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 Jest to program rozwoju mięśni brzucha powstały po kilku 

latach badań nad zagadnieniem. 

Zasadniczo zestaw ćwiczeń nie zajmuje więcej niż 6 minut, do 4 razy w 

tygodniu. Sekretem programu nie jest sam dobór ćwiczeń, a sposób, w jaki 

współdziałają one ze sobą. 

 

 

Uwaga!  

 

Klasyczne ćwiczenia mięśni brzucha na skośnej ławce z prostymi nogami i 

trening na rzymskiej ławce są nie właściwe! Wprawdzie istotnie,  zginają  Cię 

w pasie, jednak potrafią  tylko  przyprawić o zakwasy mięśni. 

 

W proponowanych zestawach ćwiczeń najistotniejsza jest określona 

kolejność ich wykonywania, zapewniająca maksymalną korzyść. Zwróć 

uwagę, że górne mięśnie brzucha mają zawsze udział w pracy tak górnych, 

jak i dolnych partii mięśni.  Dlatego należy pracować nad dolnymi partiami 

brzucha w pierwszej kolejności, by następnie przejść do ćwiczeń 

angażujących głównie górne mięśnie brzucha. 

 

 

Na kolejnych stronach zostaną przedstawione ćwiczenia oraz ich opis. 

Program zbudowany jest z 10-ciu poziomów. Każdy poziom wykonujemy 

przez 20 treningów. Łącznie wykonamy razem 200 treningów. Przyjmujemy, 

że będziemy trenować 3 razy w tygodniu, a biorąc pod uwagę, że nie 

zawsze będziemy mogli wykonać trening, całość zajmie nam w przybliżeniu 

2 lata.  Czy to długo? A czy do tej pory trenowałeś tak wytrwale?. Nie 

nastawiaj się na super efekty na to lato i generalnie za 2 miesiące. Pracę, 

którą wykonasz krok za krokiem przez te 200 treningów zostanie z Tobą na 

całe życie. I tylko to się liczy, tylko praca długoterminowa nad  ciałem 

i umysłem ma znaczenie dla efektów, które osiągniesz. 

 

Do każdego poziomu przygotowana została tabela zapisu, na której 

pilnujemy tego ile już treningów zrobiliśmy oraz jakie ćwiczenie właśnie 

robimy w danym treningu. Na jednej tabeli można zapisać 5 treningów 

zatem po ściągnięciu trzeba wydrukować 4 kartki. 

Tabele można w każdej chwili pobrać pod linkiem : 

 

Wejdź na www.xtreme-style.pl/Do-pobrania-clinks-pol-38.html 
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Ćwiczenie nr 1  
Wypchnięcia nóg w leżeniu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W leżeniu na plecach połóż się podpierając biodra. 

Uniesienie bioder utrzymuje dolną cześć tułowia w 

prawidłowym ułożeniu: krzyż powinien spoczywać 

płasko na podłodze. 

Podtrzymując pięściami biodra, unieś głowę i barki z 

ziemi, napinając mięśnie brzucha. Pozwoli to 

również zapobiec wyginaniu się grzbietu. 

Jeżeli nie masz dość siły by unieść głowę i barki, 

unieś tylko głowę: lepiej zrobić pięć powtórzeń 

prawidłowo niż piećdziesiąt nieprawidłowo! 

 

Ustawienie początkowe ćwiczenia 

 

Unieś nogi pół metra nad ziemie 

(z krzyżem leżącym płasko na ziemi). Ugnij 

odrobine nogi w kolanach. Jeżeli unosząc nogi 

czujesz, że wyginasz grzbiet, unieś je wyżej lub 

zwiększ ugięcie w kolanach. 

 

Właściwy ruch ćwiczenia 

Zginając się w pasie, unieś nogi i biodra 

do ułożenia pionowego. Następnie wypchnij 

do góry biodra i nogi, jakbyś chciał siegnąć 

podeszwami sufitu. Opuść biodra nadal utrzymując 

nogi w pionie, po czym odsuń je do pozycji 

początkowej. Każde powtórzenie ćwiczenia składa 

się z dwóch ruchów: podniesienia nóg i uniesienia 

ich w pionie. 

