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Kort tenisowy 
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 „Tenis—Zeszyt do ćwiczeń „ napisałem z myślą o moich studentach, z 
którymi mam przyjemność pracować od wielu lat. Jest on uzupełnieniem i 
integralną częścią programu realizowanego na kortach podczas ćwiczeń. 
Ucząc podstaw gry w tenisa zawsze brakowało mi zintegrowanego podręczni- 
ka, swojego rodzaju elementarza. Mam nadzieje, że materiał, który 
zamieściłem na kolejnych stronach przybliży Wam Tenis—„Mój Tenis”.

Biała Podlaska 2018



Zdrowie, sprawność, zabawa czyni ten sport doskonałym środkiem na długowieczność.  

1. Angażuje mięśnie całego ciała. W odróżnieniu od niektórych innych dyscyplin spor-

tu ,gra w tenisa angażuje mięśnie całego ciała.. Używasz  dolnych  partii mięśnio-

wych, biegając, skacząc, kucając. Górne partie tułowia angażowane są podczas ude-

rzeń rakietą zarówno po stronie klatki piersiowej jak i pleców. 

2. Łączy wysiłek tlenowy z beztlenowym. Długie wymiany z głębi kortu, szybkie starty do 

skrótów, gra podwójna—różnicuje wysiłek, doskonale  rozwijając sprawność  układu 

krążeniowo—oddechowego. Ta zmienność wysiłku, pozwala na grę w tenisa do 

późnej starości  , dlatego też nazywany jest „sportem całego życia”. 

3. Spala tkankę tłuszczową—kalorie. Tenis to szybka gra, zawodnik jest zmuszany do  

poruszania się w  różnych kierunkach. Start—dobieg-zatrzymanie—uderzenia—

powrót. Cykl ten doskonale wpływa na spalanie kalorii. Gracz rekreacyjny w ciągu 

godziny spala ok. 400—600 kalorii, sprzyja to spalaniu zbędnej tkanki tłuszczowej. 

4. Dobrze wpływa na zdrowie kości. Bieganie, „doślizgii”, wyskoki, podskoki, zatrzyma-

nia, uderzenia mają bardzo pozytywny wpływ na gęstość i prawidłową mineralizację 

kości. Dlatego też gra w tenisa zalecana jest przez lekarzy w profilaktyce osteoporo-

zy. 

5. Zdrowe serce. Björn Borg określił tenis—jak sport „tysiąca krótkich sprintów”. Sprzyja 

spalaniu kalorii, doskonali adaptację organizmu do wysiłku, zmusza serce do pracy 

na wysokim poziomie częstości tętna.  Dzięki temu zapobiega m.in. zatorom, uda-

rom, zawałom serca. 

6. Rozwija koordynację, gibkość, poczucie równowagi. Technika uderzeń teni-

sowych wymaga współpracy wszystkich partii tułowia. Angażuje duże partie 

mięśniowe, wymaga utrzymania dobrej równowagi, w różnych pozycjach w 

trakcie wykonywania uderzeń. Skręty, skłony, wykroki doskonale wpływają 

na gibkość tułowia zawodnika. 

7. Poprawia funkcjonowanie mózgu. Tenis jest grą strategiczną podobnie jak 

gra w szachy. Wymaga od zawodnika planowania, umiejętności szybkiego 

podejmowania decyzji, ciągłej analizy, adaptacji do zmiany sytuacji. Wszyst-

ko to sprzyja poprawie funkcjonowanie mózgu, sprawności działania połą-

czeń nerwowych, i ich liczebności. Pozytywnie wpływa to na poprawę pa-

mięci, zdolności uczenia się, reakcji na stres.  

8. Uczy dyscypliny i adaptacji społecznej.  Dyscyplina jest niezbędna w grze w 

tenisa, dokładność, powtarzalność, ogromna ilość uderzeń w doskonaleniu 

techniki. W dążeniu do perfekcji grający musi spędzić tysiące godzin na 

korcie. Grając mecze spotykasz się z  ludźmi o różnych temperamentach, 

charakterach, osobowości. Sprzyja to w rozwoju prawidłowych, zdrowych 

relacji społecznych.  

9. Doskonały trening zarówno szybkości, jak i wytrzymałości. W trakcie gry 

zawodnik wykonuje od 300 do 500 gwałtownych startów, co doskonale 

sprzyja poprawie szybkości. W meczu średnio przebiega ok 5-6 kilometrów 

rozwijając swoją wytrzymałość. 

10. Pozytywne nastawienie do życia. Grający w tenisa są optymistycznie nasta-

wieni do życia, mają poczucie własnej godności, niższy poziom niepokoju, 

gniewu, nie ulegają stanom depresyjnym. 

TENIS 
Zeszyt do ćwiczeń Krzysztof Juśkiewicz 



  Kort tenisowy 

     

CLAY 

(ziemna) 

HARD 

(twarda) 

GRASS 

(trawiasta) 

SYNTETIC 

(syntetyczna) 

 

Naturalny,, kruszona 

cegła—klinkier, 

glina. 

Podłoże asfaltowe, 

betonowe, pokryte 

warstwą akrylu itp.. 

Specjalny gatunek 

trawy rozsiany na 

mocno utwardzo-

nym podłożu. 

Różnego rodzaju 

kompozyty synte-

tyczne. 

Materiał 

 

Wolna—średnia 

 

Średnia—szybka 

 

Szybka 

 

Wolna—średnia 

Szybkość 

odskoku 

piłki 

     

 

Profil 

podeszwy 

Charakte-

rystyka 

Sprężyste, nie obciążające 

układu kostno-

mięśniowego. Preferujące 

doślizg do piłki (brak 

gwałtownego zatrzymania). 

Pracochłonne, sezonowe,  

Wymagające bezustannej 

konserwacji. Drogie w 

utrzymaniu.  

Twarde, mocno obciążające 

układ kostno-mięśniowy. 

Szybkie  zużycie obuwia i 

piłek. Brak doślizgu. Nie 

wymagają  specjalnej konser-

wacji. Najbardziej popularne 

na świecie. 

Sprężyste, nie obciążające 

układu kostno-

mięśniowego. Śliskie 

(częste upadki, poślizgi).  

Ekskluzywne,, bardzo 

drogie w utrzymaniu, 

sezonowe. 

Sprężyste, brak doślizgu, 

nie wymagających specjal-

nej konserwacji. Bardzo 

popularne w ośrodkach 

turystyczno-

wypoczynkowych.  

                             Rodzaje nawierzchni 



Jak dobrać odpowiednią rakietę ? 

CONTROL TWEENER POWER 

Kto potrzebuje rakiety typu 

CONTROL ? 

Kto potrzebuje rakiety typu 

TWEENER ? 

Kto potrzebuje rakiety typu 

POWER ? 

 Gracze z szybkim, 

długim i pętlowym 

zamachem 

 Gracze poszukujący 

dodatkowej kontroli 

 Gracze o doskonałym 

przygotowaniu moto-

rycznym 

 Gracze zaawansowani 

 

 Gracze średniozaa-

wansowani i zaawan-

sowani  równowagi 

pomiędzy kontrolą, a 

siłą  

 Juniorzy zmieniający 

długość rakiety 

 Gracze poszukujący 

większej rotacji piłki 

 

 Gracze z krótkim, 

kompaktowym 

zamachem 

 Gracze poszukujący  

łatwości w sile 

serwisu i głębokości 

uderzanych piłek 

 Gracze  chcący 

redukcji uderzeń 

ramą  

 Gracze o słabszym 

przygotowaniu 

motorycznym 

Waga rakiety: 309 g i więcej. Waga rakiety: 280 -309 g Waga rakiety:250 -280 g. 

Zmierz długość pomiędzy 

czubkiem palca serdecznego, a 

środkiem dłoni 

(charakterystyczna bruzda), 

otrzymana wartość  w cm 

zamień na cale. 

 US EU 

4 0 

4 1/8 L1 

4 1/4 L2 

4 /38 L3 

4 1/2 L4 

4 5/8 L5 

  

Rozmiar rączki można sprawdzić  tradycyjną metodą. Złap rączkę rakiety  tak jak na 

zdjęciu, jeżeli palec  wskazujący drugiej ręki  szczelnie wypełnia lukę to znaczy że 

znalazłeś odpowiedni dla ciebie rozmiar. 

 



Struny naturalne Charakterystyka 

 Naciągi naturalne są wykonane z krowiego lub owczego jelita 

w bardzo skomplikowanym procesie. Ich najważniejsze cechy 

to doskonała elastyczność, niska utrata napięcia i żywotność.  

Struny syntetyczne  

 Struny nylonowe są zazwyczaj wykonane z jednego rdzenia 

nylonu i otoczone warstwą ochronną włókien. Ze względu na 

swoje właściwości dynamiczne nylon (poliamid) doskonale 

nadaje się jako materiał na naciągi tenisowe.  

 Struny poliestrowe pokazują nam bardzo prostą strukturę. Są 

wykonane z jednego włókna poliestrowego otoczonego jedną 

cienką lub kilkoma powłokami. Ten typ konstrukcji to monofi-

lament.  

 Struny wielowłókniste .Wiele mikrowłókien jest skręconych 

razem ze sobą stanowiąc strunę, która jest otoczona odporną 

warstwą ochronną. Naciągi typu multifilament charakteryzują 

się wysoką elastycznością i dużą grywalnością i stoją na naj-

wyższym poziomie wydajności wśród naciągów tenisowych.  

 Struny o różnej strukturze połączone ze sobą mają zapewnić 

lepszą przyczepność piłki. Obecnie większość z tych nacią-

gów umożliwia nadawanie piłce większej rotacji w połączeniu 

z dużą kontrolą.  

