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Ćwiczenia nr 2. 

 
mgr Krzysztof Juśkiewicz 

ABC Forhend – ABC Bekhend. Wprowadzenie. 
Teoria: Pole gry (kort – linie – siatka). Rodzaje nawierzchni. 
Sposoby podnoszenia piłek z kortu z wykorzystaniem rakiety. 
Rzuty – toczenia piłek – wahadłowy ruch ramion (naśladowanie FH – BH). 
Pozycja boczna (zamknięta, naturalna). 
Mini Tennis, Mini Tie-break, Gem. 
 

Lp. Zadanie Opis Organizacja/Uwagi Kod 

1. „Do siatki i z 
powrotem” 

Ćwiczący ustawieni w czterech 
rzędach (linia końcowa – twarzą 
do siatki), po dwa rzędy na 
każdej stronie kortu. Każdy z 
ćwiczących ma rakietę (patrz 
chwyt kontynentalny – ćwiczenia 
nr 1, Lp. 5) , pierwsza osoba z 
rzędu dodatkowo otrzymuje 
piłkę, którą kładzie na główce 
rakiety.  

1. Na sygnał „Start” 
pierwsze osoby z rzędów 
starają się dobiec do 
siatki, tak aby piłka nie 
spadła i wrócić na linie 
końcową, przekazując 
piłkę kolejnej osobie. 
Warianty rakieta 
trzymana oburącz, w P-
L(R). 

2. Jw. ćwiczący biegną do 
siatki podbijając piłkę 
rakietą trzymaną w  PR, 
wracają w LR. 

*(dalszy opis i demonstracja w 
trakcie ćwiczeń). 

 
 
 
 

 
 

10 minut  

P-D 
P-M 
P-DR 

2. „Podnosimy 
piłki z kortu”. 

Ćwiczący uczą się podstawowych 
sposobów podnoszenia piłek z 
kortu z wykorzystaniem rakiety. 

 
 

10 minut 

P-D 
P-M 
P-DR 

3. „Toczenia, 
rzuty piłek w 

parach” 

1. Ćwiczący ustawieni są w 
parach naprzeciwko 
siebie, na linii bocznej 
singlowej, twarzą do 

 P-D 
P-M 
P-DR 
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środka kortu (jedna piłka 
na parę). Piłka trzymana 
oburącz. Starają się rzucić 
piłkę po koźle, do 
partnera ruchem 
wahadłowym od dołu – w 
przód – do góry, poprzez 
skręt barków, 
dostawienie stopy w 
kierunku rzutu i wyrzut 
piłki (rys. A).  

2. Jw. toczenie piłki do 
partnera, naprzemiennie 
z P-L(S). Głowa prosto, 
plecy prosto. 

3. Jw. toczenie piłki do 
partnera, starając się 
wcelować w rakietę 
ustawiona, główką do 
kortu, pomiędzy 
rozstawionymi stopami 
(rys. B). 

4. Jw. rzut piłki oburącz po 
koźle na przemian z P-
L(S). Staramy się, aby 
piłka po skozłowaniu 
wpadła na główkę rakiety 
trzymaną przed sobą 
przez partnera (rys. C). 

5. Jw. w parach, rakieta 
trzymana oburącz (ręka 
dominująca „chwyt 
kontynentalny”), toczenie 
piłki do partnera 
naprzemiennie z P-L(S)  
rys (D). 

6. Jw. ćwiczący ustawienie 
pomiędzy znacznikami 
rozstawionymi w 
odległości około 2 
metrów. Tocząc piłkę 
rakietą starają się 
wcelować do „bramki”. 
Partner próbuje 
zatrzymać piłkę, 
trzymając rakietę oburącz 
rys (D1). 

 
(skręt barków w prawo – 
lewo, dostawienie prawej 
- lewej stopy w przód – 
skos, rzut i odwrotnie). 
Staramy się, aby piłka 
skozłowała za linią 
środkową. 
 

5 minut 
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(1-6) 30 minut 

4. „Gramy 
gema” 

 
Ćwiczący w parach po obu 
stronach siatki. A trzyma piłkę, B 
puszkę. Następuje losowanie 
(wybór – podanie – strona). Ta 
osoba, która wybrała podanie 
wykonuje rzut piłki oburącz od 
dołu dowolnie z P-L(S). Piłka musi 
przelecieć nad siatką i skozłować 
w pole serwisowe (rys. E). 
 * dalszy opis i demonstracja w 
trakcie ćwiczeń. 

 

 
 

15 minut 

P-D 
P-M 
P-DR 

5. 
 

„Mini tenis  -
Mini tie-
break” 

Ćwiczący w parach, ustawieni po 
obu stronach siatki za linią 
serwisową. Rakieta trzymana 
oburącz (ręka dominująca „chwyt 
kontynentalny”), jedna piłka 
gąbczasta na parę. Zaczynamy 
rozgrzewką – 5 minut. Ćwiczący 
odbijając piłkę starają się oswoić 
z kozłem, sprężystością piłki. 
Polem gry jest pole serwisowe 
kortu.  
*(Dalszy opis i demonstracja w 
trakcie ćwiczeń). 

 

 
10 minut 

 
P-D 
P-M 
P-DR 
 

6. Konserwacja 
kortów / 

Omówienie 
zajęć. 

Przypomnienie sposobów 
konserwacji kortów 
(„siatkowanie”). 
Omówienie kluczowych treści 
zajęć – pytania ? – zadania – 
temat kolejnych ćwiczeń.  

 

 
10 minut 

 

 

Opracował: Krzysztof Juśkiewicz MyTennis.pl 
 
 