 

 

 

 

 

 

Z ułożenia na plecach z dłońmi za głową 

i podkurczonymi nogami unieś bardzo powoli barki i 

kark do kąta 30 ° pomiędzy plecami a ziemią. 

Wytrzymaj pełną sekundę, następnie wróć do 

pozycji wyjściowej. 

 Wykonując ruch, staraj się utrzymać ramiona w 

pełnym rozluźnieniu: nie ciągnij 

łokciami do przodu. 

Ćwiczenie nr 2 
Skłony tułowia w leżeniu z ugiętymi kolanami 
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W leżeniu na plecach z rękami za głową i z ugiętymi 

nogami uniesionymi nad ziemię. 

Zwróć tutaj uwagę aby nie tyle zginać się ku 

kolanom, co unosić ramiona i głowę wprost do 

góry. 

Ćwiczenie nr 3 
Skłony tułowia w leżeniu z uniesionymi nogami 

Ćwiczenie nr 4 
Wznosy zgiętych kolan w zwisie 

 

 

 

 

 

 

Ćwiczenia tego nie da się właściwie niczym 

zastąpić, więc drążek do ćwiczeń do ściany lub do 

sufitu albo drążek do zwisów, choćby w drzwiach, 

musisz mieć. 

 

Staraj się całkowicie dociągnąć kolana 

do piersi i przetrzymaj  je w tym ułożeniu 

przez jedną sekundę, nim je opuścisz. 

Ćwiczenie nr 5 
Wznosy nóg w zwisie 

 

 

 

 

 

 

Potrzebny będzie drążek do podciągania. 

Najwygodniejszy jest umieszczony na tyle wysoko, 

by zwisając nie sięgać stopami ziemi. Może być 

zamocowany do sufitu lub do ściany. Uchwyt 

dłońmi powinien być nieco szerszy niż szerokość 

ramion. 

     

Wznosy nóg należy wykonywać z lekko ugiętymi 

kolanami, tak by kolana niemal sięgnęły piersi. Ruch 

należy rozpoczynać od ułożenia tułowia w kołyskę  

kuląc tułów, podciągając w przód i do góry kość 

łonową  i ściągając mięśnie brzucha. 
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Unoszenia nóg w zwisie – ciąg dalszy  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zgięcie tułowia ma znaczenie podstawowe w tym 

ćwiczeniu : należy zachować je w ciągu całego 

ruchu. W przeciwnym razie ruch będziesz 

wykonywać mięśniami lędźwiowymi, a nie 

mięśniami brzucha. 

Po uniesieniu kolan na wysokość piersi, 

należy utrzymać je w tej pozycji przez 

pełną sekundę przed opuszczeniem ich. 

 

 

Przy powtarzaniu ruchu, utrzymuj tempo 

dostatecznie wolne, by ciało się nie kołysało. Staraj 

się utrzymać mięśnie górnej części tułowia w 

rozluźnieniu: opanuj pokusę podciągnięcia się wraz 

z kolejnymi wznosami nóg.  

 

Pamiętaj o właściwej technice z obrazka TAK, aby 

osiągnąć najlepsze efekty. 

 

 

 

 

 

 

W leżeniu na plecach wyprostuj ramiona wzdłuż 

boków ciała. Dłońmi podpieraj biodra. Unieś i 

dociągnij kolana do siebie, aż dotkn1 piersi, a krzyż 

oderwie się całkowicie od ziemi. 

Opuść i  i powtarzaj w tempie jednego powtórzenia 

na sekundę. W czasie ćwiczenia, nie dotykaj 

stopami ziemi. 

 

 

 

 

Ćwiczenie nr 6 
Wznosy zgiętych kolan w leżeniu na plecach 

Przeczytałeś o ćwiczeniach. Teraz pobierz Tabele do wykonania ćwiczeń do 

poziomu nr 1 i wykonaj 20-ścia treningów. Po tym przejdziesz na kolejny 

poziom. Tabele do każdego z 10-ciu poziomów jak i ten opis znajdziesz pod 

linkem: 

www.xtreme-style.pl/Do-pobrania-clinks-pol-38.html 

 

Niech wytrwałość będzie z Tobą. Ona da ci Moc.  
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