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Streszczenie. 1. Wstęp. Celem treningu podnoszenia ciężarów jest poprawa możliwości 
siłowych zawodników. Ich diagnostyka w makrocyklu rocznym pozwala na bieżącą kontrolę 
stosowanych obciążeń treningowych. Pełna diagnostyka możliwości siłowych powinna 
uwzględniać próby specjalistyczne i ogólne, a istotne dla praktyki trenerskiej jest wskazanie 

zależności między powyższymi próbami [1,2]. Celem pracy była ocena poziomu możliwości 
siłowych zawodników podnoszenia ciężarów w rocznym cyklu treningowym oraz próba 

określenia zależności pomiędzy próbami laboratoryjnymi a ukierunkowanymi stosowanymi w 
treningu podnoszenia ciężarów.2. Materiał i metody. Materiał badań stanowiły wyniki testów 
laboratoryjnychw postaci maksymalnych momentów sił mięśniowych głównych zespołów 
mięśniowych w statyce oraz prób maksymalnych możliwości siłowych w testach 

specjalistycznych przeprowadzonych w grupie 8 zawodników (wiek 18±4,34 – I pomiar 

03.2016, masa ciała 73,38±19,78 – I pomiar, 74,25±20,10 – II pomiar 06.2016, 75,25±20,01– 

III pomiar 09.2016, 77.31±19,71–IV pomiar 03.2017).3. Wyniki. Przeprowadzona analiza 

wyników pozwoliła na określenie istotnych zależności między uzyskiwanymi przyrostami 

względnych momentów sił mięśniowych a przyrostami względnych wartości obciążeń w 

próbach ukierunkowanych. Najsilniejsze zależności potwierdzono między wartościami 
przyrostów w rwaniu od kolan na siad a wartościami względnych momentów sił mięśniowych 
zginaczy stawu kolanowego (p<0,001), zginaczy i prostowników stawu biodrowego 

(p<0,001), oraz prostowników tułowia (p<0,001). 4. Wnioski. Przeprowadzony roczny 

trening spowodował istotny przyrost możliwości siłowych zawodników, który istotnie 
wpływał na przyrosty wyników testów ukierunkowanych w podnoszeniu ciężarów.  
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