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I. Miejsce zgrupowania:     AQUA Żyrardów ul. Pileckiego 25/27 

II. Termin:      01-05.05.2019 

III. Kadra zawodnicza: 

 

Lp. Zawodniczka Rok ur. 
Wzrost 

[cm] 

Masa 

ciała [kg] 
Pozycja1 Klub Trener klubowy 

1. Adamczuk Aleksandra 2006 178,0 66,1 4, 5 MPKK Sokołów Podlaski Beata Jasińska 

2. Bajerska Natalia 2006 168,0 54,5 1, 2 UKS HURAGAN Wołomin Sławomir Bujniak 

3. Baran Alicja 2006 175,0 64,4 4 UKS HURAGAN Wołomin Krzysztof Dajnowiec 

4. Dmowska Weronika 2006 173,0 59,2 4 MPKK Sokołów Podlaski Beata Jasińska 

5. Dropińska Zuzanna 2006 153,0 50,0 1 UKS TRÓJKA Żyrardów Piotr Wacławek 

6. Gacka Zuzanna 2006 163,0 55,9 2 UKS TRÓJKA Żyrardów Piotr Wacławek 

7. Głowacka Hanna 2006 166,0 44,7 3 UKS TRÓJKA Żyrardów Łukasz Puchała 

8. Iszczuk Natalia 2006 167,0 49,7 3 MUKS Piaseczno Piotr Brzozowski 

9. Jańczuk Natalia 2006 153,0 42,6 2 MPKK Sokołów Podlaski Beata Jasińska 

10. Kaczmarek Wiktoria 2006 163,0 54,2 1 UKS TRÓJKA Żyrardów Łukasz Puchała 

11. Kamińska Gabriela 2007 152,0 35,8 1 MPKK Sokołów Podlaski Beata Jasińska 

12. Kępka Adrianna 2006 168,0 52,3 1 MKS Grójec Piotr Kawalec 

13. Kirkowska Aleksandra 2006 171,0 62,7 4 UKS TRÓJKA Żyrardów Łukasz Puchała 

14. Kliglich Gabriela 2006 172,0 61,2 4 UKS HURAGAN Wołomin Iga Kluczyńska-Firszt 

15. Kotowska Natalia 2006 176,0 51,5 4 SKS 12 Warszawa Rafał Holnicki-Szulc 

16. Lagutkowa Katarzyna 2006 173,0 57,5 3 WARSAW BASKETBALL Warszawa Marcin Popiołek 

17. Lesiuk Julia 2007 159,0 50,0 1 MPKK Sokołów Podlaski Beata Jasińska 

18. Lewandowska Anna 2006 166,0 50,7 2 SKS 12 Warszawa Rafał Holnicki-Szulc 

19. Lisiecka Noemie 2007 163,0 51,5 2 MKS Grójec Piotr Kawalec 

20. Malinowska Maja 2006 164,0 60,6 1 KU AZS UW Warszawa Paweł Machynia  

21. Maszkiewicz Oliwia 2006 183,0 54,8 5 MKS Grójec Piotr Kawalec 

22. Mazurek Dominika 2006 173,0 63,0 3 MPKK Sokołów Podlaski Rafał Haponik 

23. Młynarczyk Natalia 2006 166,0 50,7 2 MUKS Piaseczno Piotr Brzozowski 

24. Murić Sara 2006 158,0 53,8 1 KU AZS UW Warszawa Paweł Machynia  

25. Paradowska Zuzanna 2006 163,0 50,0 2 KU AZS UW Warszawa Paweł Machynia  

26. Pierc Maria 2006 161,0 50,7 2 UKS TRÓJKA Żyrardów Łukasz Puchała 

27. Podzendek Zuzanna 2006 161,0 49,3 2 MKS Grójec Piotr Kawalec 

28. Rozbiewska Natalia 2006 163,0 45,7 2 KU AZS UW Warszawa Paweł Machynia  

29. Słowińska Maja 2006 158,0 46,8 1 GKK Grodzisk Mazowiecki Paweł Curyl 

30. Stach Aleksandra 2006 159,0 49,0 1 UKS HURAGAN Wołomin Iga Kluczyńska-Firszt 

31. Staszewska Zuzanna 2006 174,0 46,8 3 UKS TRÓJKA Żyrardów Łukasz Puchała 

32. Wiklak Wiktoria 2006 178,0 65,4 5 UKS TRÓJKA Żyrardów Łukasz Puchała 

Średnia zespołu 12,82 166,3 53,2  

                                                 
1 Pozycja na boisku na tym etapie wiekowym to rzecz umowna i na pewno będzie ewaluowała z biegiem czasu. 



 

IV. Kadra kierownicza: 

Słomiński Bartosz  trener główny 

Jasińska Beata  trener asystent 

Sztąberska Dominika  trener przygotowania motorycznego 

Wrzesień Zuzanna  fizjoterapeuta 

V. Realizacja pracy szkoleniowej podczas zgrupowania szkoleniowego w Żyrardowie: 
 

 
01.05 02.05 03.05 04.05 05.05 

Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela 

Przed 

południem 

 08:00-08:30 

Śniadanie 

 

 

10:30-12:30 

BEEP TEST 

08:00-08:30 

Śniadanie 

 

 

09:00-11:00 

Trening nr 2 (16) 

(M 45’+K 75’) 

 

11:00-13:00 

Trening nr 2 (17) 

(M 45’+K 75’)  

08:00-08:30 

Śniadanie 

 

 

10:30-12:30 

Trening nr 4 (16) 

(M 45’+K 75’) 

 

12:30-14:30 

Trening nr 4 (17) 

(M 45’+K 75’)  

08:00-08:30 

Śniadanie 

 

 

09:00-12:00 

Gry szkolne w 

układach 3x3 lub 

4x4 

Po 

południu 

Przyjazd 

zawodniczek do 

godziny 16:00 

 

 

 

17:00-19:00 

Pomiary 

antropometryczne; 

FMS 

 

 

 

 

19:00-19:30 

Kolacja 

 

 

 

20:00-22:00 

próby techniczne; 

testy szybkościowe; 

wyskok dosiężny. 

13:00-13:30 

Obiad 

 

 

 

 

15:00-17:00 

Trening nr 1 (16) 

(M 30’+K 90’) 

 

17:00-19:00 

Trening nr 1 (17) 

(M 30’+K 90’) 

 

19:00-19:30 

Kolacja 

 

 

 

20:00-20:30 

Omówienie 

treningów oraz dnia 

następnego 

13:00-13:30 

Obiad 

 

 

 

 

15:00-17:00 

Trening nr 3 (16) 

(M 30’+K 90’) 

 

17:00-19:00 

Trening nr 3 (17) 

(M 30’+K 90’) 

 

19:00-19:30 

Kolacja 

 

 

 

20:00-20:30 

Omówienie 

treningów oraz dnia 

następnego 

15:00-15:30 

Obiad 

 

 

 

 

16:30-18:30 

Odnowa biologiczna 

- basen 

 

 

 

 

 

19:30-20:30 

Kolacja 

 

Kręgielnia 

 

20:30-21:00 

Omówienie 

treningów oraz dnia 

następnego 

13:00-13:30 

Obiad 

 

 

 

 

13:30-14:00 

Zakończenie 

zgrupowania – 

wyjazd 

zawodniczek 

Uwagi      

Legenda: 

M – motoryka 

K – koszykówka 

(16) – ilość zawodniczek na danym treningu 

75’ – czas trwania danego rodzaju treningu 
 

                                                                                                                                                                  
2 Podany średnia wieku to wiek kalendarzowy obliczany na podstawie różnicy pomiędzy datą badania a datą urodzenia 

i przedstawiamy w postaci ułamka dziesiętnego (np. 14,4). Aby prawidłowo obliczyć wiek kalendarzowy najlepiej 

różnicę pomiędzy datą badania a urodzenia przedstawić w miesiącach a następnie otrzymaną wartość podzielić przez 

12, np. 2003-3-25 – data urodzenia 2017-07-28 – data badania; różnica w miesiącach to 172,0 a ta wartość podzielona 

przez 12 daje wynik 14,33. Zaokrąglamy do 14 



 

VI. Treść zajęć praktycznych (główny akcent): 

 

 15:00-15:30, 17:00-17:30 Trening nr 1 (motoryka) hala 

sportowa 
 

Ćwiczenia ogólnorozwojowe z wykorzystaniem drabinek koordynacyjnych, niskich, średnich i 
wysokich płotków: 
Ćwiczenie 1 - rozgrzewka: 

 ćwiczenia ogólnorozwojowe połączone z pracą NN na drabince koordynacyjnej, 
Ćwiczenie 2 – cześć główna – ćwiczenia na niskich, średnich i wysokich płotkach: 

 skip A przodem – akcent na PN (niskie i średnie płotki), 

 skip A przodem – akcent na LN (niskie i średnie płotki), 

 skip A przodem – naprzemienny (niskie i średnie płotki), 

 przeskoki LN, PN, obu nóź (niskie i średnie płotki), 

 PN skip A nad wysokim płotkiem, LN skip A z boku płotka (wysoki płotek), 

 LN skip A nad wysokim płotkiem, PN skip A z boku płotka (wysoki płotek), 

 skip A akcent PN przez wysoki płotek LA, 

 skip A akcent LN przez wysoki płotek LA, 

 skip A naprzemiennie PN, LN przez wysoki płotek  LA, 

 skoki przez przewrócone wysokie płotki LA. 
Uwagi: 
 zwrócenie uwagi na szybką pracę NN i RR na drabinkach koordynacyjnych, 
 zwrócenie uwagi na dynamiczne unoszenie kolan na niskich i średnich płotkach, 
 zwrócenie uwagi na naprzemienną pracę RR podczas ćwiczeń na niskich i średnich płotkach, 
 zwrócenie uwagi na dynamiczne odbicia jedno nóż przy skokach jedno nóż, 
 zwrócenie uwagi na podnoszenie kolan, pracę stopy (stopa nie pod kolano, palce stopy do góry podczas ataku w skipie A) 

podczas ćwiczeń na wysokich płotkach, 
 zwrócenie uwagi na naprzemienną pracę RR podczas ćwiczeń na wysokich płotkach. 

    15:30-17:00, 17:30-19:00 Trening nr 1 (koszykówka) hala sportowa 
 

1. Indywidualne poruszanie się zawodnika bez piłki i z piłką w ataku – forma ścisła 0-10’ 

 

Postawa koszykarska, starty i zatrzymania na jedno tempo: 
Ćwiczenie 1 (starty i zatrzymanie na jedno tempo): 

 zawodnicy A stoją na linii końcowej w postawie obronnej, a trener C po przeciwległej 
stronie boiska, 

 na sygnał zawodnicy startują do szybkiego biegu po linii prostej, 

 na kolejny sygnał zatrzymują się na jedno tempo do "pozycji potrójnego zagrożenia". 
Ćwiczenie 2 (starty, zatrzymanie na jedno tempo z piłką): 

 zawodnicy A wyrzucają piłkę do przodu i po złapaniu wykonują zatrzymanie na jedno 
tempo do pozycji "potrójnego zagrożenia" z piłką. 

Uwagi: 
 zwrócenie uwagi na stopy przy starcie: szybki pierwszy krok, 
 zwrócenie uwagi na ustawienie stóp, ułożenia tułowia, ramion, w sytuacji 

potrójnego zagrożenia, 
 zwrócenie uwagi na fazę lotu przed zatrzymaniem i lądowanie przez pięty na całe 

stopy. 

 

Postawa koszykarska, starty i zatrzymania na dwa tempa: 

Ćwiczenie 1 (starty i zatrzymanie na dwa tempa): 

 zawodnicy stoją na linii końcowej, 

 na sygnał trenera (C) startują wszyscy w jednym kierunku (np. w lewo), 

 na kolejny sygnał zatrzymanie na dwa tempa do pozycji "potrójnego zagrożenia", 

 na kolejny sygnał start w przeciwnym kierunku. 
Ćwiczenie 2 (starty i zatrzymanie na dwa tempa z piłką): 

 zawodnicy wyrzucają piłkę do przodu (lekko w lewą stronę) i w momencie chwytu 
wykonują zatrzymanie na dwa tempa do pozycji "potrójnego zagrożenia", 

 następnie wyrzucają piłkę do przodu (lekko w prawą  stronę) i w momencie chwytu 
wykonują zatrzymanie na dwa tempa do pozycji "potrójnego zagrożenia". 

Uwagi: 
 zwrócenie uwagi na stopy przy starcie: szybki pierwszy krok, 
 zwrócenie uwagi na ustawienie stóp, ułożenia tułowia, ramion, w sytuacji 

potrójnego zagrożenia, 
 zwrócenie uwagi na atak nogi (barku) pierwszej do wykonania zatrzymania na dwa 

tempa. 
 

02.05.2019 (czwartek) 



 

2. Element wyjścia do piłki – wyjście V, L – forma ścisła     10-30’ 

 

Wyjście V, L; zatrzymanie na dwa tempa (obrót w przód) pozycja 
potrójnego zagrożenia, pozycja podwójnego zagrożenia: 
Ćwiczenie 1 (wyjście V: A1 - C): 

 zawodnik A1 stoi w rogu boiska i wykonuje podanie do trenera, 

 następnie wykonuje wbiegnięcie w pole 3 sek. w kierunku piłki, a następnie wychodzi na 
obwód na 45⁰, 

 następnie wykonuje w momencie otrzymania podania zatrzymanie na 2 tempa poprzez 
obrót w przód, 

 przyjmuje pozycję potrójnego zagrożenia, 

 następnie mija krokiem skrzyżnym w kierunku kosza i po dwóch kozłach wykonuje rzut do 
kosza. 

Ćwiczenie 2 (wyjście L: A2 - C):: 

 zawodnik A2 stoi w rogu boiska i wykonuje podanie do trenera, 

 następnie wykonuje ruch w kierunku kosza wzdłuż linii końcowej, 

 następnie zmienia kierunek biegu pod kątem 90⁰ i startuje na obwód na 45⁰, 

 w momencie otrzymania podania przyjmuje pozycję potrójnego zagrożenia poprzez obrót 
w przód, 

 następnie mija krokiem skrzyżnym w kierunku kosza i po dwóch kozłach wykonuje rzut do 
kosza. 

Ćwiczenie 3 (wyjście V: A1 - C): 

 zawodnik A1 stoi w rogu boiska i wykonuje podanie do trenera, 

 następnie wykonuje wbiegnięcie w pole 3 sek. w kierunku piłki, a następnie wychodzi na 
obwód na 45⁰, 

 po otrzymaniu podania od razu mija krokiem skrzyżnym w kierunku kosza i oddaje rzut 
z biegu po max dwóch kozłach. 

Ćwiczenie 4 (wyjście L: A2 - C): 

 zawodnik A2 stoi w rogu boiska i wykonuje podanie do trenera, 

 następnie wykonuje ruch w kierunku kosza wzdłuż linii końcowej, 

 następnie zmienia kierunek biegu pod kątem 90⁰ i startuje na obwód na 45⁰, 

 po otrzymaniu podanie od razu mija krokiem skrzyżnym w kierunku kosza i oddaje rzut 
z biegu po max dwóch kozłach. 

Uwagi: 
 zwrócenie uwagi na zmianę tempa i kierunku przy wyjściu do piłki, 
 zwrócenie uwagi na zatrzymanie na dwa tempa i wykonanie obrotu w przód, 
 zwrócenie uwagi na minięcie krokiem skrzyżnym – pierwszy krok, ofensywny 

kozioł, wejście barkiem, 
 przy pozycji podwójnego zagrożenia zwrócenie uwagi na szybkie i niskie 

przeniesienie piłki poniżej linii kolan, 
 zwrócenie uwagi na różne formy wykończenia rzutu. 

 
 

 

 

 

Wyjście V, L; zatrzymanie na dwa tempa (obrót w tył) pozycja 
potrójnego zagrożenia, minięcie krokiem skrzyżnym i na nogę 
jednoimienną: 
Ćwiczenie 1 (wyjście V: A1 - C): 

 zawodnik A1 stoi w rogu boiska i wykonuje podanie do trenera, 

 następnie wykonuje wbiegnięcie w pole 3 sek. w kierunku piłki, a następnie wychodzi na 
obwód na 45⁰, 

 następnie wykonuje w momencie otrzymania podania zatrzymanie na 2 tempa poprzez 
obrót w tył, 

 następnie mija krokiem na nogę jednoimienną w kierunku kosza i po dwóch kozłach 
wykonuje rzut do kosza. 

