
PONIEDZIAŁEK: klatka+biceps
KLATKA:
- wycisk hantli na płaskiej ławce 12/10/8/8 progresja ciężaru
- wycisk hantli na ławeczce skośnej górnej 12/10/8/8 progresja ciężaru
- wycisk sztangi na ławeczce skośnej dolnej 12/10/8/8 progresja ciężaru
- rozpiętki na płaskiej ławeczce 12/10/8/8 progresja ciężaru
BICEPS:
- uginanie ramion z hantlami stojąc 12/10/8/8 progresja ciężaru
- uginanie ramion sztanga prostą stojąc 12/10/8/8 progresja ciężaru
- modlitewnik 12/10/8/8 progresja ciężaru

WTOREK: barki+przedramie
BARKI:
- wycisk hantli siedząc 12/10/8/8 progresja ciężaru
- unoszenie hantli na boki stojąc (lekko zgięte w łokciach) 12/10/8/8 progresja ciężaru
- odwrotne rozpiętki (na maszynie) 12/10/8/8 progresja ciężaru
- unoszenie ramion w przód hantelkami 12/10/8/8 progresja ciężaru
PRZEDRAMIE:
- unoszenie sztangi za plecami stojąc 12/10/8/8 progresja ciężaru
- unoszenie sztangi przodem stojąc 12/10/8/8 progresja ciężaru

ŚRODA: wolne

CZWARTEK: plecy+triceps
PLECY:
- podciąganie na drążku (szerokim uchwytem) 4x max
- wiosłowanie sztangą 12/10/8/8 progresja ciężaru
- ściąganie drążka wyciągu górnego za głową 12/10/8/8 progresja ciężaru
- przyciąganie linki wyciągu dolnego siedząc 12/10/8/8 progresja ciężaru
- unoszenie tułowania w opadzie 4x 10 powtórzeń stały ciężar
TRICEPS:
- prostowanie ramion na wyciągu stojąc 12/10/8/8 progresja ciężaru
- wyciskanie francuskie sztangi leżąc 12/10/8/8 progresja ciężaru
- prostowanie ramienia podchwytem na wyciągu stojąc 12/10/8/8 progresja ciężaru

PIĄTEK: nogi
- przysiady ze sztangą na barkach 12/10/8/8 progresja ciężaru
- wypychanie ciężaru na suwnicy w górę(czworogłowy) 12/10/8/8 progresja ciężaru
- prostowanie nóg w siadzie 12/10/8/8 progresja ciężaru
- wypychanie ciężaru na suwnicy na wprost (dwugłowy mięsień) 12/10/8/8 progresja ciężaru
- uginanie nóg w leżeniu 12/10/8/8 progresja ciężaru
- wspięcia na palce w siadzie 12/10/8/8 progresja ciężaru
- wspięcia na palce na "HACK-MASZYNIE" 

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

1. Klata+biceps
-klata
*wyciskanie sztangielek w staniu 12.10.10.8
*rozpiętki 12.10.10.8
*wyciskanie sztangi 12.10.10.8
*przenoszenie sztangielki za głowę leżąc 12.10.10.8
-biceps
*na przemian stronne uginanie ramion ze sztangielkami 12.10.10.8
*uginanie młotkowe ramion ze sztangielkami 12.10.10.8



*uginanie ramienia siedząc 10.10.8
*podnoszenie sztangi łamanej stojąc 10.10.8

2. Nogi
*przysiady ze sztangą trzymaną z przodu 12.10.10.8
*przysiady ze sztangą trzymaną z tyłu 12.10.10.8
*wykrok z hantlami 12.10.10.8

3. barki+triceps
-barki
*wyciskanie sztangielek do góry 12.10.10.8
*unoszenie sztangielek bokiem w górę 12.10.10.8
*unoszenie sztangielek w opadzie 12.10.10.8
*szrugsy 12.10.10.8

-triceps
*wyciskanie francuskie jednorącz sztangielką 12.10.10.8
*wyciskanie wąskim chwytem leżąc na płaskiej ławce 12.10.10.8
*wyciskanie w staniu sztangą łamaną 12.10.10.8

4. plecy+ kaptury
*martwy ciąg 12.10.10.8
*podciąganie na drążku 10.10.8
*Wiosłowanie sztangielka w opadzie 12.10.10.8

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

I DZIEŃ - KLATKA + TRICEPS

Klatka:
1. Wyciskanie sztangi na płaskiej 12,10,8,6
2. Wyciskanie hantli na skośnej 10,10,10,10
3. Rozpiętki 10,10,10

Triceps:
1. Francuskie wyciskanie ze sztanga leżąc 12,10,8
2. prostowanie na wyciągu 10,10
3. Franc. wyciskanie hantlą zza głowy siedząc 12,12

II DZIEŃ- NOGI

1. Przysiady ze sztanga 15,12,10,8,8
2. Wyciskanie na suwnicy 10,10,10
3. Prostowanie na maszynie 12,12,12
4. Uginanie na dwugłowy 10,10,10
Łydki:
1. Wspięcia na maszynie 4s

III DZIEŃ - PLECY + BICEPS

Plecy:
1. Martwy ciąg 12,10,10,8
2. Podciąganie się na drążku 3s
3. Wiosłowanie półsztangą 10,10,10
4. Ściąganie drążka wyciągu górnego neutralnie 12,12,12



Biceps:
1. Uginanie ze sztangą 12,10,8
2. Uginania z hantlami 10,10,10
3. Uginanie młotkowo 10,10,10

IV DZIEŃ - BARKI + KAPTURY 

1. Wyciskanie sztangielek 12,10, 10,8
2. Unoszenie ramion na boki z hantlami siedząc 10,10,10
3. Podciąganie sztangi bo brody 10,10,10
4. Wznosy w opadzie tułowia 10,10,10

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

I DZIEŃ - KLATKA + TRICEPS

Klatka:
1. Wyciskanie sztangi na płaskiej 12,10,8,6
2. Wyciskanie hantli na skośnej 10,10,10,10
3. Rozpiętki 10,10,10

Triceps:
1. Francuskie wyciskanie ze sztanga leżąc 12,10,8
2. prostowanie na wyciągu 10,10
3. Franc. wyciskanie hantlą zza głowy siedząc 12,12

II DZIEŃ- NOGI

1. Przysiady ze sztanga 15,12,10,8,8
2. Wyciskanie na suwnicy 10,10,10
3. Prostowanie na maszynie 12,12,12
4. Uginanie na dwugłowy 10,10,10
Łydki:
1. Wspięcia na maszynie 4s

III DZIEŃ - PLECY + BICEPS

Plecy:
1. Martwy ciąg 12,10,10,8
2. Podciąganie się na drążku 3s
3. Wiosłowanie półsztangą 10,10,10
4. Ściąganie drążka wyciągu górnego neutralnie 12,12,12

Biceps:
1. Uginanie ze sztangą 12,10,8
2. Uginania z hantlami 10,10,10
3. Uginanie młotkowo 10,10,10

IV DZIEŃ - BARKI + KAPTURY 

1. Wyciskanie sztangielek 12,10, 10,8
2. Unoszenie ramion na boki z hantlami siedząc 10,10,10
3. Podciąganie sztangi bo brody 10,10,10



