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Lekcja 1.8.1. Podcięcie bekhend lekkiego ataku 
 
Przygotowanie: ludzie, sala, sprzęt, materiały szkoleniowe. 
Wstęp: demonstracja podcięcia lekkiego ataku bekhendem 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 – podcięcia lekkiego ataku bekhendem, podcięcia lekkiego ataku bekhendem z 
boczną pracą nóg 10' 
Ćwiczenia wieloma piłkami – podcięcia lekkiego ataku bekhendem 20'  
Ćwiczenia i zabawy dowolne – ćwiczenia lub gry uproszczone; ćw. na połówce stołu przy ściance; 
ćwiczenie z robotem; imitacje; imitacje z kołem lub piłką na drucie; „karuzela” z przebiciem; gra 
właściwa 20' 
Test - prawidłowość wykonania podcięcia lekkiego ataku bekhendem – analiza wideo, „ile razy 
odbijesz podcięcia lekkiego ataku bekhendem bez skuszenia” 10' 
Ćwiczenia końcowe – stretching, podsumowanie - zbiórka, samoocena (postawa na treningu, 
koncentracja, komentarze, uwagi); zadanie domowe 10' 
 

PODCIĘCIE BEKHEND PO LEKKIM ATAKU 
 
Charakterystyka i znaczenie: Podcięcie jest jednym z najstarszych sposobów obrony w tenisie 
stołowym i jest podstawowym uderzeniem obronnym w jednym z najstarszych stylów gry- obronie-
podcięciem. Na arenie światowej i europejskiej to styl którego przedstawiciele w dalszym ciągu 
zdobywają wiele sukcesów, medali; Podcięcie bekhend jest pierwszym uderzeniem dla zawodnika, 
który chciałby się specjalizować w grze obronnej i doskonalić umiejętności nowoczesnego obrońcy; 
Podcięcie bekhend powinno być swobodnie grane w różne miejsca, z różnych pozycji, po różnych 
atakach, podobnym ruchem z różną rotacją; Podcięcie bekhend w połączeniu z podcięciem forhend, 
przebiciami, atakami i kontratakami może być znakomitym i bardzo widowiskowym sposobem 
grania. 
 
Sposób wykonania: 

• Ustawienie: Prawa noga nieco z przodu, lewa nieco z tyłu; Ciało nieco skręcone w lewo; Środek 
ciężkości przeniesiony nieco na lewą nogę; Rakietka w prawie całkiem w wertykalnej pozycji; 

• Zamach: Skręt ciała w lewo; Zamach rakietką w „tył-w lewo-w górę”; Rakietka w pozycji prawie 
wertykalnej; Dla zagrania po prostej nadgarstek skręcony nieco do wewnątrz. 

• Ruch uderzeniowy: W trakcie procesu uderzenia ciało robi skręt w prawo; Wykorzystanie siły 
głównie przedramienia w kierunku w-przód-w-dół-nieco-w-prawo; Dla zagrania po prostej 
kierunek użycia siły głównie w przód – w dół; Najpierw naciskanie w dół, następnie w przód; 
Podczas uderzenia z pozycji dalej za stołem należy więcej dawać siły w przód i dodatkowo pełniej 
wykorzystać biodra, dla zagrania silnego podcięcia; Dla zagrania silnej dolnej rotacji należy 
potrzeć piłkę zaokrąglonym ruchem przedramienia pod piłkę; dodatkowo wykorzystując ruch 
nadgarstka; Dla zagrania podcięcia bez rotacji należy uderzyć bardziej sztywnym nadgarstkiem. 

• Kontakt z piłką: Potarcie środkowo-dolnej części piłki w najwyższym punkcie lub w fazie 
opadania; Dalej za stołem należy potrzeć piłkę w fazie opadania; Dla zagrania silnej rotacji należy 
potrzeć prawie dolną część piłki; Aby zagrać podcięcie bez rotacji należy uderzyć środkową część 
piłki i zrobić fałszywy ruch podcinający pod piłkę. 

• Wykończenie: „Przenieś środek ciężkości z lewej na prawą nogę; Przy podcięciu bez rotacji zrób 
fałszywy 'podcinający' ruch nadgarstkiem i przedramieniem pod piłkę”. 

• Powrót do postawy gotowości: „Jak najszybciej powróć do postawy gotowości; Bądź gotowy do 
kolejnego uderzenia”. 
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Obronna postawa gotowości. Z prawej Chen Xinhua przyjmuje taką obronną postawę i pozycję 
gotowości po każdym podcięciu i przed kolejnym uderzeniem:

 
Podcięcie bekhend przeciw lekkiemu atakowi… demonstruje mistrz świata i zdobywca Pucharu Świata 

Chen Xinhua. Analiza zrobiona przez profesorów Wang Jiazheng oraz Wu Xiuwen: 
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Poniżej podcięcie bekhend przeciw lekkiemu atakowi demonstruje trenerka Zhang Jianru z prowincji 

Hebei: 
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…trenerka Zhao Xia: 
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Podcięcie bekhend przeciw lekkiemu atakowi, Liu Yi: 

