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Nie było do tej pory na polskim rynku wydawniczym takiej książki związanej z trenin-
giem siłowym. „Buduj pośladki i zgrabne ciało” to książka przeznaczona dla kobiet, 
których upragnionym celem jest piękna, zgrabna sylwetka, jednak jako trener przygo-
towania fizycznego znalazłem w niej wiele ciekawostek i bardzo przydatnych informa-
cji. Marcin to specjalista w dziedzinie modelowania kobiecej sylwetki i maniak poszuki-
wania jak najefektywniejszych rozwiązań. Jego celem jest, by osoby, z którymi trenuje, 
w jak najkrótszym czasie osiągały swoje cele. Tę książkę powinna mieć nie tylko każda 
kobieta, ale również wszystkie osoby, które interesują się treningiem siłowym.

Artur Pacek – trener przygotowania fizycznego, szkoleniowiec, specjalista trenin-
gu siłowego, autor książek o treningu siłowym

Długo zastanawiałam się nad tym, jakimi słowami zrecenzować książkę Marcina. Je-
stem dumna, bo mogę codziennie przyglądać się jego pracy trenerskiej, a tym samym 
uczyć się, doskonalić oraz inspirować... Ta książka jest potwierdzeniem i dowodem jego 
wiedzy. Mimo że, być może, jako czytelnicy z różnych zakątków Polski, nie wszyscy 
będziecie mieli okazję trenować pod jego okiem, zapewniam Was o jednym – ta książ-
ka łączy pasję do treningu, wiedzę, doświadczenie i, jako pierwsza na rynku, jest tak 
kompleksowym i ukierunkowanym rozwiązaniem dla kobiet!

Ewelina Hebda – trener personalny, właścicielka klubu fitness Fit&Joy

Tak! To właśnie to! Takiej książki szuka każda kobieta – i nie tylko. Jest ona niczym 
podręcznik dla każdego. Nie ma na rynku książki, która w tak świetny sposób prezen-
towałaby najważniejsze informacje dotyczące treningów i diety w tak prosty, przyjem-
ny i dokładny sposób. Niezależnie od tego, czy dopiero zaczynasz swoją przygodę ze 
sportem, czy też trenujesz już jakiś czas – jest to książka właśnie dla Ciebie. Marcin 
świetnie omawia w niej wszelkie związane z treningami, aktywnością fizyczną i żywie-
niem aspekty, o których każdy powinien wiedzieć. Ponadto stworzył atlas ćwiczeń z 
profesjonalnie opisaną techniką ich wykonywania. Zamieścił również dużo różnych 
przykładowych planów, co jest bardzo cenne na początku sportowej przygody. Jed-
nym słowem – w tej książce znajdziecie wszystko, co potrzebne.

Julia Florek – zawodniczka trójboju, miłośniczka siłowni, medalistka mistrzostw 
Polski

W mojej wieloletniej pracy trenera personalnego i nauczyciela wychowania fizycznego 
przeszedłem bardzo wiele szkoleń, przerobiłem setki stron wielu znakomitych książek 
dotyczących metodyki treningu, anatomii, fizjologii i odżywiania. Książka, którą napisał 
Marcin, jest świetnym kompendium wiedzy dla każdego trenera, a także dla osób, któ-
re ćwiczą i chcą mieć świadomość jak pracuje własne ciało. Poradnik ,,Buduj pośladki 
i zgrabne ciało” stanowi idealne połączenie wiedzy merytorycznej i praktycznej, która 
przyda się przede wszystkim kobietom, ale także początkującym trenerom i tym, któ-
rzy w branży „siedzą” już wiele lat. W mojej biblioteczce będzie na czołowym miejscu, 
wśród najlepszych książek, jakie przeczytałem w ciągu ostatnich kilku lat. Serdecznie 
polecam.

Jakub Krawiec – trener personalny z wieloletnim doświadczeniem, maniak tre-
ningu siłowego, uczestnik wielu szkoleń i konferencji dotyczących treningu i od-
żywiania
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Witam Cię serdecznie!
Cieszę się, że czytasz to, co dla Ciebie przygotowałem i z góry dziękuje za 
zaufanie oraz zainteresowanie poradnikiem BUDUJ POŚLADKI I ZGRAB-
NE CIAŁO. Mam nadzieję że czas spędzony na lekturze poniższych treści 
da Ci narzędzia do uzyskania wymarzonej sylwetki i przyczyni się do po-
prawy Twojego zdrowia, samopoczucia oraz wzrostu pewności siebie. 
Życzę owocnej lektury!
Autor: Marcin Kaptur

Czym jest poradnik Buduj pośladki i zgrabne ciało?
Pomysł na poradnik, który masz przed sobą, zrodził się w  mojej głowie, 
kiedy każdego dnia, pracując jako trener na siłowni, wśród wykonujących 
ćwiczenia kobiet, znajdowałem się (i wciąż się znajduję) „pod obstrzałem” 
pytań dotyczących najlepszych ćwiczeń mogących ukształtować zgrab-
ne pośladki, pozbycia się tkanki tłuszczowej z brzucha, nóg i wewnętrznej 
strony ud, najlepszych ćwiczeń mogących zredukować ból pleców oraz 
wielu pytań na temat odżywiania: Co jeść? Kiedy? Dlaczego? Jak często? 
I oczywiście: która dieta jest najlepsza?

Pomyślałem, że postaram się ułatwić kobietom drogę do 
osiągania lepszej sylwetki, tworząc ten poradnik.

Zamieszczam w  nim mój punkt widzenia, swoje do-
świadczenie i  obserwacje z  pracy trenera oraz łączę 
swoją wiedzę z  wiedzą i  doświadczeniem wybitnych 
trenerów. Znajdziesz w  nim także mnóstwo informacji 
z  wielu przeczytanych przeze mnie książek, ze szkoleń, 
z artykułów, tak, abyś otrzymała najwyższej jakości 
produkt i  narzędzia, które pomogą Ci rozwiać 
wątpliwości, a  także dadzą odpowiedzi na 
nurtujące pytania oraz pomogą uzyskać 
wymarzoną sylwetkę.

Poprowadzę Cię krok po kroku na dro-
dze do jej osiągnięcia. Masz przed sobą 
– jak w pigułce - wszystkie informa-
cje, które pomogą Ci zrozumieć istotę 
treningu i odżywiania dopasowane 
do postawionych sobie przez Ciebie 
celów, jednocześnie obalając przy tym 
wiele mitów. Moim celem jest zwiększe-
nie świadomości i edukacja kobiet, które 
chcą osiągnąć efekty w kształtowaniu syl-
wetki, ale są przytłoczone brakiem postę-



7 

Brzuch i pośladki robi się na siłowni
Mięśnie brzucha kształtuje się na siłowni, podobnie jak każdą inną grupę 
mięśniową. Od tego, co robisz w kuchni, będzie zależało, jak wygląda Twój 
brzuch. Wiele zależy od tego, jaki mamy cel do osiągnięcia - czy są to już 
ostatnie "pociągnięcia pędzlem" i praca nad „kaloryferem”, czy też zgubie-
nie 30 kilogramów. Trening siłowy jest zawsze priorytetem i  to on będzie 
mocno wspierał procesy redukcyjne poprzez generowanie deficytu kalo-
rycznego i spalanie dodatkowych kalorii nawet po jego zakończeniu.

