
Trening metaboliczny 

Ten trening można wykonywać kilka razy w tygodniu. Jeśli dopiero zaczynasz aktywność, 
ogranicz się tylko do niego i nie przesadzaj z tempem. Zacznij od 5 powtórzeń każdego ruchu. 
Jeśli trenujesz już od jakiegoś czasu, zastąp tym treningiem sesje kardio i wykonuj go 2 razy w 
tygodniu, jako dodatek do 3 treningów siłowych na tydzień. Co kilka treningów zwiększaj liczbę 
powtórzeń. Możesz te zmieniać kolejność ćwiczeń lub wymienić je na inne.  

Instrukcja 

Zrób po 10 powtórzeń każdego ćwiczenia, odpoczywając jak najkrócej między kolejnymi 
ruchami, po czym przez 20-40 sekund biegnij w miejscu lub skacz na skakance najszybciej, jak 
tylko dasz radę.  Zrób krótką przerwę, a następnie powtórz całość, zmniejszając tym razem 
ilość powtórzeń każdego ćwiczenia do 9. Powtarzaj taki schemat, aż dojdziesz do pojedynczej 
powtórki. 

 Pierwsza seria – po 10 powtórzeń każdego ćwiczenia, 20-40 sekund biegu w miejscu i 
przerwa.  

 Druga seria – po 9 powtórzeń każdego ćwiczenia, 20-40 sekund biegu w miejscu, 
przerwa.  

 Trzecia seria – po 8 powtórzeń każdego ćwiczenia, 20-40 sekund biegu w miejscu, 
przerwa.  

 Czwarta seria – po 7 powtórzeń każdego ćwiczenia, 20-40 sekund biegu w miejscu, 
przerwa.  

 Piąta seria – po 6 powtórzeń każdego ćwiczenia, 20-40 sekund biegu w miejscu, 
przerwa.  

 Szósta seria – po 5 powtórzeń każdego ćwiczenia, 20-40 sekund biegu w miejscu, 
przerwa.  

 Siódma seria – po 4 powtórzenia każdego ćwiczenia, 20-40 sekund biegu w miejscu, 
przerwa.  

 Ósma seria – po 3 powtórzenia każdego ćwiczenia, 20-40 sekund biegu w miejscu, 
przerwa.  

 Dziewiąta seria – po 2 powtórzenia każdego ćwiczenia, 20-40 sekund biegu w miejscu, 
przerwa.   

 Dziesiąta seria – po 1 powtórzeniu każdego ćwiczenia, 20-40 sekund biegu w miejscu, 
koniec. 

1. Burpees 

Stań prosto, stopy rozstawiając na szerokość barków. Zrób przysiad, po czym ułóż przed sobą 
dłonie na podłodze. Wyrzuć nogi w tył, przyciągnij je z powrotem i wstań. Możesz także 
wykonać pełne burpees i dodać pompkę oraz wyskok, jeśli czujesz się na siłach.  



 

 

2. Przysiady 

Stań prosto w lekkim rozkroku. Wypchnij biodra w tył i zrób przysiad, aż Twoje uda znajdą się 
w pozycji co najmniej równoległej do podłoża. Zatrzymaj na sekundę ruch, po czym jak 
najszybciej wróć do pozycji początkowej. W miarę zaawansowania możesz wykonywać 
przysiad z wyskokiem w górę.  

 

 



3. Naprzemienne dotykanie barków w podporze 

Przyjmij pozycję jak do pompki, ręce rozstawiając odrobinę szerzej niż na szerokość barków. 
Napnij mocno mięśnie korpusu i pośladki, by zapobiec opadaniu bioder. Lewą dłonią dotknij 
prawego barku, wróć do pozycji wyjściowej i powtórz ruch na drugą stronę. To jedno 
powtórzenie.  

 

4. Pajace 

Stań prosto, wyskocz w górę jednocześnie rozstawiając nogi szerzej i wyrzucając ramiona w 
górę, wróć skokiem do pozycji wyjściowej.  

 

 

 



5. Zakroki 

Stań w lekkim rozkroku, dłonie oprzyj na biodrach. Zrób zakrok prawą nogą, aż udo lewej 
znajdzie się w pozycji równoległej do podłoża. Zatrzymaj na sekundę ruch, po czym wróć do 
startu i zrób zakrok drugą nogą. To jedno powtórzenie. 

 

 

 


