszcze lepsze efekty; atakujący robią przy przebiciu krótki zamach, obrońca robi większy zamach. 
 
Sposób wykonania: 

• Ustawienie: blisko stołu;  jeśli piłka jest długa to ustawienie lekko boczne, prawa noga nieco z 
tyłu, środek ciężkości na prawej nodze; gdy piłka jest krótka (nie wylatuje za stół), robimy krok 
prawą nogą w przód, środek też na prawej nodze; ciało w równowadze; 

• Zamach: „Trzymaj rakietkę „otwartą”; zrób krótki zamach przedramieniem i nadgarstkiem do 
„tyłu-nieco w górę”; zamach łokciem odwiedzionym jak przy cięciu nożem; dostosuj kąt rakietki i 
kierunek użycia siły do natury przylatującej piłki; ręka i bark zrelaksowany”. 

• Ruch uderzeniowy: „Wykonaj szybki, półkolisty ruch przedramieniem i nadgarstkiem w „przód- w 
dół” tak, aby potrzeć środkowo-dolną część piłki w kierunku dolnej części; wykorzystaj głównie 
siłę przedramienia; ruch uderzeniowy jest taki sam przy uchwycie piórkowym, co dłoniowym; 
ruch do zagrania po prostej w zasadzie taki sam, należy wykorzystać siłę w „przód-w dół”; 
nadgarstek powinien być stabilny, aby mieć większą kontrolę”. 

• Kontakt z piłką: „Potrzyj środkowo-dolną część piłki w kierunku dolnej w fazie wznoszenia, w 
najwyższym punkcie lub we wczesnej fazie opadania; wykonując podcinający ruch należy 
zachować stabilną pozycję ciała”. 

• Wykończenie: dłuższy ruch (do wyprostu) do długiej piłki, krótki ruch do krótkiej piłki; 

• Powrót do postawy gotowości: „Powróć jak najszybciej do postawy gotowości; Przygotuj się do 
następnego uderzenia”. 
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Przebicie forhend wolne uchwytem dłoniowym… demonstruje trener Xue Ruikun z prowincji Jinan: 
 

 
…i trenerka Zhao Xia z Pekinu: 
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A tak wykonuje przebicie forhend wolne mistrzyni świata i medalistka Igrzysk Olimpijskich 2012 Feng 
Tianwei (Singapur): 

 
Poniżej przebicie forhend wolne uchwytem dłoniowym demonstruje mistrz Europy i przez wiele lat 
jeden z najlepszych zawodników na świecie Władimir Samsonow (Białoruś): 
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…i trener Kadry Polski, wcześniej jeden z najlepszych polskich zawodników w historii Tomasz 
Krzeszewski: 
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Przebicie forhend wolne uchwytem piórkowym… demonstruje trener Xue Ruikun, trener Wang Hao w 
„Szkole Wolnego Czasu”: 

 
Poniżej przebicie forhend wolne demonstruje trener Zhang Xiaopeng z prowincji Hebei: 
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Poniżej podcięcie forhend wolne demonstruje trenerka Zhao Xia: 
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Lekcja 1.7.1. Serw forhend dolny (z dolną rotacją) 
 
Przygotowanie: ludzie, sala, sprzęt, materiały szkoleniowe. 
Wstęp: demonstracja serwu dolnego forhendem w wykonaniu mistrzów, pokaz mistrzów, wiedza 
(dolna rotacja, serw dolny, serw pusty) 10' 
Rozgrzewka - ćw. w marszu i truchcie; ćw. kształtujące– krążenia, wymachy, podskoki; rozgrzewka z 
rakietką: podkręcanie piłki, aby wróciła (na ziemi, na stole) 10' 
Ćwiczenia imitacji – serwu dolnego forhendem, z różnych miejsc stołu 10' 
Ćwiczenia wieloma piłkami – serwu dolnego forhendem: długi, krótki, szybki 20'  
Ćwiczenia i zabawy dowolne – serw dolny forhendem i przebicie po całym stole 20' 
Test - prawidłowość wykonania serwu dolnego forhendem – analiza wideo, „czy potrafisz zagrać serw 
dolny forhendem jako długie i krótkie do bh, fh i do środka, jako dolny i jako pusty” 10' 
Ćwiczenia końcowe – stretching, podsumowanie - zbiórka, samoocena (postawa na treningu, 
koncentracja, komentarze, uwagi); zadanie domowe 10’ 
 