A co z pośladkami?
Problem współczesnej cywilizacji to nieustanne przebywanie w pozycji sie-
dzącej, która mocno wpływa na "uśpienie” pośladków. Jesteśmy dosłow-
nie skazani na siedzenie, a tym samym - na zanik pośladków (ang. gluteal 
amnesia). Najlepiej widać to, kiedy np. przychodzi do mnie na trening nowa 
osoba. Robiąc z nią kilka podstawowych ćwiczeń na sprawdzenie aktyw-
ności pośladków, mogę stwierdzić, czy prawidłowo ich używa i jak są sil-
ne. Służy do tego kilka ćwiczeń testowych, które wypróbujesz niebawem 
na sobie. Tym samym dowiesz się, czy umiesz aktywować pośladki. Ist-
nieje całe spektrum znanych nam ćwiczeń na pośladki, a najpopularniej-
sze z nich to m.in.: różne wersje martwego ciągu, przysiady, wznosy bioder 
w oparciu o ławkę (hip thrust), zakroki, itp. Jednak, nawet wykonując te bar-
dzo użyteczne ćwiczenia, możesz nie poczuć przewagi pracy mięśni po-
śladkowych i nie czerpać satysfakcji i korzyści z takiego treningu. Możesz 
wykonywać je mechanicznie, bez świadomej aktywacji mięśni pośladko-

wych, bo usłyszałaś, że te ćwiczenia są "najlepsze” na zgrabną pupę. Co-
dziennie na siłowni obserwuję, jak wiele kobiet trenuje pośladki i nieste-

ty nic z tego nie wynika. Nie mogę być wszędzie i pomóc wszystkim 
w tej samej chwili. A chciałbym pokazać, jak trenować, by budować 
piękne pośladki. To dlatego masz przed sobą ten poradnik.

pów, ilością wątpliwej jakości informacji i kolejnymi dietami. Wartość mery-
toryczna tej książki została sprawdzona i oceniona przez dobrych trenerów, 
szkoleniowców i dietetyków.

Dziękuję : Arturowi Packowi, Mikołajowi Dunajczykowi, Tomaszowi Goliń-
skiemu, Centrum Dietetyki i Treningu - Emilia Wacławik oraz dietetykowi 
Katarzynie Wójs.
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Biegamy, a nie potrafimy chodzić
Często ludzie zaczynają od wysokiego „C”, narzucając sobie duży reżim tre-
ningowy i drastycznie zmieniając odżywianie. Chcą robić wszystko naraz, 
a tak naprawdę nie osiągają w ten sposób tego, czego chcą i tracą z pola 
widzenia powód, dla którego zaczęli treningi. Ci najczęściej wkrótce potem 
rezygnują. Zapewniam, że osiągniesz rezultaty, tylko bądź cierpliwa i wsłu-
chaj się w swoje ciało, a ono odwdzięczy Ci się z nawiązką - zdrowotnie i syl-
wetkowo.

Jak użyć tej książki?
Możesz skończyć czytanie już w tym momencie i od razu przejść do pro-
gramu, jednak nie polecam tej metody. W kolejnych rozdziałach poruszę 
bowiem ważne tematy dotyczące: różnic treningowych między kobietami 
i mężczyznami, tematyki odżywiania, ważnych dla kobiet mięśni oraz tego, 
jak trenować pośladki, jak wykonać rozgrzewkę, jak dobrać ćwiczenia do 
Twoich możliwości, obrać swoje cele treningowe oraz przedstawię wiele 
ciekawostek, które pomogą Ci zrozumieć istotę treningu dla kobiet. Im wię-
cej wiedzy posiądziesz, tym lepsze osiągniesz efekty. Moim celem jest do-
starczenie Ci najbardziej kompleksowego spojrzenia na trening, tak, abyś 
czuła się pewna siebie w swoim dążeniu do zbudowania możliwie najlep-
szych pośladków i całego ciała. Ta książka oferuje wszystkie odpowiednie 
narzędzia, które pomogą ci rozwinąć solidne podstawy treningu siłowego 
i odżywiania, tak, aby zaprojektować własne programy treningowe i żywie-
niowe na całe życie. Chcę, abyś odniosła sukces, korzystając z tej wiedzy 
teraz i przez całe życie.

Czekam na relacje z  Twojej podróży. OBOWIĄZKOWO napisz do mnie 
prywatną wiadomość na Facebooku lub e-mailem, kiedy tylko przeczy-
tasz poradnik lub kiedy wreszcie skończysz program, tak, by podzielić się 
swoimi doświadczeniami, przemyśleniami, opiniami, a  przede wszystkim 
- EFEKTAMI! Będę czekał!

Zatem do dzieła! Zbudujmy Twoją zgrabną pupę i piękne ciało!

marcinkaptur.pl marcin.kaptur

Trener  
Marcin Kaptur

Trener personalny - 
Marcin Kaptur
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bardziej złożonych ćwiczeniach, ta-
kich jak np. martwy ciąg. Jednak nie 
martw się, jeśli nie możesz od razu 
poczuć docelowej grupy mięśnio-
wej. Praktyka czyni mistrza! Wszyst-
kie rzeczy, o  których była mowa 
wcześniej, są ze sobą powiązane 
i współdziałają, tworząc solidne fun-
damenty treningu. Początkujący tre-
nujący czasem nie radzą sobie we 
wszystkich obszarach, ale po czasie 
szybko zyskują biegłość w treningu 
poprzez praktykę i  wyeliminowanie 
błędów. 

Ćwiczeń do kształtowania mięśni 
pośladkowych jest naprawdę wie-
le. Kluczem jednak jest odpowiedni 
ich dobór, tak, aby były adekwatne 
do Twoich możliwości i  stanu Two-
ich pośladków. Jeśli Twoje pośladki 
są słabe, nieaktywne i niegotowe, by 
podołać obciążeniom w  najbardziej 
złożonych ćwiczeniach (takich jak 
unoszenie bioder ze sztangą w górę, 
martwy ciąg czy przysiad), najpierw 
należy skorzystać z prostszych ćwi-
czeń z mniejszym obciążeniem, ćwi-
czeń, które zaktywują słaby mięsień. 

Z  pomocą niech przyjdzie Ci przy-
kładowa hierarchia ćwiczeń, która 
pomoże Ci ukierunkować ich dobór 
w zależności od Twoich możliwości, 
jeżeli uważasz, że Twoje pośladki są 
słabe lub nieaktywne. 

To kategoria ćwiczeń, które wykonu-
jesz na treningu w poprawnej formie, 
zanim przejdziesz do ćwiczeń z cię-
żarami z  kategorii 3 - wszelkiego 
rodzaju unoszenia bioder obunóż/
jednonóż, martwy ciąg jednonóż, 
wznosy tułowia na ławce rzymskiej. 
Zadaniem tych ćwiczeń jest przede 
wszystkim nauka odpowiedniej 
techniki ruchu i pracy w biodrze (hip 
hinge).

To kategoria ćwiczeń, które wykonu-
jesz przed treningiem w celu pobu-
dzenia pośladków do lepszej pracy 
- odwodzenia w bok, spacer z gumą 
wokół kostek (monster walk), wykopy 
w tył w podporze, wznosy bioder na 
ziemi obunóż i/lub jednonóż. 

