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Streszczenie. 1. Wstęp. Jednym z głównych zadań trenera jest prowadzenie treningu 
zawodników w oparciu o znajomo ć ich możliwo ci siłowych w trakcie rozgrywek i mimo 

wahań formy utrzymanie jej na wysokim poziomie.  Programowanie mikrocyklu oraz 

jednostki treningowej dla siatkarzy stanowią ostatnie ogniwo przy planowaniu całego 
makrocyklu. Wymaga to dużego nakładu pracy, ale realizacja okre lonych założeń pozwala 

trenerom skupić się na ocenie i analizie przebiegu treningu oraz na wprowadzaniu 

ewentualnych korekt w metodach, formach i rodkach treningowych [1, 2, 3]. Celem pracy 

była ocena poziomu możliwo ci siłowych siatkarzy w mikrocyklu startowym w zależno ci od 
realizowanych jednostek treningowych. 2. Materiał i metody. Badania przeprowadzono na 

grupie 13-tu siatkarzy grających na poziomie drugiej ligi (wzrost 189.9±4.9 cm, masa ciała 
87.8±8.9 kg, wiek 23.1±2.5 lat). Rejestrowano momenty sił mię niowych prostowników 
stawu kolanowego w warunkach statyki przy pomocy urządzenia LR2-P (JBA Zb. Staniak, 

Poland). Badania przeprowadzono w 16 tygodniu makorocyklu. Pomiary wykonano cztery 

razy podczas każdej jednostki treningowej (przed treningiem, po rozgrzewce, po czę ci 
głównej oraz 15 minut po zakończeniu treningu) przez 5 dni (poniedziałek-piątek). 3. Wyniki. 

Nie stwierdzono istotnej statystycznie interakcji jednostka treningowa – próba. 

Zaobserwowano istotną różnicę pomiędzy pierwszymi próbami z poniedziałku i czwartku. 4. 

Wnioski. Wyniki wskazują na prawidłowy dobór ćwiczeń prowadzonej rozgrzewki 
wpływający na wzrost warto ci momentów sił mię niowych. Zasadne wydaje się 
zindywidualizowanie programu treningowego dla poszczególnych zawodników w jednostce 

treningowej. 
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