4. Wznosy w opadzie tułowia 10,10,10

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

Poniedziałek: Klatka/Biceps

1. wyciskanie z dużym ciężarem na płaskiej 12 10 10 8
2. wyciskanie hantli na skosie 2 serie rozg 12-10 i 2 cięższe 6-10
3. dipsy z obciążeniem 1s rozgrzewkowa i 2 cięższe 8-10
4. rozpiętki na płaskiej 3-4 serie 8-15 powt i rozciąganie

1. uginanie sztangi prostej 12 10 8 6
2. młotki 12 10 8
3. modlitewnik sztangą wąsko/hantlami 15 10 8

Środa: Barki/Triceps 

1. military pres 14 12 10 8
2. podciąganie sztangi prostej wzdłuż tułowia 12 10 8
3. Unoszenie gryfu prostego podchwytem przed sobą 12 10 10
4. Unoszenie gryfu w opadzie stojąc 12 12 10

1. wyciskanie sztangi w wąskim chwycie 1s rozgrzewkowa, 2 ciężkie 12,10,8
2. wyc. francuskie prostym podchwytem 12 10 8 6
3. pompki tyłem serie, z obciążeniem na udach, dropset

Piątek: Plecy

1. podciąganie na drążku z ciężarem do pasa 3s 12,10,8
2. Wiosło hant. 12 10 8
3. przyciąganie dolnego wyciągu w siadzie szerokim chwytem 12 12 12
4. martwy 12 10 8
5. Szrógsy hantlami 10 10 10 
6. Tył barków unoszenie gryfu w opadzie tułowia stojąc 12 12 10

Sobota:Nogi 
1.przysiady ze sztangą 10 10 8 6
2. prostowanie ud na maszynie 3 serie 15-10 powt.
3. uginanie na maszynie 3 serie 15-10 powt.
4.martwy na prostych hant. ( na rozciągnięcie dwugłowych) 10 10 10
5.Wspięcia na łydki 14 12 10

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

PONIEDZIAŁEK - nogi

1. przysiady ze sztanga na karku 4s x8
2. wykroki z hantlami 4s x8
3. mc na prostych nogach 4s x8
4. wspięcia na palce 4s 25/25/10/10
5. wspięcia odwrotne 2s x 15



ŚRODA - klatka + biceps

1. pompki na poreczach 3s max
2. wyciskanie hantli plasko 3s x8
3. przenoszenie hantla 3s x10
4. rozpiętki 2s x 12

5. uginanie ramion ze sztanga 3s x8
6. supinacja hantlem 3s x8
7. młotki 2s max

PIĄTEK - plecy + triceps

1. dzien dobry 3s x10
2. podciaganie nachwytem 3s max
3. wiosłowanie hantlem 3s x8
4. przenoszenie sztangi 2s x10

5. francuz leżąć 3s x8
6. wycisk hantli na boki 3s x10
7. prostowanie hantla 2s x15

NIEDZIELA - barki + przed ramie

1. wyciskanie sztangi z klaty 4s x8
2. unoszenie hantli z klata na kolanach 3s x10
3. unoszenie hantli na boki 3s x10
4. podciąganie sztangi do brody 3s x10

5. uginanie przedramienia podchwyt 3s x10
6. uginanie przedramienia nachwyt 3s x10

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

PONIEDZIAŁEK

Klatka
1. Wyciskanie sztangi leżąc /12,10,8,6
2. Wyciskanie sztangielek leżąc głową w dół /12,10,8,6
3. Wyciskanie sztangielek leżąc głową w górę /12,10,8,6
4. Rozpiętki /12,10,8,6

Nogi
1. Suwnica /12,10,8,6
2. Odwodzenie nóg na zewnątrz(maszyna) /12,10,8,6
3. Łydki 

-------------------------------------------------------------------
WTOREK

Biceps
1.Uginanie ramion na maszynie /12,10, 8,6



2.Uginanie ramion ze sztangielkami stojąc /12,10,8,6
3.Uginanie ramion ze sztangielką (łokieć o kolano)/12,10,8,6
4.Uginanie ramion ze sztangą stojąc /12, 10,8,6

Brzuch
1. Unoszenie nóg do klatki /12,12,12,12
2. Skłony w leżeniu głową w dół /12,12,12,12

-------------------------------------------------------------------
CZWARTEK

Barki
1. Unoszenie sztangi za głową siedząc /12,10,8,6
2. Unoszenie sztangielek nad głową siedząc /12,10,8,6
3. Unoszenie sztangi przed siebie /12,10,8,6
4. Unoszenie sztangielek w opadzie /12,10,8,6

Kaptury
1. Unoszenie sztangi do brody /12,10,8,6
2. Krązenie ze sztangielkami /12,10,8,6

------------------------------------------------------------------
PIĄTEK

Plecy
1. Przyciaganie drążka do brzucha w opadzie /12,10,8,6 
2. Ściąganie drążka za głowę /12,10,8,6
3. Przyciąganie drążka do klatki(podchwytem) /12,10,8,6

Triceps
1. Ściąganie drążka na wyciągu /12,10,8,6
2. Uginanie sztangielką za głową /12,10,8,6
3. Wyciskanie francuskie /12,10,8,6
4. Pompki tricepsowe /12,10,8,6

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

PONIEDZIAŁEK

Rozgrzewka 15-25minut

BRZUCH:
Skłony w lerzeniu na plecach 5x 30-50
Podnoszenie nóg przy leżeniu na plecach 5x 20
Rzymska ławka 5x 15

BARKI:
Unoszenie bokiem 4x 15-25
Unoszenie w opadzie tułowia 4x 15-25
Unoszenie sztangi przodem 4x 15-25
Wyciskanie na suwnicy z tyłu 4x 6-8

Łydki:
Wspięcia w staniu 5x 20-30



ŚRODA

Rozgrzewka 15-25minut

PLECY:
Ściąganie wyciągu w siadzie do karku 4x 15-25
Ściąganie wyciągu w siadzie do klatki 4x 15-25
Przyciąganie wyciągu poziomego do brzucha 4x 15-25
Wiosłowanie w opadzie 4x 6-8
Martwy ciąg 4x 15-25

PIĄTEK

Rozgrzewka 15-25minut

KLATKA:
Wyciskanie płaska ławeczka 4x 6-8
Rozpiętki płaska ławka 4x 15-25
Wyciskanie sztangielek skośna ławka 4x 15-25
Przenoszenie zza głowy 4x 15-25

BICEPS:
Baterflay 4x 15-25
Unoszenie sztanki w staniu 3x 12-15
Unoszenie sztangi w siadzie 3x 12-15
Unoszenie sztangi w oparciu o kolano 3x 12-15
Modlitewnik 3x 12-15

SOBOTA

Rozgrzewka 15-25minut

TRICEPS:
Ściąganie linki w staniu nadchwytem 4x 15-20
Ściąganie linki w staniu podchwytem 4x 15-20
Wyciskanie jednorącz zza głowy w siadzie 4x 15-20
Francuskie od czoła w lerzeniu na płaskiej ławce 4x 8-10