01
Kategoria 1
Ćwiczenia aktywacyjne 
pośladków

02
Kategoria 2
Ćwiczenia z ciężarem 
własnego ciała
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*To tylko przykładowy podział. Jeśli 
Twoja aktywność pośladków pod-
czas nauki techniki ćwiczeń z  ka-
tegorii od 1 do 3 jest słaba, a także 
świadomość ruchu ciała jest na sła-
bym poziomie, to przejście od razu 
do ćwiczeń wymagających dosko-
nałej techniki z  kategorii 4 może 
okazać się złym wyborem. Jednak, 
jeśli jesteś osobą, u  której aktyw-
ność pośladków podczas ćwiczeń 
z ciężarem własnego ciała nie sta-
nowi wyzwania, możesz spróbować 
od razu z  ciężarem zewnętrznym 
(sztanga, hantle).

To kategoria złożonych ćwiczeń 
angażujących niemal całe ciało. 
Wymagają umiejętności, dobrej ru-
chomości w stawach i wielu innych 
czynników, tak, aby czerpać z  nich 
maksimum efektów. Skorzystaj z po-
mocy trenera, jeśli nie jesteś pew-
na co do techniki ich wykonywania. 
Przykłady takich ćwiczeń to: martwy 
ciąg oraz wersje przysiadów.

To kategoria ćwiczeń, do której mo-
żesz przejść, jeśli dobrze opanowa-
łaś ćwiczenia z  ciężarem własnego 
ciała i umiesz świadomie angażować 
w nich pośladki. Należą do nich ta-
kie ćwiczenia, jak: unoszenie bioder 
ze sztangą w górę, przysiad, zakro-
ki, rumuński martwy ciąg, wejście na 
step jednonóż, przysiad wykroczny 
i dalsze doskonalenie ruchu w biod-
rze przy użyciu ciężarów.

03
Kategoria 3
Ćwiczenia ze sztangą 
i hantlami

04
Kategoria 4
Ćwiczenia angażujące  
niemal całe ciało



08. BUDOWANIE 
MIĘŚNI 
POŚLADKOWYCH
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Jednym z  najczęstszych powodów, 
dla których ludzie rezygnują z  tre-
ningów i programów żywieniowych, 
jest zbyt długi czas, zdaniem trenu-
jącego, oczekiwania na efekty. Za-
czynasz pracę nad „nową Tobą” ma-
jąc na uwadze pewien wynik i chęć 
osiągnięcia tego wyniku w  danym 
czasie, najlepiej jak najkrótszym. Po 
tygodniach pracy na drodze do celu 
zdajesz sobie sprawę, że nie osią-
gniesz rezultatów tak szybko. Wte-
dy przychodzi najtrudniejszy mo-
ment. Zaczyna Ci się wydawać, że 
o wiele łatwiej będzie zapomnieć 
o  całym pomyśle niż majstrować 
przy swoich treningach, być cier-
pliwą i  konsekwentną, aż do chwili, 
kiedy znajdziesz to, co działa najle-
piej dla Ciebie. Dlatego ważne jest, 
aby pamiętać, że gdy będziesz po-
stępować zgodnie z  tym progra-
mem ćwiczeń, możesz uzyskać 
inne rezultaty niż Twoja koleżanka. 
Tendencja porównywania swoich 
wyników z  wynikami innych kobiet 
jest bardzo częsta. Mam nadzieję, 
że wykorzenisz ze swojej głowy ta-
kie porównania i będziesz lepsza od 
samej siebie. Twój wynik jest Twoim 
mistrzostwem świata. Ciesz się każ-

dym postępem i  trenuj cierpliwie! 
Jeśli zrobisz wszystko, co napisano 
w  tym poradniku - osiągniesz po-
stępy. Jednak żaden naukowiec nie 
opracował jeszcze idealnych, uni-
wersalnych protokołów treningo-
wych, które pozwoliłyby ocenić, co 
najlepiej sprawdza się w  przypad-
ku danej osoby. Podobnie jak kolor 
włosów, kolor oczu, wzrost, budowa 
ciała są specyficzne dla Ciebie, Two-
ja reakcja na bodźce w  programie 
ćwiczeń będzie równie unikalna. Aby 
odnieść sukces, w każdym treningu 
lub programie żywieniowym musisz 
nauczyć się oceniać własne potrze-
by i być w zgodzie ze swoim ciałem. 
Wiem, że o wiele łatwiej, to powie-
dzieć niż zrobić. Dlatego ważne jest, 
aby zachować otwarty umysł i uświa-
domić sobie, że wyniki mogą się róż-
nić. Nie oznacza to, że nie będziesz 
spalała tłuszczu i  budowała zgrab-
nej sylwetki. To nieprawda. Mogę 
obiecać, że do czasu, kiedy ukoń-
czysz pierwsze dwanaście tygodni 
tego programu, będziesz szczuplej-
sza, silniejsza, bardziej pewna siebie 
i zgrabniejsza. Kiedy obserwuję oso-
bę, z  którą będę miał przyjemność 
trenować, wymyślam najlepszy pro-
gram, który będzie pasował do jej 
możliwości, doświadczenia, celów, 
stylu życia, zdolności regeneracji, 
itd. Z biegiem czasu Twoje potrzeby 
mogą się zmieniać, wówczas należy 
zadbać o zmiany w planie treningo-
wym lub żywieniowym. Twoje ciało 
ma zdolność szybkiego dostoso-
wywania się do nowych bodźców, 
więc eksperymentuj ze swoimi ćwi-
czeniami, aby osiągnąć jak najlepsze 
wyniki. 
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Wiesz, jaka dieta jest najlepsza? 
Taka, którą jesteś w  stanie utrzy-
mać. Podobnie jest z treningiem.

Współcześnie kwestia odżywiana 
jest najbardziej niejasnym, ogólnym 
i podlegającym dezinformacji tema-
tem rozmów, zarówno w  klubach 
fitness, jak i  przy stole ze znajomy-
mi. Jest tyle nieporozumień, powie-
lanych mitów, wszelkiego rodzaju 
modnych diet, metod żywienia, że 
nie sposób tego zliczyć. Każdego 
dnia na forach i  grupach na Fa-
cebooku trwa batalia między tre-
nerami i  dietetykami: kto ma rację 
w  danym temacie i  która strategia 
żywieniowa jest najlepsza, które ba-
dania naukowe rzetelniejsze oraz 
które produkty są zdrowsze od in-
nych. Nie ukrywam, że sam mam w 
głowie mętlik. Dlatego poprosiłem 
o recenzję i  wsparcie w  napisaniu 
tego rozdziału dobrych fachowców 
do spraw odżywiania. Chcę, abyś 
podeszła do tego rozdziału w po-
czuciu komfortu, bez uczucia pre-
sji i z otwartym umysłem. Wiem, że 
w  procesie kształtowania sylwetki 
zmiany w  odżywianiu są najtrud-
niejsze. Często słyszę: „Wszystko 
byłoby w porządku, tylko najtrudniej 
utrzymać mi dietę”. Wcale mnie to 
nie dziwi, gdy patrzę, na to do jakiej 
„góry” żywności mamy na co dzień 
nieograniczony dostęp. Skorzystaj 
więc jak najwięcej z  zawartych tu 
informacji, bo będzie to skutkować 
maksymalnymi efektami w  pra-
cy nad Twoją sylwetką. Spróbujmy 
wszystko poukładać w całość, żeby 
pozbyć się skomplikowanych teorii 
na temat jedzenia, obalić kilka mi-
tów i żeby zrozumieć i  rozróżnić, co 

może być dla nas złe, a  co dobre. 
Dzięki aktualnej wiedzy na temat 
odżywiania jesteśmy w  stanie do-
wiedzieć się, które produkty są do-
bre i  jak korzystnie mogą wpłynąć 
na nasz organizm. Jednak przemysł 
spożywczy potrafi także manipulo-
wać żywnością, tak, aby wyglądała 
zdrowo i  miała dłuższy okres przy-
datności do spożycia. Możemy mieć 
wzbogacony produkt sprzedawany 
jako zdrową żywność. To oznacza 
że produkty oznaczone jako: „na-
turalne”, „ekologiczne”, "gluten free”, 
"0% tłuszczu”, "0% kalorii” wcale nie 
muszą takie być. Paczka chipsów 
ziemniaczanych nie powinna nosić 
tej samej zdrowej etykiety, co jabł-
ko zrywane z sadu, ale… tak niestety 
bywa.