Ćwiczenie 2 (wyjście L: A2 - C): 

 zawodnik A2 stoi w rogu boiska i wykonuje podanie do trenera, 

 następnie wykonuje ruch w kierunku kosza wzdłuż linii końcowej, 

 następnie zmienia kierunek biegu pod kątem 90⁰ i startuje na obwód na 45⁰, 

 następnie wykonuje w momencie otrzymania podania zatrzymanie na 2 tempa poprzez 
obrót w tył, 

 następnie mija krokiem na nogę jednoimienną w kierunku kosza i po dwóch kozłach 
wykonuje rzut do kosza. 

Uwagi: 
 zwrócenie uwagi na zmianę tempa i kierunku przy wyjściu do piłki, 
 zwrócenie uwagi na zatrzymanie na dwa tempa i wykonanie obrotu w tył, 
 zwrócenie uwagi na minięcie na nogę jednoimienną (pilnowanie żeby zawodniczki 

nie robiły błędów kroków) – pierwszy krok, ofensywny kozioł, wejście barkiem, 
 zwrócenie uwagi na różne formy wykończenia rzutu. 
Ćwiczenie 3 (wyjście V: A1 - C): 

 zawodnik A1 stoi w rogu boiska i wykonuje podanie do trenera, 

 następnie wykonuje wbiegnięcie w pole 3 sek. w kierunku piłki, a następnie wychodzi na 
obwód na 45⁰, 

 następnie wykonuje w momencie otrzymania podania zatrzymanie na 2 tempa poprzez 
obrót w tył, 

 następnie mija krokiem skrzyżnym w kierunku kosza i po dwóch kozłach wykonuje rzut do 
kosza. 

Ćwiczenie 4 (wyjście L: A2 - C): 

 zawodnik A2 stoi w rogu boiska i wykonuje podanie do trenera, 

 następnie wykonuje ruch w kierunku kosza wzdłuż linii końcowej, 

 następnie zmienia kierunek biegu pod kątem 90⁰ i startuje na obwód na 45⁰, 

 następnie wykonuje w momencie otrzymania podania zatrzymanie na 2 tempa poprzez 
obrót w tył, 

 następnie mija krokiem skrzyżnym w kierunku kosza i po dwóch kozłach wykonuje rzut do 



 

 

kosza. 
Uwagi: 
 zwrócenie uwagi na zmianę tempa i kierunku przy wyjściu do piłki, 
 zwrócenie uwagi na zatrzymanie na dwa tempa i wykonanie obrotu w tył, 
 zwrócenie uwagi na minięcie krokiem skrzyżnym – pierwszy krok, ofensywny 

kozioł, wejście barkiem, 
 zwrócenie uwagi na różne formy wykończenia rzutu. 

 

3. Doskonalenie pracy NN w obronie – forma ścisła     30-50’ 

 

Praca nóg w obronie: 
Ćwiczenie 1: 

 zawodnicy kolejno wykonują krok odstawno – dostawny (obronny) od pachołka do 
pachołka, tzw. ZIG-ZAC. 

Ćwiczenie 2: 

 zawodnicy wykonują dwa kroki obronne, 

 następnie przechodzą do biegu, 

 gdy dobiegają do pachołka wykonują element zaskoczenia, 

 następnie wykonują znowu dwa kroki obronne i znowu przechodzą do biegu. 
Uwagi: 
 zwrócenie uwagi na postawę obronną, 
 zwrócenie uwagi na pracę NN w obronie – nie łączenie stóp oraz prostowanie NN 

w kolanach, 
 zwrócenie uwagi na szybkie przejście z kroku obronnego do kroku biegowego, 
 zwrócenie uwagi na element zaskoczenia i nie prostowanie NN w kolanach po jego 

wykonaniu. 

 

 

Praca nóg w obronie: 
Ćwiczenie 1: 

 zawodnicy kolejno wykonują krok odstawno – dostawny (obronny) w pasie bocznym, 

 w pasie środkowym następuje przejście z kroku obronnego do biegowego i następnie do 
obronnego. 

Uwagi: 
 zwrócenie uwagi na postawę obronną, 
 zwrócenie uwagi na pracę NN w obronie – nie łączenie stóp oraz prostowanie NN 

w kolanach, 
 zwrócenie uwagi na szybkie przejście z kroku obronnego do kroku biegowego 

i ponownie do kroku obronnego. 



 

 

Praca nóg w obronie – dojście do gracza z piłką: 

Ćwiczenie 1: 

 zawodnicy ustawieni za linią końcową, 

 na sygnał wykonują sprint i w odległości ok 0,5 m od pachołka wykonują dojście stepem 
do pachołka, 

 następnie wykonują krok obronny to linii bocznej. 
Uwagi: 
 zwrócenie uwagi na start i pierwszy krok, 
 zwrócenie uwagi na pracę NN podczas stepu, 
 zwrócenie uwagi na pracę NN w obronie – nie łączenie stóp oraz prostowanie NN 

w kolanach. 

 

4. Doskonalenie elementu zastawienia       50-65’ 

   

Zastawienie (poprzez obrót wprzód, poprzez obrót w tył): 

Ćwiczenie 1: 

 obrońca 1 wykonuje podanie do zawodnika 1, 

 następnie do chodzi do niego stepem, 

 po rzucie wykonuje zastawienie po przez obrót w przód, 

 po zastawienie startuje do piłki i następuje zamiana ról. 
Ćwiczenie 2: 

 obrońca 1 wykonuje podanie do zawodnika 1, 

 następnie do chodzi do niego stepem, 

 po rzucie wykonuje zastawienie po przez obrót w tył, 

 po zastawienie startuje do piłki i następuje zamiana ról. 
Uwagi: 
 zwrócenie uwagi na dojście do gracza z piłką, 
 zwrócenie uwagi na wykonanie zastawienia poprzez obrót w przód, 
 zwrócenie uwagi na wykonanie zastawienia poprzez obrót w tył, 
 zwrócenie uwagi na start do piłki po zastawieniu. 

 

 

5. Ćwiczenia wyrównawcze        80-90’ 

Ćwiczenia wzmacniające mięśnie ramion, brzuch, grzbietu: 

Ćwiczenie 1: 

 zawodnik w podporze przodem wykonuje min 5 max 10 pompek (jeżeli 5 pompek to 20 serii, jeżeli 10 pompek to 10 serii). 
Uwagi: 
 zwrócenie uwagi na prawidłowe ugięcie ramion, 
 zwrócenie uwagi na ułożenie prawidłowe ułożenie tułowia. 
Ćwiczenie 2: 

 zawodnik w siadzie z lekko ugiętymi nogami wykonuje min 10 max 20 skłonów w przód i opadów w tył – brzuszków (jeżeli 10 brzuchów 
to 10 serii, jeżeli 20 brzuchów to 5 serii). 

Ćwiczenie 3: 

 w leżeniu tyłem NN lekko ugięte w kolanach, stopy ustawione w lekkim rozkroku w całości na podłożu, 

 zawodnik unosi min 10 max 20 razy biodra do góry (jeżeli 10 to 10 serii, jeżeli 20 to 5 serii). 
Uwagi: 
 zwrócić uwagę na dokładność a nie na szybkość wykonania ćwiczenia. 
 



 

Uwagi o treningu: 

Jedno ćwiczenie nie zostało zrealizowane ze względu na poświęcenie większej ilości czasu na ćwiczenie 

związane z indywidualnym poruszaniem się zawodnika bez piłki oraz z piłką w ataku. 

1. Doskonalenie rzutu z wyskoku po zatrzymaniu na jedno i dwa tempa   65-80’ 

 

Rzut z wyskoku po zatrzymaniu na jedno tempo: 

Ćwiczenie 1: 

 zawodnicy bez piłki ustawieni za linią rzutów za 3 pkt na 45⁰, 

 zawodnicy z piłkami ustawienie w rogu w odległości 5-6 m od kosza, 

 zawodnicy bez piłki wbiegają pod kosz i otrzymują podanie na pograniczu pola 3 sekund 
pod kątem 45⁰, 

 zatrzymują się na jedno tempo i oddają rzut spod kosza, 

 zawodnicy podający idą na obwód, 

 zawodnicy rzucający po zbiórce idą do rogu. 
Ćwiczenie 2: 

 ćwiczenie wykonywane jak poprzednio, 

 zatrzymanie w odległości 4-5 metrów od kosza pod kątem 45⁰. 
Uwagi: 
 zwrócenie uwagi na prawidłowe zatrzymanie na 1 tempo, 
 zwrócenie uwagi na wykonanie prawidłowego rzutu z wyskoku, 
 zwrócenie uwagi na pracę ręki podczas rzutu, 
 zwrócenie uwagi na rotację piłki, 
 zwrócenie uwagi na podanie w tempo. 

 

Rzut z wyskoku po zatrzymaniu na dwa tempa: 

Ćwiczenie 1: 

 zawodnicy ustawieni za linią końcową, 

 w jednym z rzędów pierwszy zawodnik jest bez piłki, 

 zawodnik bez piłki obiega pachołek i wykonuje zatrzymanie na 2 tempa pod koszem, 

 po zatrzymaniu wykonuje rzut z wyskoku, 

 po rzucie zawodnik zbiera pikę i idzie na koniec rzędu, z którego otrzymał podanie. 
Uwagi: 
 zwrócenie uwagi na zatrzymanie na 2 tempa, 
 zwrócenie uwagi na rzuty z prawej strony obręczy PR, lewej strony obręczy LR, 
 zwrócenie uwagi na podania na wysokość głowy i w tempo. 

 

 09:00-09:45, 11:00-11:45 Trening nr 2 (motoryka) hala 

sportowa 
 

Ćwiczenia ogólnorozwojowe z wykorzystaniem drabinek koordynacyjnych, piłek 3 kg med ball, 
własnego ciężaru ciała: 
Ćwiczenie 1 - rozgrzewka: 

 ćwiczenia ogólnorozwojowe połączone z pracą NN na drabince koordynacyjnej, 
Ćwiczenie 2 – cześć główna – ćwiczenia z piłkami 3 kg med ball 2 serie po 20 podań każda – ćwiczenia w parach: 

 podania w przeskokach oburącz sprzed klatki, 

 zawodniczki tyłem do siebie i skręty tułowia i podania z ręki do ręki, 

 podania jednorącz podstawowe PR, 

 podania jednorącz podstawowe LR, 

 zawodniczki tyłem do siebie i podania z ręki do ręki poprzez wykonanie jednoczesnego skłon tułowia (podanie między NN) 
i jednoczesnego prze prostu tułowia (podanie nad głową), 

 jedna z zawodniczek siad równoważny + RR na boki, druga (trzymając med ball) skoki obunóż dookoła koleżanki, 

 zawodniczki bokiem (PB) do siebie, ustawione twarzą w jednym kierunku wykonują podania oburącz sposobem dolnym ze skrętem 
tułowia (akcent na wyjście z biodra i wykonanie podania używając mm korpusu) jednym bokiem, 

 zawodniczki bokiem (LB) do siebie, ustawione twarzą w jednym kierunku wykonują podania oburącz sposobem dolnym ze skrętem 
tułowia (akcent na wyjście z biodra i wykonanie podania używając mm korpusu) jednym bokiem, 

 jedna zawodniczka z med ball (RR pracują poprzez wyprost i zgięcie raz w przód (10), raz w górę (10); NN: rozkrok - zeskok), druga 
zawodniczka planki bokiem (PB), 

 jedna zawodniczka z med ball (RR pracują poprzez wyprost i zgięcie raz w przód (10), raz w górę (10); NN: rozkrok - zeskok), druga 
zawodniczka planki bokiem (LB), 

Uwagi: 
 zwrócenie uwagi na prawidłowość wykonywanych ćwiczeń oraz dynamikę. 
 

03.05.2019 (piątek) 



 

    09:45-11:00, 11:45-13:00 Trening nr 2 (koszykówka) hala sportowa 
 

1. Zmiana tempa i kierunku kozłowania zakończona rzutem z biegu   0-20’ 

   

Zmiana tempa i kierunku kozłowania, rzut z biegu: 
Ćwiczenie 1: 

 zawodnik z piłką kozłuje w kierunku pachołka, 

 przed pachołkiem wykonuje zmianę kierunku kozłowania, 

 po zmianie kierunku wykonuje max 2 kozły i kończy rzutem z biegu. 
Uwagi: 
 różne zmiany kierunku: przed sobą, między nogami, za plecami, po przez obrót, 
 zwrócenie uwagi na prawidłową zmianę kierunku, 
 zwrócenie uwagi na pierwszy szybki krok po zmianie kierunku, 
 różne wykończenia rzutów, 
 zwrócenie uwagi na wykonanie rzutu z biegu: pierwszy i drugi krok dwutaktu, 

 

2. Odcięcie 1-ego podania , wyjście do piłki      20-40’ 

 

Odcięcie 1-ego podanie, wyjście V: 

Ćwiczenie 1: 

 zawodnik z piłką ustawiony jest na 45⁰ za linią rzutów za 3 pkt wraz ze swoim obrońcom, 

 po podaniu do trenera zawodnik w ataku wykonuje ruch pod kosz w celu uwolnienia się do piłki 
– wyjście V, 

 obrońca stara się uniemożliwić mu otrzymanie podania, 

 po otrzymaniu podania zawodnik w ataku podejmuję grę 1x1. 
Uwagi: 
 zwrócenie uwagi na wyjście do piłki – pierwszy krok przy zmianie kierunku, 
 zwrócenie uwagi na złapanie kontaktu zawodnika ataku z obrońcą przez zmianą kierunku 

przy wyjściu do piłki, 
 zwrócenie uwagi na pracę nóg w obronie przy odcięciu 1-ego podania, 
 zwrócenie uwagi na podejmowane decyzję do gry 1x1 przez gracza ataku – pozycja 

potrójnego i podwójnego zagrożenia. 

 

Odcięcie 1-ego podanie, wyjście L: 
Ćwiczenie 1: 

 zawodnik z piłką ustawiony wrogu boiska za linią rzutów za 3 pkt, 

 obrońca ustawiony w odległości ok 2-3 m od zawodnika w ataku, 

 piłka jest u trenera, 

 zawodnik w ataku wykonuje ruch kierunku obrońcy w celu uwolnienia się do piłki – wyjście L, 

 obrońca stara się uniemożliwić mu otrzymanie podania, 

 po otrzymaniu podania zawodnik w ataku podejmuję grę 1x1. 
Uwagi: 
 zwrócenie uwagi na wyjście do piłki – pierwszy krok przy zmianie kierunku, 
 zwrócenie uwagi na złapanie kontaktu zawodnika ataku z obrońcą przez zmianą kierunku 

przy wyjściu do piłki, 
 zwrócenie uwagi na pracę nóg w obronie przy odcięciu 1-ego podania, 
 zwrócenie uwagi na podejmowane decyzję do gry 1x1 przez gracza ataku – pozycja 

potrójnego i podwójnego zagrożenia. 



 

 

Odcięcie 1-ego podanie, ucieczka z plecy: 

Ćwiczenie 1: 

 zawodnik z piłką ustawiony wrogu boiska za linią rzutów za 3 pkt, 

 obrońca ustawiony z jedną nogą w polu 3 sek., 

 piłka jest u trenera, 

 zawodnik w ataku w takiej sytuacji wykonuje wyjście w kierunku piłki na 45⁰, 

 w momencie gdy obrońca stara się uniemożliwić mu otrzymanie podania wykonuje ruch pod 
kosz – tzw. back door, 

 po otrzymaniu podania zawodnik w ataku wykonuje rzut do kosza. 
Uwagi: 
 zwrócenie uwagi na wyjście do piłki – pierwszy krok przy zmianie kierunku, 
 zwrócenie uwagi na odpowiedni moment zmiany kierunku i wbiegnięcie pod kosz – back 

-door, 
 zwrócenie uwagi na pracę nóg w obronie przy odcięciu 1-ego podania. 

 

 

3. Obrona gracza z piłką na całym boisku       40-60’ 

 
 

 

Praca nóg w obronie w układzie 1x1: 

Ćwiczenie 1: 

 zawodnik z piłką kozłuje w truchcie od pachołka do pachołka, 

 obrońca porusza się krokiem obronnym, 

 ćwiczenie wykonywane jest na całej długości boiska, 

 po zakończeniu ćwiczenia następuje zmiana ról. 
Ćwiczenie 2: 

 zawodnik z piłką kozłuje w truchcie, 

 po wykonaniu dwóch kroków obronnych zawodnik z piłką wykonuje lekkie przyspieszenie, 

 obrońca musi przejść do kroku biegowego tak żeby przy pachołku wykonywać 
zaskoczenie, 

 ćwiczenie wykonywane jest na całej długości boiska, 

 po zakończeniu ćwiczenia następuje zmiana ról. 
Uwagi: 
 zwrócenie uwagi na postawę obronną, 
 zwrócenie uwagi na pracę NN w obronie – nie łączenie stóp oraz prostowanie NN 

w kolanach, 
 zwrócenie uwagi na szybkie przejście z kroku obronnego do kroku biegowego, 
 zwrócenie uwagi na element zaskoczenia i nie prostowanie NN w kolanach po jego 

wykonaniu. 

