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Lekcja 1.9.1. Serw forhend boczny 
 
Przygotowanie: ludzie, sala, sprzęt, materiały szkoleniowe. 
Wstęp: demonstracja serwu bocznego forhendem w wykonaniu mistrzów, pokaz mistrzów, wiedza 
(rotacja boczna, serw boczno-dolny, serw boczno-górny) 10' 
Rozgrzewka - ćw. w marszu i truchcie; ćw. kształtujące– krążenia, wymachy, podskoki; rozgrzewka z 
rakietka: podkręcanie piłki, aby skręciła, na ziemi, na stole 10' 
Ćwiczenia imitacji – serwu bocznego forhendem, boczno-dolny, boczno-górny z piłka na drucie 10' 
Ćwiczenia wieloma piłkami – serwu bocznego forhendem: boczno-dolny, boczno-górny; długi, krótki, 
szybki 20'  
Ćwiczenia i zabawy dowolne – serw boczny forhendem i gra dowolna 20' 
Test - prawidłowość wykonania serwu bocznego forhendem – analiza wideo, czy potrafisz zagrać 
serw boczny forhendem jako boczno-dolny, boczno-górny; długie i krótkie do bh, fh i do środka 10' 
Ćwiczenia końcowe – stretching, podsumowanie - zbiórka, samoocena (postawa na treningu, 
koncentracja, komentarze, uwagi); zadanie domowe 10’ 
 
SERWY FORHENDOWE BOCZNE 
 
Charakterystyka i znaczenie: Serwy forhendowe boczne to jeden z najczęściej stosowanych serwów przez 
czołowych zawodników świata; bardzo ważne w krótkiej grze; można nimi zdobyć punkt bezpośrednio lub z 
atakiem 3 piłki. Opanowanie serwów forhendowych bocznych jest podstawą rozwinięcia różnorodnych serwów: 
serwów boczno-dolnych i boczno-górnych; serwów krótkich, długich i szybkich; serwów granych w różne miejsca 
po przekątnej i po prostej itp.. Podstawowa struktura ruchu serwów forhendowych bocznych górnych i dolnych, 
krótkich i długich, po przekątnej i po prostej, granych uchwytem dłoniowym jak i piórkowym jest w zasadzie taka 
sama. Uchwyt piórkowy ma przewagę przy serwie w stosunku do uchwytu dłoniowego. Bardzo korzystne 
natomiast może być przyjęcie specjalnego uchwytu do serwisu forhendowego w przypadku uchwytu 
dłoniowego. Serwując uchwytem dłoniowym należy unieść środek ciężkości. „Jeśli chcesz zagrać serw po prostej, 
to możesz zmienić ustawienie na nieco bardziej boczne. Jeśli chcesz zagrać serw krótki, to potrzyj piłkę z większą 
rotacją, upewnij się, żeby pierwsze odbicie było bliżej siatki. Jeśli chcesz zagrać serw szybki, to uderz piłkę mocniej i 
upewnij się, żeby pierwsze odbicie było blisko końcowej linii”. Odbiór serwów bocznych wymaga wysokich 
umiejętności rozumienia i identyfikowania różnych rotacji, grania różnych technik z różnych miejsc stołu. Należy 
obserwować uważnie pozycję przeciwnika; Po serwie boczno-górnym piłka powinna polecieć w prawo-w-górę; 
Po serwie boczno-dolnym piłka odskakuje w prawo – w dół w kierunku siatki; Zawodnicy mają zazwyczaj mniej 
kontroli przy krótkiej piłce z forhendu. 
 
Sposób wykonania: 

• Ustawienie: Ustawienie boczne, lewa noga z przodu, prawa noga z tyłu; niektórzy zawodnicy 
ustawiają się z prawą nogą poza linią boczną (na przykład Ma Long); z ciałem skręconym w 
prawo; ciężar ciała na lewej nodze; lewa ręka z piłeczką na otwartej dłoni w rogu fhb za stołem, 
powyżej powierzchni. „Jeśli grasz uchwytem dłoniowym, to wskazane jest przyjęcie 
zmodyfikowanego uchwytu do serwu forhendowego, który umożliwia swobodny ruch 
nadgarstka”.  

• Podrzut i zamach: „Wraz z podrzutem zrób zamach rakietką do pozycji w „prawo-w górę-w tył”; 
na poziomie głowy; z rakietką skierowaną do góry; skręcając jednocześnie trochę ciało w prawo; 
przenosząc jednocześnie ciężar ciała na prawą nogę. Im wyższy zrobisz podrzut, tym dłuższy 
powinien być zamach”. 