 Struny hybrydowe .Naciąg ten jest połączeniem dwóch różnych 

typów naciągów dla strun pionowych i poziomych.  

 RODZAJE PIŁEK TENISOWYCH 

   

Piłki turniejowe, przeznaczo-

ne do rywalizacji sportowej, 

muszą  spełniać normy 

jakości  określone przez 

czołowe organizacje teniso-

we ATP, WTA,ITF. 

 Piłki metodyczne —

treningowe przeznaczone 

do nauki gry w tenisa. 

Kolorowe o zmniejszonej 

wadze i twardości. 

 Piłki gąbczaste  prze-

znaczone dla naj-

młodszych. Specjalne 

gąbki o różnej wadze i 

wielkości. 

Dobór strun tenisowych jest równie ważny  jak wybór odpowiedniej ramy rakiety. Jeżeli 

dopiero uczysz się gry w tenisa to wybieraj struny syntetyczne—nylonowe , ewentualnie 

struny o  różnej strukturze, zapewnią one tobie optymalny komfort i siłę uderzeń. Wraz ze 

wzrostem twoich umiejętności , ustabilizowaniem twojego stylu, częstotliwości gry— 

uzyskasz doświadczenie  dzięki któremu będziesz mógł świadomie eksperymentować w 

doborze rodzaju strun i ich siły napięcia..  

Rodzaje strun tenisowych 

 



TENIS 

Podstawy Gry 

TEN
IS  

Krzysztof Juśkiewicz 



   

 Zanim rozpoczniesz grę , 

przedstaw się jeżeli pierwszy raz 

gracie ze sobą, nic nie zaszko-

dzi jak powiesz—”powodzenia”. 

 Przed  rozpoczęciem gry  przeprowadź 

losowanie za pomocą rakiety lub monety. 

Jeżeli wygrasz możesz  wybrać 1. prawo 

zagrywki lub odbioru, 2.wybrać stronę 

kortu,  3. oddać prawo wyboru partnerowi. 

 Rozgrzewka trwa 5 minut, podczas 

której zawodnicy  odbijają z  głębi 

kortu,  grają wolej i smeczują, prze-

znaczając ostatnia minutę na poda-

nie.  

 

 

 

 Zawodnik który wybrał poda-

nie nazywany jest „ podającym”, 

przeciwnik „odbierającym”. 

 Zawodnik podający głośno i  wyraźnie 

podaje wynik przed wykonaniem zagrywki . 

 Jeżeli któryś z graczy zakończy 

gema mówi „gem” po czym nastę-

puje zmiana podania. 

 Zaczynamy grę  

   

W pobliżu kortów staraj się 

zachowywać cicho i   

ograniczyć konwersacje do 

minimum 

Nie przechodź przez korty 

w trakcie wymiany, zaczekaj 

na przerwę. Twoje zacho-

wanie może  przeszkodzić 

grającym.  

Czekając na swój czas gry, nie wchodź 

na kort, nie przeszkadzaj w grze, cierpli-

wie zaczekaj . 

   

Bądź pozytywnie nasta-

wiony. Baw się grą—to 

tylko zabawa. 

Nie marnuj czasu na niepo-

trzebne dyskusje, piłki spor-

ne powtarzaj, akceptuj 

decyzje przeciwnika. 

Nie rozpraszaj przeciwnika niepotrzeb-

nymi zrachowaniami. 

   

Jeżeli twoja piłka wpadła 

na drugi kort , nie biegnij 

po nią, zaczekaj aż zawod-

nicy przerwa grę i wtedy 

poproś o podanie piłki. 

Jeżeli nie możecie ustalić 

wyniku, wróćcie do takiego, 

który oboje akceptujecie lub 

dokonajcie losowania, który 

wynik wygrywa. 

Bez względu na końcowy wynik, zawsze 

podziękuj przeciwnikowi po zakończonej 

grze. 

TENISOWY „SAVOIR VIVRE” 

 „ILLUSTRATED INTRODUCTION TO THE RULES OF TENNIS”. USTA 2008 

Illustrations courtesy of the USTA—Ilustracje  dzięki uprzejmości USTA. 

 „ILLUSTRATED INTRODUCTION TO THE RULES OF TENNIS”. USTA 2008 

Illustrations courtesy of the USTA—Ilustracje  dzięki uprzejmości USTA. 



Gem Set Mecz 

   

  

  

 

  

 

 

 

Podanie—serwis 

Podanie rozpoczyna mecz. Piłka musi być 

uderzona z powietrza (nie może skozło-

wać). Jeżeli zepsujesz pierwsza piłkę, nie 

tracisz punktu masz jeszcze drugą szanse. 

Przed podaniem upewnij się że przeciwnik 

jest gotowy do gry. 

W ykonując pierwsze podanie, ustaw 

się pomiędzy znacznikiem środka kortu ,a 

prawą linią boczną—singlową. Piłka musi 

wcelować w pole serwisowe po drugiej 

stronie siatki. 

P ierwszy serwis musi być uderzony w powietrzu, piłka musi przelecieć nad siatką i skozło-

wać w polu serwisowym po  przekątnej (pole równowagi). Jeżeli pierwsze podanie zostanie 

wykonane nieprawidłowo mówimy—Błąd. (Fault). Pamiętajmy mamy jeszcze jedną szansę. 

Jeżeli zepsujesz także drugie podanie tracisz punkt. 

 „ILLUSTRATED INTRODUCTION TO THE RULES OF TENNIS”. USTA 2008 

Illustrations courtesy of the USTA—Ilustracje  dzięki uprzejmości USTA. 

        
    
     
       
    

  
      

       
    

Mecz tenisowy składa się z setów, a sety 
z gemów. W zdecydowanej większości 
turniejów tenisowych, aby wygrać mecz 
wy- starczy wygrać dwa sety (np.. 2-0, 2-1). 
T y l k o w t z w . „ T u r n i e j a c h 
Wielkoszlemowych” (Australian Open, 
Rolland Gaross, Wimbledon,) gra się do 
trzech wygranych setów ( 3-0, 3-1, 3-2,w 
piątym secie nie ma tie-breaków).



W  tym momencie mamy wynik 15-0, lub 0-15. Zawodnik podający musi 

teraz wprowadzić serwis w drugie pole serwisowe (z lewej strony kortu na 

prawe karo serwisowe), oznacza to że musi ustawić się pomiędzy znaczni-

kiem środka kortu, a lewą linią boczną singlową. 

J eżeli uderzysz piłką w taśmę, a ona spadnie we właściwe pole serwisowe 

jest to tzw. „Let.” Możesz powtórzyć podanie. Jeżeli piłka zaczepi taśmę i nie 

wpadnie we właściwe pole serwisowe, nazywana jest „Net’em”. Podanie ude-

rzone poza pole serwisowe, nazywane jest—”Out’em”. 

J eżeli odbierasz podanie i zauważysz out (Fault), głośno to powiedz, tak aby 

tenisista podający przerwał grę. Piłkę schowaj do kieszeni, ewentualnie potocz 

pod siatkę, nie może leżeć na korcie, w strefie gry. 

P o skończeniu gema (1-0,0-1) następuje zmiana stron, po której zacznie serwo-

wać twój przeciwnik. W tenisie strony zmieniamy po gemach nieparzystych, pierw-

szym, trzecim, piątym itd. Przy zmianie stron  zawodnicy mają prawo do 90 sekun-

dowej przerwy, za wyjątkiem pierwszego gema w każdym secie. 

 „ILLUSTRATED INTRODUCTION TO THE RULES OF TENNIS”. USTA 2008 

Illustrations courtesy of the USTA—Ilustracje  dzięki uprzejmości USTA. 

 „ILLUSTRATED INTRODUCTION TO THE RULES OF TENNIS”. USTA 2008 

Illustrations courtesy of the USTA—Ilustracje  dzięki uprzejmości USTA. 



Rozgrywamy punkt 

15-0 Wygrana 

pierwsza piłka 

30-0 Wygrana dru-

ga piłka 

40-0 Wygrana trze-

cia piłka 

 

GEM 

Wygrana 

czwarta piłka  - 

GEM. Zmiana 

podającego. 

W  trakcie gema wygrane piłki liczymy 

0—15—30—40—GEM. Całego gema po-

daje jeden zawodnik, dopiero po jego za-

kończeniu, następuje zmiana podania. Przy 

stanie 40-40 (równowaga) zawodnik musi 

wygrać jeszcze dwa punkty z rzędu, żeby 

skończyć gema. Pierwszy punkt to przewa-

ga podającego lub  odbierającego, drugi to 

GEM . Jeżeli zawodnik przegra drugi punkt, 

to znowu następuje równowaga. 

Z a  wyjątkiem sytuacji, kiedy podajesz (serwis) w trakcie gry możesz stać 

gdziekolwiek, zarówno w korcie, jak  również po za nim. 

  

Za wyjątkiem sytuacji kiedy odbierasz po-

danie, masz wybór czy chcesz uderzyć 

piłkę po koźle, czy z powietrza – 

„wolej” .Kiedy odbierasz podanie piłka 

musi skozłować zanim ją uderzysz. 

Wygrywasz punkt w sytuacji kiedy przebi-

jesz piłkę przez siatkę trafiając w pole gry, 

a przeciwnik nie zdoła jej ponownie prze-

bić, lub przebije ją poza pole gry lub w 

siatkę. 

 
Tracisz punkt jeżeli uderzysz piłkę w siatkę lub w – „out” – poza pole gry. 

TENIS Zeszyt do ćwiczeń 

Krzysztof Juśkiewicz 

 „ILLUSTRATED INTRODUCTION TO THE RULES OF TENNIS”. USTA 2008 

Illustrations courtesy of the USTA—Ilustracje  dzięki uprzejmości USTA. 