 
Ćwiczenie 3: 

 zawodnik z piłką kozłuje w truchcie w kierunku pierwszego pachołka, 

 obrońca porusza się krokiem obronnym, 

 zawodnik z piłką w pasie środkowym przyspiesza w koźle (między kolejnymi dwoma 
pachołkami), 

 obrońca musi przejść z kroku obronnego do biegowego w pasie środkowym, 

 zawodnik z piłką po wejściu w kolejny pas boczny zwalnia, 

 obrońca po tym jak zawodnik z piłką zwalnia, przechodzi z kroku biegowego do kroku 
obronnego. 

Uwagi: 
 zwrócenie uwagi na postawę obronną, 
 zwrócenie uwagi na pracę NN w obronie – nie łączenie stóp oraz prostowanie NN 

w kolanach, 
 zwrócenie uwagi na szybkie przejście z kroku obronnego do kroku biegowego 

i ponownie do kroku obronnego. 

 

4. Praca ręki do rzutu z miejsca        60-75’ 

Praca ręki do rzutu z miejsca: 

Ćwiczenie 1: 

 zawodnik z piłką staje w odległości 1-2 m od kosza: na wprost oraz z prawej i lewej strony obręczy, 

 zawodnik kładzie piłkę na dłoni ręki rzucającej (jakby trzymał tace), 

 jednym ruchem przenosi piłkę nad głowę i wykonuje rzut, 

 wykonuje 10 rzutów i zmienia miejsce oddawania rzutu. 
Ćwiczenie 2: 

 zawodnik z piłką staje w odległości 3-4 m od kosza: na wprost oraz z prawej i lewej strony obręczy, 

 wykonuje 10 rzutów z miejsca „ręką silniejszą”, 

 po wykonaniu 10 rzutów zmienia miejsce. 
Uwagi: 
 zwrócenie uwagi na pracę ręki, 
 zwrócenie uwagi na rotację piłki, 
 zwrócenie uwagi na pracę nóg przy rzucie, 
 zwrócenie uwagi na pracę ręki podtrzymującej. 

 



 

    15:00-15:30, 17:00-17:30 Trening nr 3 (motoryka) hala sportowa 
 

Ćwiczenia ogólnorozwojowe z wykorzystaniem drabinek koordynacyjnych, niskich, średnich i 
wysokich płotków: 
Ćwiczenie 1 - rozgrzewka: 

 ćwiczenia ogólnorozwojowe połączone z pracą NN na drabince koordynacyjnej, 
Ćwiczenie 2 – cześć główna – ćwiczenia na niskich, średnich i wysokich płotkach: 

 skip A przodem – akcent na PN (niskie i średnie płotki), 

skip A przodem – akcent na LN (niskie i średnie płotki), 

 skip A przodem – naprzemienny (niskie i średnie płotki), 

 przeskoki LN, PN, obu nóź (niskie i średnie płotki), 

 PN skip A nad wysokim płotkiem, LN skip A z boku płotka (wysoki płotek), 

 LN skip A nad wysokim płotkiem, PN skip A z boku płotka (wysoki płotek), 

 skip A akcent PN przez wysoki płotek LA, 

 skip A akcent LN przez wysoki płotek LA, 

 skip A naprzemiennie PN, LN przez wysoki płotek  LA, 

 skoki przez przewrócone wysokie płotki LA. 
Uwagi: 
 zwrócenie uwagi na szybką pracę NN i RR na drabinkach koordynacyjnych, 
 zwrócenie uwagi na dynamiczne unoszenie kolan na niskich i średnich płotkach, 
 zwrócenie uwagi na naprzemienną pracę RR podczas ćwiczeń na niskich i średnich płotkach, 
 zwrócenie uwagi na dynamiczne odbicia jedno nóż przy skokach jedno nóż, 
 zwrócenie uwagi na podnoszenie kolan, pracę stopy (stopa nie pod kolano, palce stopy do góry podczas ataku w skipie A) 

podczas ćwiczeń na wysokich płotkach, 
 zwrócenie uwagi na naprzemienną pracę RR podczas ćwiczeń na wysokich płotkach. 

 

    15:30-17:00, 17:30-19:00 Trening nr 3 (koszykówka) hala sportowa 

 

1. Rozbieganie w dwójkach        0-10’ 

 

Podania w dwójkach w pasie bocznym: 

Ćwiczenie 1: 

 zawodnicy w dwójkach wykonują 4-6 podań do połowy boiska, 

 zawodnik bliżej linii bocznej w momencie otrzymania podania, gdy znajduje się na połowie 
przechodzi w kozłowanie, 

 zawodnik poruszający się bez piłki (znajdujący się bliżej osi boiska) wykonuje wbiegnięcie 
pod kosz, 

 zawodnik poruszający się z piłką zatrzymuje się za linią rzutów za 3 pkt na 45⁰ i wykonuje 
podanie do wbiegającego zawodnika środkiem boiska. 

 zawodnik poruszający się środkiem po otrzymaniu podania wykonuje rzut z biegu. 
Uwagi: 
 zawodnicy wykonują 2 okrążenia, 
 różne formy wbiegnięcia pod kosz: ścięcie, obiegnięcie, zajęcie pozycji low post, 
 zwrócenie uwagi na pracę ramion podczas podań i chwytów, 
 zwrócenie uwagi na przejście z podań do kozłowania, 
 zwrócenie uwagi na podanie w tempo do gracza wbiegającego, 
 zwrócenie uwagi na ruch ścięcia, obiegnięcia oraz zajęcie pozycji na low post. 

 

2. Dojście do gracza z piłką w układzie 1x1      10-20’ 

 

Gra 1x1: 
Ćwiczenie 1: 

 dwóch zawodników: 1 z piłką, obrońca bez piłki, 

 zawodnik z piłką kozłuje do połowy boiska, 

 obrońca w tym czasie biegnie do linii końcowej i wraca do obrony gracza z piłką. 
Uwagi: 
 zwrócenie uwagi na dojście do gracza z piłką - step, 
 zwrócenie uwagi na utrzymanie pozycji obronnej 1x1. 

 



 

3. Doskonalenie zastawiania        20-30’ 

    

Zastawienie: 
Ćwiczenie 1: 

 dwóch zawodników (jeden z piłką) 
ustawionych za linią końcową, 

 dwóch zawodników ustawionych na 
wysokości linii rzutów wolnych, 

 zawodnik z piłką wykonuje podanie do 
zawodnika ustawionego naprzeciwko 
niego na linii rzutów wolnych, 

 zawodnik po otrzymaniu podania 
wykonuje kolejne podanie do zawodnika 
obok, 

 zawodnik ustawiony na linii rzutów 
wolnych po otrzymaniu podania wykonuje 
rzut, 

 w momencie drugiego podania, 
zawodnicy ustawieni za linią końcową 
startują i biegną na krzyż do zawodników 
ustawionych na linii rzutów wolnych i po 
wykonaniu rzutu wykonują zastawienie 

Uwagi: 
 zwrócenie uwagi na dojście do gracza 

z piłką - step, 
 zwrócenie uwagi wykonanie elementu 

zastawienia – kontakt i zastawienie. 
 

4. Gra 2x2+1 – rotacja         30-45’ 

   

Gra 2x2 - rotacja: 
Ćwiczenie 1: 

 dwóch zawodników w ataku, dwóch zawodników w obronie, 

 trener z piłką na osi boiska za linią rzutów za 3 pkt., 

 na sygnał trenera zawodnicy ataku próbują się uwolnić do podania, 

 trener wykonuje podanie do jednego z zawodników ataku, 

 w momencie gdy jeden zawodnik ataku otrzymuje podanie, drugi wykonuje zejście do rogu, 

 obrońca zawodnika z piłką ukierunkowuje do linii końcowej (zamyka grę do środka), 

 obrońca zawodnika bez piłki ustawia się na osi boiska pod koszem w pozycji pomocy, 

 następuje gra 1x1. 
Uwagi: 
 zwrócenie uwagi na wyjcie do piłki, 
 zwrócenie uwagi na odcięcie 1-ego podania, 
 zwrócenie uwagi na ustawienie gracza w pozycji pomocy, 
 zwrócenie uwagi na prawidłową rotacje zawodników w układzie 2x2. 

 

 



 

5. Gra 3x3 - rotacja         45-60’ 

   

Gra 3x3 - rotacja: 

Ćwiczenie 1: 

 trzech zawodników – jeden z piłką w ataku, trzech zawodników w obronie, 

 dwóch zawodników ataku (bez piłki) próbuje się uwolnić do piłki, 

 po wykonaniu podania do jednego z zawodników ataku (na skrzydle), 

 zawodnicy bez piłki przesuwają się o jedną pozycję: zawodnik z 45⁰ przesuwa się do rogu, natomiast z osi boiska na 45⁰, 

 obrońca zawodnika z piłką ukierunkowuje do linii końcowej (zamyka grę do środka), 

 obrońcy pozostałych zawodników bez piłki ustawia się w następujący sposób: obrońca zawodnika z rogu boiska ustawia się na osi pod 
koszem, obrońca zawodnika z 45⁰ w odległości 2-3 m od niego, 

 następuje gra 1x1 zawodnika z piłką. 
Uwagi: 
 zwrócenie uwagi na wyjcie do piłki, 
 zwrócenie uwagi na odcięcie 1-ego podania, 
 zwrócenie uwagi na ustawienie graczy w pozycji pomocy, 
 zwrócenie uwagi na prawidłową rotacje zawodników w układzie 3x3. 

 

6. Gra 4x4+1 – rotacja         60-75’ 

 
  

Gra 4x4 - rotacja: 

Ćwiczenie 1: 

 trzech zawodników – jeden z piłką w ataku, trzech zawodników w obronie, 

 dwóch zawodników ataku (bez piłki) próbuje się uwolnić do piłki, 

 po wykonaniu podania do jednego z zawodników ataku (na skrzydle), 

 zawodnicy bez piłki przesuwają się o jedną pozycję: zawodnik z 45⁰ przesuwa się do rogu, natomiast z osi boiska na 45⁰, 

 obrońca zawodnika z piłką ukierunkowuje do linii końcowej (zamyka grę do środka), 

 obrońcy pozostałych zawodników bez piłki ustawia się w następujący sposób: obrońca zawodnika z rogu boiska ustawia się na osi pod 
koszem, obrońca zawodnika z 45⁰ w odległości 2-3 m od niego, 

 następuje gra 1x1 zawodnika z piłką. 
Uwagi: 
 zwrócenie uwagi na wyjcie do piłki, 
 zwrócenie uwagi na odcięcie 1-ego podania, 
 zwrócenie uwagi na ustawienie graczy w pozycji pomocy, 
 zwrócenie uwagi na prawidłową rotacje zawodników w układzie 3x3. 

 



 

7. Ćwiczenia wyrównawcze        80-90’ 
Ćwiczenia wzmacniające mięśnie ramion, brzuch, grzbietu: 
Ćwiczenie 1: 

 zawodnik w podporze przodem wykonuje min 5 max 10 pompek (jeżeli 5 pompek to 20 serii, jeżeli 10 pompek to 10 serii). 
Uwagi: 
 zwrócenie uwagi na prawidłowe ugięcie ramion, 
 zwrócenie uwagi na ułożenie prawidłowe ułożenie tułowia. 
Ćwiczenie 2: 

 zawodnik w siadzie z lekko ugiętymi nogami wykonuje min 10 max 20 skłonów w przód i opadów w tył – brzuszków (jeżeli 10 brzuchów 
to 10 serii, jeżeli 20 brzuchów to 5 serii). 

Ćwiczenie 3: 

 w leżeniu tyłem NN lekko ugięte w kolanach, stopy ustawione w lekkim rozkroku w całości na podłożu, 

 zawodnik unosi min 10 max 20 razy biodra do góry (jeżeli 10 to 10 serii, jeżeli 20 to 5 serii). 
Uwagi: 
 zwrócić uwagę na dokładność a nie na szybkość wykonania ćwiczenia. 

 

Uwagi o treningu: 

Druga grupa treningowa w ćwiczeniu 6 nie zrealizowała ćwiczenia w układzie 4x4+1 ze względu na słabą 

wiedzę w zakresie obrony zespołowej. 

 

 10:30-11:15, 12:30-13:15 Trening nr 4 (motoryka) hala 

sportowa 

 

Ćwiczenia ogólnorozwojowe ze skakankami, ścieżka zdrowia na materacach: 

Ćwiczenie 1 - rozgrzewka: 

 ćwiczenia ogólnorozwojowe z piłkami. 
Ćwiczenie 2 – cześć główna – ćwiczenia usprawniające na materacach: 

 ćwiczenia z gumami mini banz. 
Uwagi: 
 zwrócenie uwagi na prawidłowość wykonywanych ćwiczeń. 
 

    11:15-12:30, 13:15-14:30 Trening nr 4 (koszykówka) hala sportowa 
 

1. Doskonalenie kozłowania na 2 piłki       0-15’ 

2. Tworzenie linii podania w trójkach       15-30’ 

 
  

Tworzenie linii podania: 
Ćwiczenie 1: 

 zawodnik z piłką staje pomiędzy dwoma zawodnikami w ataku, 

 podaje do jednego z nich dobiega do niego do obrony stepem, 

 po dojściu do gracza z piłką stara się uniemożliwić mu podanie do partnera stojącego na przeciwko, 

 zawodnik z piłką stara się wykonać podanie, 

 w momencie gdy mu się to uda zawodnik obrony biegnie za podaniem i dochodzi do gracza stepem, 

 każdy zawodnik ataku wykonuje 5 podań (w sumie 10). 
Uwagi: 
 zwrócenie uwagi na dojście stepem do gracza z piłką, 
 zwrócenie uwagi na umiejętności gracza z piką, który powinien podać w taki sposób żeby nie trafić w ręce obrońcy, 
 zwrócenie uwagi na pracę nóg przy stosowaniu zwodów zawodnika z piłką. 

 

3. Podania w trójkach         30-35’ 

3a. Rozgrywanie przewag 3x1 – bez kozła      35-37’ 

3b. Rozgrywanie przewag 3x2 – bez kozła      37-40’ 

04.05.2019 (sobota) 



 

4. Gra 3x3 obrona na całym boisku       40-50’ 

5. Rzuty w trójkach na dwie piłki (rzuty na zapis)      50-65’ 

 

Rzuty w trójkach z 5 pozycji: 
Ćwiczenie 1: 

 trzech zawodników, 

 2 piłki, 

 jeden zawodnik rzuca, drugi podaje, trzeci zbiera. 
Uwagi: 
 10 rzutów z jednej pozycji, 
 rzuty na zapis. 

 

6. Ćwiczenia wyrównawcze        80-90’ 

Ćwiczenia wzmacniające mięśnie ramion, brzuch, grzbietu: 

Ćwiczenie 1: 

 zawodnik w podporze przodem wykonuje min 5 max 10 pompek (jeżeli 5 pompek to 20 serii, jeżeli 10 pompek to 10 serii). 
Uwagi: 
 zwrócenie uwagi na prawidłowe ugięcie ramion, 
 zwrócenie uwagi na ułożenie prawidłowe ułożenie tułowia. 
Ćwiczenie 2: 

 zawodnik w siadzie z lekko ugiętymi nogami wykonuje min 10 max 20 skłonów w przód i opadów w tył – brzuszków (jeżeli 10 brzuchów 
to 10 serii, jeżeli 20 brzuchów to 5 serii). 

Ćwiczenie 3: 

 w leżeniu tyłem NN lekko ugięte w kolanach, stopy ustawione w lekkim rozkroku w całości na podłożu, 

 zawodnik unosi min 10 max 20 razy biodra do góry (jeżeli 10 to 10 serii, jeżeli 20 to 5 serii). 
Uwagi: 
 zwrócić uwagę na dokładność a nie na szybkość wykonania ćwiczenia. 

 

 09:00-12:00   Małe gry 3x3 hala sportowa 

 

Małe gry 3x3 z jednym zawodnikiem rezerwowym: 

8 zespołów 4 osobowych. Mecze odbywają się system 2 grupy po 4 zespoły. W grupach grają każdy z każdym, następnie pierwsze dwa 
zespoły grają na krzyż mecz półfinałowy, zwycięzcy grają o miejsca I-II, przegrani o miejsca III-IV. Zespoły, które zajęły w swoich grupach 
III i IV miejsca również grają mały pół finał na krzyż (III-IV, IV-III). Zwycięzcy grają o miejsca V-VI, przegrani o miejsca VII-VIII W sumie 
każdy zespół rozegra 5 meczów. Czas trwania meczów 10 min lub do 21 pkt. Przepisy 3x3. 