NOGI:

Unoszenie przodem 4x 15-20
Unoszenie tyłem 4x 15-20
Przysiady z suwnicą 4x 15-30

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

I DZIEŃ - KLATKA

1. wyciskanie sztangi na płaskiej 12,10,8,8 
2. wyciskanie sztangi na skosie w górę 12,10,10,8 
3. wyciskanie sztangielek na skosie w górę 2x12 
4. rozpiętki 3x10 



II DZIEŃ - BICEPS + TRICEPS

Biceps:
1. uginanie ramion ze sztanga 12,10,8,8 
2. naprzemienne uginanie ramion młotkowo 3s 8p 
3. uginanie ramienia ze sztangielką z supinacją 3s 8p 1. francuskie wyciskanie leżąc 12,10,8,8 
2. prostowanie ramion na wyciągu 3s 8p. 
3. pompki w podporze tyłem 3s 10-12p 

III DZIEŃ - BARKI

1. wyciskanie sztangi sprzed głowy 12,10,8,8, 
2. unoszenie ramion na boki 3s 10p 
3. unoszenie ramion w opadzie tułowia 3s 10p 
4. podciąganie sztangi wzdłuż tułowia 3s 10p 
5. szrugsy (kaptur) 3s 10p 

IV DZIEŃ - PLECY 

1. wiosłowanie sztanga podchwytem w opadzie 12,10,8,8, 
2. podciąganie się na drążku 4s 
3. przyciąganie drążka wyciągu dolnego do pasa chwytem neutralnym 3s 10p 
4. ściąganie drążka wyciągu górnego chwytem neutralnym 3s 10p 
5. prostowanie tułowia 4s

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

I DZIEŃ 

Nogi: 
1. wyprosty nóg 3x 12-8 
2. przysiady 4x 12-8 
3. wypychanie nóg na suwnicy 3x 12-8 
4. uginania na maszynie 5x 12-8 
Łydki: 
1. wspięcia na palce stojąc 3x 20-15 
2. wspięcia na palce siedząc 3x 20-15 

II DZIEŃ

Klatka: 
1. wyciskanie hantli na skosie 3x 12-8 
2. wyciskanie sztangi na ławce płaskiej 3x 12-8 
3. pompki na poręczach 3s 
4. rozpiętki na skosie 3x 12-8 

Biceps: 
- uginanie ze sztangą podchwytem szeroko 3x 12-8 
- uginanie ze sztangą nachwytem 2s 
- uginanie ze sztangą na modlitewniku 3x 10 
- uginanie z hantlami z supinacją 3x 12



III DZIEŃ

Plecy: 
1. martwy ciąg 4x12-8 
2. wiosłowanie sztangą nachwytem do pasa 3x10 
3. ściąganie wyciągu górnego szeroko 4s 
4. wiosłowanie hantlem 3x12 

IV DZIEŃ

Barki: 
1. "arnoldki" 4x 12-8 
2. unoszenie hantli na boki siedząc4x 12-8 
3. unoszenie hantli w opadzie tułowia 4x 12 
4. szrugsy hantlami 4x 12-10 

Triceps: 
1. wąskie wyciskanie sztangi 3x 12-8 
2. prostowanie na wyciągu nachwytem 3x 12-8 
3. wyciskanie hantla zza głowy oburącz 3x12

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

I DZIEŃ - KLATKA

1. wyciskanie na płaskiej 12-10-10-8 
2. wyciskanie na skosie w górę 12-10-10-8 
3. butterfly 12-12-12 

II DZIEŃ - PLECY

1. ściąganie drążku wyciągu górnego szeroko do klatki 12-10-10 
2. przyciąganie drążku wyciągu do pasa 12-10-10 -8 
3. ściąganie drążku wyciągu górnego za kark 12-10 -10 
4. wiosłowanie hantlem jednorącz 12,12,12 
5. wyprosty tułowia 4s

III DZIEŃ - RAMIONA

Biceps: 
1. uginanie ze sztangą stojąc 12-10-8 
2. uginanie z hantlami siedząc - 10-10-10 
3. młotkowo 10-10-10 
Triceps: 
1. wąskie wyciskanie - 12-10-8 
2. prostowanie na wyciągu 10-10-10 
3. franc. jednorącz - 12-12-12 

IV DZIEŃ - BARKI 

1. unoszenie rąk w przód ze sztangą 12-12-12 
2. unoszenie rąk na boki z hantlami siedząc 10-10-10 
3. unoszenie rąk w opadzie tułowia z hantlami 10-10-10 



4. podciąganie sztangi do brody 12-12-12

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

I DZIEŃ - KLATKA + TRICEPS 

Klatka: 
1. Wyciskanie sztangi na płaskiej 12,10,8,6 
2. Wyciskanie hantli na skośnej 10,10,10,10 
3. Rozpiętki 10,10,10 

Triceps: 
1. Francuskie wyciskanie ze sztanga leżąc 12,10,8 
2. prostowanie na wyciągu 10,10 
3. Franc. wyciskanie hantlą zza głowy siedząc 12,12 

II DZIEŃ- NOGI 

1. Przysiady ze sztanga 15,12,10,8,8 
2. Wyciskanie na suwnicy 10,10,10 
3. Prostowanie na maszynie 12,12,12 
4. Uginanie na dwugłowy 10,10,10

Łydki:
1. Wspięcia na maszynie 4s 

III DZIEŃ - PLECY + BICEPS 

Plecy: 
1. Martwy ciąg 12,10,10,8 
2. Podciąganie się na drążku 3s 
3. Wiosłowanie półsztangą 10,10,10 
4. Ściąganie drążka wyciągu górnego neutralnie 12,12,12 

Biceps: 
1. Uginanie ze sztangą 12,10,8 
2. Uginania z hantlami 10,10,10 
3. Uginanie młotkowo 10,10,10 

IV DZIEŃ - BARY + KAPTURY [m. czworoboczny] 

1. Wyciskanie sztangielek 12,10, 10,8 
2. Unoszenie ramion na boki z hantlami siedząc 10,10,10 
3. Podciąganie sztangi bo brody 10,10,10 
4. Wznosy w opadzie tułowia 10,10,10 

Kaptury: 
1. Szrugsy na maszynie Smitha 4s

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

TRENING INTENSYWNY OKRES - 6 TYGODNI 
(absolutnie nie dla początkujących) 



I DZIEŃ - KLATKA + BICEPS 

1. wyciskanie sztangi na płaskiej 5s 
2. hantle skos 4s 
3. rozpiętki 3s 
4. przenosy 3s 

1. uginanie szeroko ze sztanga 4s 
2. sztanga nachwyt 2s 
3. modlitewnik wąsko 3s 
4. hantle siedząc 3s

II DZIEŃ - NOGI 

1. przysiady ze sztanga szeroko 4s 
2. wypychanie na suwnicy wąsko 3s 
3. przysiady na suwnicy 3s 
4. uginanie na dwugłowy 4s 
5. łydki 4s 

III DZIEŃ - BARKI + TRICEPS 

1. wyciskanie zza karku 4s 
2. unoszenie sztangielek siedząc 4s 
3. wyciskanie hantli 3s 
4. tylne aktony 4s 