• Ruch uderzeniowy: „Gdy piłka opada na poziom nieco nad siatką, rozpocznij ruch ramieniem z 
pozycji z „prawa-z tyłu-z góry” do pozycji w „lewo-w dół-w przód”; wykorzystując siłę całego 
ciała; ruch rakietki, ramienia i całego ciała po półokręgu „w dół-w przód-w lewo”; ze skrętem 
ciała w lewo; z wykorzystaniem przedramienia i nadgarstka; wykorzystując siłę w kierunku po 
przekątnej lub po prostej. Jeśli chcesz zagrać serw krótki z silną rotacją, wykorzystaj w pełni także 
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nadgarstek, pamiętając, że silne potarcie daje efekt cichego odbicia. Jeśli chcesz zagrać serw 
szybki to daj więcej siły uderzenia w przód, pamiętając, że daje to efekt głośnego odbicia. Uderzaj 
z maksymalną szybkością rakietki”. 

• Kontakt z piłką: „ Przy serwie z boczno-górną rotacją potrzyj dolną część piłki w kierunku 
środkowo-bocznej; robiąc dodatkowy ruch nadgarstkiem w przód – w górę. Przy serwie z boczno-
dolną rotacją potrzyj środkowo-dolną część piłki w kierunku dolnej części piłki; robiąc dodatkowo 
fałszywy ruch nadgarstkiem w-przód-w-górę. Uderz piłkę dalszą częścią rakiety. Dla zagrania 
serwu krótkiego dodatkowo mocniej potrzyj piłkę zwiększając udział nadgarstka. Dla zagrania 
serwu szybkiego użyj mniej potarcia, a więcej siły uderzenia w przód”. 

• Wykończenie: „Przy serwie z boczno-dolną rotacją potrzyj środkowo-dolną część piłki w kierunku 
dolnej części piłki; robiąc dodatkowo fałszywy ruch nadgarstkiem w przód – w górę. Skręć tułów 
nieco w lewo. Przenieś ciężar ciała na lewą nogę (leworęczni odwrotnie). Możesz dodać 
dodatkowe fałszywe ruchy dla utrudnienia odczytania rotacji przez przeciwnika”. 

• Powrót do postawy gotowości: Po serwie należy jak najszybciej wrócić do postawy gotowości i 
obserwować pozycję przeciwnika. „Przygotuj się do ataku 3 piłki po swoim serwie”. 

 
Monitorowanie: Zagranie po 24 serwy-fhb-bocznych-górnych i -bocznych-dolnych w 6 punktów, 
zadaniem jest po 20 lub więcej prawidłowych serwów.  
 
Serw forhend boczny dłoniowy… trenerka Zhao Xia demonstruje uchwyt dłoniowy do zagrania 
serwów forhendowych: 
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…tak serwuje wychowanek trenerki Zhao Xia: 
 
 

 
…serw boczno-dolny: 
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…tak gra serwy boczne Zhu Yuling, aktualna mistrzyni świata z drużyną chińską: 

 
…a tak aktualny mistrz olimpijski i mistrz świata Ma Long (Chiny): 
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Serw forhend boczny piórkowy demonstruje Guo Yaohua, 7-krotny mistrz świata, który doprowadził 
te serwy do najwyższego mistrzowskiego poziomu: 
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Poniżej serw forhend boczny wykonuje Wang Hao, mistrz świata i mistrz olimpijski, obecnie jeden z 
trenerów Kadry Chin: 

 

 
 

Serw forhend boczno-górny w wykonaniu trenerki Zhao Xia: 
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…oraz boczno-dolny: 

 
…serw forhend boczno-górny: 

 
…oraz boczno-dolny: 
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Lekcja 1.9.2. Serw bekhend boczny 
 
Przygotowanie: ludzie, sala, sprzęt, materiały szkoleniowe. 
Wstęp: demonstracja serwu bocznego bekhendem w wykonaniu mistrzów, pokaz mistrzów, wiedza 
(rotacja boczna, serw boczno-dolny, serw boczno-górny) 10' 
Rozgrzewka - ćw. w marszu i truchcie; ćw. kształtujące– krążenia, wymachy, podskoki; rozgrzewka z 
rakietka: podkręcanie piłki, aby skręciła, na ziemi, na stole 10' 
Ćwiczenia imitacji – serwu bocznego bekhendem, boczno-dolny, boczno-górny z piłka na drucie 10' 
Ćwiczenia wieloma piłkami – serwu bocznego bekhendem: boczno-dolny, boczno-górny; długi, 
krótki, szybki 20'  
Ćwiczenia i zabawy dowolne – serw boczny bekhendem i gra dowolna 20' 
Test - prawidłowość wykonania serwu bocznego bekhendem – analiza wideo, „czy potrafisz zagrać 
serw boczny bekhendem jako boczno-dolny, boczno-górny; długie i krótkie do bh, fh i do środka” 10' 
Ćwiczenia końcowe – stretching, podsumowanie – zbiórka, samoocena (postawa na treningu, 
koncentracja, komentarze, uwagi); zadanie domowe 10’ 
 
