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1. WPROWADZENIE   
 

Poradnik będzie Ci pomocny w przyswajaniu wiedzy z zakresu masażu sportowego  
i kształtowaniu umiejętności wykonywania masażu sportowego poszczególnych części ciała 
oraz masażu całego ciała. 

W poradniku zamieszczono: 
– wymagania wstępne wykaz umiejętności, jakie powinieneś posiadać, aby bez problemów 

korzystać z poradnika,  
– cele kształcenia wykaz umiejętności, jakie opanujesz podczas pracy z poradnikiem, 
– materiał nauczania wiadomości teoretyczne niezbędne do opanowania treści jednostki 

modułowej, 
– zestaw pytań, abyś mógł sprawdzić, czy już opanowałeś określone treści, 
– ćwiczenia, które pomogą Ci zweryfikować wiadomości teoretyczne oraz ukształtować 

umiejętności praktyczne, 
– sprawdzian postępów, 
– sprawdzian osiągnięć, przykładowy zestaw zadań. Zaliczenie testu potwierdzi opanowanie 

materiału jednostki modułowej, 
– literaturę uzupełniającą. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Schemat układu jednostek modułowych  
 
 
 

322[12].Z3.01 
Wykonywanie masażu sportowego 

322[12].Z3.02 
Wykonywanie masażu u sportowców  

różnych dyscyplin sportowych 

322[12].Z3.03 
Wykonywanie masażu w urazach sportowych 

322[12].Z3 
Masaż sportowy 
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2. WYMAGANIA WSTĘPNE 

 
Przystępując do realizacji programu jednostki modułowej powinieneś umieć: 

– organizować stanowisko zgodnie z zasadami ergonomii, 
– wykonywać masaż klasyczny zgodnie z obowiązującymi zasadami, 
– stosować środki poślizgowe do masażu w zależności od potrzeb, 
– wykonywać masaż izometryczny zgodnie z obowiązującymi zasadami, 
– wykonywać hydromasaż całego ciała zgodnie z obowiązującymi zasadami, 
– przygotowywać sportowca do zabiegu, 
– korzystać z różnych źródeł informacji, 
– współpracować z grupą. 
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3. CELE KSZTAŁCENIA 
 

W wyniku realizacji programu jednostki modułowej powinieneś umieć: 
− określić funkcje masażu sportowego, 
− zastosować różne metody i techniki masażu sportowego, 
− określić wpływ masażu sportowego na organizm zawodnika,  
− określić wskazania i przeciwwskazania do stosowania poszczególnych metod i technik 

masażu sportowego, 
− dobrać techniki masażu sportowego do cyklu treningowego, 
− wykonać masaż przedstartowy, 
− wykonać masaż międzystartowy, 
− wykonać masaż treningowy, 
− wykonać masaż podtrzymująco–kondycyjny, 
− wykonać zabiegi z zakresu odnowy biologicznej, 
− określić możliwości zastosowania odnowy biologicznej w różnych dyscyplinach 

sportowych w zależności od cyklu treningowego, 
− określić wskazania i przeciwwskazania do zastosowania streatchingu, 
− określić zasady wykonywania streatchingu, 
− wykonać streatching poszczególnych grup mięśniowych. 
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4.  MATERIAŁ NAUCZANIA  

 
4.1. Masaż w praktyce sportowej 
 
4.1.1. Materiał nauczania 
 
 Klasyczny masaż sportowy jest oddziaływaniem na organizm zawodnika, gdzie 
wykorzystywane są bodźce mechaniczne przeważnie w postaci ucisków, ugniatań i innych 
rękoczynów celem wywołania określonych odczynów fizjologicznych w tkankach, narządach 
oraz układach. Masaż sportowy to zabieg, w którym siłę poszczególnych chwytów 
dostosowuje się do reakcji sportowca na dane rękoczyny i które muszą być modyfikowane 
w zależności od indywidualnej odczynowości organizmu zawodnika na zabieg. Masaż ten jest 
mechanicznym oddziaływaniem na tkanki zawodnika celem przywrócenia im możliwości 
funkcjonalnych. Za pomocą masażu sportowego poprawia się sprawność mięśni, usuwa stan 
zmęczenia po dużych wysiłkach. Zauważono, że, oprócz likwidowania substancji szkodliwych 
z organizmu sportowca, powoduje, także, wydzielanie takich substancji, które mają duży 
wpływ na funkcjonowanie organizmu, jego szybszą regenerację po wysiłku oraz na 
samopoczucie zawodnika. Substancje te to: histamina i adrenalina. Technika wykonywania 
i oddziaływania masażu sportowego w niewielkim stopniu różni się od leczniczego masażu 
klasycznego. Masaż sportowy wykonywany jest zazwyczaj mocniej i szybciej, przeznacza się 
więcej czasu na chwyty ugniatania, rozcierania i wyciskania. Zasadnicza różnica między 
masażem sportowym, a leczniczym polega na celu jaki chcemy osiągnąć podczas stosowania tych 
dwóch zabiegów. Rozgraniczenie między nimi jest praktycznie niemożliwe, ponieważ w sporcie 
wyczynowym wysiłek odbywa się zwykle na granicy wydolności organizmu sportowca, 
a przekroczenie jej równoznaczne jest z występowaniem objawów patologicznych. Masaż 
sportowy ma zapobiegać powstaniu stanów patologicznych oraz je likwidować, gdy się pojawią. 
Spełnia on trzy podstawowe funkcje: 
– przygotowuje zawodnika do treningu lub zawodów oraz uzupełnia rozgrzewkę,  
– przyspiesza restytucję organizmu po dużych obciążeniach, 
– wspomaga leczenie kontuzji sportowych. 