Zrozum to

Tłuszcze nie są dla ciebie złe, węglo-
wodany nie są dla ciebie złe. To nad-
mierne spożywanie kalorii ma nieko-
rzystny wpływ na Twoje zdrowie. Nie 
ma czegoś takiego, jak jedzenie dla 
utraty tłuszczu. Częścią rozwijania 
zdrowego podejścia do odżywiania 
jest zrozumienie, że żadna żywność 
nie jest dla ciebie zła. To zawsze 
dawka czyni z niej truciznę. 
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Może się wydawać, że, jeśli chodzi 
o utratę masy ciała, "kaloria jest ka-
lorią" i jeśli jesteś w stanie ujemnego 
bilansu kalorycznego, możesz tech-
nicznie jeść wszystko, co chcesz 
i nadal tracić na wadze. Jeśli jednak 
interesuje Cię utrata tkanki tłuszczo-
wej i  budowanie zgrabnej sylwetki, 
nie powinnaś interpretować tego 
jako licencji na jedzenie wszystkiego, 
co tylko chcesz i  ile chcesz (zresztą 
to ważne także dla zdrowia i utrzy-
mania odpowiednio niskiego spoży-
cia kalorii). Oczywiście, istnieje żyw-
ność, która ułatwia spalanie tkanki 
tłuszczowej i  budowanie zgrabnej 
sylwetki, ale nawet przyjmując duże 
ilości kalorii ze zdrowej żywności, 
możesz zwiększyć masę ciała. Żyw-
ność, która może wesprzeć proces 
redukcji tkanki tłuszczowej, powin-
na cechować się: niewielką ilością 
kalorii na jeden gram, posiada-
niem stałej, a nie ciekłej konsysten-
cji, dużą zawartością błonnika oraz 
białka. Przykłady obejmują żywność 
(zbliżoną do naturalnego pochodze-
nia), jak np. świeże owoce i  mięso. 
Te rodzaje pożywienia są również 
typowo odżywcze - gęste i  dostar-
czają wielu mikroelementów, które 
mają pozytywne działanie na zdro-
wie. Tak, jak nie ma uniwersalnego 
planu treningowego dla wszystkich, 
tak samo dieta musi być "szyta na 
miarę" jak garnitur,  dostosowana 
do Twoich potrzeb, stylu życia, ilości 
treningów w  tygodniu oraz zasob-
ności portfela i… wielu innych czyn-
ników. Jedno jest pewne: niezależnie 
od tego, czy dobrze się czujesz przy 
wysokiej zawartości węglowoda-
nów i niskiej zawartości tłuszczu, czy 

Kaloria kalorii nierówna 

też przy wysokiej zawartości tłusz-
czów i  niskiej zawartości węglowo-
danów, czy umiarkowanej zawarto-
ści węglowodanów i  umiarkowanej 
ilości tłuszczów, musisz zastosować 
urozmaiconą dietę, uwzględniając 
wszystkie makroskładniki.

Liczy się natomiast to, co jesz – sy-
tość. Można dostarczyć z pożywie-
nia 3000 kcal w ciągu dnia i być 
głodnym lub 2000 kcal i być naje-
dzonym. Przez zły dobór pokarmów 
nie jesteśmy syci, dlatego zjadamy 
większą ilość kalorii, bo jesteśmy 
zwyczajnie nadal głodni. Po okresie 
około 2-4 tygodni od zmiany nawy-
ków żywieniowych można już do-
strzec pozytywne działania wpro-
wadzonych zmian (kompozycja 
sylwetki, samopoczucie).
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Przykładowy jadłospis 1800 kcal (przygotowała dietetyk kliniczny 
mgr Emilia Wacławik)

Dzień 1

Kanapki z jajkiem. Kanapeczki skropić oliwą, położyć na to jajko i resztę 
składników. 

Śniadanie 383kcal

produkt waga [g]
waga 

rynkowa [g]
miara  

domowa

bułki grahamki 70.0 70.0 sztuka

oliwa z oliwek extra virgin 5.0 5.0 1 łyżeczka

jaja kurze całe 100.0 114.9
2*sztuka (klasa wa-

gowa M)

sałata 20.0 26.7 4 liście

cebula 20.0 22.7 do smaku

pomidor koktajlowy 100.0 100.0 5 sztuk

Razem: 315.0 339.3  

produkt waga [g]
waga 

rynkowa [g]
miara  

domowa

ryż biały 50.0 50.0
½ saszetki basmati 

(al dente)

oliwa z oliwek 10.0 10.0 łyżka

mięso z piersi kurczaka, 
bez skóry

100.0 100.0 porcja

mleczko kokosowe 50.0 50.0 2 łyżki

Pomidory w puszce 240.0 240.0 1 szklanka

Curry z kurczakiem i ryżem. Mięso pokrój w drobną kostkę. Wymieszaj go w 
misce z ostrą i słodką papryką, sezamem, kurkumą, solą, pieprzem i drob-
no pokrojonym imbirem. W głębokiej patelni (lub woku) rozgrzej odrobinę 
oliwy, przesmaż na niej pokrojoną cebulę oraz czosnek, dodaj chili i mięso, 
smaż przez chwilę, po czym zalej wszystko pomidorami z puszki i wymie-
szaj. Po 10 minutach dodaj mleczko kokosowe i pokrojone w paseczki su-
szone pomidory. Obrane pomidory pokrój w kostkę i dodaj do mięsa, wy-
mieszaj, gotuj kilka minut, dopraw do smaku. Podawaj z ryżem basmati 
ugotowanym al dente. 

Obiad 648kcal
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produkt waga [g]
waga 

rynkowa [g]
miara  

domowa

hummus 30.0 30.0 1 czubata łyżeczka

bułki grahamki 70.0 70.0 sztuka

rukola 15.0 15.0
garść (lub inna sa-

łata)

ogórek kiszony 120.0 120.0 2 sztuki

Papryka czerwona 75.0 88.2 pół średniej sztuki

Razem: 310.0 323.2  

produkt waga [g]
waga 

rynkowa [g]
miara  

domowa

serek twarogowy, ziarnisty 
(wiejski)

200.0 200.0 kubek

chleb graham 70.0 70.0 2*kromka średnia

sałata 20.0 26.7 4 liście

rzodkiewka 45.0 71.4 3 sztuki

ogórek kiszony 60.0 60.0 1 sztuka

dynia, pestki 20.0 27.0 2 łyżki

mandarynki 100.0 133.3 2 średnie sztuki

Razem: 515.0 588.5  

pomidory, czerwone 108.0 112.5 mała sztuka

cebula 30.0 34.1  ½ małej sztuki

czosnek 6.0 6.9 średni ząbek

imbir korzeń, kurkuma 3.0 3.2  Do smaku

sezam, nasiona 13.0 13.0 1 łyżka

Razem: 611.0 620.7  

Grahamka z hummusem i warzywami.