SERWY BEKHENDOWE BOCZNE 
 
Charakterystyka i znaczenie: Jest to kolejny bardzo popularny serw z boczną rotacją grany przez wielu dawnych i 
obecnych mistrzów tenisa stołowego. Przykładem jest Dima Ovtcharov, reprezentant Niemiec. Największą 
skuteczność uzyskuje się, gdy podobnym ruchem gra się serwy z różną rotacją (boczno-dolne i boczno-górne), w 
różne miejsca (krótkie, długie i szybkie, po przekątnej, po prostej); nisko i wysoko podrzucane itp.. Należy potrzeć 
inną część piłki aby była z różną rotacją. Podstawowa struktura ruchu serwów bekhendowych bocznych górnych i 
dolnych, krótkich i długich, po przekątnej i po prostej, uchwytem dłoniowym jak i piórkowym jest w zasadzie taka 
sama. Odbiór serwów bekhendowych bocznych jest złożoną umiejętnością, wymagającą rozumienia rotacji, 
identyfikowania różnych wariantów serwów itp.  Na przykład po serwie boczno-dolnym piłka odbija się w lewo –  
w dół, a po serwie boczno-górnym w lewo – w górę. Należy nauczyć się oceniać rodzaj i siłę rotacji i odpowiednio 
dostosowywać odbiór do serwu. Należy upewnić się, żeby piłka leciała nisko nad siatką. 
 
Sposób wykonania: 

• Ustawienie: „Przyjmij stabilną postawą wyjściową. Ustaw się przodem lub lekko bocznie, prawa 
noga z przodu, lewa nieco z tyłu, w rogu bekhendowym lub na środku stołu; ze środkiem 
ciężkości na prawej nodze; z otwartą dłonią, z piłeczką w lewym rogu za końcową linią, powyżej 
powierzchni stołu; z ciałem skręconym lekko w lewo. Jeśli chcesz zagrać po prostej, to możesz 
ustawić się nieco bardziej bocznie”. 

• Podrzut i zamach: „Wraz z podrzutem na co najmniej 16 cm zrób zamach w tył – w lewo – nieco 
w górę; do pozycji rakiety skierowanej do góry; z nadgarstkiem skręconym do wewnątrz (w 
stronę kości promieniowej); i rączką rakiety skierowaną do dołu; unieś łokieć do poziomu barku”. 

• Ruch uderzeniowy: „Gdy piłeczka opada na wysokość nieco nad siatką, rozpocznij ruch 
uderzeniowy w „przód-w dół-nieco w prawo” i następnie w górę; użyj skrętu ciała, przedramienia 
i nadgarstka; balansując ciałem dla uzyskania siły uderzenia; przy krótkich serwach zastosuj 
więcej tarcia piłki, niż przy serwach szybkich; przenoś jednocześnie środek ciężkości z prawej nogi 
na nogę lewą. Potrzyj piłkę ruchem z lewej do prawej w górę; możliwie krótkim ruchem; miękko, 
ale z dużym tarciem”. 

• Kontakt z piłką: „Aby zagrać serw z boczno-dolną rotacją, uderz piłkę z lewej strony, w kierunku 
prawym-dolnym; potrzyj piłkę od środkowo-lewej części w kierunku prawo-dolnej części; w 
momencie, gdy rakieta porusza się w dół. Aby zagrać serw z boczno-górną rotacją, uderz piłkę ze 
strony lewej dolnej do prawej; potrzyj piłkę od środkowej części w kierunku prawo-górnej części; 
w momencie gdy rakieta porusza się do góry. Aby zagrać serw krótki wykorzystaj więcej tarcia, w 
porównaniu z serwem długim lub szybkim”. 

• Wykończenie: „Po boczno-dolnym serwisie, podkreśl fałszywy ruch łokciem do góry; Obróć ciało 
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w prawą stronę; Przenieś ciężar ciała z prawej nogi na lewą” 

• Powrót do postawy gotowości: „Powróć szybko do postawy gotowości; Przygotuj się do ataku 3 
piłki”. 