Dwie pierwsze funkcje są ściśle związane z samym treningiem sportowym i mieszczą się  
w zabiegach odnowy biologicznej. Natomiast funkcja lecznicza związana jest z całym  
szeregiem zabiegów stosowanych w rehabilitacji. Przystępując do masażu sportowego, który  
powinien być stosowany z całym kompleksem środków odnowy biologicznej, należy wziąć pod 
uwagę takie czynniki jak: pora roku indywidualny dobór środków oddziaływania, rodzaj wysiłku, 
wielkość obszaru oddziaływania, stopniowanie intensywności i różnicowanie zabiegów oraz  
systematyczne stosowanie masażu sportowego. 
 
4.1.2. Pytania sprawdzające  
 

Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń. 
1.  Jakie funkcje pełni masaż sportowy? 
2.  W jakim celu stosujemy masaż sportowy? 
3.  Jakie substancje wydzielają się w organizmie zawodnika pod wpływem masażu 

sportowego? 
4.  Jakie czynniki powinniśmy uwzględnić przystępując do masażu sportowego? 
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4.1.3. Ćwiczenia 
 
Ćwiczenie 1 

Określ funkcje masażu sportowego. 
 
Sposób wykonania ćwiczenia 

 
Aby wykonać ćwiczenie powinieneś:  

1) zapoznać się z materiałem nauczania 4.1.1. poradnika dla ucznia, dotyczącym masażu 
w praktyce sportowej, 

2) wypisać na kartce funkcje masażu sportowego, 
3) porównać wyniki ćwiczenia w grupie. 

 
Wyposażenie stanowiska pracy: 

− poradnik dla ucznia, 
− kartka papieru i przybory do pisania. 

 
Ćwiczenie 2 

Określ czynniki, które należy uwzględnić przystępując do masażu sportowego. 
 
Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie powinieneś: 

1) zapoznać się z materiałem nauczania 4.1.1. poradnika dla ucznia, dotyczącym masażu 
w praktyce sportowej, 

2) określić czynniki, które należy uwzględnić przed wykonaniem masażu sportowego, 
3) porównać swoje odpowiedzi z odpowiedziami kolegów. 

 
Wyposażenie stanowiska pracy: 

− poradnik dla ucznia, 
− kartka papieru i przybory do pisania. 
 
4.1.4. Sprawdzian postępów 
 
Czy potrafisz:  

Tak 
 

Nie 
1) określić funkcje masażu sportowego?   
2) określić cel stosowania masażu sportowego?   
3) wymienić substancje, jakie wydzielają się w organizmie zawodnika 

podczas masażu sportowego?   
4) określić czynniki, które należy uwzględnić przystępując do masażu 

sportowego?   
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4.2.  Rodzaje masażu sportowego 
 
4.2.1. Materiał nauczania   
 

Najczęściej stosowany podział masażu sportowego w sporcie wyczynowym to: masaż  
treningowy, masaż przed zawodami, masaż startowy, masaż powysiłkowy i masaż  
podtrzymujący. 

 
Masz treningowy 

Masaż treningowy, zwany też masażem kondycyjnym lub przygotowawczym, ma  
zastosowanie w trakcie całego cyklu treningowo-startowego. Trzeba pamiętać, że zawodnicy 
poddani zabiegowi są obciążeni intensywnymi ćwiczeniami z dużą ilością powtórzeń w cyklu 
tygodniowym oraz poddawani są silnej presji psychologicznej. Cel jaki musi osiągnąć  
masażysta podczas wykonywania zabiegu to rozwinięcie zdolności sportowca do pracy, 
zwiększenie możliwości czynnościowych jego organizmu oraz modyfikacja działalności  
mechanizmów regulacyjnych centralnego układu nerwowego. Masaż treningowy to  
dodatkowe obciążenie dla sportowca, co należy uwzględniać w tygodniowym planie cyklu 
zajęć. Stosowane chwyty, przeważnie rozcieranie i ugniatanie, powinny być mocne.  
Głębokość masażu, intensywność i czas trwania zależą od indywidualnych cech i właściwości 
zawodnika oraz od rodzaju dyscypliny sportowej. Czas trwania masażu treningowego  
całkowitego to około 40–60 minut. Jednak u zawodników o dużej masie mięśniowej masaż 
ogólny może trwać powyżej 60 minut. Przyjęło się, że masaż treningowy stosowany  
u pływaków, kolarzy, narciarzy, tenisistów i lekkoatletów powinien być łagodniejszy od  
masażu piłkarzy, ciężarowców, wioślarzy, pięściarzy oraz zapaśników. Jednakże nie  
umniejsza to faktu, że w obu ww. grupach sportowych masaż powinien być głęboki 
i intensywny, lecz równocześnie miękki i rytmiczny. Masujemy te grupy mięśniowe, które 
głównie pracują podczas treningu. Charakter treningu określa, jakie techniki trzeba włączyć do 
konkretnego masażu. W masażu treningowym stosowane są przeważnie wszystkie  
techniki, ale zdecydowanie powinno dominować ugniatanie, nawet do 70% czasu masażu. Im 
większa masa mięśniowa jest poddawana masażowi (głównie ugniatania), tym większa jest 
jego efektywność. Związane jest to z faktem, że ze zwiększeniem się obszaru masowanych 
mięśni, wzrasta też liczba bodźców, które w następstwie masażu docierają do ośrodkowego 
układu nerwowego. Masaż treningowy wykonujemy od 1,5 do 6 godzin po intensywnym  
treningu. Musimy mieć na uwadze, w jakiej porze dnia odbywał się trening, jeżeli miał  
miejsce późnym wieczorem (17:00–20:00), to po nim powinno się wykonać częściowy masaż 
treningowy i ewentualnie następnego dnia rano na 6–7 godzin przed kolejnym treningiem  
– ogólny masaż całego ciała. Jeżeli trening został zaplanowany na rano, to dopiero po nim 
można przystąpić do treningowego masażu całego ciała. Zatem przy 6, 9, 10–krotnym treningu 
w mikrocyklu treningowym najbardziej celowy jest następujący rozkład masażu  
treningowego: 