Serek wiejski z pieczywem i warzywami + owoce i pestki.

Przekąska

Kolacja

526kcal

228kcal
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produkt waga [g]
waga 

rynkowa [g]
miara  

domowa

bułki grahamki 70.0 70.0 sztuka

serek typu „fromage", na-
turalny

30.0 30.0 2*łyżka płaska

dżem, np. truskawkowy, 
niskosłodzony

30.0 30.0 2*łyżeczka 

mandarynki 98.0 130.7 2*średnia sztuka

Razem: 228.0 260.7  

produkt waga [g]
waga 

rynkowa [g]
miara  

domowa

makaron pszenny pełno-
ziarnisty

80.0 80.0 odmierzyć 

pesto z bazylią, zielone 40.0 40.0 2 łyżki

płatki migdałów 10.0 10.0 1 łyżka

pomidory suszone w ole-
ju/oliwie

30.0 30.0 2 sztuki 

ser parmezan, tarty (drob-
no)

20.0 20.0 2 łyżki

dynia, pestki 10.0 13.5 1 łyżka

Razem: 190.0 193.5  

Dzień 2

Grahamka z serkiem i dżemem + owoce. 

Śniadanie 377kcal

Makaron z pesto, migdałami i suszonymi pomidorami.

Makaron ugotować al dente, wymieszać z gotowym pesto, pokrojonymi 
drobno suszonymi pomidorami i posypać płatkami migdałów, pestkami 
dyni i parmezanem. 

Obiad 689kcal
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produkt waga [g]
waga 

rynkowa [g]
miara  

domowa

chleb razowy/graham 70.0 70.0 2 kromki

oliwa z oliwek extra virgin 10.0 10.0 2 łyżeczka

mozzarella 70.0 70.0 połowa kuli

sałata 20.0 26.7 4 liście

ogórek kiszony 60.0 60.0 1 sztuka

papryka czerwona, słodka, 
konserwowa

100.0 100.0 kilka pasków 

RAZEM 330.0 336.7

produkt waga [g]
waga 

rynkowa [g]
miara  

domowa

skyr naturalny (jogurt typu 
islandzkiego)

150.0 150.0 opakowanie małe

płatki migdałów 10.0 10.0 1 łyżka

banan 100.0 158.7 mała sztuka

maliny, mrożone 100.0 100.0 ⅓ opakowania

Razem: 360.0 418.7  

Skyr z bananem, migdałami i musem malinowym:.

Jogurt wymieszaj z bananem. Maliny zmiksuj na mus. Posyp migdałami. 

Przekąska 280kcal

Kanapka z mozzarellą i warzywami. 

Pieczywo skrop oliwą, dodaj mozzarellę i warzywa.

Możesz włożyć kanapkę do opiekacza/grilla elektrycznego i zrobić grzanki. 

Kolacja 455kcal
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produkt waga [g]
waga 

rynkowa [g]
miara  

domowa

jaja kurze całe 100.0 114.9
2*sztuka (klasa wa-

gowa M)

pomidory suszone w ole-
ju/oliwie

40.0 40.0 4 małe sztuki

serek typu „fromage", na-
turalny

30.0 30.0 2*łyżka

chleb razowy/graham 70.0 70.0 2*kromka

sałata 20.0 26.7 4 liście

papryka czerwona (zimą 
może być konserwowa)

100.0 100.0 do woli

kiełki dowolne (np. rzod-
kiewki/brokuła)

10.0 10.0 łyżka

Razem: 370.0 391.6  

produkt waga [g]
waga 

rynkowa [g]
miara  

domowa

mięso mielone z indyka 100.0 100.0 ⅕⅕ ⅕⅕opakowania

olej rzepakowy 10.0 10.0 łyżka

cebula 20.0 22.7 1 do smaku

fasola czerwona, konser-
wowa

130.0 130.0 ½ puszki

Dzień 3

Jajecznica z suszonymi pomidorami,

Rozgrzać patelnię i na małym ogniu rozgrzać olej spod pomidorów, dodać 
jajka i oprószyć delikatnie solą. Smażyć na małym ogniu. Pod koniec sma-
żenia jajecznicy dodać suszone pomidory, doprawić. Zjeść z pieczywem z 
serkiem i warzywami. 

Śniadanie 524kcal

Chili con carne z indyka:

Cebulkę posiekaj na drobno, podsmaż na 1 łyżce oleju. Gdy już zmięknie , 
dodaj do niej mięso mielone z indyka. Podsmażaj, aż mięso będzie gotowe. 
Dodaj pomidory z puszki, kukurydzę i fasolę. Duś na wolnym ogniu ok. 20 
minut, aż sos nieco się zredukuje. Dopraw do smaku przyprawą do chili con 
carne oraz solą i pieprzem. Jemy z kaszą pęczak.

Obiad 531kcal
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produkt waga [g]
waga 

rynkowa [g]
miara  

domowa

pomidory, czerwone 384.0 400.0 2 średnie sztuki

mozzarella 125.0 125.0 1 kula

oliwa z oliwek extra virgin 5.0 5.0 1 łyżeczka

bazylia świeża 5.0 7.8 szczypta

RAZEM 519.0 537.8

produkt waga [g]
waga 

rynkowa [g]
miara  

domowa

banan 115.0 182.5 1 średnia sztuka

melon miodowy (żółty) 200.0 434.8 ½ melona

mandarynki 98.0 130.7 2 średnie sztuki

siemię lniane 5.0 5.0 1 łyżeczka

orzechy włoskie 20.0 44.4 5 sztuk

Razem: 438.0 797.4  

kukurydza, konserwowa 42.5 42.5 0.25 szklanki

pomidory w puszce 120.0 120.0 0.5 szklanki

kasza jęczmienna, pęczak 36.0 36.0 2 łyżki

Razem: 458.5 461.2  

Sałatka owocowa z melonem, siemieniem i orzechami.

Przekąska 378kcal

Sałatka caprese. Kroimy pomidory na plastry, przekładamy plastrami mo-
zarelli, polewamy oliwą i dekorujemy świeżą bazylią.

Kolacja 420kcal
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TABELA POSTĘPÓW

Data:
..........................

1 Tydzień 2 Tydzień 3 Tydzień 4 Tydzień

największy 
obwód pod 

i nad pępkiem 

ilość treningów 
siłowych

ilość treningów
cardio

średnia ilość 
kroków

zdjęcia

waga

rozmiar tkanki 
tłuszczowej

STARTSTART
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5 Tydzień 6 Tydzień 7 Tydzień 8 Tydzień
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9 Tydzień 10 Tydzień 11 Tydzień 12 Tydzień

 



113 
Pomiar obwodów – zawsze wyko-
nuj pomiary obwodów w  tym sa-
mym miejscu, używając do mierze-
nia tego samego metra, który nie 
rozciąga się nadmiernie. Różnice 
w  obwodach (oprócz niedokład-
nych pomiarów) za każdym razem 
mogą być spowodowane również 
zatrzymaniem wody w  organizmie. 
Pomiary wykonuj zawsze o  tej sa-
mej porze, najlepiej rano, po sko-
rzystaniu z  łazienki. Nie należy wy-
konywać pomiarów po treningu lub 
po użyciu sauny/prysznica, ponie-
waż ćwiczenia, ciepło i ciepła woda 
mogą wpływać na wyniki.