SERW FORHEND DOLNY 
 
Charakterystyka i znaczenie: Profesor Liu Tianyang mówi, że w tenisie stołowym szczególne 
znaczenie ma rotacja, ćwicząc przebicie wolne oraz serw dolny fh zaczynamy ćwiczyć uderzenia z 
rotacją; tenis stołowy najbardziej odróżnia się od innych sportów rotacją, która jest bardzo złożona. 
Po przebiciu i po serwie z dolną rotacją piłka ucieka przeciwnikowi w dół i do siatki. 

 
Rozpoczynając naukę serwowania-fh z rotacją i bez rotacji należy pamiętać: dążyć do opanowania 
nieczytelnych serwów podobnym ruchem; np. nauczyć się serwu z dolną rotacją i podobnym ruchem 
serwu bez rotacji; najważniejsze jest aby przeciwnik miał kłopot z oceną kiedy jaka jest rotacja serwu; 
Struktura ruchu serwu dolnego z rotacją i bez rotacji jest w zasadzie taka sama, z wyjątkiem sposobu 
uderzenia piłki. Przy serwie z rotacją należy potrzeć środkowo-dolną część piłki w kierunku dolnej 
części. Przy serwie bez rotacji należy uderzyć środkową część piłki i natychmiast kontynuować 
fałszywy ruch jakby była pocierana w kierunku dolnej części, tak jak przy serwie z rotacją. Oba serwy 
należy grać podobnym ruchem i mieszać tak, aby przeciwnik nie mógł odróżnić kiedy jaki serw jest 
grany. Przyjmuje się, że serwy które mają mniej niż 20 obrotów na sekundę to serwy bez rotacji, 
'puste'. Serw z dolną rotacją powinien mieć około 60-70 obrotów na sekundę. Grając serwy z różną 
rotacją będziemy mieli więcej okazji do „ataku 3 piłki” i częstszego przejmowania inicjatywy w grze. 
 
Należy nauczyć się serwu forhendowego w rogu forhendowym, używanym głównie w deblu, oraz 
serwu w rogu bekhendowym. Struktura ruchu serwu fh i fhb jest w zasadzie taka sama. Struktura 
ruchu serwu fh granego uchwytem dłoniowym i uchwytem piórkowym jest w zasadzie taka sama. 
 
Należy nauczyć się grać serwy forhendowe dolne jako krótkie oraz jako długie i szybkie w różne 
miejsca, po przekątnej, po prostej itp. Krótki serw ma co najmniej dwa odbicia na przeciwnej połówce 
stołu; 80% serwów to serwy krótkie; Aby zagrać serw krótki, pierwsze odbicie powinno być na środku 
stołu, bliżej siatki. Aby zagrać serw szybki, pierwsze odbicie powinno być blisko końcowej linii stołu. 
Serwy należy dalej rozwijać jako różne kombinacje, na przykład krótki do forhendu, a długi do 
bekhendu itp., aby przeciwnik widział wszystkie te serwy jako grane 'tym samym' ruchem. 