 

Pierwszy dzień treningu – masaż częściowy, 
Drugi dzień treningu – masaż całościowy, 
Trzeci dzień treningu – masaż częściowy, 
Czwarty dzień treningu – masaż całościowy, 
Piąty dzień treningu – masaż częściowy, 
Szósty dzień treningu – masaż całościowy,  
Siódmy dzień treningu – masaż częściowy. 
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Przedstawiony powyżej schemat można zmieniać, uwzględniają płeć, wiek, stopień  
wytrenowania oraz specyfikę danej dyscypliny sportowej. Jeśli trening odbywa się dwukrotnie  
w ciągu dnia, to 20 do 30 minut po pierwszym treningu można wykonać lekki masaż  
częściowy, a po upływie 1,5 do 6 godzin od drugiego treningu bardziej intensywny masaż  
– może być całkowity. Jeśli reakcja organizmu po masażu nie jest taka, jakiej oczekujemy  
należy zrezygnować z treningu w następnym dniu, aby nie narażać zawodnika na dodatkowe 
obciążenie, a nawet przeciążenie. Nie odbyty w dany dniu trening można zastąpić  
mocniejszym niż zwykle masażem częściowym lub ogólnym, zwracając szczególną uwagę na 
mięśnie najbardziej obciążane podczas ostatnich treningów (przeważają głębokie ugniatanie). 
Końcowy masaż treningowy należy wykonać na 2 dni przed ważnymi zawodami. Ostatnie 
masaże mikrocyklu treningowego powinny być trochę dłuższe i energiczniejsze. Należy  
w nich uwzględnić grupy mięśniowe, które w czasie walki sportowej przyjmują największe 
obciążenia. 
 
Masaż przed zawodami 

Masaż przed zawodami wykonywany jest po ostatnim masażu treningowym i stosowany 
jest do dnia startu. Celem tego masażu jest wydobycie z zawodnika maksimum możliwości  
psychofizycznych, aby w pełnej gotowości mógł stanąć do zawodów sportowych. Masowanie 
w tym okresie różni się znacznie od masażu treningowego, który wpływa na pobudzenie  
mięśni a później na ich rozluźnienie. Stan oczekiwania sportowca na start w zawodach  
cechuje wiele niepożądanych objawów. Są to kłopoty ze spaniem, nerwowość, brak  
koncentracji oraz podniecenie. Często dołączają się zaburzenia przewodu pokarmowego.  
Masaż przed zawodami powinien obejmować całe ciało, a jego intensywność zależeć będzie od 
dyscypliny sportowej i stanu psychofizycznego zawodnika. Bez względu na wszystkie te 
aspekty ma być tak wykonywany, aby utrzymał aparat ruchowy (szczególnie mięśnie)  
w optymalnej gotowości startowej. Podczas wykonywania zabiegu masażysta musi bacznie 
obserwować zawodnika i w przypadku, gdy wykazuje on stan podenerwowania przerwać  
masaż w momencie, w którym masowany się uspokoi. Sportowców spokojnych masuje się 
również w tych dwóch dniach przed startem używając łagodnego głaskania, gdyż powoduje to 
wzmocnienie ich spokoju. 
 
