
Metody treningowe: 

 Ciągła: 

Metoda ta polega na nieprzerwanej pracy pływaniu trwającej co najmniej 15 minut. Taki okres 

niezbędny dla pełnego rozwinięcia procesów tlenowych oraz przejęcia organizmu do 

wytwarzania energii z tłuszczów. Trening ciągły jest podstawowym i najprostszym sposobem 

kształtowania wytrzymałości. To dzięki niemu najlepiej doskonalą się procesy tlenowe. Częste 

przerwy podczas jednostki treningowej nie przyzwyczajają organizmu w dostatecznym stopniu 

do wykonywania ciągłego wysiłku w trakcie zawodów. Dotyczy to również aparatu ruchu oraz 

psychicznej odporności zawodnika. Długotrwały trening nawet przy spokojnym tempie jest 

mocnym bodźcem dla kształtowania odporności na zmęczenie fizyczne i psychiczne tak 

potrzebnej na zawodach. Na trening ciągły składają się dwa czynniki ; objętość (długość 

przebytego odcinka lub czas pracy) oraz intensywność (prędkosć pokonywania odcinków ). 

Odpowiednie proporcje w praktycznym przeprowadzeniu takich zajęć są więc stosunkowo 

łatwe do określenia w przeciwieństwie do pozostałych metod, gdzie poza objętością i 

intensywnością należy ustalić cały szereg innych zależności. Wyróżniamy dwa podstawowe 

rodzaje treningu metodą ciągłą; jednostajny i zmienny. Z treningiem jednostajnym mamy do 

czynienia gdy dystans ( np. 3000 m kraulem ) był przebyty w niezmiennym tempie a więc 

jednostajnie.  

 

Metoda zmienna:  

Trening metodą zmienną to też wysiłek ciągły, ale o zmiennej intensywności np. przepływamy 

800 m z czego 100 m wolno, 50 m szybko,100 m wolno, 50 m szybko itp. Lub 75 m wolno, 25 

szybko, 75 wolno i 25 m szybko itp. Metodą zmienną będzie także trening ciągły w 

urozmaiconym terenie z podbiegami i spadkami terenu gdzie występują nieplanowane zmiany 

intensywności. Metodą zmienną należy stosować z pewną ostrożnością ponieważ stawia ona 

organizmowi duże wymagania i wskazana jest dla zawodników bardziej zaawansowanych 

 

METODA INTERWAŁOWA 

 

Zasada metody interwałowej jest naprzemienne stosowanie wysiłków i przerw. Wysiłek może 

być pokonywany z różną intensywnoscią od umiarkowanej do bardziej dużej. Przerwy 

pozwalają jedynie na niepełny wypoczynek. Seria krótkich, ale odpowiednio intensywnych 

wysiłków układa się w ciąg kształtujący wytrzymałość. Istotna w tej metodzie jest wzajemna 

zależność takich elementów jak : 

czas trwania wysiłku  

intensywność  

czas przerw ( interwałów )  

liczba powtórzeń  

 

Trafne wyważenie tych elementów jest trudne. Szczególnie ważny w treningu interwałowym 

jest właściwy dobór przerwy wypoczynkowej. Stwierdzono, że najlepszy wpływ na ekonomikę 

krążenia i oddychania mają przerwy przy końcu których częstotliwość skurczów serca osiąga 

wartość 120/140 ud/min. Trening interwałowy jest efektywnym czynnikiem dla przerostu serca 

co jest dodatkowym bodźcem dla powiększenia jego objętości. Szczególne zastosowanie w 

wysiłkach wytrzymałościowych ( maraton pływacki, triathlon, bieg ) posiada tzw. interwał 

ekstensywny, oznacza to, że wysiłek odbywa się na umiarkowanej intensywności, ale z 

krótkimi przerwami wypoczynkowymi. Generalnie dla maratończyka czy triathlonisty można 

przyjać, że optymalny czas trwania w treningu interwałowym wynosi od 1 do 4 min. przy 

liczbie powtórzeń od 6 do 50 oraz przy przerwie trwającej w zależności od dyscypliny; 

 



Pływanie 5-45 s 

Jazda na rowerze 20 -60 s 

Bieg 20- 90 s 

 

Przerwa odpoczynkowa może być aktywna ( lekki trucht, spokojna jazda ) lub pasywna. 

Szybkość przepływanych odcinków najlepiej przeliczać jest z tak dobranych sprawdzianów, 

aby czas ich trwania nie był krótszy niż 12 min . Innym rodzajem treningu interwałowego jest 

jego odmiana intensywna. Ma ona jednak mniejsze znaczenie w treningu długodystansowców 

zwłaszcza u mniej doświadczonych zawodników. Trening interwałowy jest bardzo mocnym 

bodźcem adaptacyjnym i jednocześnie doskonałym sposobem budowania formy sportowej. 