Sposób wykonania: 

• Ustawienie: „Ustaw się lekko bocznie w zbalansowanej pozycji w rogu bekhendowym lub 
forhendowym; Ustawienie przed serwem fh z rogu bekhendowym nieco bardziej bocznie, niż w 
rogu forhendowym; lewa z przodu, prawa z tyłu; środek ciężkości na prawej nodze; z lekkim 
pochyleniem tułowia; otwarta dłoń z piłeczką przed sobą, za stołem, powyżej powierzchni stołu, 
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prawa ręka z rakietką blisko lewej dłoni z piłką; przy uchwycie dłoniowym możesz zmienić uchwyt 
do serwu forhendowego dla pełniejszego użycia nadgarstka; przy uchwycie piórkowym kciuk 
naciska, palec wskazujący rozluźniony”. 

• Podrzut: „Kontroluj podrzut piłki; Podrzuć piłkę pionowo w górę na co najmniej 16 cm”. 

• Zamach: „Wraz z podrzutem wykonaj nieznaczny skręt ciała w prawo. Zrób zamach ramieniem, 
przedramieniem i nieco nadgarstkiem w „tył-w górę-w prawo”. Im wyższy podrzut, tym dłuższy 
zamach. W fazie zamachu ciężar ciała na prawej nodze”. 

• Ruch uderzeniowy: „Aby uzyskać wysoką jakość, więcej rotacji, należy wykorzystać ruch całego 
ciała. Gdy podrzucona piłka opada na wysokość nad siatką wykonaj ruch podcięty w dół-w przód-
w-lewo przedramieniem wraz z rotacją tułowia w lewo. Wykonaj szybki, łukowy, krótki ruch 
przedramienia i nadgarstka; ruch ręki z „tyłu-z góry-z prawej” w „przód-w dół-w lewo”; wykonaj 
uderzenie lub potarcie krótkim ruchem; można zagrać więcej rotacji dzięki dodatkowej pracy 
nadgarstka; aby zagrać długi serw trzeba uderzyć mocniej”. 

• Kontakt z piłką:  Silne potarcie środkowo-dolnej w kierunku dolnej część piłki; Serw z dolną 
rotacją: „potrzyj środkowo-dolną część piłki w kierunku dolnej; pocieraj piłkę dolną częścią 
rakietki”; Serw bez rotacji: „uderz środkową część piłki; po serwisie bez rotacji wykończ ruch tak, 
jakbyś grał silną dolną rotację, z dodatkową rotacją nadgarstka do wewnątrz (fałszywy ruch); 
uderz górną częścią rakiety”. 

• Wykończenie: „Przenieś ciężar ciała na lewą nogę; z przedramieniem i nadgarstkiem 
wykonującym rotację do wewnątrz w przypadku serwu z rotacją jak i serwu bez rotacji; zadbaj o 
to aby serw z rotacją i serw bez rotacji był wykonywany prawie takim samym ruchem; aby 
przeciwnik nie potrafił odróżnić różnych serwów”. 

• Powrót do postawy gotowości: szybki powrót do pozycji gotowości; przygotowanie do ataku 3 
piłki; 

 
Monitorowanie: Zagranie 24 serwów-fh –  z rotacją i bez rotacji do 6 punktów (dwie serie), uzyskanie 
normy 20 lub więcej prawidłowych uderzeń. 
 
Serw forhend dolny uchwytem dłoniowym…  
 
Profesor Tang Jianjun z Uniwersytetu Sportu w Pekinie zwraca uwagę, że przy serwie forhend dolnym 
można trzymać rakietkę uchwytem neutralnym dłoniowym, ale też można zmienić uchwyt na 
specjalny do serwów forhendowych jak pokazuje na pierwszych dwóch rysunkach od lewej: 
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Poniżej serw forhend dolny w wykonaniu Li Jiayi, czołowej zawodniczki chińskiej Superligi Kobiet: 
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Trener Song Zigeng z Pekinu, specjalizujący się w szkoleniu dzieci, demonstruje serw forhend dolny: 

 

 
Poniżej trenerka Zhang Jianru z prowincji Hebei demonstruje serw forhend dolny: 
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Serw forhend dolny uchwytem piórkowym… demonstruje mistrz olimpijski i mistrz świata Ma Lin: 
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Lekcja 1.7.2. Serw bekhend dolny (z dolną rotacją) 
 