Masaż startowy  

Masaż startowy, zwany masażem przedwysiłkowym, mobilizującym, przedstartowym czy 
też masażem zapobiegawczym stosuje się bezpośrednio przed startem. Celem tego masażu 
jest: rozgrzanie biorących udział w wysiłku mięśni i stawów oraz doprowadzenie zawodnika 
do tzw. „psychofizycznej gotowości startowej”. Ten rodzaj masażu poprzedza rozgrzewkę 
i daje pozytywne wyniki tylko wtedy, gdy ćwiczenia fizyczne wykonuje się od razu po masażu, 
najpóźniej 3 do 4 minut. Czas jego trwania uzależniony jest od części ciała objętych masażem. 
A czas masowania jednej części nie powinien przekraczać 10 minut. Szczególną uwagę należy 
zwrócić na rozmasowanie miejsc przyczepów ścięgien do mięśni. Ten rodzaj masażu najlepiej 
wykonywać w ciepłym pomieszczeniu odizolowanym od bodźców  
zewnętrznych, ale może być wykonywany na wolnej przestrzeni w odpowiednich warunkach 
zacienienia i bez wiatru. Ze względu na specyfikę pracy, jakiej ma być poddany sportowiec, 
wykonywany masaż przedwysiłkowy może być powolny i dłuższy – dotyczy wysiłków  
długotrwałych lub szybki i energiczny – poprzedza wysiłki krótkotrwałe (skoki w dal, rzut 
młotem, sprinty, podnoszenie ciężarów itp.). Zazwyczaj podczas masażu startowego stosuje 
się głównie chwyty głaskania, rozcierania i ugniatania. Podstawową regułą, która powinna 
obowiązywać w masażu startowym jest reguła oszczędzania grup mięśniowych, które podczas 
zawodów biorą na siebie główny ciężar walki sportowej. Dlatego części ciała, które będą 
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głównie obciążone w zawodach masuje się krótko, ale bardzo dokładnie, zwracając  
szczególną uwagę na elementy miękkie okołostawowe. Natomiast należy poświęcić więcej 
czasu na opracowanie kilku większych grup mięśniowych biorących mniejszy udział  
w konkurencji sportowej (głównie ugniatania naprzemiennie z głaskaniem).  

U zawodników, u których występuje „apatia przedstartowa” stosuje się masaż 
pobudzający, celem mobilizacji do wysiłku. Masowaniem obejmuje się dolną cześć grzbietu, 
klatkę piersiową i przestrzenie międzyżebrowe (rozcieranie, ugniatanie, oklepywanie), 
a poszczególne techniki wykonuje się głęboko i energicznie, lecz nie mogą sprawiać 
zawodnikowi bólu. U sportowców, u których występuje nadmierne pobudzenie stosuje się 
masaż spokojny, masuje się kark, obręcz barkową, klatkę piersiową oraz przestrzenie 
międzyżebrowe, wykorzystując głaskania, lekkie powierzchowne ugniatania oraz słabą 
wibrację. Gdy zawody sportowe rozgrywane są w niekorzystnych warunkach atmosferycznych 
w celu głębokiego rozgrzania mięśni i aparatu więzadłowego wykonuje się masaż 
rozgrzewający. Wykonywany jest on szybko, energicznie z zastosowaniem maści, żeli oraz 
kremów rozgrzewających. 

 
Masaż powysiłkowy 

Nazywany jest także masażem regenerującym, restytucyjnym lub międzywysiłkowym. 
Przeprowadzamy go w przerwie między poszczególnymi startami, a przede wszystkim  
bezpośrednio po zawodach. Jego zadanie to doprowadzenie w krótkim czasie organizmu  
zawodnika po dużym wysiłku do stanu prawidłowego. W trakcie planowania masażu  
regeneracyjnego uwzględniamy indywidualne cechy zawodnika, jego stan emocjonalny,  
długotrwałość i intensywność pracy, czas przeznaczony na odpoczynek przed powtórnym  
obciążeniem oraz stopień zmęczenia. Jeśli zawodnik był poddany niedużym obciążeniom 
podczas zawodów masaż wykonuje się po upływie 10–30 minut, a czas zabiegu powinien  
wynosić 8–12 minut. Po zawodach bardzo obciążających organizm zawodnika wykonujemy 
masaż restytucyjny po upływie 1 do 2 godz., a czas trwania masażu w tym przypadku 
 powinien być dłuższy i trwać około 15–20 minut. Najdłużej, bo około 70% czasu poświęca się 
na masaż grzbietu, karku z barkami i grup mięśniowych, które były najmniej obciążone  
w czasie trwania zawodów. Mniej czasu, bo około 30% wykorzystuje się na masaż mięśni 
najbardziej eksploatowanych podczas wysiłku. Stosujemy techniki rozluźniające (głaskanie, 
delikatne rozcieranie wykonywane w powolnym tempie, powierzchowne ugniatanie, słaba 
wibracja i wyciskanie), albo drenaż limfatyczny. 

Po bardzo dużych obciążeniach, np. u chodziarzy i maratończyków masaż powysiłkowy 
wykonuje się nawet 2–3 razy dziennie. Pierwszy raz masuje się po 20–30 minutowym  
czynnym odpoczynku, po natrysku w dobrze przewietrzonym, ciepłym pomieszczeniu.  
Wykonuje się delikatny masaż regeneracyjny – jego celem jest obniżenie zwiększonych pod 
wpływem fizycznego i psychicznego wysiłku czynności procesów pobudzania. Należy  
masować miękko i rytmicznie oraz nie możemy zapominać o masażu mięśni klatki piersiowej. 
Czas tego masażu wynosi 10–15 minut. Po zakończeniu masażu zawodnik powinien się ubrać i 
biernie odpoczywać około 30 minut. Drugi raz masuje się zawodnika po upływie 2–3 godzin 
od zakończenia biernego wypoczynku: czas masażu wynosi około 20 minut. Trzeci raz masaż 
powysiłkowy wykonuje się co najmniej 5 godzin po zakończonym wysiłku, jeśli zawody  
zakończyły się przed godziną 13, a gdy po 13 nastąpiło zakończenie zawodów, masaż  
wykonuje się dopiero następnego dnia. Jeśli zawody kończą się w godzinach 15–18, pierwszy 
masaż wykonuje się tuż po zawodach, drugi się opuszcza lub stosuje się łagodny trwający  
10 minut zabieg przed zaśnięciem. Kolejny zabieg przeprowadza się dopiero następnego dnia i 
masowaniem obejmuje się całe ciało (od 40 do 60 minut). Zabieg powinien być  
wykonywany powoli, ale głęboko, mieć słabe natężenie bodźca. Dużą uwagę należy  
poświęcić wyciskaniu i ugniataniu, natomiast nie zaleca się wykonywania oklepywań.  
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Masaż podtrzymujący 
Masaż podtrzymujący ma zastosowanie w okresie przejściowym tzn. na początku sezonu 

