
Plan treningowy 3 dniowy
Poniedziałek: Klatka + triceps + barki

Klatka: 
Wyciskanie na ławce skośnej 4 s po 12 powtórzeń 
Wyciskanie na ławce poziomej 4 s po 12 powtórzeń 
Rozpiętki na ławce poziomej 4 s po 12 powtórzeń 
Barki: 
Wyciskanie żołnierskie 4 s po 12 powtórzeń 
Podnoszenie sztangi do brody 4s po 12 powtórzeń 
Unoszenie sztangielek w opadzie 4 s po 12 powtórzeń 
Triceps: 
Wyciskanie sztangi na ławce w wąskim uchwycie 4s po 12 powtórzeń 
Prostowanie przedramion na wyciągu 4s po 12 powtórzeń 

Środa: Plecy + Biceps
Plecy: 
Podciąganie nachwyt szeroki 4 s po 12 
wiosłowanie sztangą 4 s po 12 
wiosłowanie hantlami 4 s po 12 
Martwy ciąg 4 s po 15 powtórzeń 
Biceps: 
Uginanie przedramion ze sztangielkami stojąc z supinacją 4s po 12 
Uginanie przedramion ze sztangą 4 s po 12 
Modlitewnik 4 s po 12 

Środa: Nogi+Brzuch
Nogi: 
Przysiady ze sztangą 4 s po 12 
Wykroki ze sztangielkami 4s po 12 na każdą nogę 
Przysiady ze sztangą z przodu 4s po 12 
Uginanie nóg na maszynie leżąc 4 po 12 

==================================================================================
====================
Trening na mase
poniedziałek:
klatka + biceps +przedramię

klatka

wyciskanie sztangi na ławce poziomej leżąc 3 x 10
wyciskanie sztangi na ławce skośnej ( głowa w górę) 3 x 10
wyciskanie sztangi na ławce skośnej ( głowa w dół) 3 x 10
rozpiętki na ławce poziomej 3 x 10

biceps

uginanie przedramian z hantlami (uchwyt młotkowy) 3 x 10
uginanie przedramion ze sztangą podchwytem stojąc 3 x 10

przedramię

uginanie nadrarstków ze sztangą podchywtem 2 x 10
uginanie nadrarstków ze sztangą nadchwytem 2 x 10
zaciskanie sprężyn 2 x 10

środa:



barki + nogi + brzuch

barki

podnoszenie hantli nad głowę siedząc 3 x 10
unoszenie hantli na wyprostowanych rękach przed siebie 3 x 10
unoszenie hantli na boki w opadzie 3 x 10

nogi

prostowanie nóg na maszynie siedząc 3 x 10
uginanie nóg na maszynie siedząc 3 x 10
przysiady ze sztangą 3 x 10
wspięcia na palce ze sztangą 3 x 10

brzuch

brzuszki z obciążeniem na ławce skośnej (głowa w dół) 3 x 15
unoszenie wyprostowanych nóg w zwisie 3 x 15

piątek:

plecy + triceps

plecy

ściąganie drążka wyciągu górnego za głowę 3 x 10 / naprzemiennie z podciąganiem na drążku za plecami
ściąganie drążka wyciągu górnego przed klatkę 3 x 10 / naprzemiennie z podciąganiem na drążku przed 
głową
przyciąganie drążka z wyciągu dolnego siedząc 3 x 10 / naprzemiennie z wiosłowaniem hantlami w oparciu o
ławkę
martwy ciąg 3 x 10
szrugsy 3 x 10

triceps

prostowanie przedramion ze sztangą leżąć 3 x 10 / naprzemiennie z prostowaniem przedramion na wyciągu 
nadchwytem
wyciskanie francuskie 3 x 10
pompki na poręczach 3 x 10
==================================================================================
====================

PONIEDZIAŁEK:
Klatka + biceps

klata
1. wyciskanie plaska – sztanga
2. wyciskanie skos gorny - hantle
3. wyciskanie skos dolny - sztanga
4. rozpiętki
5. przenoszenie hantla nad głową

Biceps
1. uginanie ramion ze sztangielkami stojąc – z obkręcaniem
2. uginanie ramion ze sztangielkami stojąc - młotki