1. pompki na poręczach 3s 
2. wąskie wyciskanie 3s 
3. francuskie sztangielką oburącz stojąc 3s 
4. prostowanie - wyciąg wąsko 3s 

IV DZIEŃ PLECY 

WARIANT I 
1. podciąganie się wąsko 3s 
2. wiosłowanie nachwytem do pasa 5s 
3. wiosłowanie sztangielka jednorącz 4s 
4. przyciąganie - wyciąg dolny szeroko 3s 
5. wiosłowanie hantlami leżąc na brzuch na ławce skośnej 3s 

WARIANT II 
1. martwy ciąg 4s 
2. wiosłowanie - sztanga w opadzie tułowia podchwyt szeroko 4s 
3. wiosłowanie - sztangielka jednorącz 3s 
4. unoszenie barków do góry ze sztanga siedząc - klata na kolanach 3s 
5. ściąganie - drążek górny szeroko 3s

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

PONIEDZIAŁEK: Klatka + Triceps

   Klatka:
- wyciskanie na ławce prostej 12,10,10,6 powt.



- wyciskanie na ławce skośnej głowa w gore 10,10,8,8 powt.
- rozpietki ze sztangielkami na prostej ławce 4x12 powt.
- rozpietki na ławce skośnej - 2 serie x 12 powt.
- wypychanie hantli obórącz - 4 serie x 12 powt.
   
  Triceps:
- francuskie wyciskanie lezac 10,8,8,6 powt.
- francuskie wyciskanie sztangielkami leżąć (ręce złączone) 10,8,8,6 powt.
- prostowanie ramion siedzac ze sztangielkami 4x10 powt.
- prostowanie ramienia klęcząc i schylając się na ławce 12,10,10,8 powt.

WTOREK: Wolne

ŚRODA: Plecy + Biceps

   Plecy:
- pociaganie konca sztangi w opadzie 10,10,8,8 powt.
- podciaganie sztangielki w opadzie tulowia 4x10 powt.
- martwy ciąg 10,8,8,6 powt.
- podciaganie sztangi do klatki w opadzie 3 serie X 10 powt.

   Biceps:
- uginanie ramion ze sztangą 12,10,8 powt.
- uginanie ramion ze sztangielkami stojac 12,10 powt.
- uginanie jednorącz na modlitewniku 12,10,10 powt.
- uginanie jednorącz na udzie (podparcie) 3 serie x 10 powt. na każdą rękę

CZWARTEK: Kaptury + Barki

   Kaptury:
- podciaganie sztangi wzdloz tulowia 10,10,8,8 powt.
- krążenie barkami ze sztangielkami w ręku 12,10,10,8 powt. (obroty)

   Barki:
- wyciskanie sztangi sprzed głowy do klatki siedzac 10,8,8,6 powt.
- wyciskanie sztangi zza głowy siedząc 10,8,8,6 powt.
- unoszenie ramion prostych ze sztanga 12,10,8,8 powt.
- unoszenie ramion ze sztangielkami bokiem w gorę 12,10,10,8 powt.

PIĄTEK: Przedramię + Nogi + Brzuch

   Przedramię:
- zginanie nadgarstków podchwytem 12,12,12,12 powt.
- zginanie nagdarstków nadchwytem 12,10,10,8 powt.
   
   Nogi:
- przysiady ze sztanga 10,10,8,6 powt.
- przysiady wykroczne 4x10 powt.
- wspiecia na palce stojac ze sztanga 15,12,10,10 powt.
   
  Brzuch:
- A6W

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



PONIEDZIAŁEK

Klatka:
1. Wyciskanie sztangi leżąc na prostej ławce
2. Wyciskanie sztangi na ławce skośnej.
3. Wyciskanie sztangielek na ławce prostej.
4. Rozpiętki

Triceps:
1. Ściąganie sznurka na wyciągu 
2. Prostowanie ramienia w opadzie sztangielką
3. Francuskie wyciskanie za głowę stojąc
4. Pompki w podporze tyłem
5. Francuskie wyciskanie z za głowy leżąc (gryf łamany)

WTOREK

Plecy:
1. Przyciąganie drążka za głowę 
2. Przyciąganie drążka do klaki 
3. Przyciąganie sztangi w opadzie
4. Martwy ciąg

Biceps:
1. Uginanie ramion ze sztangą łamaną stojąc
2. Modlitewnik (gryf łamany lub prosty)
3. Uginanie ramion sztangielkami siedząc na skośnej ławce
4. Uginanie sztangielki jednorącz opartą na modlitewniku (lub na udzie)

ŚRODA

Barki:
1. Sztangą za głowę stojąc
2. Wyciskanie sztangi z za głowy siedząc / z przed głowy.
3. Sztangielkami w górę siedząc
4. Sztangielkami w bok w opadzie
5. Wznosy sztangielek przed siebie do wyprostu

Kaptury:
Podciąganie sztangi nad chwytem wzdłuż tułowia
Wymachy barkami z rękami opuszczonymi w dół (hantle) (kręcenie w przód/tył)

PIĄTEK

Nogi:
1. Prostowanie nóg
2. Prostowanie nóg leżąc na brzuchu
3. Przysiady ze sztangą
4. Łydki
5. Przysiady wykroczne

Brzuch:
Dowolne ćwiczenie, np, 6 Weidera, lub zwykłe brzuszki z nogami uniesionymi w górę.



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

Poniedziałek:
Klata:
Prosta Ławka: 18*45kg, 14*50kg, 10*55kg, 6*60kg
Skośna(góra i dół): 15*40kg, 10*45kg, 15*45kg, 10*40kg.
Rozpietki: (10*6kg)*4
Triceps:
Wyciskanie w dół na wyciągu: (10*15kg)*4
Wyciskanie w dół na wyciągu:(jedna ręka) (10*7kg)*4
Francuskie Wyciskanie: 8*20kg, 6*20kg, 4*20kg, 2*20kg
Nogi:
Rowerek 30min
Podciąganie na łydkach 10*w serii. Obciązenie: 25kg, 20kg, 15kg
Prostowanie nóg na atlasie: 10*40kg, 10*35kg, 10*30kg, 10*30kg
Przysiady z obciążeniem(40kg). 4*10
Przedramiona:
Uginanie nadgarstków: (10*15kg)*4

Wtorek:
Biceps:
Modlitewnik: 10*20kg, 8*20kg, 8*15kg, 6*15kg
Hantle: (10*6kg)*4. Na obie ręce.