lub po nim, czyli podczas przerwy w regularnych treningach. Zadaniem tego masażu jest 
utrzymanie organizmu zawodnika w sprawności fizycznej. Stosuje się najczęściej masaż  
całkowity wykonywany co drugi dzień w celu pobudzenia układów krążenia, nerwowego 
i ruchowego. Wykonując masaż przed południem przeprowadzamy go w sposób spokojny  
i łagodny w powolnym tempie, zaś zabieg wieczorny może być intensywniejszy i dłuższy.  
Ten rodzaj masażu powinno się łączyć z innymi zabiegami fizjoterapeutycznym wchodzącymi  
w zakres odnowy biologicznej, takimi jak okłady parafinowe, masaż natryskowy (bicze  
szkockie), kąpiele solankowe, okłady i kąpiele borowinowe oraz sauna fińska. 
 
4.2.2. Pytania sprawdzające  
 

Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń. 
1. Jaki cel chcemy osiągnąć wykonując masaż treningowy?  
2. Jaki jest czas trwania masażu treningowego całkowitego? 
3. Które grupy mięśniowe opracowujemy podczas masażu treningowego? 
4. Jaki czas musi upłynąć między zakończeniem treningu a wykonaniem masażu 

treningowego? 
5. Kiedy wykonujemy końcowy masaż treningowy? 
6. Kiedy rozpoczynamy masaż przed zawodami? 
7. Od jakich czynników uzależniamy masaż przed zawodami? 
8. Jaki obszar ciała jest poddany zabiegowi w masażu przed zawodami? 
9. Od czego uzależniamy siłę i intensywność masażu przed zawodami? 
10. Jaki jest cel masażu startowego? 
11. Jaki jest czas trwania masażu startowego?   
12. Które miejsca na ciele zawodnika należy szczególnie uwzględnić wykonując masaż 

startowy? 
13. Jak brzmi podstawowa reguła dotycząca wykonywania masażu startowego? 
14. Jak wykonujemy masaż startowy u zawodnika, u którego występuje nadmierne 

pobudzenie lub nadmierna apatia i które części ciała wtedy masujemy?   
15. Kiedy przeprowadzamy masaż powysiłkowy? 
16. Po jakim czasie od ukończenia zawodów wykonujemy masaż powysiłkowy i jak długo 

trwa masaż powysiłkowy? 
17. Którym częściom ciała poświęca się najwięcej czasu wykonując masaż powysiłkowy? 
18. Ile razy wykonuje się masaż powysiłkowy po bardzo dużych obciążeniach? 
19. Kiedy wykonujemy masaż podtrzymujący? 
20. W jakim odstępie czasu stosujemy masaż podtrzymujący i co jest jego głównym celem?  
21. Jakie zabiegi z zakresu odnowy biologicznej stosujemy z masażem podtrzymującym? 
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4.2.3. Ćwiczenia 
 
Ćwiczenie 1 
 Określ czynniki, od których uzależniony jest masaż przed zawodami. 
 

Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie powinieneś: 

1) zapoznać się z treścią materiału nauczania 4.2.1. poradnika dla ucznia dotyczącą 
wykonywania masażu przed zawodami, 

2) określić czynniki, od których zależy masaż przed zawodami, 
3) zaprezentować wyniki na forum grupy. 

 
Wyposażenie stanowiska pracy:  

− przybory do pisania i kartka papieru, 
− poradnik dla ucznia. 

 
Ćwiczenie 2 
 Określ części ciała, którym poświęca się najwięcej czasu w masażu powysiłkowym. 
 

Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie powinieneś: 

1) zapoznać się z treścią materiału nauczania 4.2.1. poradnika dla ucznia dotyczącą masażu 
powysiłkowego, 

2) określić części ciała poddawane masażowi powysiłkowemu, 
3) porównać swoje odpowiedzi z odpowiedziami kolegów. 

 
Wyposażenie stanowiska pracy: 

− przybory do pisania,  
− kartka papieru, 
− poradnik dla ucznia. 
 
4.2.4. Sprawdzian postępów 
 
Czy potrafisz: 
 

 
Tak 

 
Nie 

1) określić cele masażu treningowego?   
2) określić czas trwania masażu treningowego całkowitego?   
3) określić grupy mięśniowe opracowywane podczas masażu treningowego?   
4) określić czas pomiędzy zakończeniem treningu a wykonaniem masażu 

treningowego?   
5) określić, kiedy wykonujemy końcowy masaż treningowy?   
6) określić rozpoczęcie masażu przed zawodami?   
7) wymienić czynniki od których uzależniony jest masaż przed zawodami?   
8) wskazać obszar ciała objęty zabiegiem masażu przed zawodami?   
9) określić od czego uzależniamy siłę i intensywność masażu przed 

zawodami?   
10) określić cel masażu startowego?   
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11) określić czas trwania masażu startowego?   
12) określić miejsca na ciele zawodnika, które należy uwzględnić wykonując 

masaż startowy?   
13) zdefiniować podstawową regułę dotyczącą wykonywania masażu 

startowego?   
14) określić sposób wykonywania masażu startowego u zawodnika,  

u którego występuje nadmierne pobudzenie lub nadmierna apatia  
i wymienić części ciała, które masujemy?   