Przygotowanie: ludzie, sala, sprzęt, materiały szkoleniowe. 
Wstęp: demonstracja serwu dolnego bekhendem w wykonaniu mistrzów, pokaz mistrzów, wiedza 
(dolna rotacja, serw dolny, serw pusty) 10' 
Rozgrzewka - ćw. w marszu i truchcie; ćw. kształtujące– krążenia, wymachy, podskoki; rozgrzewka z 
rakietka: podkręcanie piłki, aby wróciła, na ziemi, na stole 10' 
Ćwiczenia imitacji – serwu dolnego bekhendem, z różnych miejsc stołu 10' 
Ćwiczenia wieloma piłkami – serwu dolnego bekhendem: długi, krótki, szybki 20'  
Ćwiczenia i zabawy dowolne – serw dolny bekhendem i przebicie po całym stole 20' 
Test – prawidłowość wykonania serwu dolnego bekhendem – analiza wideo, „czy potrafisz zagrać 
serw dolny bekhendem jako długie i krótkie do bh, fh i do środka, jako dolny i jako pusty” 10' 
Ćwiczenia końcowe – stretching, podsumowanie – zbiórka, samoocena (postawa na treningu, 
koncentracja, komentarze, uwagi); zadanie domowe 10’ 
 
SERW BEKHEND DOLNY 
 
Charakterystyka i znaczenie: Jest jednym z pierwszych serwów z rotacją, obok serwu forhendowego 
dolnego; W teście grany w 6 punktów; Zasady przy serwie forhendowym w dużej mierze obowiązują 
przy serwie bekhendowym. 
  
Sposób wykonania: 

• Ustawienie: „Ustaw się z tułowiem lekko skręconym w lewo; Ciężar ciała na prawej nodze; 
ustawienie pół-boczne, prawa noga z przodu, lewa noga z tyłu; środek ciężkości na prawej nodze; 
otwarta dłoń z piłeczką za linią końcową, powyżej powierzchni stołu; rakietka otwarta”. 

• Podrzut: „Wraz z podrzutem piłki wykonaj zamach w „lewo-w tył-nieco w górę”. 

• Zamach: „Zamach do tyłu, w lewo i lekko do góry; jednocześnie wraz z zamachem skręt tułowia w 
lewo”. 

• Ruch uderzeniowy: „Wykonaj szybki łukowy ruch do przodu i w dół; gdy piłka opada rozpoczęcie 
ruchu uderzeniowego w „przód-w dół-w prawo”. 

• Kontakt z piłką: Dolna rotacja: „uderz dolną, środkową część piłeczki; uderz dolną częścią 
rakietki”; Bez rotacji: „uderz w środkową część piłeczki; wykończ uderzenie fałszywym ruchem 
jakbyś piłkę pocierał z dolną rotacją; uderz górną częścią rakietki; potarcie środkowo-dolnej do 
dolnej części piłki”. 

• Wykończenie: „Przenieś ciężar ciała na obie nogi; Szybki powrót do postawy gotowości”. 
 

Serw bekhend dolny uchwytem dłoniowym… demonstruje była mistrzyni świata Li Ju: 
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…serw bekhend dolny demonstrowany przez profesora Liu Tianyang’a: 

 

…a to serw bekhend dolny wykonywany przez mistrza świata Ma Wenge, obecnie trenera w prowincji 

Tian Jin: 
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…serw bekhend dolny demonstrowany przez młodą internetową trenerkę Yangyang: 
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Serw bekhend dolny uchwytem piórkowym… demonstruje trenerka z prowincji Fujian: 

 

Poniżej serw bekhend dolny uchwytem piórkowym demonstruje profesor Tang Jianjun z Uniwersytetu 

Sportu w Pekinie: 
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Lekcja 1.7.5. Przebicie bekhend + forhend 
  