Plecy:
Wyciskanie sztangi nad głowę: (10*30kg)*4
Podciągi(ręce rozwarte): 4*4 powtórzeń.
Podciągi(ręce zwarte): 4*10 powtórzeń.
Wiosłowanie: 10*40kg, 10*40kg, 8*40kg, 8*40kg
Wznosy Barków: )10*30kg)*4

Piątek:
Klata:
Prosta Ławka: 12*40kg, 12*40kg, 10*40kg, 10*40kg
Skośna(góra i dół): 10*35kg, 10*35kg, 8*30kg, 8*30kg.
Triceps:
Wyciskanie w dół na wyciągu: (10*15kg)*2
Wyciskanie w dół na wyciągu:(jedna ręka) (10*7kg)*2
Francuskie Wyciskanie: 8*10kg, 8*10kg, 6*10kg, 6*10kg
Nogi:
Rowerek 20min
Podciąganie na łydkach 10*w serii. Obciązenie: 20kg, 15kg, 10kg
Prostowanie nóg na atlasie: 10*35kg, 10*30kg, 10*25kg, 10*20kg
Przysiady z obciążeniem(20kg). 4*10
Przedramiona:
Uginanie nadgarstków: (10*10kg)*3

Sobota:
Biceps:
Modlitewnik: 10*15kg, 8*15kg, 8*10kg, 6*10kg
Hantle: (10*4,5kg)*3. Na obie ręce.

Plecy:
Wyciskanie sztangi nad głowę: (10*20kg)*4



Podciągi(ręce zwarte): 4*5 powtórzeń.
Wiosłowanie: 10*30kg, 10*30kg, 8*30kg, 8*30kg
Wznosy Barków: (10*20kg)*4

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

TYGODNIE NIEPARZYSTE ROKU: 

Pn. Klatka - Triceps 
Wt. Plecy - Biceps 
Śr. Wolne 
Cz. Barki - Triceps 
Pt. Nogi - Przedramiona 

TYGODNIE PARZYSTE ROKU: 

Pn. Klatka - biceps 
Wt. Plecy - Triceps 
Śr. Wolne 
Cz. Barki - biceps 
Pn. Nogi - Przedramie 

Plan na 8 tygodni.

PLAN DO CZTERODNIOWEGO TRENINGU.

TYDZIEŃ PARZYSTY 
Pn.Klatka - Biceps 
Klatka: 
Wyciskanie sztangi na skosie głową w gorę 4 x 6-8 
Wyciskanie sztangielek na płaskiej ławie 4 x 8-10 
Rozpiętki lub wyciąg zbieżny 3 x10-12 
Biceps: 
Uginanie ramion na giętej sztandze (szeroki chwyt) 4 x 6-8 
Uginanie ramion na wyciagu z dołu (wąski chwyt) 4 x 8-10 
Młotki jednorącz na modlitewniku 3 x 10-12 
Wt. Plecy - Triceps 
Plecy: 
Ściąganie drążka wyciągu górnego do górnej części klatki piersiowej siedząc 
w pionie lub podciąganie na drążku 4 x 6-8 
Przyciąganie drążka wyciągu górnego do klatki w odchyleniu 45 stopni szerokim chwytem 4 x 8-
10 
Podciąganie sztangi w opadzie 3 x 10-12 
Triceps: 
Prostowanie ramion siędząc zza głowy sztangielką oburącz 4 x 6-8 
Prostowanie ramion na wyciągu rączką jednorącz (podchwyt) 4 x 8-10 
Prostowanie ramienia ze sztangielką zza głowy 3 x 10-12 
Czwartek. Barki - Biceps 
Wyciskanie sztangielek siedząc 4 x 6-8 
Wznosy sztangi przodem na lekko ugiętych ramionach 4 x 8-10 
Wznosy sztangielek bokiem w opadzie tułowia 3 x 10-12 
Biceps: 
Uginanie ramion ze sztangielkami siedząc (supinacja) 4 x 6-8 



Uginanie ramion ze sztangielkami siedząc nachwytem 4 x 8-10 
Uginanie ramion na wyciągu z dołu (sznur) 3 x 10-12 

TYDZIEŃ NIEPARZYSTY 
Klatka - Triceps 
Wyciskanie na płaskiej ławie 4 x 6-8 
Wyciskanie sztangielek na skosie 4 x 8-10 
Rozpiętki 3 x 10-12 
Triceps: 
Prostowanie ramion na wyciągu 4 x 6-8 
Prostowanie ramion na wysiągu w opadzie tułowia(podchwyt)4 x 8-10 
Wyciskanie francuskie zza głowy jednorącz 3 - 10-12 
Wt. Plecy - Biceps 
Plecy: 
Ściąganie do karku lub podciąganie na drążku 4 x 6-8 
Podciąganie sztangi w opadzie tułowia 4 x 8-10 
Przyciąganie rączek wyciągu dolnego w siadzie do przepony 3 x 10-12 
Biceps: 
Uginanie ramion ze sztangą prostą stojąc 4 x 6-8 
Uginanie ramion ze sztangielkami siedząc (młotki) 4 x 8-10 
Uginanie ramienia siedząc w oparciu o kolano(supinacja) 3 x 10-12 
Cz. Barki Triceps 
Barki: 
Wyciskanie sztangi z przed głowy 4 x 6-8 
Podciąganie sztangi wzdłuż tułowia pod brodę 4 x 8-10 
Wznosy bokiem siedząc 3 x 10-12 
Triceps: 
Wyciskanie z klatki w wąskim uchwycie 4 x 6-8 
Wyciskanie francuskie z czola (nachwyt) 4 x 8-10 
Prostowanie ramion na wyciągu jednorącz (sznur) 3 x 10-12

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

Dzień 1
Klatka + Triceps
Dzień 3
Plecy + Biceps
Dzień 4
Mięśnie ud + Łydki
Dzień 6
Obręcz barkowa + Przedramiona

Sugerowane ćwiczenia na mięśnie klatki piersiowej:
1. Wyciskanie na ławce poziomej
2. Wyciskanie na ławce skośnej - skos w dół
3. Wyciskanie na ławce skośnej - skos w górę
4. Rozpiętki na ławce poziomej (na następnej sesji treningowej rozpiętki wykonujemy na ławce 
skośnej - skos w górę).

Sugerowane ćwiczenia na mięśnie trójgłowe ramienia (tricepsy):
1. Wyciskanie francuskie
2. Pompki na poręczach



3. Prostowanie ramion siedząc (ze sztangielką)

Sugerowane ćwiczenia na mięśnie pleców:
1. Podciąganie sie na drążku (do karku)
2. Wiosłowanie sztangą (podchwyt)
3. Podciąganie sztangielki jednorącz w opadzie tułowia w przód
4. Martwy ciąg

Sugerowane ćwiczenia na mięśnie dwugłowych ramienia (bicepsów):
1. Uginanie ramion ze sztangą stojąc
2. Uginanie ramion na modlitewniku (drążek)
3. Uginanie ramion z hantlami, siedząc (może być z supinacją)

Sugerowane ćwiczenia na mięśnie ud:
1. Głębokie przysiady 
2. Wypychanie ciężaru na suwnicy
3. Wykroki ze sztangą na karku

Sugerowane ćwiczenia na mięśnie łydek:
1. Wspięcia na palce stojąc
2. Wspięcia na palce siedząc (np. z gryfem na kolanach)

Sugerowane ćwiczenia na mięśnie obręczy barkowej (barków):
1. Wyciskanie sztangi zza karku
2. Wznosy hantli w przód (na przedni akton)
3. Wznosy hantli w bok (na boczny akton)
4. Wznosy hantli w bok w opadzie w przód (na tylni akton)

Sugerowane ćwiczenia na mięśnie przedramion:
1. Uginanie nadgarstków oburącz, z gryfem trzymanym podchwytem
2. Uginanie nadgarstka stojąc, z gryfem trzymanym podchwytem z tył

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

PONIEDZIAŁEK:
1.Martwy ciąg:
- 1x10 (50%)
- 1x8 (70%)
- 1x3 (80%)
- 1x3 (90%)
- 3x3 (80%)
Procęty oznaczają ciężar jaki maksymalnie jesteście w stanie podnieść. Pomiędzy seriami nalezy
odpoczywać conajmniej 4-5 min. Szczegolną uwagę należy poświęcić prawidlowej formie 
ćwiczeń. Należy starać się mocno pracować łopatkami, ściskać je i cały czas trzymać napięte.