Zdjęcia – stanowią bardzo dobry 
przegląd postępów. Wiele kobiet 
nie dostrzega różnic w  ciele, tre-
nując od kilku miesięcy. Kiedy po-
równasz swoje zdjęcia np. sprzed 
1–2 miesięcy, może się okazać, że 
zmiany są znaczące. Robiąc zdjęcia, 
zawsze użyj tego samego miejsca 

z  jasnym lub ciemnym tłem, do-
brym oświetleniem i używając tego 
samego ubioru. Rób zdjęcia rano, 
po skorzystaniu z  łazienki i  przed 
jedzeniem lub piciem czegokolwiek 
(jeśli to możliwe). Cztery tygodnie to 
średni czas oczekiwania na pierw-
sze zmiany, które powinny być wi-
doczne na zdjęciach. Stań prosto, 
mając stopy szeroko rozstawione na 
szerokość ramion i ramiona wiszące 
u  boku. Patrz prosto i  nie zapomnij 
o  uśmiechu. Aby wszystkie robione 
zdjęcia były w  miarę ujednolico-
ne, skorzystaj z  prostego sposobu 
zmierzenia odległości między pozy-
cją a aparatem. Zanotuj to i wszyst-
kie inne szczegóły konfiguracji, aby 
móc je odtworzyć za każdym razem 
w podobnych warunkach.
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Skupianie się tylko na cyfrach na 
wadze jest problemem, który do-
tyka głównie Pań, ale Panowie też 
mają z  tym kłopot. Twoja waga 
może wahać się codziennie o  1-3% 
bez zmiany ilości tłuszczu lub masy 
mięśniowej. Waga nie powie Ci całej 
prawdy o Twoich postępach, ponie-
waż waga wskazuje: 

• bilans wodny - pot, spożycie wę-
glowodanów, spożycie sodu, spo-
życie wody, pokarmów, cykl men-
struacyjny, poziom stresu, leki, 
choroby,

• wagę żywności, wypróżnienia, 
czas ostatniego posiłku, czas wa-
żenia,

• wagę mięśni. 

Prawie zawsze będziesz ważyć 
więcej wieczorem niż rano, z powo-
du dodanej wagi z  jedzenia i  picia, 
dlatego zalecam ważenie się tuż 
po przebudzeniu (nago), na płaskiej 
powierzchni, w  celu uzyskania naj-
bardziej spójnych odczytów. Zapi-
sanie czasu pomiaru może pomóc 
wyjaśnić codzienne wahania masy 
ciała. Najprawdopodobniej byłabyś 
cięższa, gdybyś zważyła się o 5.00 
rano niż gdybyś zważyła się o 10.00 
rano. Powód? Więcej niestrawione-
go jedzenia w  żołądku (czas ostat-
niego posiłku może również powo-
dować wahania masy ciała). Utrata 
masy ciała nie jest procesem linio-
wym i  kilka różnych rzeczy zmieni 
się w masie ciała w  trakcie Twojej 
transformacji. Jeśli np. Twoja waga 
wzrośnie z dnia na dzień, zadaj so-
bie pytanie: Czy wczoraj się obja-
dałam? Jeśli odpowiedź brzmi „nie”, 

UWAGA NA WAGĘ! to po prostu zatrzymujesz wodę lub 
masz więcej jedzenia w  swoim żo-
łądku niż zwykle. Ponadto wahania 
wagi u  kobiet będą związane z  cy-
klem menstruacyjnym. Szczyt wagi 
osiąga się w  tym wypadku przed 
miesiączką. Zdecydowanie lepszym 
wyjściem będzie skupienie się na 
kompozycji ciała, tzn. na tym, jak 
tracisz tkankę tłuszczową i  czy bu-
dujesz szczupłą sylwetkę. Zbyt noto-
ryczne spoglądanie na wagę i sku-
pianie się tylko na tym, co wskazuje, 
może realnie przyczynić się do bra-
ku rezultatów z  powodu stworzo-
nej presji psychicznej. Po treningu 
siłowym możesz nie widzieć spek-
takularnych spadków wagi (chyba 
że masz sporo do zrzucenia), na-
tomiast możesz oczekiwać utraty 
tkanki tłuszczowej, lepszych kształ-
tów i bardziej jędrnego ciała. 

Ciekawostka: możesz obliczyć, o ile 
może zmieniać się (statystycznie) 
twoje tempo utraty masy ciała za 
pomocą kalkulatora opracowanego 
przez zespół Biomedycznego Ośrod-
ka Badań w Pennington (Stany Zjed-
noczone). Znajdziesz go na stronie: 
www.pbrc.edu/research-and-fa-
culty/calculators/weight-loss-pre-
dictor
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• Pomiar Procentowy Tkanki tłusz-
czowej - procent tkanki tłuszczowej 
to masa całego tłuszczu w ciele po-
dzielona przez całkowitą masę cia-
ła. Na przykład jeśli ważysz 80 kg 
i masz 10 kg tłuszczu, twój procent 
tkanki tłuszczowej wynosi 12,5%. Ist-
nieje wiele sposobów pomiaru tkan-
ki tłuszczowej i  zazwyczaj każda 
ma pewien margines błędu i nie jest 
w 100% doskonała. Oto kilka metod:

• Pomiar fałdów skórnych – polega 
na mierzeniu fałdomierzem grubo-
ści fałdów skórnych, których wiel-
kość ma związek z  ilością tkanki 
tłuszczowej. Jest to na pewno dobra 
metoda, jednak różnica nawet 1 cm 
w pomiarze może dawać znacząco 
różne wyniki. Metoda jest rzetelna, 
jeśli osoba dokonująca pomiaru jest 
dobrym i  doświadczonym prakty-
kiem. 

• Impedancja bioelektryczna BIA 
(analizator składu ciała) - to nazwa 
technologii, która również określa 
procent tkanki tłuszczowej. Tkanka 
tłuszczowa może być oszacowana 
na podstawie tego, że prąd płynie 
łatwiej przez części ciała, które mają 
wysoką zawartość wody, np. mię-
śnie i krew niż te o niskiej zawartości 
wody, np. kości lub tłuszcz. Dużym 
problemem z urządzeniami BIA jest 
to, że są one niezwykle wrażliwe na 
zmiany w bilansie wodnym Twojego 
organizmu. Ćwiczenia, jedzenie, pi-
cie mogą mieć wpływ na wiarygod-
ność wyników.