3. uginanie ramienia ze sztangielką w sadzie – w podporze o kolano
4. uginanie ramion ze sztangą „modlitewnik”

ŚRODA:
Plecy + triceps

Plecy:
1. ŚCIĄGANIE DRĄŻKA/RĄCZKI WYCIĄGU GÓRNEGO W SIADZIE SZEROKIM UCHWYTEM 
(NACHWYT) – za głową
2. ŚCIĄGANIE DRĄŻKA/RĄCZKI WYCIĄGU GÓRNEGO W SIADZIE SZEROKIM UCHWYTEM 
(NACHWYT) - przed głową
3. PRZYCIĄGANIE LINKI WYCIĄGU DOLNEGO W SIADZIE PŁASKIM
4. PODCIĄGANIE SZTANGIELKI W OPADZIE(WIOSŁOWANIE)

Triceps:
1: PROSTOWNIE RAMIENIA ZE SZTANGIELKĄ W OPADZIE TUŁOWIA
2. POMPKI W PODPORZE TYŁEM
3. PROSTOWANIE RAMION NA WYCIĄGU STOJĄC (ŚCIĄGANIE) SZNURKI

PIĄTEK:
Barki + nogi

Barki:
1. Wyciskanie sztangi zza głowy
2. Unoszenie sztangielek w opadzie tułowia
3. Podciąganie sztangi wzdłuż tułowia
4. Arnordki

Nogi:
1. przysiad ze sztangą na barkach
2. wypychanie ciężaru na suwnicy
3. martwy ciąg

==================================================================================
====================

Plan treningowy 3 dniowy na masę
Dzień I
Klata + biceps
Klata
- Wyciskanie na ławeczce płaskiej – 4s
- Wyciskanie hantelek na ławeczce skośnej 4s
- Rozpiętki na ławeczce skośnej – 4s

Biceps
-Uganianie ze sztangą – 4s
-Uginanie o kolano – 3sIII Dzień
Barki + Nogi
Barki
-Wyciskanie sztangielek siedząc 3s
-Unoszenie sztangielek w opadzie 3s
-Unoszenie hantelek przodem 3s
-Szrugsy ze sztanga 3s
Nogi
-Przysiady ze 4s
-Przysiady wykroczne z hantelkami 4s
-Martwy ciąg na prostych nogach 3s
-Wspięcia na palcach – 5s po 20 powt



V Dzień
plecy + triceps
Plecy:
-Podciągnie na drążku – 3xmax
-Wiosłowanie sztangą – 3s
-ściąganie drążka w szerokim chwycie do klatki 3s 
-Skłony ze sztangą na barkach tzw. "dzień dobry" 3s
Triceps:
-Wyciskanie sztangi leżąc wąsko - 3s
-Uginanie francuskie leżąc do czoła 3s
-Pompki na poręczach z obciążeniem 3sxmax

==================================================================================
====================

Poniedziałek
Klatka
-wyciskanie - ławka pozioma 4 x 12/12/10/10
-wyciskanie - ławka skośna - 4 x 12/12/10/10
-rozpiętki - 4 x 15/15/15/15
-opuszczanie na ramie: 3 serie po 10 opuszczeń

Triceps
-francuskie wyciskanie sztangą siedząc 3 x 12/12/12
-francuskie wyciskanie leżąc - 3 x12/12/12
-francuskie wyciskanie jednorącz siedząc: 4 serie na każda rękę po 10 powtórzeń

Wtorek
Plecy
-podciągnie sztangi do klatki w opadzie tułowia 3 x 12/12/12
-drążek - 2 x 15 serii nad chwytem
-drążek - 2 x 15 serii podchwytem
-podciąganie hantla w opadzie tułowia jednorącz po 3 serie na każdą stronę po 10 powótrzeńBiceps
-wąsko sztangą stojąc - uginanie ramion - 4 x 12/12/10/10
-szeroko sztangą stojąc - uginanie ramion - 4 x 12/12/10/10
-uginanie ramion, jednorącz hantlem stojąc - po 4 serie / 12 powtórzeń
-uginanie ramienia w podporze uda po 3 serie / 10 powtórzeń