 

05.05.2019 (niedziela) 



 

VII. Ocena poszczególnych zawodniczek biorący udział w zgrupowaniu selekcyjnym do 

Kadry Wojewódzkiej Młodzika rocznik 2006 województwa Mazowieckiego w Żyrardowie: 
 

Adamczuk Aleksandra   MPKK Sokołów Podlaski 

Trener:     Beata Jasińska 

Pozycja: silna skrzydłowa, środkowa Wzrost: 178 cm Waga: 66,1 kg 

 

MOTORYKA: 

Zalety zawodniczki: silna, łatwość wykonywania poleceń, wysoka, sprawna 

motorycznie. 

Elementy wymagające poprawy: podnoszenie kolan, praca rąk, koordynacja – zwinność – gibkość, 

ma problemy z głębokim przysiadem, pracować na siłą RR, 

wydolnością oraz dynamiką, zdiagnozowanie kolan – pod koniec 

zgrupowania narzekała na bóle. 

W testach motorycznych: w teście FMS uzyskała 17 wynik (15 pkt.), 15 wynik w BEEP 

TEŚCIE (1300 m), 30 wynik w teście szybkości (3.596 s). 

UMIEJĘTNOŚCI TECHNICZNE: 

Zalety zawodniczki: przyzwoite operowanie piłką i gra 1:1, dobry rzut z półdystansu 

(pole trumny). 

Elementy wymagające poprawy: pracować nad decyzyjnością, manewrami podkoszowymi, wyskok 

na zbiórkę, walka o pozycję przy zbiórce zarówno w ataku jak 

i w obronie 

W testach koszykarskich: 29 miejsce (216 pkt.) tak niski wynik był spowodowany słabą 

skutecznością rzutową – rzuty z wyskoku oraz gorszym wynikiem 

podczas biegu po kopercie z piłką (wpływ na to może mieć wzrost, 

który ma z kolei przełożenie na sprawność motoryczną). 

CECHY MENTALNE I WOLICJONALNE: 

Zalety zawodniczki: zawodniczka zdeterminowana na koszykówkę, waleczna, słucha 

i natychmiastowo wprowadza polecenia do swojej gry. 

Elementy wymagające poprawy: brak uwag 

Druga zawodniczka pod względem parametrów wzrostowych (178 cm) 

Zawodniczka do dalszego szkolenia wojewódzkiego 



 

Bajerska Natalia    UKS HURAGAN Wołomin 

Trener:     Sławomir Bujniak 

Pozycja: rozgrywająca, obrońca  Wzrost: 168,0 cm Waga: 54,5kg 

 

MOTORYKA: 

Zalety zawodniczki: sprawna motorycznie, dynamiczna, silna, szybka. 

Elementy wymagające poprawy: dynamika pierwszego kroku, siłą RR, pracą NN (podnoszenie 

kolan), wydolnością. 

W testach motorycznych: w teście FMS uzyskała 25 wynik (14 pkt.), 25 wynik w BEEP 

TEŚCIE (1220 m), w teście 5, 10, 20 m uzyskała 14 wynik 

(3.418 s). 

 

UMIEJĘTNOŚCI TECHNICZNE: 

Zalety zawodniczki: dobre operowanie piłką (kozłowanie) i dobra gra 1:1, dobra 

w obronie indywidualnej, ma przyzwoity (dobra technika) rzut 

z półdystansu i z dystansu. 

Elementy wymagające poprawy: pracować nad przeglądem sytuacji na boisku podczas gry na koźle, 

obrona piłki podczas gry, różnorodnością podań, skutecznością 

rzutu z półdystansu i dystansu. 

W testach koszykarskich: 27 miejsce (228 pkt.) tak niski wynik był spowodowany słabą 

skutecznością rzutową podczas rzutów z wyskoku jak i z miejsca. 

CECHY MENTALNE I WOLICJONALNE: 

Zalety zawodniczki: zawodniczka zdeterminowana na koszykówkę, waleczna, ambitna 

i szalenie agresywna podczas gry zarówno w ataku jak i obronie. 

Elementy wymagające poprawy: brak uwag 

Zawodniczka do dalszego szkolenia wojewódzkiego. 



 

Baran Alicja     UKS HURAGAN Wołomin 

Trener:     Krzysztof Dajnowiec 

Pozycja: silna skrzydłowa   Wzrost: 175,0 cm Waga: 64,4 kg 

 

MOTORYKA: 

Zalety zawodniczki: sprawna motorycznie o dobrej wydolności. 

Elementy wymagające poprawy: siła RR, pracować nad stabilizacją tułowia w różnych 

płaszczyznach, pracą kolan podczas biegu. 

W testach motorycznych: w teście FMS uzyskała 26 wynik (14 pkt.), 10 wynik w BEEP 

TEŚCIE (1420 m), w teście 5, 10, 20 m uzyskała 26 wynik 

(3.519 s). 

UMIEJĘTNOŚCI TECHNICZNE: 

Zalety zawodniczki: przeciętne wyszkolenie techniczne, posiada skuteczny rzut 

z wyskoku oraz z miejsca (ocena na bazie testu). 

Elementy wymagające poprawy: pracować nad wyszkoleniem indywidualnym (starty, zatrzymania, 

obroty, kozłowanie ze zmianą kierunku). 

W testach koszykarskich: 25 miejsce (242 pkt), słaby wynik w biegu po kopercie z piłką oraz 

w ocenie technicznej z piłką (pracować nad wyszkoleniem 

indywidualnym). 

CECHY MENTALNE I WOLICJONALNE: 

Zalety zawodniczki: trudne do oceny, w BEEP TEŚCIE pobiegła bardzo dobrze, co 

może być nie tylko wynikiem dobrej wytrzymałości, ale również 

determinacji i woli walki. 

Elementy wymagające poprawy: jest to zawodniczka, która na pewno jest w trakcie wielu przemian 

mentalno – wolicjonalnych w związku z powyższym nie podaję 

elementów do poprawy. Na pewno musi pokazać, że jej zależy na 

koszykówce i że wiąże z nią przyszłość. 

Piąta zawodniczka pod względem parametrów wzrostowych (175 cm) 

Zawodniczka do dalszego szkolenia wojewódzkiego. 



 

Dmowska Weronika    MPKK Sokołów Podlaski 

Trener:     Beata Jasińska 

Pozycja: silna skrzydłowa   Wzrost: 173,0 cm Waga: 59,2 kg 

 

MOTORYKA: 

Zalety zawodniczki: sprawna motorycznie, dobra koordynacja ruchowa. 

Elementy wymagające poprawy: siła RR, pracować nad stabilizacją tułowia w różnych 

płaszczyznach, pracą kolan podczas biegu, pracować nad 

wydolnością. 

W testach motorycznych: w teście FMS uzyskała 27 wynik (14 pkt.), 26 wynik w BEEP 

TEŚCIE (1220 m), w teście 5, 10, 20 m uzyskała 27 wynik 

(3.524 s). 

UMIEJĘTNOŚCI TECHNICZNE: 

Zalety zawodniczki: wysoka, przyzwoite opanowanie nad piłką podczas gry 1x1, grająca 

zarówno przodem jak i tyłem do kosza. 

Elementy wymagające poprawy: pracować nad decyzyjnością, łatwością poruszania się, obroną, 

rzutem, manewrami podkoszowymi, techniką rzutu z wyskoku po 

zatrzymaniach (słaby wynik na teście). 

W testach koszykarskich: 28 miejsce (228 pkt), słaby wynik w biegu po kopercie z piłką oraz 

w ocenie technicznej z piłką (pracować nad wyszkoleniem 

indywidualnym), jak również słaba skuteczność rzutów po 

zatrzymaniu. 

CECHY MENTALNE I WOLICJONALNE: 

Zalety zawodniczki: ----------------------------------------------------------------------------------  

Elementy wymagające poprawy: mentalność, determinacja, wola walki, SŁUCHANIE!!! 

Zawodniczka do dalszego szkolenia wojewódzkiego. 



 

Dropińska Zuzanna    UKS TRÓJKA Żyrardów 

Trener:     Łukasz Puchała 

Pozycja: rozgrywająca   Wzrost: 153,0 cm Waga: 50,0 kg 

 

MOTORYKA: 

Zalety zawodniczki: sprawna motorycznie, dynamiczna, silna, szybka. 

Elementy wymagające poprawy: brak uwag. 

W testach motorycznych: w teście FMS uzyskała 1 wynik (19 pkt. na 21 możliwych), 

14 wynik w BEEP TEŚCIE (1340 m), w teście 5, 10, 20 m uzyskała 

28 wynik (3.532 s). 

UMIEJĘTNOŚCI TECHNICZNE: 

Zalety zawodniczki: dobre operowanie piłką (kozłowanie) i dobra gra 1:1, dobra 

w obronie indywidualnej, ma przyzwoity rzut z półdystansu i trochę 

słabszy z dystansu. 

Elementy wymagające poprawy: pracować nad przeglądem sytuacji na boisku podczas gry na koźle, 

podaniami, rzutem z półdystansu i dystansu. 

W testach koszykarskich: 10 miejsce (295 pkt), słaba skuteczność rzutów po zatrzymaniu. 

CECHY MENTALNE I WOLICJONALNE: 

Zalety zawodniczki: zawodniczka, waleczna i ambitna, zdeterminowana na koszykówkę. 

Elementy wymagające poprawy: pewność siebie, decyzyjność. 

Zawodniczka do dalszego szkolenia wojewódzkiego 



 

Gacka Zuzanna    UKS TRÓJKA Żyrardów 

Trener:     Łukasz Puchała 

Pozycja: obrońca    Wzrost: 163,0 cm Waga: 55,9 

 

MOTORYKA: 

Zalety zawodniczki: sprawna motorycznie. 

Elementy wymagające poprawy: dynamika pierwszego kroku, siła RR, szybkość 

W testach motorycznych: w teście FMS uzyskała 18 wynik (15 pkt.), 29 wynik w BEEP 

TEŚCIE (1180 m), w teście 5, 10, 20 m uzyskała 31 wynik 

(3.606 s). 

UMIEJĘTNOŚCI TECHNICZNE: 

Zalety zawodniczki: dobre operowanie piłką (kozłowanie) i dobra gra 1:1, dobra 

skuteczność rzutowa. 

Elementy wymagające poprawy: pracować nad techniką rzutu – praca ręki, zatrzymaniami. 

W testach koszykarskich: 3 miejsce (321 pkt), dobra skuteczność zarówno przy rzutach 

z wyskoku oraz jak i z miejsca. 

CECHY MENTALNE I WOLICJONALNE: 

Zalety zawodniczki: zawodniczka waleczna, ambitna, słuchająca i wykonująca 

polecenia; 

Elementy wymagające poprawy: wiara w siebie, decyzyjność. 

Zawodniczka do dalszego szkolenia wojewódzkiego. 



 

Głowacka Hanna   UKS TRÓJKA Żyrardów 

Trener:    Łukasz Puchała 

Pozycja: skrzydłowa   Wzrost: 166,0 cm Waga: 44,7 kg 

 

MOTORYKA: 

Zalety zawodniczki: sprawna motorycznie. 

Elementy wymagające poprawy: koordynacja ruchowa, siła ogólna, dynamika pierwszego kroku. 

W testach motorycznych: w teście FMS uzyskała 6 wynik (16 pkt.), 9 wynik w BEEP 

TEŚCIE (1460 m), w teście 5, 10, 20 m uzyskała 22 wynik 

(3.484 s). 

UMIEJĘTNOŚCI TECHNICZNE: 

Zalety zawodniczki: dobra technika użytkowa. 

Elementy wymagające poprawy: pracować nad techniką rzutu – praca nadgarstka po 

zatrzymaniach. 

W testach koszykarskich: 9 miejsce (296 pkt), słaba skuteczność rzutów po zatrzymaniach, 

maksymalna ilość punktów przy technice indywidualnej. 

CECHY MENTALNE I WOLICJONALNE: 

Zalety zawodniczki: zawodniczka zdeterminowana na koszykówkę, waleczna, ambitna. 

Elementy wymagające poprawy: -------------------------------------------------------------------------------- 

Zawodniczka do dalszego szkolenia wojewódzkiego. 



 

Iszczuk Natalia   MUKS Piaseczno 

Trener:    Piotr Brzozowski 

Pozycja: skrzydłowa   Wzrost: 167,0 cm Waga: 49,7 kg 

 

MOTORYKA: 

Zalety zawodniczki: sprawna motorycznie, dynamiczna, dobra wytrzymałość ogólna. 

Elementy wymagające poprawy: siła ogólna. 

W testach motorycznych: w teście FMS uzyskała 7 wynik (16 pkt.), 4 wynik w BEEP 

TEŚCIE (1660 m), w teście 5, 10, 20 m uzyskała 5 wynik (3.240 s). 

UMIEJĘTNOŚCI TECHNICZNE: 

Zalety zawodniczki: dobra technik indywidualna, obrona indywidualna, dobrze gra 

1x1. 

Elementy wymagające poprawy: pracować nad wykończeniem rzutu. 

W testach koszykarskich: 17 miejsce (271 pkt), słaba skuteczność rzutów po zatrzymaniach 

i rzutach z miejsca.. 

CECHY MENTALNE I WOLICJONALNE: 

Zalety zawodniczki: zawodniczka zdeterminowana na koszykówkę, waleczna, ambitna. 

Elementy wymagające poprawy: ---------------------------------------------------------------------------------  

Zawodniczka do dalszego szkolenia wojewódzkiego. 



 

Jańczuk Natalia   MPKK Sokołów Podlaski 

Trener:    Beata Jasińska 

Pozycja: obrońca   Wzrost: 153,0 cm Waga: 42,6 kg 

 

MOTORYKA: 

Zalety zawodniczki: sprawna motorycznie, dynamiczna o dobrej wytrzymałości. 

Elementy wymagające poprawy: siła RR. 

W testach motorycznych: w teście FMS uzyskała 3 wynik (17 pkt.), 11 wynik w BEEP 

TEŚCIE (1420 m), w teście 5, 10, 20 m uzyskała 8 wynik (3.319 s). 

UMIEJĘTNOŚCI TECHNICZNE: 

Zalety zawodniczki: dobra technika indywidualna. 

Elementy wymagające poprawy: pracować nad skutecznością – wykończeniem rzutu zarówno po 

zatrzymaniach jak i z miejsca. 

W testach koszykarskich: 23 miejsce (252 pkt), słaba skuteczność rzutów po zatrzymaniach 

i rzutów z miejsca. 

CECHY MENTALNE I WOLICJONALNE: 

Zalety zawodniczki: zawodniczka waleczna, ambitna. 

Elementy wymagające poprawy: pracować nad odwagą pokazania swoich pełnych umiejętności.  

Zawodniczka do dalszego szkolenia wojewódzkiego. 



 

Kaczmarek Wiktoria  UKS TRÓJKA Żyrardów 

Trener:    Łukasz Puchała 

Pozycja: rozgrywająca  Wzrost: 163,0 cm Waga: 54,2 kg 

 

MOTORYKA: 

Zalety zawodniczki: sprawna motorycznie, dynamiczna, silna, szybka, posiadająca 

bardzo dobrą wytrzymałość. 

Elementy wymagające poprawy: pracować nad szybkością. 

W testach motorycznych: w teście FMS uzyskała 4 wynik (17 pkt.), 3 wynik w BEEP 

TEŚCIE (1700 m), w teście 5, 10, 20 m uzyskała 11 wynik 

(3.381 s). 

UMIEJĘTNOŚCI TECHNICZNE: 

Zalety zawodniczki: bardzo dobre wyszkolenie techniczne, potrafi kozłować na pełnej 

szybkości, dobrze gra 1x1, dobra obrona indywidualna zarówno 

gracza z piłką jak i bez piłki. 

Elementy wymagające poprawy: pracować nad przeglądem sytuacji na boisku podczas gry na koźle, 

rzutem po zatrzymaniach. 

W testach koszykarskich: 5 miejsce (312 pkt), słaba skuteczność rzutów po zatrzymaniach. 

CECHY MENTALNE I WOLICJONALNE: 

Zalety zawodniczki: zawodniczka zdeterminowana na koszykówkę, waleczna, ambitna 

i szalenie agresywna podczas gry zarówno w ataku jak i obronie. 

Zawodniczka może być liderem tego zespołu 

Elementy wymagające poprawy: -----------------------------------------------------------------------------------  

Zawodniczka do dalszego szkolenia wojewódzkiego. 