Przygotowanie: ludzie, sala, sprzęt, materiały szkoleniowe. 
Wstęp: demonstracja przebicia bekhend + forhend w wykonaniu mistrzów, pokaz mistrzów, wiedza 
(dolna rotacja, odbiór piłki z dolna rotacją) 10' 
Rozgrzewka: ćw. w marszu i truchcie; ćw. kształtujące– krążenia, wymachy, podskoki; rozgrzewka z 
rakietką – podkręcanie piłki, pocieranie piłki aby wróciła 10' 
Ćwiczenia imitacji – przebicie bekhend + forhend, przebicie bekhend + forhend z boczną pracą nóg 
10' 
Ćwiczenia wieloma piłkami – przebicie bekhend  + forhend 20'  
Ćwiczenia i zabawy dowolne – odbicia piłki na połówce stołu lub od ściany; ćwiczenie z robotem; 
imitacje; imitacje z kołem lub piłką na drucie; „karuzela” z przebiciem bekhend + forhend; gra 
właściwa 20' 
Test - prawidłowość wykonania przebicia bekhend + forhend – analiza wideo, „ile razy przebijesz 
bekhend + forhend bez skuszenia” 10' 
Ćwiczenia końcowe – stretching, podsumowanie - zbiórka, samoocena (postawa na treningu, 
koncentracja, komentarze, uwagi); zadanie domowe 10' 
 

Lekcja 1.7.6. Przebicie + topspin-forhend 
  
Przygotowanie: ludzie, sala, sprzęt, materiały szkoleniowe. 
Wstęp: demonstracja przebicia + topspin-forhend w wykonaniu mistrzów, pokaz mistrzów, wiedza 
(dolna rotacja, odbiór piłki z dolna rotacją) 10' 
Rozgrzewka: ćw. w marszu i truchcie; ćw. kształtujące– krążenia, wymachy, podskoki; rozgrzewka z 
rakietką – podkręcanie piłki, pocieranie piłki aby wróciła 10' 
Ćwiczenia imitacji – przebicie + topspin-forhend, przebicie + topspin-forhend z boczną pracą nóg 10' 
Ćwiczenia wieloma piłkami – przebicie  + topspin-forhend 20'  
Ćwiczenia i zabawy dowolne – odbicia piłki na połówce stołu lub od ściany; ćwiczenie z robotem; 
imitacje; imitacje z kołem lub piłką na drucie; „karuzela” z przebiciem bekhend + forhend; gra 
właściwa 20' 
Test - prawidłowość wykonania „przebicie + topspin-forhend” – analiza wideo, „ile razy zagrasz  
przebicie + topspin-forhend bez skuszenia” 10' 
Ćwiczenia końcowe – stretching, podsumowanie - zbiórka, samoocena (postawa na treningu, 
koncentracja, komentarze, uwagi); zadanie domowe 10' 
 

Lekcja 1.7.7. Przebicie + topspin-fhb 
 
Przygotowanie: ludzie, sala, sprzęt, materiały szkoleniowe. 
Wstęp: demonstracja „przebicie+topspin-fhb” w wykonaniu mistrzów, pokaz mistrzów, wiedza 
(dolna rotacja, odbiór piłki z dolną rotacją) 10' 
Rozgrzewka: ćw. w marszu i truchcie; ćw. kształtujące– krążenia, wymachy, podskoki; rozgrzewka z 
rakietką – podkręcanie piłki, pocieranie piłki aby wróciła 10' 
Ćwiczenia imitacji – przebicie + topspin-forhend-bh, przebicie + topspin-forhend-bh z boczną pracą 
nóg 10' 
Ćwiczenia wieloma piłkami – przebicie  + topspin-forhend-bh 20'  
Ćwiczenia i zabawy dowolne – odbicia piłki na połówce stołu lub od ściany; ćwiczenie z robotem; 
imitacje; imitacje z kołem lub piłką na drucie; „karuzela” z przebiciem bekhend + forhend; gra 
właściwa 20' 
Test - prawidłowość wykonania przebicia + topspin-forhend-bh – analiza wideo, „ile razy odbijesz 
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przebicie + topspin-forhend-bh bez skuszenia” 10' 
Ćwiczenia końcowe – stretching, podsumowanie - zbiórka, samoocena (postawa na treningu, 
koncentracja, komentarze, uwagi); zadanie domowe 10' 
  