 

 
 

http://www.integralnytenisstolowy.com/


Narodowy Program Rozwoju Tenisa Stołowego 2018-33 
 

www.integralnytenisstolowy.com 
 

Strona | 9 

Lekcja 1.8.2. Podcięcie forhend lekkiego ataku 
 
Przygotowanie: ludzie, sala, sprzęt, materiały szkoleniowe. 
Wstęp: demonstracja podcięcia lekkiego ataku forhendem 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 – podcięcia lekkiego ataku forhendem, podcięcia lekkiego ataku forhendem z 
boczną pracą nóg 10' 
Ćwiczenia wieloma piłkami – podcięcia lekkiego ataku forhendem 20'  
Ćwiczenia i zabawy dowolne – ćwiczenia lub gry uproszczone; ćw. na połówce stołu przy ściance; 
ćwiczenie z robotem; imitacje; imitacje z kołem lub piłką na drucie; „karuzela” z przebiciem; gra 
właściwa 20' 
Test - prawidłowość wykonania podcięcia lekkiego ataku forhendem – analiza wideo, „ile razy 
odbijesz podcięcie lekkiego ataku forhendem bez skuszenia” 10' 
Ćwiczenia końcowe – stretching, podsumowanie - zbiórka, samoocena (postawa na treningu, 
koncentracja, komentarze, uwagi); zadanie domowe 10' 
 
PODCIĘCIE FORHEND PO LEKKIM ATAKU 
 
Charakterystyka i znaczenie: Gra obronna wymaga najlepszej pracy nóg i wysokiej inteligencji. 
Obrońca powinien uważnie obserwować piłkę i dostosowywać odpowiednie kroki do rodzaju 
przylatującej piłki. Praca nóg to wykorzystanie wszystkich kroków (mały, pojedynczy, dostawny, 
wypadami, skokami i skrzyżny). Gdy piłka przylatuje blisko, można zastosować pracę nóg jednym 
krokiem. Gdy przylatuje odpowiednio dalej, do dyspozycji są praca nóg dostawna, skokami lub 
wypadami. Gdy piłka leci daleko od obrońcy, można zastosować krok skrzyżny. 

 
Obrońca powinien inteligentnie wykorzystać różne rotacje w swojej grze. Silnie rotacyjne podcięcie 
może mieć około 100 obrotów na sekundę. Podcięcie bez rotacji powinno mieć mniej niż 20 obrotów 
na sekundę. Obrońca powinien grać takim samym ruchem różne uderzenia, aby przechytrzyć 
przeciwnika i zdobyć inicjatywę; na przykład zagranie silne dolnej rotacji może zmusić przeciwnika do 
zagrania do siatki; zagranie podcięcia bez rotacji może zmusić przeciwnika do zagrania w aut, za stół. 

 
Aby zagrać z silną rotacją należy: Wykonać szybszy ruch podcięty bardziej w przód; mocniej potrzeć 
piłkę; uderzyć dolną – dalszą częścią rakietki; zagrać z większą siłą uderzenia; użyć więcej nadgarstka. 
Aby zagrać bez rotacji należy: zagrać bez nadgarstka, bez tarcia; z małą siłą uderzenia. Aby się 
nauczyć odróżniać kiedy jest silna rotacja, a kiedy jest bez rotacji, należy na przykład wsłuchiwać się 
jak brzmi moment uderzenia/pocierania piłki przez rakietkę; piłka bez rotacji daje głośny dźwięk, a 
piłka rotacyjna (pocierana) jest cicha. 
 
Sposób wykonania: 

• Ustawienie: Ustawienie stosunkowo blisko stołu; ciało ustawione lekko bocznie; z prawą nogą 
nieco z tyłu, lewą nogą nieco z przodu; środek ciężkości na prawej nodze; jeśli chcesz grać po 
prostej, to możesz ustawić się nieco bardziej bocznie; Rakietka w pozycji prawie wertykalnej. 

• Zamach: Zamach rakietki w-prawo-w-górę; z rakietką skierowaną do góry. 

• Ruch uderzeniowy: „Wykonaj ruch przedramieniem w „przód-w dół-w lewo”; Dla uzyskania 
większej siły tarcia wykorzystaj nadgarstek dla uzupełnienia przedramienia; i jednocześnie zrób 
rotację bioder aby uzyskać jak największą siłę rotacji podcięcia; skręć ciało w lewo; Jeśli jesteś 
ustawiony dalej za stołem, dodaj więcej siły w kierunku do przodu; i pełną rotację bioder”. 

• Kontakt z piłką: „Potrzyj piłkę w najwyższym punkcie toru lotu lub w fazie wczesnego opadania; 
Potrzyj środkowo – dolną część piłki w kierunku dolnej części; prawie horyzontalną pozycją 
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rakietki; Dla zagrania podcięcia bez rotacji uderz środkową część piłki i natychmiast skręć 
nadgarstek jakby przy silnym podcinaniu, ruchem pod piłkę; z nadgarstkiem nieco usztywnionym; 
Jeśli jesteś ustawiony nieco dalej za stołem i uderzasz piłkę w fazie opadania, pocieraj środkowo 
– dolną część piłki w kierunku w przód”. 