 

Kamińska Gabriela   MPKK Sokołów Podlaski 

Trener:    Beata Jasińska 

Pozycja: rozgrywająca  Wzrost: 152,0 cm Waga: 35,8 kg 

 

MOTORYKA: 

Zalety zawodniczki: sprawna motorycznie, dynamiczna, szybka, bardzo dobra 

wytrzymałość. 

Elementy wymagające poprawy: zawodniczka rocznikowo młodsza (2007) widać różnicę w budowie 

anatomicznej, słabsza fizjonomia. 

W testach motorycznych: w teście FMS uzyskała 8 wynik (16 pkt.), 2 wynik w BEEP 

TEŚCIE (1860 m), w teście 5, 10, 20 m uzyskała 4 wynik (3.235 s). 

UMIEJĘTNOŚCI TECHNICZNE: 

Zalety zawodniczki: bardzo dobre wyszkolenie indywidualne. 

Elementy wymagające poprawy: pracować nad obroną indywidulaną zwłaszcza ustanie pojedynku 

1x1 – praca na NN a nie rękoma. 

W testach koszykarskich: 2 miejsce (339 pkt). 

CECHY MENTALNE I WOLICJONALNE: 

Zalety zawodniczki: zawodniczka zdeterminowana na koszykówkę, waleczna, ambitna. 

Elementy wymagające poprawy: ---------------------------------------------------------------------------------  

Zawodniczka do dalszego szkolenia wojewódzkiego. 



 

Kępka Adrianna   MKS Grójec 

Trener:    Piotr Kawalec 

Pozycja: rozgrywająca  Wzrost: 168,0 cm Waga: 52,3 kg 

 

MOTORYKA: 

Zalety zawodniczki: sprawna motorycznie, posiadająca dobrą wytrzymałość. 

Elementy wymagające poprawy: pracować nad zwinnością, gibkością oraz dynamiką na drabinkach 

koordynacyjnych. 

W testach motorycznych: w teście FMS uzyskała 2 wynik (12 pkt.), 7 wynik w BEEP 

TEŚCIE (1540 m), w teście 5, 10, 20 m uzyskała 16 wynik 

(3.426 s). 

UMIEJĘTNOŚCI TECHNICZNE: 

Zalety zawodniczki: dobre operowanie piłką (kozłowanie) i przyzwoicie gra 1:1, posiada 

dobrą technikę rzutu, lecz rzuca na słabej skuteczności. 

Elementy wymagające poprawy: zawodniczka bardzo się usztywnia podczas ćwiczeń co powoduje, że 

nie potrafi do końca sprzedać swoich umiejętności, pracować 

z piłeczkami tenisowymi, na pachołkach, dużo zmian tempa 

i kierunku kozłowania, praca nad lewą ręką. 

W testach koszykarskich: 30 miejsce (212 pkt), słaba skuteczność rzutów z wyskoku, ocena 

elementów technicznych (wynikająca z usztywnienia się Ady 

podczas sprawdzianu). 

CECHY MENTALNE I WOLICJONALNE: 

Zalety zawodniczki: zawodniczka zdeterminowana na koszykówkę, rzetelnie wykonuje 

ćwiczenia. 

Elementy wymagające poprawy: za grzeczna, brak przebojowości, usztywnia się. 

Zawodniczka do dalszego szkolenia wojewódzkiego. 



 

Kirkowska Aleksandra  UKS TRÓJKA Żyrardów 

Trener:    Łukasz Puchała 

Pozycja: silna skrzydłowa  Wzrost: 171,0 cm Waga: 62,7 kg 

 

MOTORYKA: 

Zalety zawodniczki: sprawna motorycznie, silna. 

Elementy wymagające poprawy: pracować nad szybkością oraz dynamiką pierwszego kroku. 

W testach motorycznych: w teście FMS uzyskała 9 wynik (16 pkt.), 12 wynik w BEEP 

TEŚCIE (1380 m), w teście 5, 10, 20 m uzyskała 29 wynik 

(3.552 s). 

UMIEJĘTNOŚCI TECHNICZNE: 

Zalety zawodniczki: dobra technika indywidualna, dobrze pracuje na manewrach na 

niskiej pozycji. 

Elementy wymagające poprawy: pracować nad szybkością wykonywania wszystkich elementów 

(kozłowanie, zmiana kierunku i tempa), podniesienie rzutu (za 

nisko ręka po rzucie zostaje). 

W testach koszykarskich: 7 miejsce (304 pkt), zbyt wolne wykonanie ćwiczeń 

sprawnościowych z piłką. 

CECHY MENTALNE I WOLICJONALNE: 

Zalety zawodniczki: zawodniczka zdeterminowana na koszykówkę, waleczna, ambitna. 

Elementy wymagające poprawy: pracować nad pozytywnym nastawieniem. 

Zawodniczka do dalszego szkolenia wojewódzkiego. 



 

Kliglich Gabriela   UKS HURAGAN Wołomin 

Trener:    Iga Kluczyńska-Firszt 

Pozycja: silna skrzydłowa  Wzrost: 172,0 cm Waga: 62,7 kg 

 

MOTORYKA: 

Zalety zawodniczki: przeciętna motoryka. 

Elementy wymagające poprawy: siła RR, techniką kroku biegowego, zwinnością i gibkością, ma 

problemy z głębokim przysiadem, wytrzymałością ogólną 

W testach motorycznych: w teście FMS uzyskała 10 wynik (16 pkt.), 30 wynik w BEEP 

TEŚCIE (1160 m), w teście 5, 10, 20 m uzyskała 20 wynik 

(3.477 s). 

UMIEJĘTNOŚCI TECHNICZNE: 

Zalety zawodniczki: ----------------------------------------------------------------------------------. 

Elementy wymagające poprawy: pracować nad techniką indywidualną w każdym aspekcie rzemiosła 

koszykarskiego, dokładnością ich wykonania 

W testach koszykarskich: 22 miejsce (253 pkt), zbyt wolne wykonanie ćwiczeń 

sprawnościowych z piłką, niska ocena umiejętności technicznych. 

CECHY MENTALNE I WOLICJONALNE: 

Zalety zawodniczki: -----------------------------------------------------------------------------------  

Elementy wymagające poprawy: zawodniczka nie przekonała nas czy jest zdeterminowana na 

koszykówkę. Musi podnieść determinację oraz wolę walki. 

Zawodniczka do dalszego szkolenia klubowego. 



 

Kotowska Natalia   SKS 12 Warszawa 

Trener:    Rafał Holnicki - Szulc 

Pozycja: silna skrzydłowa  Wzrost: 176,0 cm Waga: 51,5 kg 

 

MOTORYKA: 

Zalety zawodniczki: sprawna motorycznie jak na zawodniczkę o wzroście 176 cm, 

dynamiczna. 

Elementy wymagające poprawy: pracować nad siłą ogólną z własnym ciężarem ciała (pompki, 

brzuchy, ćwiczenia wzmacniające mięśnie grzbietu). 

W testach motorycznych: w teście FMS uzyskała 11 wynik (16 pkt.), 21 wynik w BEEP 

TEŚCIE (1240 m), w teście 5, 10, 20 m uzyskała 13 wynik 

(3.412 s). 

UMIEJĘTNOŚCI TECHNICZNE: 

Zalety zawodniczki: dobre technika indywidualna (w formie ścisłej), dobra technika 

rzutu. 

Elementy wymagające poprawy: pracować nad wykorzystaniem elementów technicznych na pełnej 

szybkości pod presją. 

W testach koszykarskich: 8 miejsce (302 pkt). 

CECHY MENTALNE I WOLICJONALNE: 

Zalety zawodniczki: zawodniczka zdeterminowana na koszykówkę, waleczna, ambitna. 

Elementy wymagające poprawy: brakuje mi trochę większej przebojowości – za grzeczna 

koszykarsko. 

Czwarta zawodniczka pod względem parametrów wzrostowych (176 cm) 

Zawodniczka do dalszego szkolenia wojewódzkiego. 



 

Lagutkowa Katarzyna  WARSAW BASKETBALL Warszawa 

Trener:    Marcin Popiołek 

Pozycja: skrzydłowa   Wzrost: 173,0 cm Waga: 57,5 kg 

 

MOTORYKA: 

Zalety zawodniczki: sprawna motorycznie, dynamiczna, silna, szybka, bardzo dobra 

wytrzymałość. 

Elementy wymagające poprawy: pracować nad gibkością i zwinnością. 

W testach motorycznych: w teście FMS uzyskała 30 wynik (13 pkt.) problem z głębokim 

przysiadem, 1 wynik w BEEP TEŚCIE (2080 m), w teście 5, 10, 

20 m uzyskała 6 wynik (3.273 s). 

UMIEJĘTNOŚCI TECHNICZNE: 

Zalety zawodniczki: dobra technika indywidualna, ćwiczenia wykonywane na dużej 

szybkości, bardzo dobrze gra 1x1, potrafi rzucać półhakiem. 

Elementy wymagające poprawy: pracować nad techniką rzutu (praca nadgarstka, rotacja), grą 1x1 

na lewą rękę. 

W testach koszykarskich: 15 miejsce (275 pkt). 

CECHY MENTALNE I WOLICJONALNE: 

Zalety zawodniczki: zawodniczka zdeterminowana na koszykówkę, waleczna, ambitna, 

słuchająca co się do niej mówi i realizująca wskazówki. 

Elementy wymagające poprawy: ----------------------------------------------------------------------------------  

Zawodniczka do dalszego szkolenia wojewódzkiego. 



 

Lesiuk Julia    MPKK Sokołów Podlaski 

Trener:    Beata Jasińska 

Pozycja: rozgrywająca  Wzrost: 159,0 cm Waga: 50,0 kg 

 

MOTORYKA: 

Zalety zawodniczki: sprawna motorycznie. 

Elementy wymagające poprawy: pracować nad szybkością, siłą ogólną, stabilizacją rotacyjną. 

W testach motorycznych: w teście FMS uzyskała 32 wynik (12 pkt.) problem z przysiadem 

w wykroku, stabilnością, siła RR, 13 wynik w BEEP TEŚCIE 

(1380 m), w teście 5, 10, 20 m uzyskała 23 wynik (3.491 s). 

UMIEJĘTNOŚCI TECHNICZNE: 

Zalety zawodniczki: dobra technika indywidualna - kozioł. 

Elementy wymagające poprawy: pracować nad obroną indywidualną, wykorzystaniem elementów 

technicznych na pełnej szybkości. 

W testach koszykarskich: 16 miejsce (273 pkt). 

CECHY MENTALNE I WOLICJONALNE: 

Zalety zawodniczki: zawodniczka zdeterminowana na koszykówkę. 

Elementy wymagające poprawy: zawodniczka rocznikowo młodsza co widać w zachowaniu, brakuje 

jeszcze przebojowości i odwagi boiskowej. 

Zawodniczka do dalszego szkolenia wojewódzkiego. 



 

Lewandowska Anna   SKS 12 Warszawa 

Trener:    Rafał Holnicki - Szulc 

Pozycja: obrońca   Wzrost: 166,0 cm Waga: 50,7 kg 

 

MOTORYKA: 

Zalety zawodniczki: sprawna motorycznie, szybka. 

Elementy wymagające poprawy: pracować nad siłą RR, wytrzymałością ogólną. 

W testach motorycznych: w teście FMS uzyskała 12 wynik (16 pkt.) siła RR, 13 wynik 

w BEEP TEŚCIE (1020 m), w teście 5, 10, 20 m uzyskała 1 wynik 

(3.131 s). 

UMIEJĘTNOŚCI TECHNICZNE: 

Zalety zawodniczki: dobra technika indywidualna w formie ścisłej. 

Elementy wymagające poprawy: pracować nad wykonaniem elementów technicznych pod presją 

i na dużej szybkości. 

W testach koszykarskich: 26 miejsce (275 pkt). 

CECHY MENTALNE I WOLICJONALNE: 

Zalety zawodniczki: ---------------------------------------------------------------------------------- 

Elementy wymagające poprawy: zawodniczka za grzeczna koszykarsko – mało widoczna 

determinacja i waleczność. 

Zawodniczka do dalszego szkolenia klubowego. 



 

Lisiecka Noemie   MKS Grójec 

Trener:    Piotr Kawalec 

Pozycja: obrońca   Wzrost: 163,0 cm Waga: 51,5 kg 

 

MOTORYKA: 

Zalety zawodniczki: sprawna motorycznie. 

Elementy wymagające poprawy: pracować nad gibkością i zwinnością, szybkością, stabilizacją 

tułowia. 

W testach motorycznych: w teście FMS uzyskała 19 wynik (15 pkt.) stabilność rotacyjna 

tułowia, 16 wynik w BEEP TEŚCIE (1300 m), w teście 5, 10, 20 m 

uzyskała 25 wynik (3.516 s). 

UMIEJĘTNOŚCI TECHNICZNE: 

Zalety zawodniczki: dobra technika indywidualna. 

Elementy wymagające poprawy: pracować nad przeglądem sytuacji na boisku podczas gry na koźle, 

podaniami, rzutem z półdystansu i dystansu, wykonywaniem 

elementów technicznych pod presją i na dużej szybkości. 

W testach koszykarskich: 21 miejsce (259 pkt). 

CECHY MENTALNE I WOLICJONALNE: 

Zalety zawodniczki: ----------------------------------------------------------------------------------  

Elementy wymagające poprawy: zawodniczka rocznikowo młodsza, co widać w braku przebojowości 

i cwaniactwa boiskowego na tle starszych koleżanek. 

Zawodniczka do dalszego szkolenia klubowego. 



 

Malinowska Maja   KU AZS UW Warszawa 

Trener:    Paweł Machynia 

Pozycja: rozgrywająca  Wzrost: 164,0 cm Waga: 60,6 kg 

 

MOTORYKA: 

Zalety zawodniczki: sprawna motorycznie, dynamiczna, silna, szybka. 

Elementy wymagające poprawy: pracować nad zwinnością i gibkością. 

W testach motorycznych: w teście FMS uzyskała 13 wynik (16 pkt.), 17 wynik w BEEP 

TEŚCIE (1300 m), w teście 5, 10, 20 m uzyskała 2 wynik (3.222 s). 

UMIEJĘTNOŚCI TECHNICZNE: 

Zalety zawodniczki: dobra technika indywidualna, dobra gra 1x1. 

Elementy wymagające poprawy: pracować nad przeglądem sytuacji na boisku podczas gry na koźle, 

podaniami, rzutem z półdystansu i dystansu. 

W testach koszykarskich: 31 miejsce (211 pkt) słaba skuteczność rzutów z wyskoku. 

CECHY MENTALNE I WOLICJONALNE: 

Zalety zawodniczki: zawodniczka zdeterminowana na koszykówkę, waleczna, ambitna. 

Elementy wymagające poprawy: ---------------------------------------------------------------------------------  

Zawodniczka do dalszego szkolenia wojewódzkiego. 



 

Maszkiewicz Oliwia   MKS Grójec 

Trener:    Piotr Kawalec 

Pozycja: środkowa   Wzrost: 183,0 cm Waga: 54,8 kg 

 

MOTORYKA: 

Zalety zawodniczki: sprawna motorycznie, dynamiczna, jak na zawodniczkę wysoką 

dobra wydolność. 

Elementy wymagające poprawy: pracować nad dynamiką, szybkością pierwszego kroku, siłą RR 

oraz siłą ogólną z własnym ciężarem ciała. 

W testach motorycznych: w teście FMS uzyskała 14 wynik (16 pkt.), 22 wynik w BEEP 

TEŚCIE (1240 m), w teście 5, 10, 20 m uzyskała 24 wynik 

(3.513 s). 

UMIEJĘTNOŚCI TECHNICZNE: 

Zalety zawodniczki: dobra technika indywidualna. 

Elementy wymagające poprawy: pracować nad wykończeniem rzutu zarówno z wyskoku jak 

i z miejsca, wykonywaniem elementów technicznych na dużej 

szybkości i pod presją. 

W testach koszykarskich: 32 miejsce (203 pkt) słaba skuteczność rzutów z wyskoku i rzutów 

wolnych oraz ćwiczenia techniczne na szybkości. 

CECHY MENTALNE I WOLICJONALNE: 

Zalety zawodniczki: zawodniczka zdeterminowana na koszykówkę, waleczna, ambitna, 

bardzo pozytywnie nastawiona uwagi trenera. 

Elementy wymagające poprawy: pracować nad zwiększeniem odpowiedzialności za wynik. 

Najwyższa zawodniczka na zgrupowaniu, rokuje że jeszcze urośnie. 

Zawodniczka do dalszego szkolenia wojewódzkiego. 