15) określić, kiedy wykonujemy masaż powysiłkowy?   
16) określić czas, jaki musi upłynąć od ukończenia zawodów do 

wykonywania masażu powysiłkowego i podać czas jego trwania?   
17) wymienić części ciała którym poświęca się najwięcej czasu wykonując 

masaż powysiłkowy?   
18) określić ilość masaży powysiłkowych po dużych obciążeniach?   
19) określić, kiedy wykonujemy masaż podtrzymujący?   
20) określić odstęp czasu wykonywania masażu podtrzymującego i podać 

jego główny cel?   
21) wymienić zabiegi z zakresu odnowy biologicznej stosowane  

z masażem podtrzymującym?   
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4.3.  Wpływ masażu sportowego na organizm zawodnika 
 
4.3.1.  Materiał nauczania        
 
Wpływ masażu sportowego na skórę 

Masaż sportowy ma wpływ bezpośredni na skórę – usuwa ze skóry złuszczony naskórek, 
pot, łój a także inne niepożądane elementy, co powoduje odsłonięcie i rozszerzenie porów 
skóry, a tym samym skutkuje poprawą oddychania skórnego. Ma to duże znaczenie, gdy 
stosujemy środki wspomagające masaż, gdyż przez odsłonięte i rozszerzone pory skóry 
ułatwione jest wchłanianie leczniczych i odżywczych preparatów, które często 
wykorzystujemy w masażu sportowym. Zabieg masażu uaktywnia sieć kapilarów, poprawia 
krążenie obwodowe oraz centralne. Poprzez poprawę procesów oddychania skórnego  
i ukrwienia skóry następuje przyśpieszenie miejscowych procesów przemiany materii. Skóra 
staje się lepiej dotleniona, ukrwiona i odżywiona, nabiera właściwego kolorytu, jędrności  
i elastyczności. 

 
Wpływ masażu na aparat więzadłowy i stawy 

Masaż polepsza ukrwienie stawu, zwiększa jego elastyczność oraz wytrzymałość aparatu 
więzadłowego. Masując staw szybciej przywracamy zdolność stawu oraz elementów 
okołostawowych do prawidłowych funkcji i do pracy. Masaż sportowy odgrywa dużą rolę  
u zawodników, biorących udział w zawodach, gdy towarzyszą im złe warunki pogodowe. 
Poprzez rozgrzanie stawu i elementów około stawowych działa profilaktycznie – na więzadła, 
gdyż te w niskiej temperaturze są najbardziej narażone na kontuzje. 
 
Wpływ masażu na tkankę łączną 

W zależności od stopnia napięcia tkanki łącznej, a szczególnie gdy masaż dotyczy ścięgien 
i więzadeł stosujemy zróżnicowaną technikę. W przykurczach i stanach zapalnych ścięgien lub 
pochewek ścięgnistych wykonamy zabieg lekki, rozluźniający z przewagą głaskań i rozcierań, 
zwłaszcza poprzecznych. W dużym zwiotczeniu tkanki łącznej stosujemy masaż z przewagą 
ugniatań poprzecznych. Pod wpływem masażu tkanka kostna i chrzęstna są lepiej odżywione, 
co zapobiega procesom zwyrodnieniowym. Masując rozbijamy  
i rozdrabniamy tkankę tłuszczową, która ulega szybszemu spalaniu. Zabieg masażu 
oddziaływując na tkankę siateczkowatą polepsza jej odżywienie, uaktywniając proces 
wytwarzania składników morfotycznych krwi. 

 
Wpływ masażu na tkankę mięśniową 

Masaż ma wpływ bezpośredni i pośredni na tkankę mięśniową. Miejscowy czyli 
bezpośredni wpływ masażu jest wtedy, gdy opracowujemy każdy mięsień lub grupę 
mięśniową, chcemy uzyskać maksymalne usprawnienie tkanki mięśniowej, bądź obniżenie lub 
podniesienie napięcia mięśniowego lub gdy chcemy usunąć z mięśni kwaśne metabolity 
przemiany materii, nagromadzonych wskutek ich pracy. Usuwając kwaśne produkty przemiany 
materii ułatwiamy doprowadzenie do mięsni substancji odżywczych. Zabieg masażu działa 
rozgrzewająco na tkankę mięśniową, powodując rozszerzenie naczyń krwionośnych, przez co 
mięśnie stają się lepiej dotlenione, poprawia się ich tonus, elastyczność, wytrzymałość, lepsza 
jest ich zdolność kurczenia i rozkurczania się. Pod wpływem masażu następuje przyrost tkanki 
mięśniowej Wpływ pośredni masażu jest wtedy, gdy wywieramy go na mięśnie gładkie oraz 
mięśnie poprzecznie prążkowane poprzez drogi unerwienia segmentarnego oraz poprzez układ 
krążenia. Masaż zwiększa zdolność mięśni do pracy, po 5 minutowym masażu zdolność do 
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pracy mięśnia zmęczonego wzrasta kilkakrotnie w porównaniu z biernym wypoczynkiem 
Zauważa się wyraźne obniżenie powysiłkowego napięcia mięśniowego, związanego z 
podwyższeniem temperatury masowanych tkanek. 
 