• Wykończenie: „Przenieś ciężar ciała na lewą nogę; Unikaj zbyt dużego skrętu ciała w lewo”. 

• Powrót do postawy gotowości: „Powróć szybko do postawy gotowości; Przygotuj się do 
kolejnego uderzenia”. 

 
Podcięcie forhend po lekkim ataku… demonstruje mistrz świata Chen Xinhua. Analiza profesora Wang 
Jiazheng’a i Wu Xiuwen’a: 
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Poniżej podcięcie forhend przeciw lekkiemu atakowi demonstruje trenerka Zhang Jianru: 
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…a poniżej podcięcie forhend demonstruje trenerka Zhao Xia, wieloletni pracownik Uniwersytetu 
Sportu w Pekinie: 
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Lekcja 1.8.3. Podcięcie bekhend lekkiego ataku + przebicie (dojście do skrótu) 
 
Przygotowanie: ludzie, sala, sprzęt, materiały szkoleniowe. 
Wstęp: demonstracja podcięcia lekkiego ataku bekhendem + przebicie (dojście do skrótu) 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 – podcięcia lekkiego ataku bekhendem + przebicie bekhendem (dojście do skrótu), 
podcięcia lekkiego ataku bekhendem + przebicie forhendem (dojście do skrótu) 10' 
Ćwiczenia wieloma piłkami – podcięcia lekkiego ataku bekhendem + przebicie (dojście do skrótu) 20'  
Ćwiczenia i zabawy dowolne – ćwiczenia lub gry uproszczone; ćw. na połówce stołu przy ściance; 
ćwiczenie z robotem; imitacje; imitacje z kołem lub piłką na drucie; „karuzela” z przebiciem; gra 
właściwa 20' 
Test - prawidłowość wykonania podcięcia lekkiego ataku bekhendem + przebicie (dojście do skrótu)  
– analiza wideo, „ile razy odbijesz podcięcia lekkiego ataku bekhendem + przebicie (dojście do skrótu)   
bez skuszenia” 10' 
Ćwiczenia końcowe – stretching, podsumowanie - zbiórka, samoocena (postawa na treningu, 
koncentracja, komentarze, uwagi); zadanie domowe 10' 

 
 
Lekcja 1.8.4. Podcięcie forhend lekkiego ataku + przebicie (dojście do skrótu) 
  
Przygotowanie: ludzie, sala, sprzęt, materiały szkoleniowe. 
Wstęp: demonstracja podcięcia lekkiego ataku forhendem + przebicie (dojście do skrótu) 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 – podcięcia lekkiego ataku forhendem + przebicie bekhendem (dojście do skrótu), 
podcięcia lekkiego ataku forhendem + przebicie forhendem (dojście do skrótu) 10' 
Ćwiczenia wieloma piłkami – podcięcia lekkiego ataku forhendem + przebicie (dojście do skrótu) 20'  
Ćwiczenia i zabawy dowolne – ćwiczenia lub gry uproszczone; ćw. na połówce stołu przy ściance; 
ćwiczenie z robotem; imitacje; imitacje z kołem lub piłką na drucie; „karuzela” z przebiciem; gra 
właściwa 20' 
Test - prawidłowość wykonania podcięcia lekkiego ataku forhendem + przebicie (dojście do skrótu)  – 
analiza wideo, „ile razy odbijesz podcięcia lekkiego ataku forhendem + przebicie (dojście do skrótu)   
bez skuszenia” 10' 
Ćwiczenia końcowe – stretching, podsumowanie - zbiórka, samoocena (postawa na treningu, 
koncentracja, komentarze, uwagi); zadanie domowe 10' 

 
 
Lekcja 1.8.5. Podcięcia bekhend + forhend lekkiego ataku 
 
Przygotowanie: ludzie, sala, sprzęt, materiały szkoleniowe. 
Wstęp: demonstracja podcięcia lekkiego ataku bekhendem + forhendem 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 – podcięcia lekkiego ataku bekhendem + forhendem, podcięcia lekkiego ataku 
bekhendem + forhendem z nieregularną boczną pracą nóg 10' 
Ćwiczenia wieloma piłkami – podcięcia lekkiego ataku bekhendem + forhendem 20'  
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Ćwiczenia i zabawy dowolne – ćwiczenia lub gry uproszczone; ćw. na połówce stołu przy ściance; 
ćwiczenie z robotem; imitacje; imitacje z kołem lub piłką na drucie; „karuzela” z przebiciem; gra 
właściwa 20' 
Test - prawidłowość wykonania podcięcia lekkiego ataku bekhendem  + forhendem – analiza wideo, 
„ile razy odbijesz podcięcia lekkiego ataku bekhendem  + forhendem bez skuszenia” 10' 
Ćwiczenia końcowe – stretching, podsumowanie - zbiórka, samoocena (postawa na treningu, 
koncentracja, komentarze, uwagi); zadanie domowe 10' 
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Przydatne linki: 
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