 

Mazurek Dominika   MPKK Sokołów Podlaski 

Trener:    Beata Jasińska 

Pozycja: skrzydłowa   Wzrost: 173,0 cm Waga: 63,0 kg 

 

MOTORYKA: 

Zalety zawodniczki: sprawna motorycznie, silna fizycznie, dynamiczna. 

Elementy wymagające poprawy: pracować nad wytrzymałością ogólną, dynamiką pierwszego kroku. 

W testach motorycznych: w teście FMS uzyskała 20 wynik (15 pkt.), 27 wynik w BEEP 

TEŚCIE (1220 m), w teście 5, 10, 20 m uzyskała 7 wynik (3.317 s). 

UMIEJĘTNOŚCI TECHNICZNE: 

Zalety zawodniczki: dobra technika indywidualna, gra 1x1. 

Elementy wymagające poprawy: pracować nad wykończeniem rzutu z miejsca i z wyskoku, 

wykonywaniem elementów pod presją i na dużej szybkości, 

decyzyjnością. 

W testach koszykarskich: 19 miejsce (263 pkt) słaba skuteczność rzutów z wyskoku i rzutów 

wolnych oraz ćwiczenia techniczne na szybkości. 

CECHY MENTALNE I WOLICJONALNE: 

Zalety zawodniczki: zawodniczka zdeterminowana na koszykówkę, waleczna, ambitna. 

Elementy wymagające poprawy: ma duże zadatki na bycie liderem tej kadry, ale musi pracować nad 

braniem odpowiedzialności podczas gry. 

Zawodniczka do dalszego szkolenia wojewódzkiego. 



 

Młynarczyk Natalia   MUKS Piaseczno 

Trener:    Piotr Brzozowski 

Pozycja: obrońca   Wzrost: 166,0 cm Waga: 50,7 kg 

 

MOTORYKA: 

Zalety zawodniczki: sprawna motorycznie, dynamiczna, dobra wytrzymałość ogólna. 

Elementy wymagające poprawy: słabe warunki fizyczne, problemy z przysiadem głębokim, słaba 

stabilność rotacyjna tułowia, pracować nad zwinnością i gibkością. 

W testach motorycznych: w teście FMS uzyskała 28 wynik (14 pkt.), 6 wynik w BEEP 

TEŚCIE (1560 m), w teście 5, 10, 20 m uzyskała 9 wynik (3.327 s). 

UMIEJĘTNOŚCI TECHNICZNE: 

Zalety zawodniczki: przyzwoita technika indywidualna. 

Elementy wymagające poprawy: pracować nad wykonywaniem elementów technicznych pod presją 

i na dużej szybkości, wykończeniem rzutu zarówno po 

zatrzymaniach jak i z miejsca. 

W testach koszykarskich: 18 miejsce (268 pkt) słaba skuteczność rzutów z wyskoku, 

ćwiczenia techniczne na szybkości oraz ocena techniczna. 

CECHY MENTALNE I WOLICJONALNE: 

Zalety zawodniczki: ----------------------------------------------------------------------------------- 

Elementy wymagające poprawy: pracować nad zwiększeniem pewności siebie i wiary w swoje 

umiejętności. 

Zawodniczka do dalszego szkolenia klubowego. 



 

Murić Sara    KU AZS UW Warszawa 

Trener:    Paweł Machynia 

Pozycja: rozgrywająca  Wzrost: 158,0 cm Waga: 53,8 kg 

 

MOTORYKA: 

Zalety zawodniczki: sprawna motorycznie, dobra wytrzymałość ogólna. 

Elementy wymagające poprawy: pracować nad szybkością, zwinnością i gibkością. 

W testach motorycznych: w teście FMS uzyskała 21 wynik (15 pkt.), 5 wynik w BEEP 

TEŚCIE (1660 m), w teście 5, 10, 20 m uzyskała 18 wynik 

(3.453 s). 

UMIEJĘTNOŚCI TECHNICZNE: 

Zalety zawodniczki: dobra technika indywidualna. 

Elementy wymagające poprawy: pracować nad przeglądem sytuacji na boisku podczas gry na koźle, 

podaniami, rzutem z półdystansu i dystansu, wykonywaniem 

elementów technicznych na pełnej szybkości i pod presją. 

W testach koszykarskich: 14 miejsce (278 pkt) słaba skuteczność rzutów z wyskoku. 

CECHY MENTALNE I WOLICJONALNE: 

Zalety zawodniczki: zawodniczka bardzo zaangażowana. 

Elementy wymagające poprawy: brak pewności siebie, słabo przyjmuje uwagi trenera – reaguje 

łzami w oczach (rozmawiałem z nią na ten temat – pod koniec 

zgrupowania było już lepiej). 

Zawodniczka do dalszego szkolenia klubowego. 



 

Paradowska Zuzanna  KU AZS UW Warszawa 

Trener:    Paweł Machynia 

Pozycja: obrońca   Wzrost: 163,0 cm Waga: 50,0 kg 

 

MOTORYKA: 

Zalety zawodniczki: sprawna motorycznie. 

Elementy wymagające poprawy: siłą RR, wytrzymałością ogólną, szybkością. 

W testach motorycznych: w teście FMS uzyskała 22 wynik (15 pkt.), 32 wynik w BEEP 

TEŚCIE (1020 m), w teście 5, 10, 20 m uzyskała 12 wynik 

(3.406 s). 

UMIEJĘTNOŚCI TECHNICZNE: 

Zalety zawodniczki: dobra technika indywidualna (z pewnymi wyjątkami). 

Elementy wymagające poprawy: zatrzymania na dwa poprzez obrót w przód i w tył, minięcie na 

nogę jednoimienną, wykonywanie elementów technicznych pod 

presją i na dużej szybkości. 

W testach koszykarskich: 12 miejsce (283 pkt) słaba skuteczność rzutów z wyskoku. 

CECHY MENTALNE I WOLICJONALNE: 

Zalety zawodniczki: ----------------------------------------------------------------------------------  

Elementy wymagające poprawy: zawodniczka słabo reagująca na uwagi trenera – kilka krotnie 

zwracanie uwagi na poprawne wykonanie danego elementu 

technicznego – pod koniec zgrupowania było trochę lepiej. 

Zawodniczka do dalszego szkolenia klubowego. 



 

Pierc Maria    UKS TRÓJKA Żyrardów 

Trener:    Łukasz Puchała 

Pozycja: obrońca   Wzrost: 161,0 cm Waga: 50,7 kg 

 

MOTORYKA: 

Zalety zawodniczki: sprawna motorycznie. 

Elementy wymagające poprawy: siłą RR, wytrzymałością ogólną, szybkością. 

W testach motorycznych: w teście FMS uzyskała 29 wynik (14 pkt.), 18 wynik w BEEP 

TEŚCIE (1260 m), w teście 5, 10, 20 m uzyskała 15 wynik 

(3.420 s). 

UMIEJĘTNOŚCI TECHNICZNE: 

Zalety zawodniczki: dobra technika indywidualna, dobra obrona indywidualna. 

Elementy wymagające poprawy: wykonywanie elementów technicznych pod presją i na dużej 

szybkości. 

W testach koszykarskich: 13 miejsce (283 pkt) słaba skuteczność rzutów z wyskoku. 

CECHY MENTALNE I WOLICJONALNE: 

Zalety zawodniczki: zawodniczka zaangażowana, waleczna. 

Elementy wymagające poprawy: pracować nad większą przebojowością boiskową. 

Zawodniczka do dalszego szkolenia wojewódzkiego. 



 

Podzendek Zuzanna   MKS Grójec 

Trener:    Piotr Kawalec 

Pozycja: obrońca   Wzrost: 161,0 cm Waga: 49,3 kg 

 

MOTORYKA: 

Zalety zawodniczki: sprawna motorycznie. 

Elementy wymagające poprawy: siłą RR, wytrzymałością ogólną, szybkością. 

W testach motorycznych: w teście FMS uzyskała 15 wynik (16 pkt.), 19 wynik w BEEP 

TEŚCIE (1260 m), w teście 5, 10, 20 m uzyskała 21 wynik 

(3.477 s). 

UMIEJĘTNOŚCI TECHNICZNE: 

Zalety zawodniczki: dobra technika indywidualna (pomimo niskiej oceny podczas 

testu). 

Elementy wymagające poprawy: wykonywanie elementów technicznych pod presją i na dużej 

szybkości. 

W testach koszykarskich: 24 miejsce (283 pkt) słaba skuteczność rzutów z wyskoku oraz 

z miejsca,, niska ocena elementów technicznych. 

CECHY MENTALNE I WOLICJONALNE: 

Zalety zawodniczki: zawodniczka zaangażowana, waleczna, słuchająca i wdrażająca 

uwag trenera. 

Elementy wymagające poprawy: pracować nad większą przebojowością boiskową i braniem 

odpowiedzialności podczas gry. 

Zawodniczka do dalszego szkolenia wojewódzkiego. 



 

Rozbiewska Natalia   KU AZS UW Warszawa 

Trener:    Paweł Machynia 

Pozycja: obrońca   Wzrost: 163,0 cm Waga: 45,7 kg 

 

MOTORYKA: 

Zalety zawodniczki: sprawna motorycznie. 

Elementy wymagające poprawy: wytrzymałością ogólną, szybkością. 

W testach motorycznych: w teście FMS uzyskała 16 wynik (16 pkt.), 19 wynik w BEEP 

TEŚCIE (1260 m), w teście 5, 10, 20 m uzyskała 21 wynik 

(3.477 s). 

UMIEJĘTNOŚCI TECHNICZNE: 

Zalety zawodniczki: dobra technika indywidualna. 

Elementy wymagające poprawy: wykonywanie elementów technicznych pod presją i na dużej 

szybkości, ze względu na słabe warunki fizyczne (drobna budowa 

ciała) ma problemy w grze 1x1 zarówno w ataku jak i w obronie. 

W testach koszykarskich: 6 miejsce (307 pkt). 

CECHY MENTALNE I WOLICJONALNE: 

Zalety zawodniczki: zawodniczka zaangażowana, waleczna. 

Elementy wymagające poprawy: pracować nad większą przebojowością boiskową i braniem 

odpowiedzialności podczas gry. 

Zawodniczka do dalszego szkolenia klubowego. 



 

Słowińska Maja   GKK Grodzisk Mazowiecki 

Trener:    Paweł Curyl 

Pozycja: rozgrywająca  Wzrost: 158,0 cm Waga: 46,8 kg 

 

MOTORYKA: 

Zalety zawodniczki: sprawna motorycznie. 

Elementy wymagające poprawy: problemy z przysiadem głębokim, pracować nad siłą RR, 

wytrzymałością ogólną, szybkością, zwinnością i gibkością. 

W testach motorycznych: w teście FMS uzyskała 31 wynik (13 pkt.), 23 wynik w BEEP 

TEŚCIE (1240 m), w teście 5, 10, 20 m uzyskała 17 wynik 

(3.439 s). 

UMIEJĘTNOŚCI TECHNICZNE: 

Zalety zawodniczki: dobra technika indywidualna (kozioł i gra na manewrach). 

Elementy wymagające poprawy: wykonywanie elementów technicznych pod presją i na dużej 

szybkości. 

W testach koszykarskich: 11 miejsce (285 pkt). 

CECHY MENTALNE I WOLICJONALNE: 

Zalety zawodniczki: ----------------------------------------------------------------------------------  

Elementy wymagające poprawy: pracować nad większą przebojowością boiskową i braniem 

odpowiedzialności podczas gry, nawiązywanie relacji 

interpersonalnych z koleżankami. 

Zawodniczka do dalszego szkolenia klubowego. 



 

Stach Aleksandra   UKS HURAGAN Wołomin 

Trener:    Iga Kluczyńska - Firszt 

Pozycja: rozgrywająca  Wzrost: 159,0 cm Waga: 49,0 kg 

 

MOTORYKA: 

Zalety zawodniczki: sprawna motorycznie, dynamiczna. 

Elementy wymagające poprawy: pracować nad wytrzymałością ogólną, zwinnością i gibkością. 

W testach motorycznych: w teście FMS uzyskała 5 wynik (17 pkt.), 20 wynik w BEEP 

TEŚCIE (1260 m), w teście 5, 10, 20 m uzyskała 10 wynik 

(3.330 s). 

UMIEJĘTNOŚCI TECHNICZNE: 

Zalety zawodniczki: dobra technika indywidualna (poza rzutem). 

Elementy wymagające poprawy: pracować nad wykończeniem rzutu zarówno po zatrzymaniach 

oraz pracą ręki przy rzucie z miejsca. 

W testach koszykarskich: 20 miejsce (262 pkt). 

CECHY MENTALNE I WOLICJONALNE: 

Zalety zawodniczki: ----------------------------------------------------------------------------------  

Elementy wymagające poprawy: pracować nad większą przebojowością na boisku, braniem 

odpowiedzialności na swoje barki. 

Zawodniczka do dalszego szkolenia klubowego. 



 

Staszewska Zuzanna   UKS TRÓJKA Żyrardów 

Trener:    Łukasz Puchała 

Pozycja: skrzydłowa   Wzrost: 174,0 cm Waga: 46,8 kg 

 

MOTORYKA: 

Zalety zawodniczki: sprawna motorycznie, dobra wytrzymałość ogólna. 

Elementy wymagające poprawy: pracować nad sprawnością ogólną, zwinnością i gibkością, siłą 

ogólną – zwłaszcza siłą obręczy barkowej, dynamiką pierwszego 

kroku, ma duży potencjał, ale ze względu wątłą budowę ciała ma 

problemy z koordynacją. 

W testach motorycznych: w teście FMS uzyskała 23 wynik (15 pkt.), 8 wynik w BEEP 

TEŚCIE (1540 m), w teście 5, 10, 20 m uzyskała 19 wynik 

(3.467 s). 

UMIEJĘTNOŚCI TECHNICZNE: 

Zalety zawodniczki: dobra technika indywidualna – wszystkie elementy wykonuje bez 

zastrzeżeń, dobry rzut, dobrze gra 1x1. 

Elementy wymagające poprawy: pracować nad wykonywaniem elementów technicznych pod presją i 

na dużej szybkości. 

W testach koszykarskich: 1 miejsce (343 pkt). 

CECHY MENTALNE I WOLICJONALNE: 

Zalety zawodniczki: zawodniczka zdeterminowana na koszykówkę, waleczna, 

agresywna w obronie i twardo grająca 1x1 – po mimo słaby 

warunków fizycznych (budowa ciała, w stosunku do wzrostu – 

dziecko późno dojrzewające). 

Elementy wymagające poprawy: ----------------------------------------------------------------------------------  

Zawodniczka do dalszego szkolenia wojewódzkiego. 



 

Wiklak Wiktoria   UKS TRÓJKA Żyrardów 

Trener:    Łukasz Puchała 

Pozycja: środkowa   Wzrost: 178,0 cm Waga: 65,4 kg 

 

MOTORYKA: 

Zalety zawodniczki: sprawna motorycznie, dobra wytrzymałość ogólna. 

Elementy wymagające poprawy: pracować nad sprawnością ogólną, zwinnością i gibkością, siłą 

ogólną – zwłaszcza siłą obręczy barkowej, dynamiką pierwszego 

kroku, ma duży potencjał, ale ze względu wątłą budowę ciała ma 

problemy z koordynacją. 

W testach motorycznych: w teście FMS uzyskała 23 wynik (15 pkt.), 8 wynik w BEEP 

TEŚCIE (1540 m), w teście 5, 10, 20 m uzyskała 19 wynik 

(3.467 s). 

UMIEJĘTNOŚCI TECHNICZNE: 

Zalety zawodniczki: dobra technika indywidualna – wszystkie elementy wykonuje bez 

zastrzeżeń, dobry rzut, dobrze gra 1x1. 

Elementy wymagające poprawy: pracować nad wykonywaniem elementów technicznych pod presją i 

na dużej szybkości. 

W testach koszykarskich: 1 miejsce (343 pkt). 

CECHY MENTALNE I WOLICJONALNE: 

Zalety zawodniczki: zawodniczka zdeterminowana na koszykówkę, waleczna, 

agresywna w obronie i twardo grająca 1x1 – po mimo słaby 

warunków fizycznych (budowa ciała, w stosunku do wzrostu – 

dziecko późno dojrzewające). 

Elementy wymagające poprawy: ----------------------------------------------------------------------------------  

Zawodniczka do dalszego szkolenia wojewódzkiego. 