2.Wioslowanie ze sztanga:
- 3x6 (60%)
Pomiedzy seriami obowiazuje przerwa 3 min. Podciąganie obciażenia powinno odbywać się 
szybkim ruchem, natomiast opuszczanie wolnym. 

3.Pompki na poręczach z obciążeniem: 1x10 (30%)



Pomiędzy seriami obowiązuje przerwa 3-4 min. potem nastęopna seria 1x6 (50%).
Nastepnie krótkie szybkie serie z bardzo żywym wybiciem do góry 3x3(80%) 

4.Pompki na poręczach - 1 seria do wyczerpania.

WTOREK:
1.(20-30 min.) Nalezy wykonać odpowiednitrening mięśni ściany brzucha oraz szyi. Do wyboru: 
podciąganie kolan pod brodę, wznoszenie nóg, na mięśnie szyi: ćwiczenia wysiłkowe z 
partnerem oraz różnego rodzaju mostki. 

ŚRODA
1.Przysiady ze sztangą.
Tasama liczba serii i powtórzeń co przy martwym ciągu.

2.Przysiady z wyskokiem (bez dodatkowego obciążenia). 1 seria do wyczerpania. 

3.Wyciskanie na barki w siadzie:
Tasama liczba serii i powtórzeń co przy martwym ciągu. 

PIĄTEK:
1.Wyciskanie sztangi na ławce poziomej.
W tym ćwiczeniu znowu używamy tej samej ilościserii i powtórzeń co przy martwym ciągu oraz 
przysiadach ze sztangą. 

2.Podciąganie na drążku.
Ta sama liczba serii i powturzeń co przy pompkach na poręczach. Podczas tego ćwiczenia należy
ćwiczyc z dość wąskim chwytem. Ćwiczenie to nalezy wykonywac następująco: jedna seria 
podchwytem, następn nachwytem, i tak na zmianę. 

=========================================================================
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Poniedziałek : Klatka i biceps 

Klatka: 
Wyciskanie sztangi na na ławce poziomej: 4 serie (12-10-8-8) 
Wyciskanie hantli na ławce skośnej: 4 serie (12-10-10-8) 
Rozpietki na maszynie-Butterfly: 3 serie (12-10-10) 

Biceps: 
Uginanie ramion stojąc ze sztangą łamaną: 3 serie (10-8-6) 
Uginanie przedramion-styl młotkowy: 3 serie (8-6-6) 
Uginanie ramion na maszynie - coś w rodzaju modlitewnika: 3 serie (8-6-6)

Wtorek: Plecy, triceps i brzuch 

Plecy: 
Podciąganie na drążku szerokim uchwytem: 3 serie ( bardziej rozgrzewkowe) 
Ściąganie wyciągu prostego do karku: 4 serie ( 12-10-8-8) 
Ściąganie wyciągu do klatki lub wyciąg do brzucha siedząc: 4 serie (12-10-8-8) 
Triceps: 
Francuskie wyciskanie sztangą łamaną leżąc: 3 serie ( 10-8-8) 
Francuskie sztangielki za głową stojąc : 3 serie (8-8-6) 
Prostowanie łokci na wyciągu podchwytem : 4 serie ( 10-8-6-8) 

Środa: wolne 



Czwartek: Barki i nogi 

Barki: 
Wyciskanie sztangi za głową siedząc: 4 serie (12-10-8-8) 
Wyciskanie hantli siedząc przed głową lub za: 4 serie (12-10-8-8) 
Unoszenie rąk w zgiętych łokciach na maszynie: 4 serie( 10-8-6-8) 

Nogi: 
Przysiady ze sztangą: 4 serie ( 12-10-10-8) 
Prostowanie nóg w kolanach na maszynie: 4 serie (12-10-10-8) 
Wspięcian na palce z obciążeniem lub wypychanie maszyny palcami : 4 serie 

Piątek: Klatka, biceps i brzuch 

Klatka: 
Wyciskanie sztangi na ławce skośnej: 4 serie (12-10-10-8) 
Rozpiętki na ławce poziomej: 3 serie ( 10-10-8) 
Wypychanie na maszynie takich rączek przed siebie : 3 serie ( 12-10-8_ 

Biceps: 
Uginanie ramiona na modlitewniku sztanga łamana: 4 serie ( 10-8-6-6) 
Uginanie przedramion ze sztangielkami w podporze o udo: 3 serie ( 8-6-6) 
Uginanie ramion ze sztangielkami jednocześnie siedząc na ławce skośnej: 3 serie(8-6-8) 

Brzuch: 
- na ławce skłony, unoszenie nóg, na maszynie skłony klatką do ud;

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

Pierwszy dzień treningu

Mięsnie klatki piersiowej

- ćwiczenie na maszynie buterfly - 5 serii (15 powtórzeń)
- rozpiętki ze sztangielkami leżąc na ławce poziomej - 5 serii (15 powtórzeń)
- wyciskanie sztangi na ławce skośnej - 5 serii (15 powtórzeń)
-ściąganie przed siebie linek wyciągów stojąc - 5 serii (15 powtórzeń)
Mięśnie naramienne

- unoszenie sztangielek bokiem w górę stojąc - 5 serii (15 powtórzeń)
- unoszenie sztangielek bokiem w górę w opadzie tułowia - 5 serii (15 powtórzeń)
- wyciskanie sztangielek ze skrętem w stawach nadgarstkowych siedząc - 5 serii (15 powtórzeń)

Mięśnie przedramion

- nawiajnie i odwijanie na drążek linki - 4 serie maksymalna liczba z obciążeniem stając 
powtórzeń

Drugi dzień treningu

Mięśnie pleców

- ściąganie do karku długiego drążka wyciągu siedząc - 4-5 serii (15 powtórzeń)



- ściąganie do klatki piersiowej długiego drążka wyciągu siedząc - 4-5 serii (15 powtórzeń)
- ściąganie od dołu do brzucha drążka wyciągu siedząc - 5 serii (15 powtórzeń)
- przyciąganie sztangi do brzucha w opadzie tułowia - 5 serii (15 powtórzeń)
- martwy ciąg - 4-5 serii (15 powtórzeń)

Mięśnie dwugłowe ud

- uginanie nóg leżąc przodem na ławce maszyny do ćwiczenia mięśni dwugłowych ud - 5 serii (15
powtórzeń)

Mięśnie brzucha

- skłony tułowia na ławce skośnej - 4 serie do zmęczenia
- w zwisie na drążku podciąganie kolan do klatki piersiowej - 4 serie do zmęczenia

