
Barki - plan treningowy 5 dniowy na wzmocnienie 

barków i pleców 

1. Dzień 

 

Barki 

 

wyciskanie z za głowy siedząc 5 serii po 12, 12, 10, 10, 8 pow. 

wyciskanie z przed głowy siedząc 5 serii po 12, 12, 12, 10, 10 

podciąganie na drążku nadchwytem / szeroko 3 serie po 12, 12, 12 

podciąganie na drążku nadchwytem / wąsko 3 serie po 12, 12, 12 

wyciskanie hantli siedząc obórącz 4 serie po 12, 12, 10, 10 

 

2. Dzień 

 

Klatka 

 

wyciskanie na ławce poziomej 5 serii po 12, 12, 12, 10, 10 

wyciskanie na ławce skośnej 4 serie po 12, 12, 10, 10 

rozpiętki 5 serii po 15, 15, 15, 12, 12 

Triceps 

 

wyciskanie francuskie leżąc / sztangą - 3 serie po 12, 10, 10 

wyciskanie francuskie siedżac jednorącz / hantlem - 3 serie na każdą rękę po 15, 15, 15 

3. Dzień 

 



Plecy 

 

podciąganie na drążku podchwytem / wąsko 3 serie po 12, 12, 12 

podciąganie na drążku podchwytem / szeroko 3 serie po  12, 10 ,10 

wiosłowanie sztangą 3 serie po 15 pow. 

dociąganie do klatki na wyciagu 3 serie po 15 pow. 

Biceps 

 

uginanie na gryfie łamanym 4 serie po 15, 12, 12, 10 

uginanie na gryfie prostym 2 serie po 12, 12 

uginanie hantelkami na przemian obórącz po 10 pow. ma każda rękę - 3 serie 

modlitewnik - gryf łamany 3 seriw po 12 pow. , lub osobno jednorącz hantlem po 12 pow 4 serie. 

4. Dzień 

 

Kaptury 

 

dociąganie do brody (ćwiczenie max.) - 7 serii po 15 pow (dobierz taki ciężar, aby powolił Ci na dokładne 

ćwiczenie a tym samym na taką dużą ilośc powtórzeń) 

krążenie ramion trzymajac gryf lub hantle 2 serie po 20 ruchów raminion - proponuję to ćwiczenie 

wykonywac do maksymalnego napięcia kapturów) 

Barki 

 

wypychanie sztangi stojąc - 4 serie po 10 wypchnięć. Pełny wyprost, gryf trzymamy na szerokości 

większej niż szerokość naszych barków. Robimy atletyczne wyciskanie najpierw zarzucjąc sztangę na 

klatkę a następnie do góry nad głowę. Pamiętaj o zabezpieczeniu ciężaru ma sztandze poniwać każdy 

rusz ciężaru tym samym sztangi trzymanej nad głową może spowodować zerwanie mięśnia lub 

zwichnięcie kości . 

Wyciskanie sztangi z za głowy siedząc 4 serie po 12, 12, 10 , 8 



unoszenie hantelków stojąc na wyskość barków naprzemian. 4 serii po 12 uniesień na każdą rękę. 

5. Dzień 

 

Plecy 

 

wiosłownaie sztangą 4 seriw po 12, 12, 12 10 

dociąganie hantla w pozycji pół - opartej na ławeczce - 4 serie po 10 pow. na każda rękę. 

Triceps 

 

francuskie wyciskanie z za głowy leżąc 2 seriw po 12 pow. 

Biceps 

 

uginanie ramino naprzemian jednorącz hantlem - 4 seriw po 15 pow. na każda rękę. 

 

Plan 5 dniowy skupiający się na klatce piersiowej dla 

wytrzymałych 

 

Plan ten można stosować do 3 miesięcy, następnie nalezy go znacząco zmienić na inny odciążając tym 

samym mięśnie klatki piersiowej. 

 

Poniedziałek: 

Klatka (wycisaknie) 

6 serii na ławce poziomej - 12/12/10/10/8/8 (powtórzeń) 

6 serii na ławce skośniej 45' - 12/10/10/8/8/8 

3 serie na ławce skośnej - kąt większ niż 45 stopnii (jeśli nie macie takiej możliwości ustawienia na ławce 

zostawcie to ćwiczenie) 



Rozpiętki 

8 serii na ławce poziomej - 12/12/12/12/10/10/8/8 

6 serii na ławce skośniej - 12/12/12/10/10/10 

(gwarantuje Wam fajne uczucie po takim treningu) 

Triceps 

3 serie wyciskania francuskiego zza głowy leżąc - 10/10/8 

3 serie wyciskania francuskiego zza głowy siedząc - 10/8/8 

 

Wtorek: 

Barki 

Wyciskanie zza głowy siedząc - 6 serii - 12/10/8/8/8/8  

Wyciskanie z przed głowy siedząc - 4 serie - 12/10/8/8 

Podciąganie na drążku za głowe nadchwytem - 4 serie - 12/12/10/10 

Podciąganie na drążku przed głowę podchwytem - 2 serie - 12/10 

Wymachy przed siebie hantelkami oburącz - naprzemian - niewielkim ciężarem - 4 serie po 12 

wymachów. 