Piątek
Barki
-sztangą z za głowy siedząc - 4 x 12/12/12/12
-sztangą siedząc z przed głowy - 4 x 12/12/12/12
-wypychanie hantli siedząc obórącz - 3 serie po 12 powtórzeń
-wypychanie hantla siedząc jednorącz - po 2 serie na każda rękę po 12 powtórzeń

Kaptury
podciągnie sztangi wzdłuż tułowia stojąc 4 x 12/12/12/12
- dowolne ćwiczenie dodatkowo wzmacniające barki i kaptury, można tez dorzucić coś na mięśnie 
pleców.

Nogi
dowolne ćwiczenie

==================================================================================
====================

Poniedziałek: Barki, Bicepsy, Łydki



1.Unoszenie sztangielek bokiem 15/13/11
2.Unoszenie sztangielek bokiem w opadzie 15/13/11
3.Uginanie ramion ze sztangielka sp.”Młotkowym” 15/13/11
4.Uginanie ramion ze sztangą na modlitewniku 15/13/11 
5. Wspięcia na palce w staniu 3xmax

Środa: Klatka, Triceps

1.Wyciskanie sztangi w leżeniu na ławce poziomej 15/15/13
2. Wyciskanie sztangielek w leżeniu na ławce poziomej 15/15/15
3. Przenoszenie sztangielki w leżeniu w poprzek ławki poziomej 15/15/15
4. Pompki w podporze tyłem 3x15
5. Prostowanie ramienia ze sztangielką w opadzie tułowia 3x 15

Piątek: Plecy, Przedramię, Kaptury

1.Wyciskanie sztangi sprzed głowy 15/13/13
2.Podciąganie sztangielki w opadzie (wiosłowanie) 15/15/15
3. Podciąganie końca sztangi w opadzie 15/13/13
4. Wznosy barków "Sztrugsy" 3x max
5. Uginanie nadgarstków podchwytem i nachwytem w siadzie 15Nach.15podch/max nach./max podch

==================================================================================
====================

Poniedziałek

klatka
wyciskanie - ławka pozioma 4 x 12/12/10/10
wyciskanie - ławka skośna - 4 x 12/12/10/10
rozpiętki - 4 x 15/15/15/15

triceps
francuskie wyciskanie sztangą siedząc 3 x 12/12/12
francuskie wyciskanie leżąc - 3 x12/12/12

Wtorek
plecy
podciągnie sztangi do klatki w opadzie tułowia 3 x 12/12/12
drążek - 2 x 15 serii nad chwytem
drążek - 2 x 15 serii podchwytem

biceps
wąsko sztangą stojąc - uginanie ramion - 4 x 12/12/10/10
szeroko sztangą stojąc - uginanie ramion - 4 x 12/12/10/10

Piątek

barki
sztangą z za głowy siedząc - 4 x 12/12/12/12
sztangą siedząc z przed głowy - 4 x 12/12/12/12

kaptury
podciągnie sztangi wzdłuż tułowia stojąc 4 x 12/12/12/12

nogi
dowolne ćwiczenie



==================================================================================
====================

poniedzialek :klatka + triceps
Sroda : plecy + biceps
piatek : barki + nogi bądź brzuch

Klatka piersiowa:
- wyciskanie sztangi na lawce prostej 4 serie 12,10,10,6 powt.
- wyciskanie sztangi na lawce skosnej glowa w gore 4 serie 10,10,8,8powt.
- rozpiętki ze sztangielkami na lawce prostej 3 serie po 12powt.

Biceps:
- uginanie ramion ze sztanga 3 serie 12,10,8
- uginanie ramion ze sztangielkami stojac (uchwyt młotkowy) 2 serie 12,10
- uginanie ramion jednoracz na modlitewniku 3 serie 12,10,10

TRICEPS:
-francuskie wyciskanie sztangi lezac 4 serie 10,8,8,6 powt
-prostowanie ramienia ze sztangielka siedzac 4 serie po 10powt.