 „ILLUSTRATED INTRODUCTION TO THE RULES OF TENNIS”. USTA 2008 

Illustrations courtesy of the USTA—Ilustracje  dzięki uprzejmości USTA. 

W zawodach międzynarodowych minimalna rekomendowana odległość między liniami 

głównymi, a ogrodzeniem kortu powinna wynosić 6,40 m, a między liniami bocznymi a 

bocznym ogrodzeniem kortu 3,66 m. W zawodach rekreacyjnych lub klubowych mini-

malna rekomendowana odległość między liniami głównymi, a ogrodzeniem kortu po-

winna wynosić 5,48 m, a między liniami bocznymi a bocznym ogrodzeniem kortu 3,05 

m. Minimalna rekomendowana wysokość hali powinna wynosić 9,14 m.  



 

Tracisz punkt również jeżeli: (1) piłka dotknie ciebie lub twojego ubrania; 

(2) jeżeli ty lub twoja rakieta dotknie siatki; (3) jeżeli uderzysz piłkę zanim 

przeleci ona przez siatkę; (4) jeżeli kontakt rakiety z piłką będzie kilkukrot-

ny –„nieczyste uderzenie”. 

 

Jeżeli w trakcie wymiany piłka zaczepi taśmę i wpadnie w kort, jest to 

piłka prawidłową, gra jest kontynuowana. Oczywiście nie dotyczy to po-

dania (Net, Let). 

 

Piłka, która uderzy w linie jest piłką dobrą. Każda styczność piłki z linia 

jest piłką dobrą 

„Out” or „In” 

J eżeli piłka ma styczność z 

linią, jest piłka dobrą, powiedz—

”out”, jeżeli masz pewność , że 

piłka skozłowała poza kortem. 

 Jeżeli przeciwnik uderzy 

piłkę w „out”—wywołaj 

to bezzwłocznie. J eżeli złapiesz piłkę w trakcie 

wymiany, nie ważne gdzie stoisz—

tracisz punkt. 

J eżeli nie masz pewności, że piłka 

jest w aucie, nie przerywaj gry. 

J eżeli po skończonym punkcie 

zobaczysz, że piłka była w aucie, 

trudno nie  można cofnąć wyniku. 

 „ILLUSTRATED INTRODUCTION TO THE RULES OF TENNIS”. USTA 2008 

Illustrations courtesy of the USTA—Ilustracje  dzięki uprzejmości USTA. 



Gramy Debla 

W  grze podwójnej (deblu) grasz z partnerem przeciwko parze ustawionej 

po drugiej stronie siatki. Pole kortu zostaje poszerzone o tzw. „korytarze”. Linią 

boczną jest linia deblowa.   Jeżeli grasz na długiej siatce (słupki ustawione zarów-

no do gry  pojedynczej jak i podwójnej),   pamiętaj o wyjęciu podpórek singlo-

wych ustawionych w korytarzu deblowym. 

P o losowaniu,  jeżeli wybraliście „podanie” musicie  ustalić kto zacznie serwo-

wać w pierwszym gemie (całego gema podaje ten sam gracz). Para, która będzie 

„odbierać” musi podjąć decyzje—kto odbiera podanie z prawej strony (pole rów-

nowagi), a kto z lewej strony (pole przewagi). Zmian ustawienia przy odbiorze 

podania może być dokonana dopiero po zakończeniu seta. Po skończonym ge-

mie, następuje zmiana stron kortu i zacznie podawać zawodnik pary przeciwnej. 

W kolejnym gemie będzie serwował twój partner i taka kolejność podania będzie 

następowała do końca meczu. 

Ustawienia w grze deblowej 

G ra podwójna  w porównaniu z gra pojedynczą daje zawodnikom jeszcze  większe 

możliwości w konstruowaniu i  realizacji rozwiązań taktycznych.  Podstawą gry deblowej 

jest—”zaskoczenie” przeciwnika. Przewagę zdobywa ta para, która szybciej ustawi się w 

jednej linii przy siatce. Jest to gra zespołowa , wymagająca  współpracy i zrozumienia. 

 „ILLUSTRATED INTRODUCTION TO THE RULES OF TENNIS”. USTA 2008 

Illustrations courtesy of the USTA—Ilustracje  dzięki uprzejmości USTA. 



Gramy Debla 

Jeżeli  serwując uderzysz partnera piłka, tracisz podanie, jeżeli uderzysz 

któregoś z przeciwników zanim piłka skozłuje—wygrywasz punkt. 

Piłka w trakcie wymiany może być uderzona przez dowolnego 

gracza zespołu, ale tylko raz. (musi być przebita na druga 

stronę kortu). 

Pomagaj partnerowi w sędziowaniu.  jeżeli wywoła on „OUT”, a ty 

widziałeś piłkę w korcie, powiedz to i przyznajcie punkt parze 

przeciwnej. 

Konserwacja kortu ziemnego 

K orty ziemne  wymagają konserwacji, jeżeli mączka ceglana jest mocno poprzesuwana, 

na korcie tworzą się duże jej skupiska, to znaczy, że  kort należy „zasiatkować”. Przeważne 

robi się to po zakończonym secie, a koniecznie po  zakończeniu gry. Pamiętajmy, ze siatku-

jemy cała powierzchnie kortu, wraz z wybiegami, a nie tylko pole gry. Staramy się robić to 

starannie, nie pozostawiając na korcie miejsc niezasiatkowanych. Jeżeli kort jest przesuszony, 

należy go polać woda. Korty  można siatkować wzdłuż (1), w poprzek (2) lub w „kółko” (3). 

   1    2    3 

 „ILLUSTRATED INTRODUCTION TO THE RULES OF TENNIS”. USTA 2008 

Illustrations courtesy of the USTA—Ilustracje  dzięki uprzejmości USTA. 



1 
Poruszanie się po korcie. Ćwiczenia koordynacyjne z wykorzysta-

niem piłek i rakiety. Mini tenis (piłki gąbczaste). Strona 22 

2 
„Żonglerki Tenisowe”. Forhend (FH) lift. Technika. Podstawy 

metodyki nauczania. Błędy—korekta. „Chalange” - system rywaliza-

cji (Mini Tenis, Mini Tie-break). Strona 23 

3 
Bekhend (BH) lift oburęczny. Technika. Podstawy meto-

dyki nauczania. Błędy—korekta. „Chalange” - system rywalizacji 

(Mini Tenis, Mini  Tie-break). Strona 30 

4 
Podanie (SV). Technika. Podstawy metodyki nauczania. Błędy 

–korekta. „Chalange” - system rywalizacji (Mini Tenis, „Gem”). Stro-

na 42 

5-7 
FH—BH—zmiana chwytu rakiety, zmiana kierunku uderzenia 

(prosta—przekątna).  

8 
Wolej (V). Technika. Podstawy metodyki nauczania. Błędy –

korekta. Gra podwójna—”Debel”. Strona 50 

9 
Bekhend (BH) - lift—slajs jednoręczny. Technika. Nau-

ka FH—BH—V—SV. Uproszczone systemy rywalizacji. Strona 34-35 

10 
Lob (L), smecz (S). Technika. Nauka FH—BH—V—SV (praca 

z wykorzystaniem „ściany tenisowej”, maszyny treningowej).  

Strona 48—49 

11-15 
Nauka i doskonalenie poznanych technik uderzeń. Grupowy turniej 

singlowy i deblowy. Zaliczenie—pokaz techniki ude-

rzeń. 

Tenis—Program ćwiczeń 
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Podstawowe techniki uderzeń 

 

 

 

podstawy metodyki nauczania 

błędy i ich korekta 
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N 
ie zapominaj o rozgrzewce !!! Zacznij spokojnie, statyczne rozciągnie, lekkie 

wymachy i odmachy doskonale przygotowują twój organizm do gry. Możesz  

wykorzystać korytarz deblowy. Wykonuj ćwiczenia poruszając się w przód od 

linii głównej do siatki. Po każdym z zaprezentowanych ćwiczeń wracaj do  linii 

końcowej truchcikiem,  rozluźniając mięśnie. 

Złap kolano, podciągnij do tułowia, 

jednocześnie podnosząc stopę 

nogi podporowej  w górę. 

„Chód Frankensteina” - odmach prawej nogi, 

do prawej ręki, krok, odmach lewej nogi do 

lewej ręki. 

Odmach lewej nogi do prawej ręki, krok, 

odmach prawej nogi do lewej ręki. 

Złap oburącz lewą stopę, podciągnij do 

góry, krok, złap oburącz prawą stopę, pod-

ciągnij do góry. 

Podnieś kolano lewej nogi do góry, odwiedź do boku, postaw stopę w tył, w linii za prawą stopą.  

Kontynuuj opisaną sekwencję prawą nogą. 

Wykrok w przód prawa nogą z jednocze-

snym skłonem w tył, wykrok w przód lewą 

nogą z jednoczesnym  skłonem w tył. 

Ramiona splecione za głową, wykrok w przód—w skos prawą nogą, 

wykrok w przód—w skos lewą nogą. 



 RADA TRENERA 

W 
 ostatnich latach coraz więcej  zawodników w swojej rozgrzewce i 

treningu motorycznym wykorzystuje „taśmy do ćwiczeń” - ekspan-

dory gumowe. Ich elastyczność, różna twardość, pozwala opty-

malnie angażować mięśnie, zarówno podczas ich rozciągania, jak i 

sciągania. Dobieraj tak twardość ekspandora, żebyś mógł dane ćwiczenie wykonać 

kilkanaście razy. zawsze pamiętaj o regularnym oddychaniu. Rozciągając ekspandor 

wykonuj—wdech, ściągając—wydech. 