 
Monitorowanie: Zagranie 24 razy serwu-bh-bocznego-górnego i -dolnego do 6 punktów, uzyskanie 
normy 20 lub więcej prawidłowych uderzeń. 
 
Serwy bekhendowe boczne dłoniowe… wychowanek trenerki Zhao Xia: 
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…demonstruje Tomasz Krzeszewski: 
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…trenerka Zhang Jianru z „Da hao pingpangqiu”: 
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 Serwy bekhendowe boczne piórkowe… trener Zhang Xiaopeng: 
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…trenerka Zhao Xia: 
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SERWY FORHENDOWE W PRZYSIADZIE 'OD SIEBIE' 
 
Charakterystyka i znaczenie: Serwy stosowane przez wielu mistrzów tenisa stołowego, jak na 
przykład: dawni - Jonyer, Surbek czy Liang Geliang; czy obecnie - Dima Ovtcharow czy Kenta 
Matsudaira. 
 
Sposób wykonania: 

• Ustawienie: Serwy mogą być grane ze środka stołu, ale też w rogu bekhendowym lub 
forhendowym. 

• Podrzut: Podrzut, zamach i przysiad w tym samym czasie. 

• Zamach: Zamach w tył ramieniem, przedramieniem i nadgarstkiem nad głową. 

• Ruch uderzeniowy: „Gdy piłka jest na wysokości głowy zacznij ostry półkolisty ruch w przód” 

• Kontakt z piłką:  
o „Z prawą górną rotacją - potrzyj piłkę od lewej – środkowej do prawej – górnej części; 

uderz piłkę gdy rakietka robi ruch w górę.  
o Z lewą górną rotacją: potrzyj piłkę od środkowo-górnej do prawej środkowej części; uderz 

piłkę gdy rakietka robi ruch w dół”. 

• Wykończenie: Powrót do postawy gotowości. Należy szybko wrócić do postawy gotowości. 
 
Serw forhend w przysiadzie „od siebie” demonstruje trener Guo Yunpeng z Chin: 
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…a poniżej demonstruje trener Yao Xiaochun: 

 
.  
 
 
 

http://www.integralnytenisstolowy.com/


Narodowy Program Rozwoju Tenisa Stołowego 2018-33 
 

www.integralnytenisstolowy.com 
 

Strona | 20 

SERWY FORHENDOWE W PRZYSIADZIE „DO SIEBIE" 
 
Charakterystyka i znaczenie: Jest to jeden z serwów stosowanych przez różnych mistrzów, na 
przykład: Stellan Bengtsson (Mistrz Świata ze Szwecji), Liu Wei (Mistrzyni Świata z Chin), czy Ruta 
Garkauskaite (Mistrzyni Europy z Litwy). Serw lubiany przez dzieci. Warto aby grały go osoby niskie. 
  
Sposób wykonania: 

• Ustawienie: Przodem do stołu w rogu bekhendowym, na środku lub w rogu forhendowym. 

• Podrzut: Podrzut, zamach i przysiad w tym samym czasie. 

• Zamach: Zamach w prawo ramieniem, przedramieniem i nadgarstkiem. 

• Ruch uderzeniowy: „Gdy piłka jest na wysokości głowy, zacznij ostry półkolisty ruch w lewo”. 

• Kontakt z piłką: „Z lewą górną rotacją - potrzyj piłkę od prawo-środkowej do lewo-górnej części; 
uderz piłkę gdy rakietka robi ruch w górę. Z lewą dolną rotacją - potrzyj piłkę od prawo-górnej do 
lewo-środkowej części; uderz piłkę, gdy rakietka robi ruch w dół”. 

• Wykończenie: Powrót do postawy gotowości. Należy jak najszybciej wrócić do postawy 
gotowości. 
 

Serw forhend w przysiadzie „do siebie” w wykonaniu byłej mistrzyni świata, obecnie trenerki Liu Wei z 
Chin: 
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… oraz w wykonaniu zawodniczki Gimnazjum Su Eok w Korei Południowej: 
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Lekcja 1.9.3. Serw forhend boczny + atak (topspin) forhend 
 

• Przygotowanie: ludzie, sala, sprzęt, materiały szkoleniowe. 