 

VIII. Ocena zawodniczek pod kątem wykonywania elementów technicznych: 

1. Większość zawodniczek wykonuje elementy poprawnie. Podczas testu koszykarskiego 

w ocenie eksperckiej (ocena trenera) tylko 2 zawodniczki uzyskały maksymalną ilość 

punktów (120) – Gabriela Kamińska (MPKK Sokołów Podlaski) oraz Hanna Głowacka 

(UKS TRÓJKA Żyrardów), 4 zawodniczki uzyskały 110 pkt. – Zuzanna Staszewska, 

Wiktoria Wiklak (obie UKS TRÓJKA Żyrardów), Aleksandra Stach (UKS HURAGAN 

Wołomin) oraz Natalia Jańczuk (MPKK Sokołów Podlaski). Aż 15 zawodniczek uzyskało 

100 pkt. Pozostały zawodniczki uzyskały poniżej 100 pkt. 

2. 90% (ocena subiektywna na bazie obserwacji podczas ćwiczeń) zawodniczek ma problem 

z indywidualnym poruszaniem się bez piłki: zmiana tempa i kierunku, wyjście do piłki – 

odprowadzenie gracza, dynamiczne wyjście do piłki. 

3. Większość zawodniczek ma dobry technicznie, ale nie koniecznie skuteczny rzut po 

zatrzymaniu. Na 10 rzutów po zatrzymaniu tylko 2 miały 7 celnych (co dało 84 pkt – 

1 celny rzut = 12 pkt. Maksymalnie można było zdobyć 120 pkt.) i były to Aleksandra 

Kirkowska (UKS TRÓJKA Żyrardów) oraz Maja Słowińska (GKK Grodzisk Mazowiecki). 

3 zawodniczki miały 6 celnych: Gabriela Kamińska (MPKK Sokołów Podlaski), Zuzanna 

Gacka oraz Wiktoria Wiklak (UKS TRÓJKA Żyrardów). 2 zawodniczki trafiły połowę 

rzutów z 10 i były to: Zuzanna Staszewska (UKS TRÓJKA Żyrardów) oraz Natalia 

Kotowska (SKS 12 Warszawa). 

W przypadku rzutu z miejsca (wydawało by się najłatwiejszego do nauczenia, ale 

wymagającego cierpliwości w nauczaniu) tylko jedna zawodniczka trafiła 9 na 10 prób - 

Zuzanna Staszewska (UKS TRÓJKA Żyrardów), 1 zawodniczka trafiła 8 na 10 prób – 

Weronika Dmowska (MPKK Sokołów Podlaski) oraz 6 zawodniczek trafiło 7 na 10 prób – 

Zuzanna Gacka, Wiktoria Kaczmarek, Maria Pierc (wszystkie UKS TRÓJKA Żyrardów), 

Natalia Rozbiewska (KU AZS UW Warszawa), Katarzyna Lagutkowa (WARSAW 

BAKETBALL Warszawa) oraz Baran Alicja (UKS HURAGAN Wołomin). 

4. Jeżeli chodzi o wyniki uzyskane przy próbie oceny prawidłowej techniki kozłowania, 

szybkości kozłowania, koordynacji ruchowej („Bieg po kopercie zygzakiem z piłką”) na 100 

możliwych do zdobycia punktów 5 uzyskało 80 pkt. – Wiktoria Kaczmarek, Hanna 

Głowacka (obie UKS TRÓJKA Żyrardów), Aleksandra Stach, Natalia Bajerska (obie UKS 

HURAGAN Wołomin) oraz Anna Lewandowska (SKS 12 Warszawa). 

IX. Ocena zawodniczek pod kątem FMS (badanie przeprowadziła Zuzanna Wrzesień): 

1. FMS jest to metoda badawcza, która umożliwia kompleksową analizę jakości 

podstawowych wzorców ruchowych, ocenę ryzyka kontuzji oraz stwierdzenie istnienia 

ograniczeń i asymetrii. 



 

2. Test FMS złożony jest z 7 prób (głęboki przysiad, przeniesienie kończyny dolnej nad 

płotkiem, przysiad w wykroku, ruchomość obręczy barkowej, aktywne uniesienie 

wyprostowanej kończyny dolnej, ugięcie ramion w podporze, stabilność rotacyjna tułowia). 

3. Każdy test oceniany jest w czterostopniowej skali od 0-3, gdzie: 0 – oznacza ból w trakcie 

wykonywania testu; 1 – oznacza niezdolność wykonania testu; 2 – oznacza wykonanie 

wzorca z występującymi wzorcami kompensacji; 3 – oznacza prawidłowo wykonany 

wzorzec bez kompensacji. Maksymalnie badana zawodniczka mogła uzyskać 21 punktów. 

4. Ocena FMS wykonywana była bez rozgrzewki. Każdy wzorzec (poszczególny test) 

wykonuje się po trzy razy. Ocenia się najlepszą próbę, a w razie wątpliwości daje się niższą 

ocenę. Test wykonuje się w stroju sportowym. Osoba oceniająca dokonywała analizy 

sposobu wykonania ruchu w płaszczyźnie strzałkowej i czołowej. 

5. Opis poszczególnych testów: 

 Test 1 - „Głęboki przysiad” ocenia ogólną mechanikę ciała. Umożliwia obustronną 

ocenę funkcjonalnej ruchomości w stawach biodrowych, kolanowych oraz 

skokowych. Dodatkowo drążek trzymany nad głową pozwala ocenić mobilność 

obręczy barkowej oraz kręgosłupa w odcinku piersiowym. Pozycją wyjściową jest 

stanie. Stopy ustawione na szerokość bioder. Drążek znajduje się nad głową. 

Następnie badanemu poleca się wykonanie jak najniższego przysiadu bez odrywania 

pięt od podłoża. 

Punktacja testu:  

 3 punkty uzyskuje się jeśli: pięty mają kontakt z podłożem; tułów ustawiony jest 

równolegle do piszczeli lub w kierunku pionowym; kość udowa znajduje się poniżej 

linii poziomej, kolana ustawione są prosto w osi ze stopą, ramiona stanowią 

przedłużenie tułowia; 

 2 punkty przyznawane są jeśli osoba badana wykona prawidłowo wzorzec 

z podstawą 5cm pod piętami; 

 1 punkt, gdy osoba badana nie jest w stanie wykonać prawidłowego przysiadu 

z podstawa o wysokości 5cm pod piętami; 

 0 punktów, gdy w trakcie wykonywania wzorca wystąpi ból. 

 Test 2 - „przeniesienie nogi nad płotkiem” pozwala ocenić funkcjonalną 

mobilność i stabilność kończyny dolnej (staw biodrowy, kolanowy i skokowy) oraz 

tułowia. Dodatkowo test sprawdza balans badanego. Poprzeczka ustawiona jest na 

wysokości guzowatości piszczelowej badanego. Stopy ustawione na szerokość 

bioder dotykają podstawy urządzenia. Drążek spoczywa na barkach ustawiony 

równolegle do podłoża. Zadaniem badanego jest przejście jedno nóż nad poprzeczką, 

dotknięcie piętą podłoża oraz powrót do pozycji wyjściowej. 



 

Punktacja testu: 

 3 punkty uzyskuje się jeśli: stawy kończyny dolnej (biodrowy, kolanowy, 

skokowy) ustawione są liniowo w płaszczyźnie strzałkowej; drążek ustawiony jest 

równolegle do gumowej poprzeczki; obserwuje się wyłącznie minimalny ruch 

kręgosłupa w odcinku lędźwiowym podczas ruchu; ruchomość w stawach 

biodrowych jest symetryczna; 

 2 punkty przyznawane są jeśli: stawy kończyny dolnej (biodrowy, kolanowy, 

skokowy) nie są ustawione liniowo w płaszczyźnie strzałkowej; stwierdza się brak 

równoległego ustawienia drążka w stosunku do gumowej poprzeczki; obserwuje się 

zwiększony ruch kręgosłupa lędźwiowego podczas ruchu; 

 1 punkt, gdy osoba badana nie jest w stanie wykonać prawidłowo wzorca 

(zaburzenia równowagi, stopy w kontakcie z poprzeczką); 

 0 punktów, gdy w trakcie wykonywania wzorca wystąpi ból. 

 Test 3 – „przysiad w wykroku” umożliwia ocenę mobilności i stabilności tułowia, 

miednicy, stawów biodrowych, kolanowych i skokowych. Ocenia również zdolność 

tułowia do zapobiegania działania sił rotacyjnych. Osoba badana staje na podejście. 

Stopy ustawione są w linii. Odległość pomiędzy stopami badanego wyznaczana jest 

przez pomiar długości goleni od podłoża do szpary stawu kolanowego. Drążek 

znajduje się za plecami badanego. Kończyna górna po tej samej stronie w stosunku 

do kończyny dolnej zakrocznej chwyta drążek na wysokości odcinka szyjnego 

kręgosłupa, a przeciwna na wysokości lędźwiowego odcinka kręgosłupa. Celem 

badanego jest wykonanie wypadu. 

Punktacja testu: 

 3 punkty uzyskuje się jeśli: stopy ułożone są w linii na podstawie; kolano 

kończyny zakrocznej dotyka podstawę za piętą kończyny wykrocznej; ruch tułowia 

jest minimalny lub bez ruchu tułowia; drążek ustawiony jest pionowo i dotyka 

krzywizn kręgosłupa; 

 2 punkty przyznawane są jeśli: nie obserwuje się liniowego ustawienia stawów 

kończyny dolnej; kolano kończyny zakrocznej nie dotyka podstawy, brak kontaktu 

drążka z kręgosłupem badanego; drążek i stopy badanego nie pozostają 

w płaszczyźnie strzałkowej; występuje ruch tułowia; 

 1 punkt, gdy osoba badana nie jest w stanie wykonać prawidłowo wzorca 

(zaburzenia równowagi); 

 0 punktów, gdy w trakcie wykonywania wzorca wystąpi ból 

 Test 4 –„ruchomość obręczy barkowej” pozwala ocenić obustronną ruchomość 

obręczy barkowej. Badający wykonuje pomiar długości dłoni. Osoba badana zaciska 

dłonie w pięść. Badany wykonuje jedną kończyną maksymalne przywiedzenie 



 

z rotacją wewnętrzną w stawie ramiennym, drugą zaś maksymalne odwiedzenie 

z rotacją zewnętrzną w stawie ramiennym. Ocenia się odległość pomiędzy pięściami 

badanego. 

Punktacja testu: 

 3 punkty uzyskuje się jeśli odległość pomiędzy pięściami jest mniejsza lub równa 

długości dłoni; 

 2 punkty przyznawane są jeśli odległość pomiędzy pięściami nie przekracza 

1,5 długości dłoni; 

 1 punkt, gdy odległość pomiędzy pięściami przekracza 1,5 długości dłoni; 

 0 punktów, gdy w trakcie wykonywania wzorca wystąpi ból. 

 Test 5 – „aktywne uniesienie wyprostowanej kończyny dolnej” umożliwia ocenę 

elastyczności i rozciągnięcia tylnej grupy mięśni uda oraz mięśnia brzuchatego łydki 

po stronie przeciwnej. Dodatkowo test ocenia tzw. pasywną elastyczność mięśnia 

lędźwiowego kończyny po stronie przeciwnej do badanej. Osoba badana leży na 

plecach, ramiona ułożone w lekkim odwiedzeniu. Podstawa znajduje się pod 

kolanami. Celem pacjenta jest uniesienie wyprostowanej kończyny dolnej w stawie 

kolanowym oraz zgiętym w stawie skokowo - goleniowym. Kończyna przeciwna 

musi zostać wyprostowana i zachować kontakt z podłożem. 

Punktacja testu: 

 3 punkty uzyskuje się jeśli miejsce padania drążka od kostki przyśrodkowej 

znajduje się pomiędzy kolcem biodrowym przednim górnym, a punktem 

wyznaczonym w połowie długości uda; 

 2 punkty przyznawane są jeśli miejsce padania drążka od kostki przyśrodkowej 

znajduje się pomiędzy punktem wyznaczonym w połowie długości uda, a środkiem 

rzepki kończyny spoczywającej na podłożu; 

 1 punkt, gdy padania drążka od kostki przyśrodkowej znajduje się poniżej punktu 

wyznaczonego przez środek rzepki kończyny spoczywającej na podłożu; 

 0 punktów, gdy w trakcie wykonywania wzorca wystąpi ból. 

 Test 6 – „ugięcie ramion w podporze” pozwala ocenić stabilność tułowia podczas 

symetrycznej pracy ramion. Przed próbą wykonania wzorca należy wykonać test 

prowokacyjny polegający na wykonaniu przeprostu kręgosłupa w odcinku 

lędźwiowym w leżeniu na brzuchu. Ból w czasie testu prowokacyjnego oznacza 

0 punktów w próbie. Testowana osoba leży przodem, a jej dłonie znajdują się na 

wysokości brwi – u mężczyzn oraz na wysokości żuchwy u kobiet. Celem badanego 

jest przejście z pozycji leżenia na brzuchu do podporu przodem. W sytuacji jeśli 

osoba testowana nie jest w stanie wykonać wzorca, zmienia się punkt podparcia 

dłoni w celu ułatwienia wykonania ruchu. 



 

Punktacja testu: 

 3 punkty uzyskuje się jeśli: mężczyzna wykona jedną próbę z kciukami ułożonymi 

na wysokości brwi; kobieta wykona jedną próbę z kciukami ułożonymi na 

wysokości żuchwy; 

 2 punkty przyznawane są jeśli: mężczyzna wykona jedną próbę z kciukami 

ułożonymi na wysokości żuchwy; kobieta wykona jedną próbę z kciukami 

ułożonymi na wysokości obojczyka; 

 1 punkt, gdy badany nie jest w stanie wykonać wzorca; 

 0 punktów, gdy w trakcie wykonywania wzorca wystąpi ból. 

 Test 7 – „stabilność rotacyjna” umożliwia ocenę stabilności tułowia 

w płaszczyźnie strzałkowej. Przed próbą wykonania wzorca należy wykonać test 

prowokacyjny polegający na wykonaniu wyprostu odcinka piersiowego w klęku 

podpartym. Ból w czasie testu prowokacyjnego oznacza 0 punktów w próbie. 

Pozycją wyjściową do testu jest klęk podparty. Stawy ramienne i biodrowe powinny 

być zgięte do 90⁰, stopy ustawione aktywnie. Pomiędzy kolanami i dłońmi badanego 

znajduje się podstawa urządzenia. Celem badanego jest jednoczesne uniesienie 

kończyny dolnej i górnej po tej samej stronie ciała, następnie dotknięcie kolanem do 

łokcia oraz powrót do pozycji wyjściowej. 

Punktacja testu: 

 3 punkty uzyskuje się jeśli badany wykona próbę (ruch kończyn po tej samej 

stronie ciała) bez przechylania się na boki z zachowaniem równoległej linii tułowia 

w stosunku do podłoża; 

 2 punkty przyznawane są jeśli badany nie jest w stanie wykonać próby, lecz 

wykonuje asymetryczny ruch kończyn; 

 1 punkt, gdy badany nie jest w stanie wykonać wzorca; 

 0 punktów, gdy w trakcie wykonywania wzorca wystąpi ból. 

6. Wśród badanych zawodniczek tylko 2 zawodniczki osiągnęły wynik zbliżony do 

maksymalnego (21 pkt.) i były to Zuzanna Dropińska (UKS TRÓJKA Żyrardów) – 19 pkt. 

oraz Adrianna Kępka – 18 pkt. 

Tak niskie wyniki mogą wskazywać na wiele dysfunkcji dotyczących zakresu ruchomości 

w poszczególnych stawach. 