Skip A Skip C 

ROZGRZEWKA 

Wypad prawą nogą w przód z jednoczesnym skrętem 

tułowia w prawo. Krok. Wypad lewą nogą w przód z 

jednoczesnym skrętem tułowia w lewo. 

Ręce za głową, plecy proste, wypad prawą nogą   

w przód. Krok. Wypad lewą nogą w przód. TE
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RADA TRENERA 

O 
pracuj sobie kilka zestawów rozgrzewek. Zmieniaj je w  zależności od pogody, 

twojego samopoczucia. Rozgrzewka jest integralną częścią gry w tenisa, działa-

niem rutynowym, ale nie może ciebie nużyć. Wykonuj ją z należytą dokładno-

ścią. Naucz się poprawnej techniki wykonania każdego ćwiczenia. Obserwuj 

reakcje swojego organizmu. Masz odczuwać stopniowy wzrost pobudzenia, elastyczności, a nie 

narastające zmęczenie. TE
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Roger Federer 



Zacznij od prawidłowego chwytu rakiety 

P rawidłowy chwyt rakiety to przede wszystkim gwarancja Twojego zdrowia. 

Zapewni on tobie w przyszłości doskonałą kontrolę nad uderzaną piłką , opty-

malną siłę i rotację. Pozwoli tobie grać wiele, wiele lat, unikając niebezpiecznych 

kontuzji. Dzieci  rozpoczynając naukę gry w tenisa  uczą się tzw. chwytu—”

cześć”. Gracz chwyta rakietę tak, jakby podawał dłoń w  geście powitania (1—2 

„Cześć”). 

Przełóż rakietę do drugiej ręki, 

wysuń przed siebie w  płaszczyź-

nie strzałkowej. (rama rakiety 

prostopadła do kortu). 

Chwyć rączkę rakiety tak jak-

byś podawał dłoń w geście 

powitania („Cześć”). 

  

 

Ucząc się gry w tenisa pozna-

wać będziesz wiele chwytów 

rakiety. Zmieniać je będziesz 

w zależności od techniki ude-

rzenia, które będziesz stoso-

wał. Istnieją jednak dwie uni-

wersalne zasady prawidłowe-

go chwytu rakiety: 1) rakietę 

trzymaj zawsze za „stopkę”, 

(2) – wszystkie palce dłoni 

zaciśnięte na rączce rakiety. 

 

Nieprawidłowy chwyt rakiety 

   
Kciuk dłoni nie zamy-

ka chwytu, rakieta w 

trakcie uderzenia 

może wypaść z dłoni. 

Zbyt wysoki chwyt rakiety po-

woduję, że osłabiamy siłę 

swojego uderzenia. 

Palec wskazujący wyprosto-

wany, usztywnia chwyt i jest 

narażony na kontuzje. 

Sprawdź swój chwyt 
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T enis jest sportem   wymagającym od zawodnika doskonałej ko-

ordynacji wzrokowo—ruchowej. Doskonalenie ćwiczeń opartych na 

podbijaniu piłki rakietą w  różnych pozycjach i wariantach, sprzyja 

nauce gry. Jest to doskonała zabawa dla ćwiczących, często wykorzy-

stywana jako część rozgrzewki, sprzyja poprawie koncentracji , stabil-

ności uwagi. TENIS 
Krzysztof Juśkiewicz 

Zeszyt do ćwi-





Pozycja tenisowa musi  tobie 

zapewnić szybki start w każdym 

kierunku, szeroko stopy, wszyst-

kie stawy lekko ugięte. 

Zamach— jednocześnie skręć, 

stopy—biodra—barki. Lewa ręka 

cały czas podtrzymuje główkę 

rakiety. Lewy bark zwrócony w 

kierunku siatki. 

Płynnie odprowadzaj rakietę  łukiem w 

tył. Trzymaj główkę rakiety wysoko, 

kolana lekko ugięte , wzrok skierowany 

na piłce. 

Płynnie opuść przedramię 

i główkę rakiety pod piłkę. 

Powoli przenoś ciężar ciał 

w kierunku uderzenia. 

Odchyl nadgarstek ustawiając rakiety w 

linii uderzenia. Stopka rakiety skierowana 

w kierunku siatki. Główka rakiety prosto-

padle do kortu, lekko pod piłką. 

Płynnie wyprowadzaj ramie z rakietą w przód,  

jednocześnie otwierając biodra i barki w 

kierunku siatki. Uderz piłkę przed sobą, 

trzymaj główkę rakiety prostopadle do kortu,  

zaciśnij dłoń na rączce rakiety. 

Szybko podciągnij głów-

kę rakiety nad piłkę.  

Nadgarstek pracuje jak 

wycieraczka samochodu 

Prowadź ramię w 

przód—do góry. 

Rozluźnij mięśnie ramie-

nia, wyprowadź rakietę 

za plecy. 

FORHAND 

Żeby zabezpieczyć nadgarstek przed kontuzją uderzając piłkę z forhendu za-

stosuj chwyt wschodni forhendowy (podstawa palca wskazującego ułożona na 

trzeciej płaszczyźnie raczki rakiety). Tuz przed uderzeniem główki rakiety w piłkę  

zaciśnij chwyt, tak aby ustabilizować uderzenia.  

Eastern Forhand 
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Podstawa paca wskazującego (3) 



„Uderzenie dookoła siebie” - rakieta porusza się w linii  uderzenia (prostowanie  

nadgarstka—zagrożenie KONTUZJĄ ). KOREKTA: prowadź rakietę w przód, do 

góry nad lewy bark. Zakończ uderzenie z rakieta na plecach—”włóż rakietę do 

plecaka”. 

„Uderzenie otwartą rakietą” - struny rakiety  uderzają piłkę od dołu (w jej dolną 

cześć). Piłka wylatuje wysoko do góry.  KOREKTA: uderzaj piłkę w jej boczną 

część, prowadź rakietę z tyłu w przód, nie „otwieraj nadgarstka”. 

FH Błąd—Korekta 

„Uderzenie zamkniętą rakietą” - struny rakiety uderzają w piłkę z góry (w jej górną 

cześć). Piłka przelatuje bardzo nisko nad siatką, wpada w siatkę. KOREKTA: po ude-

rzeniu dotknij górną ramą rakiety lewego barku—główkę rakiety wyprowadzaj do 

góry—”pokaż niebo”. 

FH Błąd—Korekta 

„Uderzenie piłki zbyt daleko od 

siebie” . KOREKTA: Pokazuj strefę 

uderzenia piłki lewą ręką. 

„Uderzenie zbyt blisko 

siebie”. KOREKTA: Pokazuj 

strefę uderzenia piłki lewą 

ręką. 

„Uderzenie za sobą” . KOREKTA: 

uderzaj piłkę przed kolanem nogi 

wykrocznej. TE
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Ustaw się bokiem do siatki,  

odprowadź główkę rakiety 

w kierunku linii końcowej, 

(chwyt wschodni forhen-

dowy), lekko opuść nad-

garstek. Stopka rakiety 

zwrócona w kierunku 

siatki. Główka rakiety 

ustawiona prostopadle do 

kortu.. Podrzuć piłkę lekko 

przed siebie. 

Zaczekaj, aż piłka skozłu-

je i zacznie się wznosić. 

W momencie kiedy 

będzie na  wysokości 

twoich bioder, zacznij  

wyprowadzać ramię z 

rakietą w przód w kie-

runku piłki. 

Uderz piłkę przed 

sobą ustawiając głów-

kę rakiety  w momen-

cie uderzenia prosto-

padle do kortu. Płynnie  

podnoś nadgarstek, 

przedramię i ramię w 

przód do góry. 

Zakończ uderzenie 

wysoko nad lewym 

barkiem, wkładając 

główkę rakiety za plecy. 

Jeżeli zakończysz ude-

rzenie prawidłowo, 

stopka rakiety  powinna 

pokazywać siatkę. 

Krok 1 

W  parach  naprzeciw-

ko siebie, po obu stronach 

siatki. Ćwiczący  wykonują 

po jednym uderzeniu,, 

partner łapie piłkę i odbija 

do kolegi. (Pola serwisowe). 

ABC … . Forhend Lift 

W ‘kroku 2” ustaw się jak w poprzednim ćwiczeniu. Tym razem twój partner dorzuci tobie piłkę z za siatki. Ugnij 

kolana , bądź przygotowany na nadlatującą piłkę. Lewa ręka pokazuje strefę trafienia. W momencie kiedy piłka 

skozłuje po twojej stronie ,wyprowadź uderzenie. Staraj się trafić piłką , przed  sobą ,w pole serwisowe. 

Krok 2 

ABC … . Forhend Lift 

W  parach naprzeciwko siebie po obu stronach 

siatki. (pola serwisowe). Jeden z ćwiczących dorzuca 

piłkę wahadłowym  ruchem ramienia od dołu—w 

przód—do góry. Partner uderza FH starając się trafić 

piłką w pole serwisowej po drugiej  stronie siatki. 

RADA TRENERA 

Uderzenie z forhendu zaliczane jest do jednych z najbardziej ofensywnych w tenisie obok 

serwisu i smecza. Niemal 70%  uderzeń w trakcie meczu wykonywane jest z forhendu. 

Fakty te  dają nam odpowiedź  na pytanie, dlaczego tak ważne jest doskonałe opanowa-

nie tego uderzenia. 
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ABC … . Forhend Lift ABC … . Forhend Lift 

Krok 3 Krok 4 

Ustaw się w „pozycji tenisowej”. Przodem do siatki, wszystkie stawy lekko ugięte, nie usztywniaj mięśni, 

przenoś ciężar ciała z prawej na lewą nogę. Rakietę wysuń lekko  przed siebie (stopka skierowana do kortu). 