Plecy:
- podciaganie konca sztangi w opadzie 4 serie 10,10,8,8 powt.
- wiosłowanie sztangą w opadzie tułowia 4 serie 10,8,8,6 powt.
- podciaganie sztangielki w opadzie tulowia 4 serie 10-8 powt.
- martwy ciąg ze sztanga 4 serie 10,8,8,6 powt.

BARKI:
- wyciskanie sztangi sprzed głowy (do klatki) siedzac 4 serie po 10,8,8,6
- unoszenie sztangi na prostych rekach przed soba 4 serie po 12, 10, 8, 8.
- unoszenie ramion ze sztangielkami bokiem w gore - 4 serie po 12, 10, 10, 8

Uda:
- przysiady ze sztanga na barkach 4 serie 10,10,8,6powt. ostatnia seria dorzucic
- przysiady wykroczne - sztanga 4 serie po 10powt.
- wstepy ze sztanga lub sztangielkami na lawke 4 serie po 10

==================================================================================
====================

poniedziałek

klatka: 
-wyciskanie sztangi na plasko 8/4/4/2 
-wyciskanie hantli na skosie 8/4/4/2 
biceps: 
-uginanie przedramion podchwytem gryf prosty 8/4/2/2 
-uginanie przedramion na modlitewniku podchwyt gryf lamany 8/4/2 

środa



nogi: 
-przysiady bez obciazenia 5x 30 
-wznosy na palcach siedzac ze sztanga na kolanach 5x 15 
plecy 
tez nie zalezy mi na sile plecow wie bede robil tak 
-sciaganie drazka wyciagu do klatki 4x10-12 
-wioslowanie sztanga 4x10-12 

piątek

barki: 
-wyciskanie sztangi z przed glowy 8/6/4/2 
-unoszenie ramion bokiem z hantlami 8/4/4/2 
przedramie: 
-uginanie przedramion na modlitewniku podchwytem gryf lamany 8/6/4/4/2/2 
triceps: 
-wyciskanie francuzkie siedzac 8/4/4/2 
-wyciskanie sztangi na wasko 8/4/4/2 

==================================================================================
====================

Poniedziałek
Kltaka:
Ławka pozioma: 4 serie po 12/10/10/10 powtórzeń
Ławka skośna: 3 serie po 10,10,8 pow.
Rozpiętki na ławce poziomej: 5 serii po 12,12,10,10 pow.
Rozpiętki na ławce skośnej: 5 serii po 12,10,10,8 pow.

Triceps:
Francuskie wyciskanie hantla zza głowy jednorącz: 4 serie po 12 powtórzeń.
Francuskie wyciskanie sztangi (gryf łamany) na leżąco zza głowy: 4 serie po 12/12/10.8 pow.
Francuskie wyciskanie sztangi zza głowy na siedząco zza głowy: 4 serie po 12,12,10,10 pow.(zobacz 
ćwiczenie w opadzie)
Przedramie:
Unoszenie przedramion ze sztangą trzymaną nachwytem: 2 serie po 15 powtórzeń
Zginanie nadgarstków ze sztangą trzymaną podchwytem: 2 serie po 15 pow.
Zginanie nadgarstków ze sztangą trzymaną nachwytem: 2 serie po 15 pow.

Wtorek
Odpoczynek

Środa
Biceps:
Unoszenie ramion ze sztangą na stojąco: 5 serii po 12/10/10/8/8 powtórzeń
Unoszenie przedramienia ze sztangielkami na skośnej ławce: 4 serie po 10/10/10/10 pow.
Przemienne unoszenie przedramion ze sztangielkami: po 4 serie na każdą ręke po 12,12,10,10 pow.
Ćwiczenia na modlitewniku: 4 serie po 10,10,10,8 pow.
Plecy:
Wiosłowanie ze sztanga w opadzie tułowia: 4 serie po 12/12/12/12 pow.
Unoszenie hantli naprzemian w opadzie z noga trzymana na ławce: po 4 serie na każdą ręke po 
12/12/10/10 pow. - zobacz porady dotyczące treningu pleców

Czwartek
Odpoczynek

Piątek
Barki:



Wyciskanie sztangi zza głowy na siedząco 5 serii po 10/10/10/8/8 powtórzeń
Wyciskanie sztangi z przed głowy 5 serii po 12/12/10/10/8 pow.
Wznosy sztangielek bokiem stojąc: 4 serie po 10/10/10/8 pow.
Kaptury:
Podciąganie gryfu wzdłuż tułowia do brody: 6 serii po 12 pow.
Podciąganie na drążku w szerokim chwycie: 2 serie po 10 pow.
Podciaganie na drążku w wąskim chwycie: 2 serie po 10 pow.