• Równanie Navy – to równanie zo-
stało zaprojektowane przez mary-
narkę wojenną USA, która potrzebo-
wała szybkiej, niedrogiej i rozsądnej 

metody oceny składu ciała swoich 
żołnierzy. Marynarka opracowała in-
dywidualne równania dla mężczyzn 
i  kobiet, które uwzględniają różnice 
płci w rozkładzie tkanki tłuszczowej. 
Główną zaletą tej metody pomiaru 
jest prostota, do wykonania potrze-
bujemy tylko taśmy mierniczej. Cho-
ciaż mierzenie taśmą mierniczą nie 
może bezpośrednio mierzyć tkanki 
tłuszczowej, istnieje korelacja mię-
dzy obwodami ciała i  procentem 
tkanki tłuszczowej. Chociaż rów-
nież ten pomiar niesie ze sobą ry-
zyko błędu (nie spodziewaj sie, że 
będziesz w stanie zmierzyć różnicę 
między 17,1% a 17,4% tłuszczu), to 
jednak jest to sposób godny polece-
nia i zastosowania. 

*Jak dokonać obliczenia metodą 
navy? Dokonaj za pomocą taśmy 
mierniczej pomiarów talii, bioder, 
szyi i  wzrostu. Wykonane pomiary 
wprowadź do internetowego kalku-
latora, który znajdziesz tutaj: www.
lionfitness.pl/tluszcz,kalkulator 



18. ANATOMIA 
I TECHNIKA 

ĆWICZEŃ
W tym rozdziale poznasz: dokładny opis techniki 

ćwiczeń, mięśnie zaangażowane w czasie wykonywania 
poszczególnych ćwiczeń oraz wskazówki trenera służące jak 

najlepszemu wykonywaniu treningu.
Zdaję sobie sprawę, że wiele ćwiczeń może być dla Ciebie 

obcych, nie mówiąc już o technice ich wykonywania, dlatego 
mam dla Ciebie niespodziankę! Przy każdym ćwiczeniu 

znajdziesz specjalny kod. Wystarczy, że weźmiesz telefon 
i zeskanujesz aparatem kod, a wybrane ćwiczenie wyświetli 

Ci się w profesjonalnym filmie opisującym wszystkie aspekty 
techniczne.

Jeśli masz problemy z odtwarzaniem filmów pobierz na 
telefon aplikację QR Code Reader.
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KLATKA PIERSIOWA 

BARKI 

RAMIONA

BRZUCH

MIĘŚNIE CZWOROGŁOWE

POZNAJ SWOJE MIĘŚNIE

1

2

2
1

m. piersiowy większy
m. piersiowy mniejszy

m. naramienny 
(cz. przednia)
m. naramienny
(cz. boczna)
m. naramienny
(cz. tylna)

m. dwugłowy ramienia
(biceps)
m. ramienny
m. ramienno-promieniowy
m. trójgłowy ramienia 
(triceps)

m. zębaty przedni
m. prosty brzucha
m. skośny zewnętrzny
brzucha 
m. skośny wewnętrzny
brzucha

m. obszerny boczny
m. prosty uda
m. obszerny pośredni
m. obszerny 
przyśrodkowy

3

3

4

4

5 

6

7

8

9

10

14

11 

15

12

16

13

17

6

7

8

10

11 

12

13

14

15

16

17
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26

GÓRNA CZĘŚĆ PLECÓW

DOLNA CZĘŚĆ PLECÓW

POŚLADKI

GRUPA 
KULSZOWO-GOLENIOWA

ŁYDKI

5 

m. najszerszy grzbietu
m. podgrzebieniowy
m. czworoboczny
m. obły większy
m. obły mniejszy

m. prostownik grzbietu

m. pośladkowy wielki
m. pośladkowy średni 
m. pośladkowy mały 
(pod średnim)

m. dwugłowy uda
m. półścięgnisty
m. półbłoniasty

m. brzuchaty
m. płaszczkowaty

18

19

27

20

28

30

24

21

29

31

25

23

9

30

31

18

19

20

21

23

24

25

27

28

29

26

22
22



 M. GŁÓWNIE ZAANGAŻOWANE

m. pośladkowy wielki

m. połścięgnisty

m. półbłoniasty

m. dwugłowy uda



Ta grupa ćwiczeń w głównej mierze będzie angażować pośladki 
i mięśnie dwugłowe bez nadmiernego angażowania mięśni czwo-
rogłowych (korzystanie z  tych ćwiczeń będzie dobrym wyborem 
dla kobiet, które borykają się z  tendencją do budowania dużych 
ud). W zależności od danego ćwiczenia, w mniejszym lub większym 
stopniu włączać się będą dodatkowo mięśnie pomocnicze i stabili-

zujące, na przykład prostownik grzbietu.

POŚLADKI I MIĘŚNIE DWUGŁOWEPOŚLADKI I MIĘŚNIE DWUGŁOWE
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Unoszenie bioder w górę ze sztangą w oparciu o 
ławeczkę

START

KONIEC

Zobacz wideo
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Hip Thrust to prawdziwy król ćwiczeń na pośladki, dlatego warto poświęcić 
czas na jego naukę i czerpać z tego profity.
Nie przeprostuj się w dolnym odcinku pleców, nie pogłębiaj lordozy lędźwio-
wej!
Wysokość ławki będzie zależna od długości Twojego tułowia. Pamiętaj o tym, 
aby kolana były nad piętami, tworzyły kąt 90 stopni i były skierowane na ze-
wnątrz. Gdy Twoje stopy będą zbyt daleko, będziesz angażować głównie mię-
sień dwugłowy, a gdy będą zbyt blisko - poczujesz pracę mięśnia czworogło-
wego.
Gdy nie czujesz pośladków – poszukaj ustawienia idealnego dla Ciebie (np. 
stopy szerzej, kolana bardziej na zewnątrz). Podstawy wykonywania ćwiczeń 
są takie same dla wszystkich, ale nasze ciała wymagają indywidualnych usta-
wień w celu optymalnego angażowania mięśni w danym ćwiczeniu.
Gdy czujesz ból dolnej części pleców, zwróć uwagę, czy nie schodzisz zbyt 
nisko lub sprawdź, czy Twoja miednica nie zmienia swego ustawienia (hiper-
lordoza). 
Podczas ruchu trzymaj głowę w  linii z kręgosłupem, nie zostawiaj jej z  tyłu, 
zbliż podbródek do klatki piersiowej.
Możesz wykonywać to ćwiczenie tylko z  wagą własnego ciała lub możesz 
użyć pojedynczej hantli lub sztangi dla zwiększenia oporu. Dodaj wagę, jeśli 
wykonywanie ćwiczenia z ciężarem ciała nie sprawia Ci problemu i czujesz 
pośladki.
W  celu lepszego zaangażowania pośladków (chodzi szczególnie o mięsień 
pośladkowy średni) możesz w tym ćwiczeniu założyć gumę wokół kolan.
Możesz użyć wariacji tego ćwiczenia także z dzwonkiem kettlebell.

TECHNIKA

 WSKAZÓWKI TRENERA

Ustaw się na ławce o wysokości ok. 36-48 cm, tak, aby górna część ple-
ców spoczywała na niej (tuż pod łopatkami) i żebyś czuła się komfortowo. 
Ustaw stopy w kierunku pośladków, tak, aby kolana były nad stopami (kąt 
90 stopni).
Trzymaj całe stopy na podłodze na szerokość barków.
Trzymając dłonie na sztandze, weź głęboki wdech i wypchnij biodra w górę 
do sufitu, mocno wbijając pięty w podłoże, ściskając pośladki i trzymając 
kolana w linii nad piętami.
W górnej pozycji biodra powinny być w pełni wyprostowane, a tułów powi-
nien być równoległy do podłogi. Ruch kończy się, gdy barki, biodra i kolana 
są w jednej linii.
Zatrzymaj się w ruchu na górze i skup się na skurczeniu (ściśnięciu) twoich 
pośladków.
Opuść biodra w dół w kierunku podłogi. Osiągnęłaś koniec swojego za-
kresu ruchu, kiedy już nie możesz ruszyć się dalej bez zaokrąglania dolnej 
części pleców (plecy ustawione neutralnie).