W momencie kiedy partner wyrzuci piłkę rozpocznij fazę zamachu. Zacznij ustawiać się bokiem poprzez 

skręt  barków, bioder, stóp. Płynnie kontynuuj kolejne fazy: uderzenia i odmachu. Cały czas utrzymuj wzrok 

skierowany na piłce. Pracuj nad jej kontrolą, siłą, rotacją i długością. 

W  parach jak w „kroku 2” 

dorzut piłki przez partnera. Drugi 

ćwiczący w „pozycji tenisowej”. W 

momencie dorzutu piłki ćwiczący 

uderza FH. Piłka jest dorzucana 

blisko uderzającego. 

Ustaw się w pozycji tenisowej. Partner dorzuca piłkę 2—3 metry w bok, na twoją stronę forhendową. Szybko 

wykonaj zamach skręcając się lewym bokiem do  nadlatującej piłki. Pokonaj dystans zwracając szczególną 

uwagę na optymalne zatrzymanie się przed uderzeniem ( nie za blisko—nie za daleko). Zatrzymaj się, uderz 

FH, po czym natychmiast wróć do środka kortu krokiem odstawano—dostawnym (barki równolegle do 

siatki). Powrót do pozycji tenisowej. 

Z awodnicy  korzystając z atutu 

ofensywności tego uderzenia  

starają się, jak  najczęściej wyko-

rzystywać je podczas wymiany. 

Niejednokrotnie  uderzają FH po 

stronie bekhendowej .  

RADA TRENERA 

Forhend jest uderzeniem tak  naprawdę naturalnym, podobnie jak bekhend. Ramię 

wykonuje ruch wahadłowy przy ustawieniu tułowia w pozycji bokiem do siatki. Na  

początku nauki nie  staraj się nadawać piłce zbyt dużej rotacji, nie  nadużywaj nad-

garstka. Skoncentruj się na uderzaniu piłki przed sobą (przed kolanem nogi wykrocz-

nej) oraz prostopadłym ustawieniem główki rakiety w momencie uderzenia do kortu). 

P artner powinien  dorzucać piłkę 

nisko nad siatką, tak aby wymuszać na 

uderzającym podniesienie jej do góry 

(nadanie rotacji—”lift”).  Poprzez ob-

serwacje pomagać  w pracy nad do-

skonaleniem techniki gry. 
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Sprawdzian długości lotu piłki. 

Ćwiczący uderza 25 piłek z FH i 25 piłek z BH. Maksymalna suma punktów do zdobyci wynosi 400 . 

Test 100 piłek FH—BH. 

Ćwiczący wykonuje serie uderzeń: 10 FH prosta—10 FH po , 10 BH prosta—10 BH po przekątnej. 

Dwie strefy punktowe (1,2) plus punkty za długość zagrania (1). 

Sprawdź swój FH—BH 

Wynik FH 

 

Wynik BH 

 

FH prosta 

 

FH kros 

 

BH prosta 

 

BH kros 
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 Doskonalenie FH           
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Doskonalenie FH

W iele osób uczących się gry w tenisa uderza w piłkę ze zbyt duża siłą, tracąc nad 

nią kontrolę, jednocześnie popełniając  błędy techniczne. Pierwszym krokiem do budo-

wania przyszłych zwycięstw jest nauka kontroli nad uderzeniem i jego powtarzalność.  

P oczątkowo używaj piłki treningowę, dadzą one tobie  więcej czasu, za-

pewnią większy komfort uderzenia. Graj na skrócone pola, stopniowo zbliżając 

się do linii końcowej. Nie uderzaj w nieskończoność, po około pięciu uderze-

niach w zagrywanych w strefy kontrolne, rozegraj punkt z wykorzystaniem 

całego kortu. Pracując nad techniką nie możesz być zbytnio zmęczony. Rób 

przerwy podobnie jak w meczu. 

FH po przekątnej 

FH po prostej 

Odwrotny FH po przekątnej 

FH przez środek 

RADA TRENERA 
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Topspin 

Lift 

Płaskie 

Czop 

Slajs 

Rotacje 



Pozycja tenisowa musi  tobie 

zapewnić szybki start w każdym 

kierunku, szeroko stopy, wszyst-

kie stawy lekko ugięte. 

Zamach— jednocześnie skręć, 

stopy—biodra—barki.  Zmień 

chwyt rakiety. 

Płynnie odprowadzaj rakietę w 

tył, za siebie. Powoli prostuj 

łokieć prawej ręki. 

Zacznij opuszczać główkę 

rakiety, jednocześnie 

pogłębiając skręt barków. 

Zacznij fazę uderzenia, pro-

wadź rakietę w przód, przed 

siebie , w kierunku nadlatują-

cej piłki. Utrzymuj pozycje 

bokiem. 

Uderz piłkę prze sobą, 

zaciśnij chwyt tak aby  

ustabilizować pozycje 

główki takiety (prostopadle 

do kortu). 

Prowadź rakietę w kierunku 

uderzenia, powoli otwierając 

barki w kierunku siatki. 

Po zakończeniu uderzenia rozluźnij mięśnie  kończąc ruch 

głęboko na plecach.  

BACKHAND LIFT OBURĘCZNY 

Wschodni bekhendowy 

(Eastern Backhand) 

Podstawa palca  wskazującego prawej ręki—2, lewej ręki 7. 

Zachodni bekhendowy

(Western Backhand)

Podstawa palca wskazują-

cego prawej ręki—1, lewej 

ręki—7 

Szybkość  ***** 

Rotacja ***  
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(1) Ustaw się prawym bokiem do siatki. Prawą ręką złap rakietę chwytem wschodnim 

bekhendowym,  odprowadź rakietę za siebie.. Lewą ręką podrzuć piłkę lekko przed 

siebie po czym  złap rączkę. Uderz BH. (2)  Jak poprzednio ustaw się bokiem z 

przygotowanym zamach, opuść lekko główkę rakiety. Po dorzucie piłki przez part-

nera uderz BH. (3) Ustaw się w pozycji tenisowej (przodem do siatki), po dorzucie 

partnera, szybko wykonaj zamach , ustaw się i uderz BH. Wróć do środka kortu. (4)

To samo ćwiczenie wykonaj po dobiegu (2-3 metry w bok). 
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ABC … . Bekhend Lift ABC … . Bekhend Lift oburęczny 

O buręczny BH, wbrew pozo-

rom jest uderzeniem bardzo natu-

ralnym. Gracze początkujący często 

narzekają, że trzymając rakietę 

oburącz czują się „skrępowani”.  

Trudno im prawidłowo uderzyć w 

piłkę. Kluczem do sukcesu jest, 

odpowiedni chwyt (np.. wschodni 

BH), skręt barków i uderzenie piłki 

lekko przed sobą. Nie przejmuj się 

nieudanymi próbami.  Uderzaj w 

piłkę „ruchem wahadłowym”, wyko-

rzystując pracę ramion. Nie naduży-

waj stawów nadgarstkowych.  Wy-

obraź  sobie, że rzucasz ringiem lub 

„freezby”. Pamiętaj, że oburęczny 

BH wymaga bardzo starannego 

ustawienia się przed uderzeniem. 

1 



P amiętaj, aby dorzucać piłkę płasko (nisko 

nad siatką), tak  żeby osoba  odbijająca była 

zmuszana do stosowania „lifta” . Tego typu 

dorzut pomaga w nauce prowadzenia główki 

rakiety z dołu ,w przód—do góry. 

ABC … . Backhand Lift oburęczny RADA TRENERA 

Metodyka nauczania bekhendu jest bardzo podobna do nauki forhendu. W opinii wielu 

trenerów bekhend jest nazywany forhendem granym drugą ręką. Mechanika uderzenia 

jest niemalże identyczna. Pamiętaj, że chwyt oburęczny wymaga bardzo precyzyjnej pracy 

stóp. 

BH—Błąd— Korekta 

„Bejsbolowy Zamach”  - (1) ugięcie ramion w stawie łokciowym w 

trakcie  zamachu, główka rakiety podniesiona zbyt wysoko (2) i blisko 

tułowia. Uderzenie z góry—w dół, nadanie piłce rotacji wstecznej.  

KOREKTA: trzymaj łokieć prawej ręki prosto w trakcie zamachu. 

Przejście z BH  oburęcznego,  na BH 

jednoręczny. Zbyt wczesne wypusz-

czenie rakiety z lewej dłoni. KOREKTA: 

trzymaj rączkę rakiety oburącz do 

momentu zakończenia uderzenia.  

„Krzyżowanie przedramion” - w monecie uderzenia w piłkę, przed-

ramiona krzyżują się (KONTUZJA—mocne przeciążenie stawów 

nadgarstkowych). KOREKTA: wyprowadź uderzenie w przód, tak 

aby łokcie i stopka rakiety były zwrócone w kierunku siatki. 

„Uderzenie prostymi rękoma” - faza zama-

chu—uderzenia i odmachu wykonana jest 

prostymi rękoma. KOREKTA: po uderze-

niu , rozluźni ramiona  wyprowadzając 

rakietę za plecy. 
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Zawodnicy grający BH jednorącz dłoń ręki  wspomagające uderzenie  trzymają za 

„serce” rakiety. Zainicjuj zamach skrętem barków, zmień chwyt (1-2). Płynnie odpro-

wadzaj rakietę za siebie („bark pod brodę”). Opuść główkę rakiety lekko pod piłkę. 

Wyprostuj ramię, uderz piłkę przed sobą. Główka rakiety prostopadle do kortu. 