Stawia on jednak organizmowi duże wymagania a niewłaściwe jej stosowanie może 

doprowadzić nawet do przetrenowania. Metodą interwałową należy więc stosować bardzo 

ostrożnie obserwując jednocześnie reakcje organizmu na tego typu bodźce treningowe 

 

METODA POWT?RZENIOWA 

 

Trening metoda powtórzeniową polega na powtarzaniu odcinków pracy z dowolnie długą 

przerwą między nimi - do pełnego wypoczynku. Z punktu widzenia wyczynu 

długodystansowego ( maratonu ) wyróżnić można dwa warianty metody powtórzeniowej. 

Pierwsza z nich, kształtująca wytrzymałość, polega na powtarzaniu wysiłku trwającego 5 -20 

min. Od 2 do 6 razy. Taki trening ma za zadanie kształtowanie wytrzymałości specjalnej. 

Wysiłek powinien odbywać się na dużej intensywności z prędkością zbliżoną do startowej. 

Przerwa między odcinkami zapewnia organizmowi powrót do pełnego wypoczynku, a wiec 

tętno musi spaść poniżej 120 ud/min. Drugi wariant tej metody to ćwiczenia szybkościowe do 

maratonu. Polega on na wykonaniu 5-8 powtórzeń przez 30-90 s z prędkością wyższą niż na 

sprawdzianie lub zawodach . W maratonie jest to głównie potrzebne w pływaniu na stracie, 

kiedy zajęcie dobrej pozycji startowej decyduje o późniejszym wyniku oraz gdy zawodnik 

finiszuje na ostatnich 200-300 m będąc już zmęczonym. W związku z tym stosowanie tego 

treningu ma również sens na zmęczeniu . Trening powtórzeniowy zwłaszcza w pierwszym 

wariancie, jest podobnie jak trening interwałowy mocnym bodźcem adaptacyjnym i 

doskonałym sposobem budowania formy sportowej. Ze względu na jego dużą intensywność 

zbyt częste stosowanie tego treningu może doprowadzić do przetrenowania . 

 

13.Jakie znasz podstawowe metody stosowane w treningu pływackim? 

- Metoda równomierna –w treningu pływackim  przewiduje pływanie odcinków o długości 

400 -1500 i więcej metrów z równomierną prędkością. Pływanie takie sprzyja harmonijnej i 

wszechstronnej pracy wszystkich systemów organizmu i zmusza pływaka do bardziej 

ekonomicznej pracy w wodzie. Metoda ta najczęściej wykorzystywana jest w kształtowaniu 

wytrzymałości ogólnej. 

-Metoda zmienna polega na niestałym (zmiennym) dozowaniu obciążenia organizmu pływaka 

w trakcie pływania Najczęściej polega to na zmianie prędkości pływania podczas 

pokonywania kolejnych odcinków dystansu, np. 50 m szybko. 50 wolno itd. na dystansie 

400m. Metoda ta kształtuje wytrzymałość ogólna, a przy szybkim pływaniu również 

wytrzymałość specjalną. 

- Metoda interwałowa ;o pływanie składające się z serii odcinków o określonej liczbie, 

długości, intensywności oraz przerw między odcinkami i seriami. W treningu interwałowym 

wyróżnia się dwa kierunki - rozwój wytrzymałości ogólnej oraz rozwój wytrzymałości 

specjalnej. 

- Metoda powtórzeniowa polega na przepływaniu odcinków od 25 do 80 m z wysoką 

intensywnością Przerwy między odcinkami wynoszą 5-10 min i powinny zapewnić pełny 



odpoczynek. Liczba przepływanych odcinków uzależniona jest od długości przepływanego 

dystansu oraz stopnia przygotowania zawodnika. Metoda powtórzeniowa ma na celu rozwój 

szybkości zawodnika. 

- Metoda startowa (kontrolna) – to przepływanie dystansu na zawodach z maksymalną 

prędkością. Metodę tę stosujemy zazwyczaj przed startem w zawodach, sprawdzając w 

trakcie takie elementy, jak start, nawroty, równomierność przepływania dystansu, technikę. 

14.Scharakteryzuj metodę zmienna i interwałowa stosowaną w treningu pływackim. 

Metoda imienna polega na niestałym (zmiennym) dozowaniu obciążenia organizmu pływaka 

w trakcie pływania Najczęściej polega to na 

zmianie prędkości pływania podczas pokonywania kolejnych odcinków dystansu, np. 50 m 

szybko, 50 wolno itd. na dystansie 400m. Metoda ta kształtuje wytrzymałość ogólną, a przy 

szybkim pływaniu również wytrzymałość specjalną 

Metoda interwałowa to pływanie składające się z serii odcinków o określonej liczbie, 

długości, intensywności oraz przerw między odcinkami i seriami. W treningu interwałowvm 

wyróżnia się dwa kierunki - rozwój wytrzymałości ogólnej oraz rozwój wytrzymałości 

specjalnej. 