==================================================================================
====================

Poniedzialek.
klatka piersiowa:
-wyciskanie sztangi na ławce poziomej 4(12,10,8,8)-progresja
-wyciskanie sztangi na ławce skośnej 4(12,10,8,6)-progresja
-rozpietki na ławce skośnej 4(12,12,10,10)

 

biceps:
-uginanie sztangą łamaną w wąskim uchwycie stojąc 3(12,10,8)-progresja
-uginanie z hantlami w oparciu o kolano 3(12,10,8)

przedramiona:
-uginanie nadgarstków podchwytem 2(10-15)-stały ciężar
-nachwytem -//-

brzuch:
-sklony tułowia na ławce skosnej 2-3(12-15)
-skrety tułowia w leżeniu -//-
-podciąganie nog do klatki w zwisie -//-

Środa.
plecy:
-sciąganie linki wyciągu górnego za kark (szeroki nachwyt) 4(15,12,10,10)
-sciąganie linki wyciągu górnego do klatki 4(25,12,10,10)
-podnoszenie hantelek w oparciu o lawke 4(12,10,8,6)

triceps:
-francuskie wyciskanie sztangą łamaną na ławce poziomej 3(12,10,8)
-francuskie wyciskanie hantelki nad głową w siadzie 3(12-10)-stały ciężar
-wspiecia na rękach w oparciu o ławke nogami 3(12,10,8)

przedramiona,brzych

Czwartek.
barki:
-unoszenie hantelek bokiem 3(12,10,8)
-unoszenie hantelek przodem 3(12,10,8)
-podciaganie sztangi do brody 3(12,10,8)

uda:
-wyciskanie nóg na maszynie 4(12,10,8,6)-progresja
-uginanie nóg na maszynie 4(15,12,12,10)-stały ciężar
-prostowanie nog na maszynie 4(15,15,10,8)-stały ciężar

łydki:
-wspięcia na palcach 4(10-15)



przedramiona,brzuch.

==================================================================================
====================

klatka+biceps, plecy + triceps, nogi +barki 
Trening odbywa się : np. . pon-srod-piątek 

Dzień I 
Klatka+biceps 
1. Wyciskanie sztangielek płasko 4x 12-8 powtórzeń 
2. Wyciskanie sztangi skos 12/10/8/8 
3. Rozpiętki 4x 12-10 powtórzeń (skos gry priorytetem jest góra)

biceps : 
1. Uginanie ramion ze sztanga 12/10/8/8 
2. Uginanie o kolano 4x 12-10 powtórzeń 

Dzień II 
plecy+triceps 
1.Podciąganie na drązku lub ściąganie wyciągu górnego 4x max 
2. Wiosłowanie sztanga 3x 12/10/8 
3. Wiosłowanie sztangielka 3x 12-10 powtórzeń 
4. szrugsy 12/10/8 
5. martwy ciąg 12/10/8 

1. Wyciskanie francuskie sztangi 4x 12-8 powtórzeń 
2 Wyciskanie francuskie jednorącz 4x 12-8 powtórzeń 

Dzień III 
nogi+barki 
1. Przysiady 15/12/10/8 
2. Prostowanie nóg w siadzie 4x 12-10 powtórzeń 
3. Uginanie nóg w leżeniu 4x 12-10 powtórzeń 

Łydki : 
wspięcia na palce na podwyższeniu 4x 25-20 aż do palenia. 

barki : 
1.wyciskanie sztangi z klatki 12/10/8/8 
2. unoszenie sztangielek bokiem w górę 4x 12-10 powtórzeń 
3. unoszenie sztangielek bokiem w opadzie tułowia 4x 12-10 powtórzeń.

==================================================================================
====================