Kontynuuj uderzenie prowadząc rakietę w kierunku uderzenia.  Noga zakroczna 

utrzymuje kontakt z kortem, ręka wspomagająca mocno z tyłu (łączenie łopatek). 

Odmach w przód—łukiem nad lewy bark. 

Zmień chwyt rakiety (2). Odprowadź główkę rakiety nad bark, za głowę. Otwórz płaszczyznę rakiety. 

Prostując przedramię uderz piłkę w bok, lekko przed sobą. Kontynuuj ruch ramienia w kierunku 

uderzenia. Ramię wyprostowane, nadgarstek zablokowany. Noga zakroczna utrzymuje kontakt z 

kortem, ręka wspomagająca mocno z tyłu (łączenie łopatek). Nie nadużywaj rotacji, uderz w piłkę, 

jeżeli zbyt mocno otworzysz  rakietę piłka  nabierze dużej rotacji, ale będzie krótka, defensywna. 
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 Doskonalenie BH            Doskonalenie BH 
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W doskonaleniu BH staraj się wykorzystać rady, które podałem przy omawianiu pracy nad 

FH. Jeżeli  jesteś początkującym graczem wybierz BH  oburęczny. Pomoc w uderzeniu 

drugiej ręki zapewni tobie  większą kontrolę  nad piłką. Szybciej opanujesz prawidłowy 

zamach, boczne ustawienie do uderzenia. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby w przyszłości 

naturalnie przejść na  BH jednoręczny. 

RADA TRENERA 

BH po przekątnej Odwrotny BH po przekątnej 

BH po prostej BH przez środek 

P racując nad BH oburęcznym, pamiętaj o starannym ustawianiu się do piłki. W odróżnieniu od 

BH granego jedną ręką prawidłowy dystans do piłki ma kluczowe znaczenie dla skuteczności ude-

rzenia. W doskonaleniu BH możesz  wykorzystać tzw. „wędkę” - piłkę zwieszona na sznurku przy-

czepionym do np.. kija od szczotki. 
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Wolej FH 

Rakieta wysunięta lekko przed siebie, 

wysoko główka, chwyt kontynentalny. 

Balans dynamiczny, wszystkie stawy 

lekko ugięte, koncentracja na piłce. 

Skręć barki, odchyl nadgar-

stek, ustaw głowę rakiety 

równolegle do siatki. 

Płynnie prostuj ramię, prowa-

dząc główkę rakiety w kierunku 

piłki. Uderz piłkę przed sobą, 

lekko z góry-w przód– do dołu. 

Zablokuj nadgarstek. Top rakiety 

lekko odchylony, ustawiony do 

góry. 

Kontynuuj krótki ruch zabloko-

wanej rakiety w kierunku ude-

rzenia. Nie  przeciągaj uderze-

nia. Wejdź lewą noga w ude-

rzenie. 

Rakieta wysunięta lekko przed siebie, 

wysoko główka, chwyt kontynentalny. 

Balans dynamiczny, wszystkie stawy 

lekko ugięte, koncentracja na piłce. 

Skręć barki (prawy bark w 

kierunku siatki), jednocześnie 

odprowadzając główkę rakiety, 

w tył, za siebie. 

Uderz piłkę prze  sobą lekko 

z góry-w przód– w dół.  

Płaszczyzna rakiety lekko 

otwarta. Wejdź prawą nogą w 

uderzenie. 

RADA TRENERA 

Technika woleja w porównaniu z pozostałymi uderzeniami wydaje się bardzo prosta. I 

w istocie tak jest, co nie oznacza, że równie łatwo skutecznie  stosować ją w grze. 

Chcąc dobrze operować wolejem zawodnik musi dysponować doskonałym refleksem, 

antycypacją, umiejętnością blokowania główki rakiety, zwinnością. 

Chwyt kontynentalny 

Podstawa palca  wskazu-

jącego prawej ręki—2. 

W  zależności od sytuacji na korcie zawodnik może uderzyć tzw. wolej  

„przygotowawczy” (1) - długi mający na celu poprawę pozycji i próbę zakończenia 

punktu w następnej piłce., lub wolej „kończący” (3) - grany kątowo, zdecydowanie. 

Wolej zagrywany, tuz za siatkę nazywamy „stop wolejem” (2). 

Uderzając wolej trzymaj główkę 

w górze. Nie prostuj nadgarstka, 

nie szarp gwałtownie rakieta. 
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 Wolej BH 
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Uderzenie poprzez zgięcie 

nadgarstka. KOREKTA: zablokuj 

nadgarstek, trzymaj główkę 

rakiety zwróconą do góry. 

Uderzenie poprzez zgięcie 

nadgarstka. KOREKTA: zablokuj 

nadgarstek, trzymaj główkę 

rakiety zwróconą do góry. 

„Ścinanie piłki” podkładanie 

główki rakiety pod piłkę. Nada-

wanie zbyt dużej rotacji wstecz-

nej. KOREKTA: prowadź rakietę w 

przód, w kierunku uderzenia, 

główka rakiety po uderzeniu 

znajduje się nad taśmą siatki. 

„Uderzenie za sobą”. Brak kontroli, zagrożenie kontuzja 

nadgarstka. KOREKTA: trzymaj łokcie przed sobą, blisko 

tułowia. Staraj się uderzyć piłkę  wcześnie przed sobą. 

„Patelnia”  - uderzenie woleja  chwytem forhendowym. 

Brak skrętu barków przy FH, mocno ugięty łokieć. 

KOREKTA: złap chwyt kontynentalny, wysuń rakietę 

przed siebie, zablokuj łokcie. Przed uderzeniem skręć 

barki bokiem do siatki. 

P amiętaj o zmianie pozycji przy uderzaniu woleja. W porówna-

niu z ustawieniem tenisisty przy grze z głębi kortu, (1A), pozycja 

wolejowa (1)  charakteryzuje się wyższym ustawieniem główki rakie-

ty ,oraz  większą przestrzenia pomiędzy tułowiem a rakietą. 

Wolej Błąd—Korekta Wolej Błąd—Korekta 
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ABC … . Wolej FH—BH  Krok 1—2 

 Ćwiczący przodem do siatki, dłonie złączone,  wysunięte przed siebie. Partner dorzuca piłkę 

na zmianę, raz na stronę FH, raz na stronę BH.  Złap piłę przed  sobą, z jednoczesnym wejściem 

lewej stopy do FH, prawej do BH. PAMIĘTAJ: chwyt palcami skierowanymi do góry. 

ABC … . Wolej FH—BH  Krok 3 

Wysuń rakietę przed siebie. Połóż otwartą dłoń na strunach, 

zsuń  na „serce” rakiety. Partner wykonuje dorzut piłki, skręć 

barki bokiem (BOK) - zablokuj nadgarstek, dynamicznie dostaw 

główkę rakiety do piłki (BLOK) . 

ABC … . Wolej FH—BH  Krok 3A 
ABC … . Wolej FH—BH  Krok 4 

Ćwiczenie identyczne jak w „Kroku 3” tylko po stronie 

BH. Pamiętaj nie zmieniaj chwytu rakiety. 

Ustaw się przodem do siatki, złap rakietę chwytem kontynen-

talnym, wysuń przed siebie. Po dorzucie piłki przez partnera, 

skręć barki bokiem, wejdź w uderzenie lewą stopą, „zablokuj” 

nadgarstek. „Top” rakiety cały czas w górze. 

TENIS 



Ustaw się przodem do siatki, złap rakietę chwytem kontynentalnym, wysuń przed siebie. Po 

dorzucie piłki przez partnera, skręć barki bokiem, wejdź w uderzenie lewą stopą, „zablokuj” 

nadgarstek. „Top” rakiety cały czas w górze. 

ABC … . Wolej FH—BH  Krok 4A 

Ustaw się przodem do siatki w 

pozycji „wolejowej”. Partner 

dorzuca piłki na zmianę, FH—

BH. Staraj się uderzać piłki 

prze sobą. Łokcie wysunięte 

do przodu, nadgarstek 

zablokowany. 

RADA TRENERA 

Nie zniechęcaj się po pierwszych nieudanych próbach. Wielu grających 

rezygnuje z nauki gry woleja na rzecz uderzeń z głębi kortu. Bądź cier-

pliwy. Graj dużo debla, pilnuj techniki uderzenia, głowa rakiety zawszy w 

górze. Blokuj nadgarstek. Nie podbiegaj do siatki zbyt blisko, narazisz się 

na loba, a także zbyt daleko—otworzysz przekątne, będziesz zmuszony 

grać trudne półwoleje. 
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Sprawdź swój Wolej 

Wynik V_FH 

 

Wynik V-BH 

 

Test 100 piłek—Wolej FH—BH. 

Ćwiczący uderza po 10 piłek  V-FH po przekątnej, V-FH po prostej, V-BH po przekątnej, V-BH po 

prostej. 