 

Środa - przerwa 

 

Czwartek: 

Plecy 

Wiosłowanie sztangielką w opadzie tułowia - 4 serie po 12 pow. 

Wiosłowanie sztangą w opadzie tułowia - 4 serie po 12 pow. 

Rozpiętki (ciężar większy niż w poniedziałek) 

Na ławce poziomej 5 serie po 12 pow. 

Na ławce 45' - 5 seriie po 12 pow. 



Wyciskanie ciężaru z osobą asekurującą - wymuszone - 4 pow. 

 

Piątek: 

Biceps 

Unoszenie ramion ze sztangą - 5 serii - 12/10/10/8 

Uginanie ramion ze sztangą na modlitewniku - 4 serie - 12/10/8/8 

Unoszenia naprzemian hantelek - po 3 serie na każdą rękę - powtórzeń na jedną ręke 10 (20 wymachów 

w jednej serii) 

Rozpiętki 

3 serie na ławce poziomej - po 12 pow. 

3 serie na ławce skośnej - po 12 pow. 

...następnie unoszenie naprzemian hantelek 2 serie po 8 pow. na ręke. 

 

Sobota: 

Klatka (wycisaknie) 

6 serii na ławce poziomej - 10/10/8/8/8/8  

6 serii na ławce skośniej 45' - 11/8/8/8/8/8 

 

Brzuch 

Podciąganie kolan do klatki piersiowej siedząc 2 serie po 20 pow. 

Unoszenie nóg wisząc na drążku 2 serie po 25 pow. 

 

Przedramię 

Zginanie nadgarstków za sztangą trzymaną podchwytem 3 serie, trzymaną nadchwytem 3 serie - 

powtórzenia określa ćwiczący 

 



 

Plan 5 dniowy na siłownię 

poniedzialek  

Klata: 

- wyciskanie sztangi lezac 12/10/8/8 

- wyciskanie na skosnej sztangi 12//10/8/8 

- rozpietki na skosnej 12/12/10/10 

 

Brzuch: 

- sklony na lawce skosnej 20/20/15/10 

- podciaganie nog w zwisie 20/20/20 

 

wtorek 

barki 

- wyciskanie hantli 12/10/10 

- unoszenie na boki 12/12/10 

- szrugusy 12/12/12/12 

 

czwartek 

plecy 

- w siadzie zciaganie drazka nachwytem szerokim 12/10/10/10 

- sciaganie drazka podchwytem 12/12/10 

- zciaganie drazka do karku 12/10/10 

- w siadzie wioslowanie 12/12/10 

- przyciaganie na maszynie 12/12/12 



 

brzuch (to co w poniedzialek) 

 

piatek  

biceps 

- stojac hatleki naprzemian 12/10/10 

- siedzac hantelki na wewnetrznej czesci uda 12/12/10 

- w bramie podciaganie oburacz 12/12/12/12 

 

triceps 

- wyciskanie zza karku 12/12/10 

- kleczac w bramie zciaganie sznura 12/12/10 

- zciaganie drazka w dol 12/12/12/12 

 

 

plan 5 dniowy na siłownię 

 

 

2 Dzień (środa) 

grzbiet: 

1. Podciąganie na drążku szerokim nachwytem 3serie po max powt. 

2. Podciąganie sztangi w opadzie 3 serie po 12,10,8 powt. 

3. Martwy ciąg klasyczny 3 serie po 10 powt. 

4. Podciąganie sztangielki do boku w opadzie tułowia 3 serie 10,10, 8 powt. 

biceps: 



1. Unoszenie przedramion ze sztangą stojąc 4 serie 12, 10, 8, 6powt. 

2. Uginanie ramienia ze sztangielką w siadzie w podporze o kolano:4 serie 10,10,8,8powt. 

 

3 Dzień (piątek) 

nogi: 

1. Przysiady ze sztangą na barkach - 4 serie po 10-12 powt. 

2. Wykroki ze sztangą - 4 serie po 12, 10, 8, 6powt. 

1. Wspięcia na jednej nodze 3 serie przy maksymalnej liczbie powtórzeą. 

2. Wspięcia ze sztangą - 3 serie przy maksymalnej liczbie powtórzeą. 

 

4 Dzień (sobota) 

barki: 

1. Unoszenie hantli bokiem stojąc 3 serie po 8-10 powt. 

2. Wyciskanie sztangi zza karku siedząc 3 serie po 12,10,8 powt. 

3. Unoszenie ramion bokiem w opadzie 3 serie po 10- 8 powt. 

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

brzuch: 

1. Skręty tułowia z gryfem 3serie 50powt. 

2. Spięcia brzucha z nogami na krześle 3 serie po 30-50powt. 

3. Unoszenie kolan do klatki (leżąc) 3 serie po 30-50powt. 

 

 