Lekcja 1.7.8. Przebicie + topspin-bekhend 
 
Przygotowanie: ludzie, sala, sprzęt, materiały szkoleniowe. 
Wstęp: demonstracja przebicia + topspin-bekhend w wykonaniu mistrzów, pokaz mistrzów, wiedza 
(dolna rotacja, odbiór piłki z dolną rotacją) 10' 
Rozgrzewka: ćw. w marszu i truchcie; ćw. kształtujące– krążenia, wymachy, podskoki; rozgrzewka z 
rakietką – podkręcanie piłki, pocieranie piłki aby wróciła 10' 
Ćwiczenia imitacji – przebicie + topspin-bekhend, przebicie + topspin-bekhend z boczną pracą nóg 
10' 
Ćwiczenia wieloma piłkami – przebicie  + topspin-bekhend 20'  
Ćwiczenia i zabawy dowolne – odbicia piłki na połówce stołu lub od ściany; ćwiczenie z robotem; 
imitacje; imitacje z kołem lub piłką na drucie; „karuzela” z przebiciem bekhend + forhend; gra 
właściwa 20' 
Test - prawidłowość wykonania przebicia + topspin-bekhend – analiza wideo, „ile razy odbijesz 
przebicie + topspin-bekhend 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 dniu 2018.11.12: 
 
Zhao Xia Przebicie: 
https://www.youtube.com/watch?v=LUiQQrI1QpE&index=22&list=PL6gYrMQOpQBCx_JL6EKvpmDw
ZbmnjFoGh  
 
Liu Tianyang Przebicie bh wolne, fh wolne: https://www.youtube.com/watch?v=b0QuL4-1-
2Y&index=9&list=PLYbRscEONpFG8ICP1jPTzQqNulQ5USmf4  
 
Liu Tianyang Przebicie bekhend + forhend: 
https://www.youtube.com/watch?v=GvwuIDzX9T4&index=12&list=PLYbRscEONpFG8ICP1jPTzQqNul
Q5USmf4  
 
Liu Tianyang Przebicie bekhend + Topspin forhend: 
https://www.youtube.com/watch?v=Se398_5MdiA&list=PLYbRscEONpFG8ICP1jPTzQqNulQ5USmf4&
index=36  
 
Liu Tianyang Przebicie bekhend + Topspin forhend obrócony: 
https://www.youtube.com/watch?v=o6Ahvl4xg3o&list=PLYbRscEONpFG8ICP1jPTzQqNulQ5USmf4&i
ndex=37  
 
Zhao Xia Serw forhend dolny-pusty: 
https://www.youtube.com/watch?v=NOSpsneqths&list=PL6gYrMQOpQBCx_JL6EKvpmDwZbmnjFoG
h&index=11  
 
Liu Tianyang Serw bekhend dolny-pusty: 
https://www.youtube.com/watch?v=ShjuvgdsER8&index=38&list=PLYbRscEONpFG8ICP1jPTzQqNulQ
5USmf4  
 
Killerspin Przebicie forhend: 
https://www.youtube.com/watch?v=2z_OaYyz9YA&index=6&list=PLm2IIMS1Z9ykjN3Mn_7OYtjbYvK
G4JLtm  
 
Killerspin Przebicie bekhend: 
https://www.youtube.com/watch?v=IdBZ1q6UEr0&index=7&list=PLm2IIMS1Z9ykjN3Mn_7OYtjbYvK
G4JLtm  
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