 

 

3.2.2. Indywidualizacja treningu sportowego 

 Spoglądając na ponad 100-letnią historię pływania sportowego można stwierdzić, że trening 

pływaków, jeśli chodzi o jego formę, przeszedł ewolucję: od spontanicznej indywidualizacji 

poprzez standaryzację, której przykładem były programy treningowe obowiązujące pływaków 

NRD, do pogłębionej indywidualizacji [5]. W ostatnich 15-20 latach plany treningu, 

opracowywane naukowo, uwzględniają specyfikę etapu szkolenia, poziom dyspozycji 

fizycznych, opanowanie techniki, specjalizację „stylową” i „dystansową”, płeć, właściwości 

psychiczne i inne czynniki [11]. 

 Obecnie na etapie treningu mistrzowskiego proces szkoleniowy musi być 

indywidualizowany, każdy zawodnik zarówno pełnosprawny, jak i niepełnosprawny ma 

określone predyspozycje do dystansu i stylu, podwyższania możliwości systemu 

energetycznego, rozwoju cech motorycznych i doskonalenia elementów techniki i taktyki oraz 

przygotowania psychicznego [14]. 

 Zdaniem Płatonowa [12] każdego zawodnika należy przygotowywać do najbardziej 

odpowiedniego dla niego dystansu i modelu aktywności startowej, odpowiadającego jego 

właściwościom morfofunkcjonalnym i psychicznym. Powinien on przewidywać 

kompleksowe doskonalenie wszystkich składników „startu” i przygotowania czynnościowego 

– na początku i w środku okresu przygotowawczego oraz maksymalny rozwój tych 

elementów, do których mają specjalne predyspozycje, w końcowej części okresu 

przygotowawczego i w okresie startowym [9].  

 

3.3. Różnice w technice pływania 

Technika pływania jest jednym z elementów warunkujących mistrzostwo w tym sporcie. 

Od poziomu jej opanowania zależy ilość możliwych do zastosowania środków treningowych. 

Poziom zaawansowania technicznego zawodników określają trzy etapy opanowania techniki. 

Pierwszym etapem jest technika standardowa zawodnika – charakteryzująca się bezbłędną 

formą ruchu dla każdej z technik pływackich, drugim technika mistrzowska – którą różni od 

poprzedniej dynamika pływania, bezbłędne pływanie z maksymalną szybkością i 

częstotliwością ruchów, najwyżej w tej hierarchii znajduje się technika mistrzowska 

indywidualna zawodnika – której cechą podstawową jest maksymalna efektywność możliwa 

do osiągnięcia tylko przez maksymalną adaptację do środowiska, czucie wody, czucie 

proprioreceptywne i optymalną siłę pływaka. W procesie nauczania techniki wymienione etapy 



poprzedza nauka techniki elementarnej, która w swojej formie przypomina którąś z technik 

sportowych [8,12]. U osób pełnosprawnych zaczynamy od techniki elementarnej, u 

niepełnosprawnych zmuszeni jesteśmy do wypracowania od początkowego etapu szkolenia 

techniki indywidualnej, dostosowanej do możliwości zawodnika [16]. Podstawą w nauczaniu 

technik pływackich zawodników niepełnosprawnych jest analiza ich możliwości 

funkcjonalnych oraz koordynacyjnych – zakresy ruchu w stawach i siła mięśniowa są często 

tym czynnikiem, który determinuje możliwość wykonania określonej czynności ruchowej np.: 

rdzeniowy zanik mięśni lub inna forma dystrofii mięśniowej często uniemożliwia nauczenie 

techniki motylkowej, hemipareza jednostronna może być przyczyną asymetrii w 

wykonywanych ruchach i nie pozwoli zawodnikowi startować w konkurencji stylu 

klasycznego, w której zgodnie z przepisami musi on pokazać zamiar ruchu symetrycznego, w 

przypadku tetraplegików możliwy jest tylko gleich- zmodyfikowany styl grzbietowy, w którym 

jedyną siłę napędową stanowi symetryczna praca ramion. W takich sytuacjach jedynie 

szczegółowa analiza sposobu poruszania się zawodnika w wodzie, modyfikacje wprowadzane 

w najdrobniejszych elementach i nacisk położony na dostosowywanie techniki, do często 

zmieniających się, możliwości każdego zawodnika zbliża do sukcesu i osiągania wysokich 

wyników sportowych. Jeśli wszyscy tetraplegicy pływają wykonując jednoczesną pracę ramion 

to, co można zmienić, by osiągnąć sukces? Możliwości jest niewiele, ale są: można wydłużyć 

ruch zmniejszając jego częstotliwość, bądź skrócić go kosztem wzrostu częstotliwości; można 

zmieniać sposób wkładania ręki do wody zawodnika – ważne jest ustawienie palców dłoni: 

pozycja zgięciowa znacznie zmniejsza powierzchnię pracującą, co ogranicza siłę napędową. 

 

 