Trzeci dzień treningu

Mięśnie dwugłowe ramion (bicepsy)

- unoszenie przedramion na modlitewniku (maszyna) - 5 serii (15 powtórzeń)
- unoszenie przedramion ze sztangielkami na modlitweniku - 4-5 serii (12-15 powtórzeń)
- unoszenie przedramion ze sztangielkami stojąc (chwyt młotkowy) - 5 serii (15 powtórzeń)

Mięśnie trójgłowe ramion (tricepsy)

- ściąganie prostego drążka wyciągu w dół (podchwyt) - 3 serie (15 powtórzeń)
- ściąganie prostego drążka wyciągu w dół (nachwyt) - 3 serie (15 powtórzeń)
- wyprosty ręki ze szangielką w opadzie tułowia - 3 serie (15 powtórzeń)
- francuskie wyciskanie sztangi leżąc na ławce poziomej - 4-5 serii (15 powtórzeń)

Czwarty dzień treningu

Mięśnie czworogłowe ud

- wyprosty nóg (maszyna do ćwiczenia mięśni czworogłowych ud) - 5 serii (15 powtórzeń)
- wypychanie ciężaru nogami na suwnicy skośnej - 5-6 serii (15-20 powtórzeń)
- przysiady ze sztangą trzymaną na górnej części klatki piersiowej - 4 serie (12-15 powtórzeń)
- przysiady na hack-maszynie - 4-5 serii (15-20 powtórzeń)

Mięśnie dwugłowe ud

- uginanie nóg na maszynie do ćwiczenia mięśni dwugłowych ud

Mięśnie brzucha 

- skłony tułowia na ławce skośnej - 4-5 serii do oporu
- skłony tułowia na specjalnej maszynie - 4-5 serii do oporu

=========================================================================
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PONIEDZIAŁEK
-wyciskanie sztangi na płaskiej 4x8/6/4/2/
-wyciskanie sztangi na skosie 3x8/6/4
-rozpiętki 3x10



-uginanie ramion ze sztangą stojąc 3x8/6/4
-uginanie ramion "młotek" 3x8/6/4
-uginanie ramion na modlitewniku 3x8/6/4

WTOREK
-przysiady ze sztangą 4x25
-wykroki ze sztangą 4x25
-martwy ciąg na "prosto" ???
-wspięcia na palce 4x20
-wspięcia na pięty 4x20

ŚRODA
-wolne 

CZWARTEK
-wyciskanie zza karku 4x8/6/4/2
-unoszenie hantli bokiem w opadzie 3x10
-unoszenie sztangi wzdłuż tułowia 3x6/4/2
-szrugsy 3x8/6/4
-uginanie nadgarstków uchwytem 4x20
-uginanie ramion nachwytem 4x12

PIĄTEK
-ściąganie drążka wyciągu zza kark 4x8/6/4/2
-wiosłowanie sztangą 3x8/6/4
-podciąganie hantla do boku 3x/8/6/4
-martwy ciąg 4x8/6/4/2
-wyciskanie na wyciągu 3x8/6/4
-wyciskanie francuskie stojąc 3x8/6/4
-pompki w podporze tyłem 3x8/6/4

=========================================================================
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WTOREK

Klatka
- wyciskanie hantlami na płaskiej
- wyciskanie hantlami na skośnej w górę
- dwustronne ściąganie linek wyciągów bocznych
- wyciskanie sztanga głową w dół

Biceps
- ściąganie uchwytu 
- sztanga stojąc
- modlitewnik
- hantle stojąc
- hantle siedząc

ŚRODA

Plecy



- ściąganie drążka do karku siedząc
- podciąganie hantli do grzbietu w opadzie
- martwy ciąg
- półsztanga

Triceps
- wyciąg górny
- sztanga na płaskiej (francuskie)
- jednorącz hantlem za głowę
- oburącz hantlem za głowę

PIĄTEK

Barki
- wyciskanie sztangą zza karku siedząc
- maszyna 
- podciąganie wyciągu dolnego
- wzniosy hantlami bokiem
- kaptury

Nogi
- uda na maszynie
- prostowanie nóg na maszynie na brzuchu
- prostowanie nóg (wypychanie ciężaru w górę)
- łydki na maszynie

SOBOTA

Klatka
- wyciskanie sztangą na płaskiej
- rozpiętki
- wyciskanie na maszynie
- butterfly

Biceps
- ściąganie uchwytu
- sztanga stojąc
- modlitewnik
- hantle stojąc
- hantle siedząc

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

Poniedziałek: 
Klatka piersiowa: 
- wyciskanie sztangi na lawce prostej 4 serie 12,10,8,8 powt. 
- wyciskanie sztangi na lawce skosnej glowa w gore 4 serie 10,8,8,6powt. 
- rozpiętki ze sztangielkami na lawce prostej 4 serie po 10-8powt. 
Triceps: 
-francuskie wyciskanie sztangi lezac do czola 4 serie 10,8,8,6 powt 
-prostowanie ramienia ze sztangielka siedzac 4 serie po 8powt.



Wtorek: 
Plecy: 
- podciaganie konca sztangi w opadzie 4 serie 10,8,8,8 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. 

Biceps: 
- uginanie ramion ze sztanga stojac 4 serie 12,10,8,8powt. 
- uginanie ramion ze sztangielkami stojac (uchwyt młotkowy) 4 serie 12,10,8,8 powt. 

Czwartek: 
BARKI: 
- wyciskanie sztangi do klatki siedzac 4 serie po 10,8,8,8 powt. 
- unoszenie sztangi na prostych rekach przed soba 4 serie po 8powt. 
- unoszenie ramion ze sztangielkami bokiem w gore - 4 serie po 8powt. 

Kaptury: 
- szrugsy ze sztangielkami 4 serie po 8-10powt. 

Piątek: 
Uda: 
- przysiady ze sztanga trzymana na barkach 4 serie 10,8,8,6powt. 
- wykroki ze sztangielkami lub sztanga 4 serie po 10powt. 
- wstepy ze sztanga lub sztangielkami na lawke ( może być jakis podest, wazne żeby było 
stabilne) 4 serie po 10 powt. 
- martwy ciag na prostych nogach 4 serie po 10 powt. 
Łydki: 
- wspiecia na palce stojac ze sztanga na barkach 4 serie 15-20powt. 
- wspiecia na palce stojac bez obciazenia 1-2 serie po 100powt. 