Wpływ masażu na układ krążenia 

Zabieg masażu stymuluje układ krwionośny oraz limfatyczny do pracy przez funkcje 
transportowe, oczyszczające, regeneracyjne i odżywcze. Podczas masażu naczynia krwionośne 
i chłonne rozszerzają się, wzrasta szybkość przepływu krwi i chłonki, a to skutkuje 
otrzymaniem przez komórki i tkanki substancji odżywczych. Krew odprowadza  
z komórek i tkanek produkty rozpadu przemiany materii, które następnie są wydalane  
z organizmu przez płuca i nerki. Stosując zabieg masażu zwiększa się odpływ krwi żylnej, 
zmniejsza się opór krwi w tętnicach co ułatwia pracę serca. Pod wpływem zabiegu wzrasta 
pojemność wyrzutowa i minutowa serca, ponieważ podczas zabiegu następuje wzrost dopływu 
krwi do prawego przedsionka i komory serca, następnie krew przepływa do płuc, 
przyśpieszając procesy dyfuzyjne w płucach. Zaś stamtąd poprzez tętnice rozprowadzana jest 
po całym organizmie. 

 
Wpływ masażu na układ nerwowy 

Masaż wpływa na obwodowy układ nerwowy, a za jego pośrednictwem na ośrodkowy 
układ nerwowy. Działając na ośrodkowy układ nerwowy powoduje wysyłanie bodźców do 
mięśni, gruczołów wydzielania wewnętrznego i poszczególnych narządów organizmu. Stosując 
masaż możemy za jego pośrednictwem wpływać na organizm pobudzająco (masaż energiczny) 
bądź tonizująco (masaż delikatny). Masaż karku, grzbietu oraz odcinka lędźwiowo-
krzyżowego działa na nerwy rdzeniowe i ich sploty, co korzystnie wpływa na funkcje kończyn 
górnych i dolnych. Masując mięśnie przykręgosłupowe wpływamy na autonomiczny układ 
nerwowy, regulując jego czynność. Masaż wykorzystujemy w okresie przedstartowym, kiedy u 
zawodnika mogą wystąpić dwa przeciwstawne stany emocjonalne „apatia przedstartowa” oraz 
„gorączka przedstartowa”. Stan „apatii przedstartowej” likwidujemy przez zastosowanie 
energicznego masażu kręgosłupa i grzbietu na odcinku lędźwiowym i dolnym piersiowym oraz 
klatki piersiowej i przestrzeni międzyżebrowych. Zaś w „gorączce przedstartowej” zalecany 
jest masaż łagodny karku i klatki piersiowej  
z uwzględnieniem przestrzeni międzyżebrowej. 
 
Wpływ masażu na układ oddechowy 

Masaż powoduje rozszerzenie naczyń krwionośnych, co ułatwia powrót krwi żylnej  
i przepływ krwi przez serce i płuca oraz polepsza wymianę gazową w pęcherzykach płucnych. 
Pod wpływem masażu na drodze odruchowej regulowane są czynności układów hormonalnego 
i nerwowego, które z kolei pobudzają płuca do pracy. Masując grzbiet i klatkę piersiową, 
uwzględniając mięśnie międzyżebrowe, zwiększamy ruchomość klatki piersiowej, co powoduje 
wzrost pojemności życiowej płuc. Można więc stwierdzić, że pod wpływem masażu 
sportowego poprawiają się wszystkie czynności układu oddechowego u sportowca, 
obserwujemy o wiele pełniejszy wdech i głębszy wydech wzrasta dopływ bogatej w tlen krwi 
tętniczej do wszystkich tkanek i narządów. 
 
Wpływ masażu na układ moczowy 

Poprzez zwiększenie dopływu krwi do nerek polepsza się ich ukrwienie oraz odżywienie, 
powodując pośredni wpływ na ich pracę. Pod wpływem zabiegu wzrasta czynność filtracyjna 
nerek, wydalane są z organizmu zużyte produkty przemiany materii wraz z wodą w postaci 
moczu. 
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Wpływ masażu na układ pokarmowy 
Masaż wywiera wpływ na ogólne i miejscowe procesy przemiany materii. Zabieg 

przyśpiesza procesy biochemiczne, które zachodzą w organizmie zawodnika poprzez usuniecie 
zużytych produktów przemiany materii. Przyczynia się więc do szybszego zaopatrywania 
narządów i tkanek w tlen i produkty odżywcze. Zabieg masażu nie tylko usuwa kwaśne 
metabolity przemiany materii lecz ułatwia przy udziale odpowiednich reakcji chemicznych 
spalanie i usuwanie z organizmu tłuszczów i wydalanie ich w postaci zużytych produktów. 
Masując bezpośrednio powłoki brzuszne przesunięciu ulegają masy kałowe, które zalegają w 
jelicie grubym.  
 