X. Ocena zawodniczek pod kątem przygotowania motorycznego: BEEP TEST, test 

szybkościowy 5, 10, 20 m oraz wyskok dosiężny z miejsca i z rozbiegu: 

1. BEEP TEST miał na celu ocenę wydolności tlenowej badanych zawodniczek. Zawodniczki 

uzyskały następujące wyniki: 



 

Lp Nazwisko i Imię Klub

BEEP 

TEST 

Lap

BEEP 

TEST    

S [m]

BEEP 

TEST VO2 

[ml/kg/min]

BEEP 

TEST T 

[min]

Ocena

1 Lagutkowa Katarzyna WARSAW BASKETBALL Warszawa 104 2080 52,9 11:25 5

2 Kamińska Gabriela MPKK Sokołów Podlaski 93 1860 49,5 10:27 4

3 Kaczmarek Wiktoria UKS TRÓJKA Żyrardów 85 1700 47,1 9:42 4

4 Iszczuk Natalia MUKS Piaseczno 83 1660 46,5 9:31 4

5 Murić Sara KU AZS UW Warszawa 83 1660 46,5 9:31 4

6 Młynarczyk Natalia MUKS Piaseczno 78 1560 44,9 9:00 3

7 Kępka Adrianna MKS Grójec 77 1540 44,6 8:55 3

8 Staszewska Zuzanna UKS TRÓJKA Żyrardów 77 1540 44,6 8:55 3

9 Głowacka Hanna UKS TRÓJKA Żyrardów 73 1460 43,5 8:33 3

10 Baran Alicja UKS HURAGAN Wołomin 71 1420 42,8 8:22 3

11 Jańczuk Natalia MPKK Sokołów Podlaski 71 1420 42,8 8:22 3

12 Kirkowska Aleksandra UKS TRÓJKA Żyrardów 69 1380 42,1 8:12 3

13 Lesiuk Julia MPKK Sokołów Podlaski 69 1380 42,1 8:12 3

14 Dropińska Zuzanna UKS TRÓJKA Żyrardów 67 1340 41,5 8:00 3

15 Adamczuk Aleksandra MPKK Sokołów Podlaski 65 1300 40,8 7:48 3

16 Lisiecka Noemie MKS Grójec 65 1300 40,8 7:48 3

17 Malinowska Maja KU AZS UW Warszawa 65 1300 40,8 7:48 3

18 Pierc Maria UKS TRÓJKA Żyrardów 63 1260 40,2 7:34 3

19 Podzendek Zuzanna MKS Grójec 63 1260 40,2 7:34 3

20 Stach Aleksandra UKS HURAGAN Wołomin 63 1260 40,2 7:34 3

21 Kotowska Natalia SKS 12 Warszawa 62 1240 39,8 7:28 3

22 Maszkiewicz Oliwia MKS Grójec 62 1240 39,8 7:28 3

23 Słowińska Maja GKK Grodzisk Mazowiecki 62 1240 39,8 7:28 3

24 Wiklak Wiktoria UKS TRÓJKA Żyrardów 62 1240 39,8 7:28 3

25 Bajerska Natalia UKS HURAGAN Wołomin 61 1220 39,5 7:22 3

26 Dmowska Weronika MPKK Sokołów Podlaski 61 1220 39,5 7:22 3

27 Mazurek Dominika MPKK Sokołów Podlaski 61 1220 39,5 7:22 3

28 Rozbiewska Natalia KU AZS UW Warszawa 61 1220 39,5 7:22 3

29 Gacka Zuzanna UKS TRÓJKA Żyrardów 59 1180 38,8 7:09 3

30 Kliglich Gabriela UKS HURAGAN Wołomin 58 1160 38,4 7:02 2

31 Lewandowska Anna SKS 12 Warszawa 51 1020 36,2 6:20 2

32 Paradowska Zuzanna KU AZS UW Warszawa 51 1020 36,2 6:20 2  

Tylko 1 zawodniczka uzyskała wynik bardzo dobry, 4 dobry. To wskazuje na duże rezerwy 

w treningu koszykarskim. Zawodniczki w tym wieku powinny biegać na poziomie ok 

1600 m. 

2. Test szybkościowy 5, 10, 20 m miał na celu ocenę możliwości szybkościowych 

poszczególnych zawodniczek: 

Lp Nazwisko i Imię Klub 5 m [s] 10 m [s] 20 m [s] Total

1 Lewandowska Anna SKS 12 Warszawa 1.002 0.759 1.370 3.131

2 Malinowska Maja KU AZS UW Warszawa 1.134 0.748 1.340 3.222

3 Rozbiewska Natalia KU AZS UW Warszawa 0.990 0.798 1.442 3.230

4 Kamińska Gabriela MPKK Sokołów Podlaski 1.003 0.792 1.440 3.235

5 Iszczuk Natalia MUKS Piaseczno 1.024 0.791 1.425 3.240

6 Lagutkowa Katarzyna WARSAW BASKETBALL Warszawa 1.043 0.804 1.426 3.273

7 Mazurek Dominika MPKK Sokołów Podlaski 1.014 0.817 1.486 3.317

8 Jańczuk Natalia MPKK Sokołów Podlaski 1.085 0.792 1.442 3.319

9 Młynarczyk Natalia MUKS Piaseczno 1.091 0.809 1.427 3.327

10 Stach Aleksandra UKS HURAGAN Wołomin 1.044 0.809 1.477 3.330

11 Kaczmarek Wiktoria UKS TRÓJKA Żyrardów 1.092 0.813 1.476 3.381

12 Paradowska Zuzanna KU AZS UW Warszawa 1.110 0.821 1.475 3.406

13 Kotowska Natalia SKS 12 Warszawa 1.121 0.823 1.468 3.412

14 Bajerska Natalia UKS HURAGAN Wołomin 1.113 0.826 1.479 3.418

15 Pierc Maria UKS TRÓJKA Żyrardów 1.120 0.804 1.496 3.420

16 Kępka Adrianna MKS Grójec 1.178 0.797 1.451 3.426

17 Słowińska Maja GKK Grodzisk Mazowiecki 1.152 0.821 1.466 3.439

18 Murić Sara KU AZS UW Warszawa 1.113 0.821 1.519 3.453

19 Staszewska Zuzanna UKS TRÓJKA Żyrardów 1.107 0.840 1.520 3.467

20 Kliglich Gabriela UKS HURAGAN Wołomin 1.102 0.841 1.534 3.477

21 Podzendek Zuzanna MKS Grójec 1.080 0.834 1.563 3.477

22 Głowacka Hanna UKS TRÓJKA Żyrardów 1.117 0.839 1.528 3.484

23 Lesiuk Julia MPKK Sokołów Podlaski 1.118 0.826 1.547 3.491

24 Maszkiewicz Oliwia MKS Grójec 1.094 0.859 1.560 3.513

25 Lisiecka Noemie MKS Grójec 1.047 0.831 1.638 3.516

26 Baran Alicja UKS HURAGAN Wołomin 1.181 0.831 1.507 3.519

27 Dmowska Weronika MPKK Sokołów Podlaski 1.140 0.845 1.539 3.524

28 Dropińska Zuzanna UKS TRÓJKA Żyrardów 1.133 0.853 1.546 3.532

29 Kirkowska Aleksandra UKS TRÓJKA Żyrardów 1.159 0.836 1.557 3.552

30 Adamczuk Aleksandra MPKK Sokołów Podlaski 1.239 0.877 1.480 3.596

31 Gacka Zuzanna UKS TRÓJKA Żyrardów 1.163 0.861 1.582 3.606

32 Wiklak Wiktoria UKS TRÓJKA Żyrardów 1.165 0.881 1.569 3.615  



 

W przypadku testu szybkościowego wynik, który można uznać za bardzo dobry uzyskała 

1 zawodniczka, 5 zawodniczek uzyskało wynik dobry, kolejnych 5 zawodniczek wynik 

zadowalający. 

W przypadku wyskoku dosiężnego na wynik miał wpływ nie koniecznie zasięg ramion, 

a technika wykonania wyskoku z miejsca, czy to z rozbiegu. Na poniżej przedstawionych 

wynikach możemy zaobserwować, że najlepszy wynik uzyskała zawodniczka, która pod 

względem zasięgu ramion uplasowała się na 24 miejscu. 

 

Lp Nazwisko i Imię Klub Zasięg

Wyskok 

z miejsca 

[max]

Wyskok 

z 

rozbiegu 

[max]

Wyskok 

z miejsca 

[cm]

Wyskok 

z 

rozbiegu 

[cm]

Miejsce 

ze 

względu 

na zasięg

1 Lewandowska Anna SKS 12 Warszawa 211 263 270 52 59 XXIV

2 Iszczuk Natalia MUKS Piaseczno 223 268 272 45 49 XI

3 Kamińska Gabriela MPKK Sokołów Podlaski 201 245 246 44 45 XXXII

4 Kliglich Gabriela UKS HURAGAN Wołomin 226 270 271 44 45 VIII

5 Kaczmarek Wiktoria UKS TRÓJKA Żyrardów 211 253 258 42 47 XXV

6 Lagutkowa Katarzyna WARSAW BASKETBALL Warszawa 223 265 287 42 64 XII

7 Malinowska Maja KU AZS UW Warszawa 217 259 266 42 49 XVII

8 Mazurek Dominika MPKK Sokołów Podlaski 230 272 284 42 54 IV

9 Paradowska Zuzanna KU AZS UW Warszawa 220 261 269 41 49 XIII

10 Podzendek Zuzanna MKS Grójec 213 254 254 41 41 XXII

11 Głowacka Hanna UKS TRÓJKA Żyrardów 212 252 263 40 51 XXIII

12 Stach Aleksandra UKS HURAGAN Wołomin 209 249 238 40 29 XXVII

13 Kirkowska Aleksandra UKS TRÓJKA Żyrardów 224 263 265 39 41 IX

14 Maszkiewicz Oliwia MKS Grójec 233 271 267 38 34 I

15 Rozbiewska Natalia KU AZS UW Warszawa 214 252 258 38 44 XX

16 Dropińska Zuzanna UKS TRÓJKA Żyrardów 207 244 253 37 46 XXIX

17 Kotowska Natalia SKS 12 Warszawa 233 270 282 37 49 II

18 Wiklak Wiktoria UKS TRÓJKA Żyrardów 232 269 275 37 43 III

19 Bajerska Natalia UKS HURAGAN Wołomin 224 260 275 36 51 X

20 Staszewska Zuzanna UKS TRÓJKA Żyrardów 218 254 262 36 44 XVI

21 Jańczuk Natalia MPKK Sokołów Podlaski 205 240 253 35 48 XXX

22 Kępka Adrianna MKS Grójec 215 250 258 35 43 XVIII

23 Adamczuk Aleksandra MPKK Sokołów Podlaski 230 264 276 34 46 V

24 Gacka Zuzanna UKS TRÓJKA Żyrardów 210 244 251 34 41 XXVI

25 Lesiuk Julia MPKK Sokołów Podlaski 214 247 243 33 29 XXI

26 Młynarczyk Natalia MUKS Piaseczno 220 253 265 33 45 XIV

27 Murić Sara KU AZS UW Warszawa 215 247 265 32 50 XIX

28 Lisiecka Noemie MKS Grójec 220 251 264 31 44 XV

29 Dmowska Weronika MPKK Sokołów Podlaski 230 260 270 30 40 VI

30 Pierc Maria UKS TRÓJKA Żyrardów 209 239 242 30 33 XXVIII

31 Baran Alicja UKS HURAGAN Wołomin 228 257 268 29 40 VII

32 Słowińska Maja GKK Grodzisk Mazowiecki 205 232 247 27 42 XXXI  

XI. Uwagi i wnioski szkoleniowe: 

1. Po zakończeniu zgrupowania sztab trenerski był zdania, że na czerwcowe zgrupowanie 

powinno zostać powołanych 20 zawodniczek. Wynikało to z oceny sposobu wykonywania 

podstawowych elementów koszykarskich w treningu podczas zgrupowania. Po 

przenalizowaniu wyników testów, zapisów DVD nagranych treningów, gierek 3x3 oraz 

podczas pisania sprawozdania mamy co do tego pewne wątpliwości: 

 naszym zdaniem należy sprawdzić wszystkie zawodniczki o wzroście powyżej 

175 cm (jest ich 5); 

 kolejnym kryterium przy powoływaniu zawodniczek, była obserwacja ich 

w rozgrywkach ligowych i ich wpływ na wynik swoich zespołów; 

 nie mniej jednak zawodniczki, które chcielibyśmy powołać uzyskały wyniki testów 

znacznie poniżej ich możliwości w stosunku do dziewcząt, których nie chcieliśmy 

powoływać. Tym samym chcemy pobudzić element rywalizacji o miejsce w kadrze 

wojewódzkiej, co znacznie wpłynie na podniesienie jej poziomu selekcji. 



 

2. W trakcie zgrupowania pracowaliśmy w dwóch grupach szkoleniowych po (16 zawodniczek 

w grupie). Zrealizowaliśmy po 2 jednostki treningowe (75’) oraz 2 jednostki treningowe 

(90’) z koszykówki z każdą grupą, podczas których skupiliśmy się na elementach 

technicznych wykonywanych w formie ścisłej (jednostki poranne) oraz w formie 

z przeciwnikiem (jednostki popołudniowe). Ponadto poświęciliśmy 2 jednostki (30’) oraz 

2 jednostki (45’) z każdą grupą na zajęcia z przygotowania motorycznego, w którym to 

główny nacisk kładliśmy na ćwiczenie ogólnorozwojowe na drabinkach koordynacyjnych, 

ćwiczenia na poprawę techniki kroku biegowego na niskich, średnich oraz wysokich 

płotkach, ćwiczenia siłowe z wykorzystaniem piłek lekarskich oraz własnego ciężaru ciała. 

3. Wszystkie jednostki testy, jednostki treningowe zarówno z motoryki jak i koszykówki oraz 

gry 3x3 były nagrywane – materiał DVD do wglądu. 

4. W załączeniu do sprawozdania dołączona zostaje: 

 lista obecności, 

 wyniki pomiarów antropometrycznych, 

 wyniki wszystkich przeprowadzonych testów. 

5. Poniżej przesyłamy propozycję składu 24 zawodniczek na zgrupowanie 21-29 czerwca 2019 

roku, które odbędzie się na obiektach AQUA w Żyrardowie: 

Lp. Zawodniczka Rok ur. 
Wzrost 

[cm] 

Masa 

ciała [kg] 
Pozycja Klub Trener klubowy 

1. Adamczuk Aleksandra 2006 178,0 66,1 4, 5 MPKK Sokołów Podlaski Beata Jasińska 

2. Bajerska Natalia 2006 168,0 54,5 1, 2 UKS HURAGAN Wołomin Sławomir Bujniak 

3. Baran Alicja 2006 175,0 64,4 4 UKS HURAGAN Wołomin Krzysztof Dajnowiec 

4. Dmowska Weronika 2006 173,0 59,2 4 MPKK Sokołów Podlaski Beata Jasińska 

5. Dropińska Zuzanna 2006 153,0 50,0 1 UKS TRÓJKA Żyrardów Piotr Wacławek 

6. Gacka Zuzanna 2006 163,0 55,9 2 UKS TRÓJKA Żyrardów Piotr Wacławek 

7. Głowacka Hanna 2006 166,0 44,7 3 UKS TRÓJKA Żyrardów Łukasz Puchała 

8. Iszczuk Natalia 2006 167,0 49,7 3 MUKS Piaseczno Piotr Brzozowski 

9. Jańczuk Natalia 2006 153,0 42,6 2 MPKK Sokołów Podlaski Beata Jasińska 

10. Kaczmarek Wiktoria 2006 163,0 54,2 1 UKS TRÓJKA Żyrardów Łukasz Puchała 

11. Kamińska Gabriela 2007 152,0 35,8 1 MPKK Sokołów Podlaski Beata Jasińska 

12. Kępka Adrianna 2006 168,0 52,3 1 MKS Grójec Piotr Kawalec 

13. Kirkowska Aleksandra 2006 171,0 62,7 4 UKS TRÓJKA Żyrardów Łukasz Puchała 

14. Kotowska Natalia 2006 176,0 51,5 4 SKS 12 Warszawa Rafał Holnicki-Szulc 

15. Lagutkowa Katarzyna 2006 173,0 57,5 3 WARSAW BASKETBALL Warszawa Marcin Popiołek 

16. Lesiuk Julia 2007 159,0 50,0 1 MPKK Sokołów Podlaski Beata Jasińska 

17. Malinowska Maja 2006 164,0 60,6 1 KU AZS UW Warszawa Paweł Machynia  

18. Maszkiewicz Oliwia 2006 183,0 54,8 5 MKS Grójec Piotr Kawalec 

19. Mazurek Dominika 2006 173,0 63,0 3 MPKK Sokołów Podlaski Rafał Haponik 

20. Pierc Maria 2006 161,0 50,7 2 UKS TRÓJKA Żyrardów Łukasz Puchała 

21. Podzendek Zuzanna 2006 161,0 49,3 2 MKS Grójec Piotr Kawalec 

22. Staszewska Zuzanna 2006 174,0 46,8 3 UKS TRÓJKA Żyrardów Łukasz Puchała 

23. Wiklak Wiktoria 2006 178,0 65,4 5 UKS TRÓJKA Żyrardów Łukasz Puchała 

24. Żak Natalia 2006 157,0 *) 1, 2 MUKS Piaseczno Piotr Brzozowski 

Średnia zespołu 12,9 167,0 53,2  

*) brak pomiaru ze względu na brak obecności na pierwszym zgrupowaniu. 



 

XII. Uwagi i wnioski organizacyjne: 

1. Miejsce zakwaterowania bardzo dobre. 

2. Wyżywienie dobre. 

3. Hala treningowa bardzo dobra 8 koszów do dyspozycji 

4. Umiejscowienie ośrodka z uwagi na dojazd zawodniczek dobre. 

 

         Trenerzy: 

              Bartosz Słomiński 

                 Beata Jasińska 

              Dominika Sztąberska 