• Wstęp: demonstracja serwu bocznego forhendem + atak (topspin) forhend w wykonaniu 
mistrzów, pokaz mistrzów, wiedza (rotacja boczna, serw boczno-dolny, serw boczno-górny) 10' 

• Rozgrzewka - ćw. w marszu i truchcie; ćw. kształtujące– krążenia, wymachy, podskoki; 
rozgrzewka z rakietką: podkręcanie piłki, aby skręciła, na ziemi, na stole 10' 

• Ćwiczenia imitacji – serwu bocznego forhendem + atak (topspin) forhend 10' 

• Ćwiczenia wieloma piłkami – serwu bocznego forhendem + atak (topspin) forhend 20'  

• Ćwiczenia i zabawy dowolne – serw boczny forhendem+ atak (topspin) forhend + gra dowolna 
20' 

• Test - prawidłowość wykonania serwu bocznego forhendem  + atak (topspin) forhend – analiza 
wideo, „czy potrafisz zagrać serw boczny forhendem  + atak (topspin) forhend” 10' 

• Ćwiczenia końcowe – stretching, podsumowanie - zbiórka, samoocena (postawa na treningu, 
koncentracja, komentarze, uwagi); zadanie domowe 10’ 
 

 
Lekcja 1.9.4. Serw forhend-bh boczny + atak (topspin) forhend 

  

• Przygotowanie: ludzie, sala, sprzęt, materiały szkoleniowe. 

• Wstęp: demonstracja serwu bocznego forhendem-bh + atak (topspin) forhend w wykonaniu 
mistrzów, pokaz mistrzów, wiedza (rotacja boczna, serw boczno-dolny, serw boczno-górny) 10' 

• Rozgrzewka - ćw. w marszu i truchcie; ćw. kształtujące– krążenia, wymachy, podskoki; 
rozgrzewka z rakietka: podkręcanie piłki, aby skręciła, na ziemi, na stole 10' 

• Ćwiczenia imitacji – serwu bocznego forhendem-bh + atak (topspin) forhend 10' 

• Ćwiczenia wieloma piłkami – serwu bocznego forhendem-bh + atak (topspin) forhend 20'  

• Ćwiczenia i zabawy dowolne – serw boczny forhendem-bh + atak (topspin) forhend + gra 
dowolna 20' 

• Test - prawidłowość wykonania serwu bocznego forhendem-bh  + atak (topspin) forhend – 
analiza wideo, czy potrafisz zagrać serw boczny forhendem-bh  + atak (topspin) forhend 10' 

• Ćwiczenia końcowe – stretching, podsumowanie - zbiórka, samoocena (postawa na treningu, 
koncentracja, komentarze, uwagi); zadanie domowe 10’ 
 

 
Lekcja 1.9.5. Serw + atak (topspin) bekhend 

 

• Przygotowanie: ludzie, sala, sprzęt, materiały szkoleniowe. 

• Wstęp: demonstracja serwu + atak (topspin) bekhend w wykonaniu mistrzów, pokaz mistrzów, 
wiedza (rotacja boczna, serw boczno-dolny, serw boczno-górny) 10' 

• Rozgrzewka - ćw. w marszu i truchcie; ćw. kształtujące– krążenia, wymachy, podskoki; 
rozgrzewka z rakietką: podkręcanie piłki aby skręciła, na ziemi, na stole 10' 

• Ćwiczenia imitacji – serwu + atak (topspin) bekhend 10' 

• Ćwiczenia wieloma piłkami – serwu + atak (topspin) bekhend 20'  

• Ćwiczenia i zabawy dowolne – serw + atak (topspin) bekhend + gra dowolna 20' 

• Test - prawidłowość wykonania serwu + atak (topspin) bekhend – analiza wideo, „czy potrafisz 
zagrać serw + atak (topspin) bekhend” 10' 

• Ćwiczenia końcowe – stretching, podsumowanie - zbiórka, samoocena (postawa na treningu, 
koncentracja, komentarze, uwagi); zadanie domowe 10’ 
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Przydatne linki znalezione 2018.11.12: 

 
 
 
Zhao Xia Serw forhend boczno-górny -dolny: 
https://www.youtube.com/watch?v=PoD25iOhnsQ&index=7&list=PL6gYrMQOpQBCx_JL6EKvpmDwZ
bmnjFoGh  
 
Liu Tianyang Serwy forhend i bekhend boczno-dolne, -górne: 
https://www.youtube.com/watch?v=Wi50mByFdmo&index=40&list=PLYbRscEONpFG8ICP1jPTzQqN
ulQ5USmf4  
 
Tang Jianjun Serw forhend boczno-dolny, -górny: 
https://www.youtube.com/watch?v=HgmLQ5VrmNQ&index=14&t=0s&list=PLHbL2cE5lQXNIFU9Rh1
1xYIuM4wvN9i0S  
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