T echnika woleja jest jedną z prostszych technik tenisowych. Biomecha-

nicznie ruch jest prosty i krótki. Dlaczego więc tak mało tenisistów perfekcyj-

nie operuje wolejem ? Problem gry skutecznym wolejem nie leży tak na-

prawdę w samej technice tego uderzenia. Decydującymi czynnikami są do-

skonały refleks, antycypacja oraz specyficzne „czucie piłki „. Ważną jest także  

umiejętność „blokowania nadgarstka”. Siła woleja nie jest generowana po-

przez długi zamach, tak jak ma to miejsce przy uderzeniach po koźle. Wyko-

rzystywany jest tu tzw. „efekt ściany”. Polega on na tym, że im mocniej ude-

rzysz piłkę o ścianę, tym szybciej ona do ciebie wróci (ściana nie porusza 

się) .W taki sam sposób piłka przy woleju dostaje przyspieszenia , jeżeli za-

wodnik potrafi odpowiednio zablokować nadgarstek. 
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RADA TRENERA 

Z aczekaj na odpowiedni moment na atak. Nie biegnij do siatki, bez przygotowania. Atakuj w momencie,  

kiedy przeciwnik jest w defensywie, zaskocz go (atak w drugie tempo). Szybko pokonaj dystans dzielący ciebie 

od siatki. Biegnąc zmień chwyt rakiety na „kontynentalny „(2). Wysuń ją lekko przed siebie. Jeżeli jesteś wyso-

kim graczem (ok. 190 cm) ustawiaj się w strefie 1 (ok 2,5 od siatki) w innym przypadku wybierz strefę 2. Nigdy 

nie zatrzymuj się na środku kortu w tzw. „martwej strefie” jest to najgorsze miejsce do gry. Narażasz się tam 

na minięcia, grę półwolejem, łapanie piłek autowych. 

P racuj nad swoim wolejem. Pomimo, że na pierwszy rzut oka technika wykonania wydaje się prosta, jest to 

uderzenie z którym „trzeba się urodzić”. Wykorzystuj „geometrie kortu”. Woleje przygotowawcze graj długo, 

precyzyjnie, nie  uderzaj z maksymalną siłą (1-4). Woleje kończące kieruj do linii bocznej, tak aby  dystans pomię-

dzy piłką, a przeciwnikiem był jak najdłuższy (2-5). Stop wolej nie staraj się grać tuż za siatkę (3-5FH-6). Piłka po 

koźle powinna odbić się do góry, zmuszając przeciwnika do dobiegu, a nie w przód w kierunku linii końcowej. 

Doskonalenie V (FH—BH)            Doskonalenie V (FH—BH) 

Bardzo dobrym ćwiczeniem doskonalącym woleja  jest gra tie-breaków na pola serwisowe tylko wolejem. 

Obaj zawodnicy ustawiają się za liniami serwisowymi , ten który wygrał losowanie i wybrał serwis podaje piłkę 

z FH (bez kozła). ma tylko jedno podanie.  Odbierający musi zagrać piłkę wolejem. Punkt traci ten który 

popełni błąd lub piłka skozłuje na jego polu.  Można tez w ten sam sposób grać debla. 
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Ustaw się bokiem do 

siatki. Wysuń ramiona 

przed siebie, główka 

rakiety skierowana w 

kierunku siatki. 

Płynnie opuść obydwa 

ramiona w dół, po 

czym zacznij  wyprowa-

dzać  je do góry. 

Trzymaj główkę rakiety 

skierowaną do góry, wy-

rzuć piłkę w górę, lekko 

przed siebie. 

Załóż rakietę za plecy, 

płynnie otwieraj barki w 

kierunku siatki, jedno-

cześnie wyprowadzając 

uderzenie. 

Tuż przed uderzeniem 

ustaw główkę rakiety rów-

nolegle do siatki (pronacja 

nadgarstka). 

Uderz piłkę prze sobą, 

na optymalnym zasię-

gu. 

Błyskawicznie zegnij 

nadgarstek, utrzymu-

jąc łokieć ramienia  

wysoko (przybicie). 

Prowadź ramie—rakietę 

w kierunku uderzenia, 

zakończ ruch obszernie, 

uciekając rakietą do 

boku. 

Chwyt—”kontynentalny” -  2. 

Serwis—”PŁASKI” 

Najszybszy, piłka uderzana z góry w 

dół bez rotacji. 

Serwis—ŚCIĘTY” 

Piłce zostaje nadana rotacja bocz-

na, po koźle ucieka do boku. 

Serwis—”KICK”. 

Piłka uderzona topspinem, po koźle 

odskakuje do góry. 

RADA TRENERA 

Perfekcyjne opanowanie techniki podania  ma kluczowe 

znaczenie w meczu tenisowym. Wygrywając swoje gemy 

serwisowe znacznie zwiększamy szanse wygrania spotkania. 

Nie koncentrujcie się tylko na pracy nad serwisem płaskim, 

jest on efektowny, lecz często zawodzi. To zazwyczaj drugie 

podanie decyduje o jakości twojej gry. Pracuj nad podania-

mi rotacyjnymi, tak abyś nie czuł niepotrzebnego stresu przy 

drugim podaniu.  Bądź agresywny 

PODANIE—SERWIS PŁASKI PODANIE—SERWIS PŁASKI 



ABC … Serwis Płaski      Krok 1 ABC … Serwis Płaski  Krok 2 

Bokiem do siatki, chwyt—2, rakieta założo-

na za plecy, łokieć wysoko (1). Poprzez 

wyprost przedramienia , wyprowadzenie 

rakiety rama do uderzenia (2).. 

(3) Tak jak w poprzednim ćwiczeniu, pro-

nacja przedramienia nad głową (ustawienie 

główki rakiety równolegle do siatki), (4) 

szybkie zgięcie nadgarstka—”przybicie”. 

Krok 3 

Rakieta założona za plecy, wyrzut piłki w górę, lekko przed siebie. Uderzenie. Główka 

rakiety ustawiona równolegle do siatki, zgięcie nadgarstka, zawieszenie łokcia. Główka 

rakiety po uderzeniu skierowana do kortu, łokieć do góry 

Krok 1 –2 –3 – wykonujemy 

na małe pola.   Ćwiczący 

ustawiają się za linia serwi-

sową. Żeby nie nadużywali 

siły starają się uderzać tak, 

aby piłka skozłowała dwa 

razy w polu gry.  
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T rzymaj rakietę za sobą, główką skiero-

wana do góry. Druga ręka wykonuje symu-

lacje wyrzutu piłki. W pierwszej fazie wyrzu-

caj piłkę i łap (bez uderzenia). w momencie, 

kiedy ustabilizujesz precyzje wyrzutu wyko-

naj uderzenie. W chwili wyrzutu lekko ugnij 

kolana, wypchnij biodra do przodu, odchyl 

barki od piłki (tułów w pozycji „ napiętego 

łuku”). Pamiętaj o wykonaniu „przybicia” - 

główka rakiety w stronę kortu, łokieć do 

nieba.  
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S ymulacja wyrzutu piłki z zama-

chem. Ręka z rakietą odprowadzona 

obszernie dołem—za siebie—do góry. 

Ręka wyrzucająca piłkę wysoko do 

wyprostu. Ruch płynny jednoczesny, 

lekko przyśpieszony. Najpierw bez 

wyrzutu piłki, potem z wyrzutem. Nie 

zginaj nadgarstka w końcowej fazie 

wyrzutu, otwórz dłoń tak, aby piłka 

sama wyleciała z dłoni. Przy prawidło-

wym wyrzucie piłka nie powinna się 

mocno obracać (ustaw się za linią 

końcową). 

ABC … Serwis Płaski  Krok 4 

ABC … Serwis Płaski  Krok 5 

W ykonaj pełne podanie. Zacznij od pozycji serwi-

sowej. Rozluźnij mięśnie. pamiętaj o chwycie kontynen-

talnym. Doskonal synchronizację wyrzutu z zamachem. 

Staraj się, aby ruch był wykonywany płynnie i obszernie. 

Doskonal swój serwis. Ćwicz podanie w różnych kierunkach  (do 

środka, na zewnątrz, centralnie). Serwuj na oba kara serwisowe 

(równowagi jak i przewagi). Pracuj  nad prędkością podania, jak i 

kontrolą. Bądź cierpliwy. 

RADA TRENERA 

Pamiętaj, że serwis 

możesz ćwiczyć sam. 

Jeżeli opanujesz podsta-

wy techniki uderzenia 

pracuj nad nim w wol-

nych chwilach. Korzystaj 

z zapisu wideo. 

Podanie Błąd—Korekta 

Serwis wykonany chwytem forhendo-

wym ze złą koordynacją wyrzutu z 

zamachem. KOREKTA: przed uderze-

niem sprawdzaj chwyt, prowadź rakietę 

tak jakbyś rzucał piłką. 

Źle poprowadzony odmach 

po uderzeniu. Często nastę-

puje bolesne uderzenie w 

piszczel, lub rzepkę. KOREK-

TA: prowadź dłoń do lewej 

kieszeni. 

Uderzanie hakiem bez założe-

nia rakiety za plecy. Uderzanie 

prostym ramieniem. KOREKTA: 

Po wyprowadzeniu rakiety w 

górę mocno zginaj łokieć—”

wkładaj rakietę do plecaka”. 

Podanie topspinowe wymaga wyrzutu piłki mocno za siebie. Kontakt rakiety z piłką następuje przy mocno  

zgiętym nadgarstku (przeciągnięcie strun na piłce z 5 do 1). Przy serwisie slajsowanym piłkę uderzamy lekko z 

boku (przeciągnięcie strun na piłce z 8 do 4).  
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Sprawdź swoje SV 

Wynik SV 

 

 

 

 

Test 100 piłek—Serwis. 

Ćwiczący wykonuje serię serwisów po 5 piłek: strefa zewnętrzna prawego kara, strefa przyśrodkowa pra-

wego kara, strefa zewnętrzna lewego kara, strefa przyśrodkowa lewego kara. Do punktacji za celność 

dodajemy punkty za siłę uderzenia. 