1.

 

2.
3.
 
 
4.

5.

6.
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Unoszenie bioder jednonóż na podwyższeniu  
w oparciu o ławeczkę
START

KONIEC

Zobacz wideo
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Zasady w tym ćwiczeniu są praktycznie takie same, jak w przypadku 
ćwiczenia hip thrust: utrzymuj neutralne ustawienie dolnego odcinka 
pleców, nie odchylaj głowy w tył, rób pełen wyprost w biodrze i spięcie 
pośladka na samej górze. 

Najpierw zacznij ćwiczenie od słabszej nogi, a  następnie wykonaj tę 
samą liczbę powtórzeń silniejszą nogą.

Pamiętaj o prawidłowym ustawieniu nogi podporowej. Kolano ustawio-
ne nad piętą. Zbyt dalekie ustawienie będzie skutkować większym an-
gażowaniem mięśni dwugłowych, zaś zbyt bliskie zaangażuje bardziej 
mięśnie czworogłowe.

To ćwiczenie wymaga od ćwiczącego pełnej świadomości ruchu i od-
powiedniej siły, ponieważ cały ciężar ciała spoczywa na jednej nodze. 

Skorzystaj z hantli lub gumy w celu zapewnienia progresji w ćwiczeniu.

TECHNIKA

 WSKAZÓWKI TRENERA

Usiądź na podłodze z wyciągniętymi nogami. Oprzyj się o ławkę o wy-
sokości około 36 cm.

Ustaw piętę wybranej nogi na ziemi z kolanem zgiętym pod kątem 90 
stopni. Drugą nogę można całkowicie wysunąć w przód lub lekko zgiąć, 
unosząc ją tuż nad ziemią. Ustaw ławkę tuż pod łopatkami.

Weź głęboki wdech, unieś tułów i wypchnij biodra z podłogi w górę, 
wbijając piętę w podłoże. 

Osiągnij pełny wyprost biodra i ściśnij pośladki w szczytowej fazie ruchu.

Opuść biodra do ziemi w kontrolowany sposób.

Po wykonaniu wszystkich powtórzeń po jednej stronie - zmień nogę 
i wykonaj tyle samo powtórzeń na drugą nogę.

 ▸  
 
 

 ▸  

 ▸  
 
 

 ▸  

 ▸

1.  

2.  
 

3.  

4. 

5. 

6. 
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Unoszenie nóg w górę w leżeniu przodem na ławce 
skośnej
START

KONIEC

Zobacz wideo
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Przez całą fazę ruchu wykonuj ćwiczenie w pełnym, kontrolowanym ru-
chu bez dynamicznego machania. 

Ze względu na specyficzną pozycję możesz odczuwać dyskomfort na 
wysokości spojenia łonowego. Możesz stworzyć wygodniejszą dla sie-
bie pozycję, ustawiając matę lub jakąś miękką poduszkę na wysokości 
kości łonowej.

Nie podnoś zbyt wysoko nóg, tak, by nie robić przeprostu w  odcinku 
lędźwiowym. Gdy czujesz odcinek lędźwiowy w tym ćwiczeniu, zwróć 
szczególną uwagę na świadome spinanie pośladków lub poprawienie 
pozycji wyjściowej.

Użyj stabilnego chwytu, który pomoże Ci w pełni skupić na ćwiczeniu 
pośladków.

Kiedy ćwiczenie z ciężarem własnych nóg nie sprawia Ci już problemu, 
użyj obciążników na kostki lub gumy wokół kostek, tak, aby jeszcze le-
piej zaangażować pośladki.

TECHNIKA

 WSKAZÓWKI TRENERA

Połóż się w wygodnej pozycji na brzuchu na skośnie ustawionej ławce 
na wysokości zgięcia biodrowego. Jeśli nie masz dostępu do takiego 
sprzętu, jak na zdjęciu, skorzystaj z dowolnej ławki, która jest na każdej 
siłowni i ustaw ją skośnie. Możesz też użyć piłki fitball i ustawić ją na do-
wolnej płaskiej ławce. Leżąc na piłce, chwyć ławkę. Nogi skierowane 
w dół na szerokość barków lub szerzej.

Chwyć mocno za uchwyty i rozpocznij ruch, spinając najpierw pośladki 
i unosząc nogi ku górze. 

Ściśnij pośladki na samej górze, a następnie opuść nogi do pozycji wyj-
ściowej w kontrolowany sposób.

 ▸  

 ▸  
 
 

 ▸  
 
 

 ▸  

 ▸  

1.  
 
 
 
 

2.  

3.  
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Wyprosty biodra na wyciągu 
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Ciężar nie może uderzać o niepodnoszone sztabki, bo może ograniczyć 
to Twój ruch. Stale utrzymuj ciężar w powietrzu. 

Aby bardziej zaangażować pośladki, a  mniej dolny odcinek pleców i 
mięśnie dwugłowe, zwiększ zgięcie w kolanach. Trzymanie podbródka 
blisko klatki piersiowej też może pomóc.

Czasem kobiety nie pochylają się zbyt mocno do przodu i nie wytwarza-
ją przeciwwagi, co kończy się ciągnięciem w tył przez ciężar. Zachowaj 
pochylenie się w przód i skup się na ustawieniu stabilnej pozycji.

Jeśli nie czujesz swoich pośladków, możesz mieć problemy z utrzyma-
niem stabilnej pozycji i walczysz z ustawieniem, używasz zbyt małego 
ciężaru lub używasz za dużego ciężaru i "ciągniesz ruch" rękoma.

Unikaj zbyt dużego zgięcia w kolanach, tak, aby ćwiczenie nie przypo-
minało przysiadu, co wpłynie na zaangażowanie innych mięśni.

Nie wykonuj zbyt niskiego pochylenia tułowia w dół, by uniknąć obcią-
żenia pleców.

Możesz użyć wariacji z gumą zaczepioną o  jakąkolwiek stabilną plat-
formę.

TECHNIKA

 WSKAZÓWKI TRENERA

Przymocuj sznur do linki wyciągu, w dolnym ustawieniu. 

Stań tyłem do wyciągu na szerokość barków lub szerzej, kolana równo-
legle lub delikatnie na zewnątrz. Złap sznur w ręce i ustaw go między 
nogami. Dłonie skierowane ku górze.

Wykonaj trzy duże kroki naprzód i pochyl się do przodu.

Wypchnij biodro do tyłu, zachowując lekko ugięte nogi w  kolanach. 
Upewnij się, że zachowujesz neutralne ustawienie miednicy. 

Kiedy poczujesz napięcie w mięśniach dwugłowych, powróć ruchem 
bioder w przód, ściskając mocno pośladki przez 2 sekundy.

 ▸  

 ▸  
 

 ▸  
 

 ▸  
 

 ▸  

 ▸  

 ▸

1. 

2.  
 

3. 

4.  

5.  


