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KARTA USTALAJĄCA CELE TRENINGU 

należy wpisać wyniki, które chcemy osiągnąć 

GRUPA 

MIĘŚNI 

 

CEL FINALNY 

 

CEL NA 10 LAT 
CEL NA 60  

TRENINGÓW 

 

Ile chcę osiągnąć 

Cel na 1000 

treningów 
 

Ile w pół roku (A) 

BARKI 

KLATKA 

 
BRZUCH 

UDO 

ŁYDKA 

BICEPS 

PRZEDRAMIĘ 

WAGA CIAŁA 

KLATKA 

WYCISKANIE 

MARTWY CIĄG 

PRZYSIAD ZE 

SZTANGĄ 

Witamy! 

 Niniejsza karta postępów, ma na celu wspomaganie motywacji 

do treningu i stałej kontroli nad rozwojem naszego ciała. Wydzielono w niej 

tabele, które wypełniamy co 30 treningów czyli co  około 3 miesięcy. Karty 

wypełnione kataloguj np. w segregatorze „Trening”. Po wykonaniu 120-stu 

treningów wykonaj i wklej zdjęcie kontrolne. 

 

 Każda z części ma wysokie znaczenie we wspomaganiu tego 

co chcemy osiągnąć. Pamiętajmy, że trening i praca zostanie zakończona 

sukcesem jeżeli wyznaczymy cel i poddamy go kontroli realizacji. 
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KARTA POMIARÓW KONTROLNYCH 

zmierzyć i zapisać  

 
 
GRUPA 
MIĘŚNI 

TRENING

NUMER 

TRENING

NUMER 

TRENING

NUMER 

TRENING

NUMER 

DATA DATA DATA DATA 

POMIAR A POMIAR B POMIAR C POMIAR D 

BARKI 

KLATKA 

BRZUCH 

UDO 

ŁYDKA 

BICEPS 

PRZEDRAMIĘ 

WAGA CIAŁA 

KLATKA 

WYCISKANIE 

MARTWY CIĄG 

PRZYSIAD ZE 

SZTANGĄ 

 Karta pomiarów kontrolnych zamieszczona poniżej, pozwoli na 

sprawdzenie i zapis zmian, które zachodzą w organizmie. Kontrolę 

prowadzimy co 30 treningów. Przy założeniu wykonania 3 treningów na 

tydzień pomiar będzie robiony co 3 miesiące.  

W kolumnie „POMIAR A” zapisujemy pomiar w pierwszym treningu, 

natomiast w kolumnie „POMIAR B” zapisujemy pomiary przy treningu nr 30. 

Następne pomiary również wykonujemy co 30 treningów i dokonujemy 

zapisu. 
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KARTA DO WKLEJENIA ZDJĘCIA 

KONTROLNEGO 

Poniżej znajduje się karta do wklejenia zdjęcia kontrolnego. Podczas zapisu 

danych przy treningu nr 120 wykonaj zdjęcie swojego ciała. Wykonując 

kolejne pomiary i zdjęcia zobaczysz różnice jakie zaszły w dłuższym  

przedziale czasu w Twoim organizmie. 

Ps. Jeżeli nie ma osoby, która mogła by wykonać Tobie zdjęcie, możesz użyć mini 

statywu do swojego aparatu. Statyw kosztuje ok 15zł i można go kupić w każdej 

sieci elektronicznej lub nawet w hipermarketach. 
Potem przydaje się w podróżach 
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Poniżej znajduje się tabela, która może być wykorzystywana do zapisu 

treningów. Trening jest przykładowy i został podzielony na część A oraz B. 

Treningi należy wykonywać na przemian, bez względu czy ćwiczymy 2 lub 3 

razy w tygodniu.  

Proponuję wykonywać łącznie 30 treningów i dokonywać zmiany ćwiczeń. 

Jest to tylko wycinek z pełnej karty treningów, którą w całości trzeba pobrać 

pod podanym linkiem.  Taka karta pozwala na doskonałą kontrolę tego jaki 

mamy aktualnie trening wykonać oraz ile już treningów zrobiliśmy. 

 

Wszystkie  karty i tabele można pobrać  i wydrukować wchodząc na link: 

 

http://www.xtreme-style.pl/Pliki-do-pobrania-clinks-pol-38.html 

 

 

 

Karta utworzona dla: 

sklep sportowy www.xtreme-style.pl 

Wszelkie prawa zastrzeżone 

mgr fizjoterapii Łukasz Szemraj 

2012r 

Data   Data   

Numer   Numer   

TRENING A TRENING B 

1. Klatka Kg Powt 1. Plecy Kg Powt 

wyciskanie   30 wyciąg do klatki   30 

    20     20 

    15     15 

    12     12 

2. Biceps Kg Powt 2. Plecy Kg Powt 

hantle stojąc   30 podciąganie   30 

    20 sztangi podchwytem   20 

    20     20 

3. Triceps Kg Powt 3. Barki Kg Powt 

do czoła   20 szrugsy Arniego   20 

    15     15 

    12     12 

4. Przedramie Kg Powt 4. Barki Kg Powt 

    15 Wznosy hantli    15 

    15     12 

        12 

5. Brzuch + grzbiet   Powt 5.Nogi    Powt 

skłony ławka    5 przysiady    20 

grzbiet na brzuchu    5 łydki     15 

poręcze    5     

      przysiady    20 

skłony ławka    5          łydki    15 

grzbiet na brzuchu    5              

poręcze    5 przysiady    20 

      łydki     15 
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