RADA TRENERA 

T ak naprawdę podanie jest jedyną techniką w tenisie, gdzie tylko ty decydujesz o sile, rotacji, kierun-

ku itd.. Inne uderzenia są częściowo zależne od przeciwnika. Mając bardzo dobry serwis często zdoby-

wasz bezpośrednio punkt (as) lub zyskujesz  przewagę sytuacyjną na korcie. Dobrą praktyką jest treno-

wanie podania na każdym treningu .Żeby serwis był skuteczną bronią wcale nie musisz mieć dwóch 

metrów wzrostu i  uderzać z prędkością 220 km/h. Decydującym czynnikiem jest tu zaskoczenie i 

plasnig. Obserwuj Rogera Federer’a—moim zdaniem jest on jednym z najskuteczniej serwujących 

zawodników naszej ery. 
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RADA TRENERA 

W latach 70—tych lob był kojarzony z techniką defensywną. Zawodnik zepchnięty do 

obrony często w  ostateczności wykorzystywał loba. Wraz z pojawieniem się rakiet 

metalowych, a  potem kompozytowych  zawodnicy dostali możliwość grania z  rota-

cjami. Pojawił się topspin, agresywna, bardzo duża rotacja awansująca. Zaczęto tą 

rotację wykorzystywać przy graniu loba. I  tak uderzenie czysto defensywne stało się  

uderzeniem często, bezpośrednio przynoszącym punk. 

BH Lob 

FH Lob 

L
o

b
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RADA TRENERA 

Smecz wbrew pozorom nie jest uderzeniem łatwym. Bardzo dokładnie ustawiaj się do 

piłki. Staraj się  wykonywać drobne kroczki, są one dokładniejsze. Lewą rękę trzymaj 

wysoko w górze, aż do momentu wyprowadzenia uderzenia. Nie zginaj gwałtownie nad-

garstka chcąc „zabić tzw. gwoździa”. Bardzo często takie działanie kończy się zagraniem 

w siatkę. Staraj się smeczować głęboko, ewentualnie mocno, kątowo, do boku. 

SM FH 
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SM BH 

Ż eby lob był skuteczny, musisz  wybrać  odpowiedni moment. Graj loba w momencie, 

kiedy przeciwnik wbiega bardzo blisko siatki. Bezpiecznie jest uderzać loba po przekątnej, 

redukujesz szanse popełnienia błędu—autu. Jeżeli przeciwnik gra „pod słońce” graj loba 

wysoko, bierz pod uwagę wiatr, często on spycha piłkę. Poza lobem defensywnym, gra-

nym z rotacją wsteczną, pracuj nad lobem topspinowym. 

UDERZENIA SPECJALNE 

Odegranie piłki w pozycji tyłem do siatki, pomiędzy nogami—tzw. „Hot Dog”. Uderzenie ofensywne, bar-

dzo widowiskowe, często wykorzystywane przez zawodników w sytuacji gdy piłka zagrana po lobie  jest 

zbyt nisko nad kortem aby można było wykonać klasyczne uderzenie z FH—BH. 
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RADA TRENERA 

T enisista w trakcie meczu wykonuje od 300 do 500 sprintów w różnych kierunkach. 48% dystansu 

to bieganie do boków, 47% w skosy—przód i przód, tylko 5% w tył. Najczęściej są to odcinki o 

długości od 3-5 metrów. Technika dobiegu do piłki, uderzenia i  powrotu jest  różna w zależności 

od nawierzchni kortu. Na kortach ceglanych zawodnicy  wykorzystują tzw. „doślizg”, na betonie 

wymagane są drobne, precyzyjne kroczki, podobnie jak na kortach trawiastych.  Pracując nad sku-

tecznym poruszaniem się na korcie szczególny nacisk kładzie się na: 

 Pozycje startową—tenisową 

 Naskok (Split Step) 

 Pierwszym krokiem 

 Krokiem odstawno-dostawnym do boku 

 Krokiem skrzyżnym (szybkim powrotem) 

 Przejściem krokiem skrzyżnym do kroku od-

stawno-dostawnego 



Naskok (Split Step) 

Krok odstawno—dostawny do boku 

„Pierwszy krok” 

Krok skrzyżny do boku 

Krok odstawno—

dostawny do tyłu 

„Power Step” 
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Wyjście z uderzenia, przejście z kroku skrzyżnego do odstawno—dostawnego 
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U miejętność szybkiej zmiany kierunku biegu podczas gry jest jednym 

z fundamentów sukcesu na korcie. Bieganie z rakietą w dłoni w znaczący 

sposób różni się od klasycznej formy biegu. Start — dobieg do piłki — 

Tenisiści w trakcie meczu  

przebiegają średnio ok.4,8 

km, co klasyfikuje ich na trze-

cim miejscu po piłkarzach 11 

km i  hokeistach 9 km. 

 

Jak szybko biegasz po korcie ? 

F orma sprawdzianu umiejętności poruszania się po korcie w trzech różnych 

kierunkach. Zawodnik na sygnał—”start” ma za zadanie jak najszybciej pokonać 

wyznaczoną trasę  opartą na liniach tenisowych. 1-5-8—bieg przodem, 2-4-7-9-

11—krok odstawano-dostawny, 3-6-10—bieg tyłem (około 66 metrów). 
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Bieg J.Connorsa. 

Składa się z siedmiu odcinków, 1-

3—krok odstawano—dostawny, 2-

5-7—bieg przodem, 4-6—bieg 

tyłem (około 72 metry). 

Bieg Spaldinga. 

Tenisista biegnąc przodem do siatki 

ma za zadanie obiec cztery piłki 

rozstawione na korcie w określonej 

kolejności . W trakcie biegu nie mo-

że obrócić się tyłem do siatki. 

Sprawdzian zbierania piłek -”Pająk”. 

Zawodnik na sygnał—”start” ma jak najszybciej zebrać 

piłki rozłożone na korcie ( po jednej) i położyć je w 

wyznaczonym polu. Piłki muszą być zbierane  w okre-

ślonej kolejności (praworęczni od 1,  leworęczni od 5).  

Ocena w % Dziewczęta Chłopcy 

< 90 

90 

80 

70 

60 

50 

40 

30 

20 

10 

>10 

16,6 

16,7-16,9 

17,0-17,2 

17,3-17,5 

17,6-17,7 

17,8-17,9 

18,0-18,4 

18,5-18,6 

18,7-18,9 

19,0-19,3 

19,4 

15,0 

15,1-15,5 

15,6-16,7 

15,8-16,1 

16,2-16,4 

16,5-16,6 

16,7-16,9 

17,0-17,3 

17,4-17,9 

18,0-18,3 

18,4 

S kakanka w dyscyplinach sportu, 

w których duże znaczenie ma szyb-

ka praca stóp, dynamiczny balans, 

odbicie, zmiana kierunku jest nie-

zbędnym przyborem. Skutecznie 

wzmacnia staw skokowy, mięsień 

dwugłowy łydki. Rozwija poczucie 

rytmu, koordynacje. Pomaga szybko 

rozgrzać organizm z wykorzysta-

niem niewielkiej przestrzeni. 

 K M 

Podskoki obunóż, obroty w 

przód, 60 s. 

Bieg w miejscu, obroty do tyłu 

w ciągu 30 s. 

180 

70 

190 

75 
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Systemy rozgrywek 

System „Pucharowy” 

System „Pucharowy z Turniejem Pocieszenia” 

System „Do dwóch przegranych meczy” 

 

 

 

 

 

W  zawodowej rywalizacji tenisowej (ATP, 

WTA) najczęściej wykorzystywany jest system 

pucharowy. Tylko w drużynowych—

narodowych rozgrywkach mężczyzn (Puchar 

Davisa) i kobiet (Puchar Federacji) spotkamy 

system grupowy połączony z systemem pucha-

rowym. W rozgrywkach rekreacyjno-

sportowych  często wykorzystywane są inne 

systemy, które  pozwalają zawodnikowi na 

rozegranie większej ilości meczy pomimo 

porażki. 

System „Każdy z każdym”. 

System ten polega na tym, że każdy zawodnik rozgrywa mecz z każdym w turnieju (grupie). Jest on bardzo spra-

wiedliwy, lecz wymaga rozegrania dużej ilości meczów (w zależności od ilości osób grających). Poniżej wzór, który 

pozwala szybko obliczyć liczbę spotkań, na przykładzie 8 zawodników (28 spotkań). 

 

 

System „Chalang’owy” 

System ten polega na rozgrywanie meczów o każde miejsce. Stosowany jest po rozegraniu turnieju, w wyniku 

którego powstaje lista rankingowa klasyfikująca zawodników od numeru 1 dalej. Zawodnicy walczą o jedną pozycję 

wyżej. Na przykład zawodnik numer 2 wyzywa na pojedynek zawodnika  1, jeżeli wygra zajmuje pozycje numer 1, 

przegrany tego pojedynku gra o pozycje numer 2 ze zwycięzca meczu pomiędzy zawodnikami numer 3 i 4. Jeżeli 

zawodnik numer 2  przegra z jedynką to musi zagrać mecz o potwierdzenie pozycji ze zwycięzcą meczu zawodni-

ków 3 i 4. 

System „Grupowy” 

System ten polega na podzieleniu zawodników w drodze losowania na przykład na dwie grupy. W grupach za-

wodnicy grają mecze „każdy z każdym”. Po rozegraniu wszystkich meczy pierwszy zawodnik z grupy A gra z 

drugim zawodnikiem grupy B i analogicznie pierwszy zawodnik grupy B gra z drugim zawodnikiem grupy A. 

Zwycięzcy  grają o miejsca 1-2, przegrani o  miejsca 3-4. 



Adam Królak -”Tenis dla dzieci, 

nauczycieli i rodziców” 

Andrew Magrath - „Tenis. Doskonal 

swoja grę”. 

Peter Scholl—”Jak grać w tenisa”. 
Tom Sadzeck—”Tenis.  

Przewodnik gracza”. 

 Warto przeczytać  
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