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

1 dzień (poniedziałek)
KLATKA:

   1. Wyciskanie sztangi na ławce skośnej
      4 serie po 12, 10, 8, 6 powtórzeń
   2. Wyciskanie sztangi na ławce poziomej
      4 serie po 12, 10, 8, 8 powtórzeń
   3. Rozpiętki na ławce poziomej
      4 serie po 12, 12, 10, 10 powtórzeń

ćwiczenie zastępcze:

    * Wyciskanie sztangielek na ławce poziomej
      4 serie po 12, 10, 8, 6 powtórzeń

TRICEPS:

   1. Francuskie wyciskanie sztangi
      3 serie po 12, 10, 8 powtórzeń



   2. Wyciskanie francuskie hantlem
      3 serie po 12-10 powtórzeń

ćwiczenie zastępcze:

    * Wyciskanie "francuskie" sztangielki w leżeniu
      3 serie po 6-8 powtórzeń

2 dzień (środa)

GRZBIET:

   1. Podciąganie na drążku szerokim nachwytem
      3 serie po max powtórzeń
   2. Podciąganie sztangi w opadzie
      3 serie po 12, 10, 8 powtórzeń
   3. Martwy ciąg klasyczny
      3 serie po 10 powtórzeń
   4. Podciąganie sztangielki do boku w opadzie tułowia
      3 serie po 10, 10, 8 powtórzeń

BICEPS:

   1. Unoszenie przedramion ze sztangą stojąc
      4 serie po 12, 10, 8, 6 powtórzeń
   2. Uginanie ramienia ze sztangielką w siadzie w podporze o kolano
      4 serie po 10, 10, 8, 8 powtórzeń

3 Dzień (piątek)

NOGI:

   1. Przysiady ze sztangą na barkach
      4 serie po 10-12 powtórzeń
   2. Wykroki ze sztangą
      4 serie po 12, 10, 8, 6 powtórzeń
   3. Wspięcia na jednej nodze
      3 serie przy maksymalnej liczbie powtórzeń
   4. Wspięcia ze sztangą
      3 serie przy maksymalnej liczbie powtórzeń

4 Dzień (sobota)

BARKI:

   1. Unoszenie hantli bokiem stojąc
      3 serie po 8-10 powtórzeń
   2. Wyciskanie sztangi zza karku siedząc
      3 serie po 12, 10, 8 powtórzeń
   3. Unoszenie ramion bokiem w opadzie
      3 serie po 10-8 powtórzeń



   4. Podciąganie sztangi do brody (klatki piersiowej)
      3 serie po 12, 10, 8 powtórzeń

BRZUCH:

   1. Skręty tułowia z gryfem
      3 serie po 50 powtórzeń
   2. Spięcia brzucha z nogami na krześle
      3 serie po 30-50 powtórzeń
   3. Unoszenie kolan do klatki (leżąc)
      3 serie po 30-50 powtórzeń

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

połączenie I - sze 
klatka+triceps, plecy+przedramiona, barki+biceps, nogi. 
trening odbywa się : np. poniedziałek,wtorek-piątek-sobota 

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

1. Wyciskanie francuskie 3x 12-8 powtórzeń 
2. Wyciskanie francuskie jednorącz 3x 12-8 powtórzeń. 
3. Prostowanie ramienia w opadzie 3x max 

Dzień II 
plecy+przedramiona 
1. Podciąganie na drązku 4x max 
2. Wiosłowanie sztangą 12/10/8 
3. Wiosłowanie sztangielką 3x 12-10 powtórzeń 
4. szrugsy 3x 12/10/8 
5. Martwy ciąg 12/10/8 

1. prostowanie nadgarstków ze sztangą nachwytem 3x 20 aż do palenia 
2. uginanie nadgarstków ze sztangą podchwytem 3x 20 aż do palenia 

Dzień III 
Barki+biceps 
1. Wyciskanie sztangi z klatki 12/10/8/8 
2. Unoszenie sztangielek bokiem w góre 4x 12-10 powtórzeń 
3. unoszenie sztangielek bokiem leżąc na ławeczce skośnej 30 stopniowej 4x 12-10 powtórzeń 

1. Uginanie ramion ze sztanga 12/10/8 
2. Uginanie ramion ze sztangielkami 3x 12-8 powtórzeń 
3. Uginanie ramion w podporze o kolano 3x 12-10 powtórzeń 

Dzień IV 



Nogi 
1. Przysiady ze sztangą 15/12/10/8 
2. prostowanie nóg siedząc 4x 12-10 powtórzeń 
3. Uginanie nóg leżąc 4x 12-10 powtórzeń 

łydki: 
Wspięcia na palce na podwyższeniu 4x 20 aż do uczucia "palenia"

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

Pierwszy dzień treningu:
Mięśnie klatki piersiowej

1.Ćwiczenie na maszynie Butterfly-4 serie (10-12 powtórzeą)
2.Wyciskanie sztangi na ławce skośnej-4 serie (10-12 powtórzeą)
3.Rozpiętki ze sztangielkami na ławce poziomej-4 serie (10-12 powtórzeą) 4.Wyciskanie 
sztangielek na ławce skośnej leżąc (głowa skierowana ku dołowi)

 

Mięśnie brzucha

1.Unoszenie kolan do klatki w zwisie na drążku-4 serie (10-12 powtórzeą)

Drugi dzień treningu:
Mięśnie grzbietu

1.Ściąganie długiego drążka wyciągu do klatki piersiowej siedząc-4 serie (10-12 powtórzeą)
2.Przyciąganie do siebie uchwytów maszyny do ćwiczenia mięśni najszerszych grzbietu siedząc-
4 serie (10-12 powtórzeą)
3.Podciąganie sztangi do brzucha w opadzie tułowia-4 serie (10-12 powtórzeą)
4.Poziome przyciąganie drążka wyciągu siedząc do brzucha (podchwyt) -4 serie (10-12 
powtórzeą)
5.Martwy ciąg (nogi wyprostowane)-4 serie (12 powtórzeą)

Mięśnie łydek

1.Wspięcia na palce stojąc (maszyna do ćwiczenia mięśni łydek-4 serie (10-12 powtórzeą)
2.Wspięcia na palce siedząc-4 serie (12-15 powtórzeą)

Trzeci dzień treningu:
Mięśnie dwugłowe ramion (bicepsy)

1.Unoszenie przedramion na modlitewniku (maszyna)-4 serie (10-12 powtórzeą)
2.Unoszenie przedramion ze sztangą stojąc-4 serie (10-12 powtórzeą
3.Unoszenie przedramion ze sztangielkami stojąc (chwyt młotkowy)-4 serie (10-12 powtórzeą)

Mięśnie trójgłowe ramion (tricepsy)

1.Ściąganie prostego drążka wyciągu (podchwyt)-2 serie (10-12 powtórzeą)
2.Ściąganie prostego drążka wyciągu (nachwyt)-2 serie (10-12 powtórzeą)
3.Francuskie wyciskanie sztangielek stojąc-4 serie (10-12 powtórzeą)
4.Francuskie wyciskanie sztangi siedząc-4 serie (10-12 powtórzeą)
5.Pompki na poręczach-4 serie (10-12 powtórzeą)



Czwarty dzień treningu:
Mięśnie naramienne

1.Unoszenie sztangielek bokiem w górę stojąc-4 serie (10-12 powtórzeą)
2.Unoszenie sztangielek bokiem w górę w opadzie tułowia-4 serie (10-12 powtórzeą)
3.Wyciskanie sztangi zza karku na maszynie Smitha-4 serie (10-12 powtórzeą)
4.Podciąganie sztangi wzdłuż tułowia-4 serie (10-12 powtórzeą)
5.Unoszenie barków do góry (w dłoniach sztangielki)-3-4 serie (10-12 powtórzeą)