4.3.2. Pytania sprawdzające  
 

Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń. 
1. Jaki jest wpływ masażu sportowego na skórę? 
2. Jaki jest wpływ masażu na aparat więzadłowy oraz stawy? 
3. Jaki jest wpływ masażu sportowego na tkankę mięśniową? 
4. Jaki jest wpływ masażu na układ krążenia? 
5. Jaki jest wpływ masażu na układ nerwowy? 
6. Jaki jest wpływ masażu na układ oddechowy? 
7. Jaki jest wpływ masażu sportowego na układ moczowy? 
8. Jaki jest wpływ masażu na układ pokarmowy? 
 
4.3.3. Ćwiczenia  
 
Ćwiczenie 1 

Określ wpływ masażu sportowego na skórę. 
 
Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie powinieneś:  

1) zapoznać się z materiałem nauczania 4.3.1. poradnika dla ucznia, dotyczącym wpływu 
masażu sportowego na skórę, 

2) określić wpływ masażu sportowego na skórę. 
3) porównać swoje odpowiedzi z odpowiedziami kolegów. 

 
 Wyposażenie stanowiska pracy: 
− poradnik dla ucznia, 
− kartka papieru i przybory do pisania, 
− literatura z rozdziału 6 poradnika dla ucznia. 
 
Ćwiczenie 2 
 Określ wpływ masażu sportowego na układ oddechowy. 
 

Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie powinieneś: 

1) zapoznać się z materiałem nauczania 4.3.1. poradnika dla ucznia, dotyczącym wpływu 
masażu sportowego na układ oddechowy zawartym w poradniku dla ucznia, 
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2) porównać swoje odpowiedzi z odpowiedziami kolegów, 
3) określić wpływ masażu sportowego na układ oddechowy. 
 

Wyposażenie stanowiska pracy: 
− poradnik dla ucznia, 
− kartka papieru i przybory do pisania, 
− literatura z rozdziału 6 poradnika dla ucznia. 
 
4.3.4. Sprawdzian postępów  
 
Czy potrafisz: 
 

 
Tak 

 
Nie 

1) określić wpływ masażu sportowego na skórę?   
2) określić wpływ masażu na aparat więzadłowy i stawy?   
3) określić wpływ masażu sportowego na tkankę mięśniową?   
4) określić wpływ masażu na układ krążenia?   
5) określić wpływ masażu na układ nerwowy?   
6) określić wpływ masażu na układ oddechowy?   
7) określić wpływ masażu na układ moczowy?   
8) określić wpływ masażu na układ pokarmowy?   
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4.4.  Zasady i warunki wykonywania masażu sportowego 
 
4.4.1. Materiał nauczania  
 
1. Techniki stosowane w masażu sportowym to: głaskanie, rozcieranie, ugniatanie, wibracje, 

oklepywanie, wałkowanie, wyciskanie, mieszanie, rolowanie porzeczne oraz roztrząsanie.  
Stosuje się także technikę funkcjonalną.  

2. Każdy chwyt powtarzany jest kilkakrotnie rozpoczynając od miejsca wyjściowego, 
kończąc poza stawem masowanego odcinka. 

3. Masaż powinno się wykonywać jak największą powierzchnią dłoni, a ruchy powinny być 
płynne, miękkie, precyzyjne wykonywane w sposób ciągły bez odrywania rąk od 
powierzchni objętej masażem. Obie ręce masażysty powinny pracować w jednakowym 
rytmie i tempie i z jednakową siłą nacisku. 

4. Siła nacisku powinna być dostosowana do reaktywności zawodnika, masaż nie może być 
zbyt bolesny a jeśli zachodzi taka potrzeba aby przekroczyć próg bolesności należy to 
zrobić w pełni kontrolując proces zabiegu. 

5. Wszystkie chwyty stosuje się wzdłuż przebiegu naczyń limfatycznych i żylnych oprócz 
oklepywań albo w kierunku najbliższych węzłów chłonnych. 

6. Nie masuje się węzłów chłonnych, lecz ich okolice. 
7. Ułożenie zawodnika podczas zabiegu musi być wygodne, aby mięśnie były maksymalnie 

rozluźnione podczas masażu. 
8. Masaż przeprowadza się na odsłoniętej części ciała, wyjątkiem jest zabieg na otwartym 

stadionie przy niesprzyjającej pogodzie. 
9. Czas trwania masażu jednej części ciała powinien wynosić ok. 10–20 minut, masaż 

całkowity ok. 40–60 minut, w zależności od ciężaru ciała. 
10. Pierwsze zabiegi wykonuje się łagodnie, aby przygotować tkanki do zabiegów 

zasadniczych. 
11. Masaż kręgosłupa, grzbietu i brzucha wykonuje się 2 godziny po posiłku. 
12. Masażysta musi być sprawny fizycznie, gdyż tego wymaga charakter jego pracy. 
13. Ubranie masażysty musi być wygodne, aby nie krępowało jego ruchów podczas zabiegu 

masażu. 
14. Dłonie masażysty powinny być zadbane, czyste a paznokcie krótko obcięte. Masażysta 

musi umyć ręce przed i po każdym zabiegu. 
15. Masażysta podczas zabiegu powinien mieć wygodną pozycję, aby uniknąć przeciążenia 

kręgosłupa. Jego chwyty powinny być spokojne, pewne oraz płynne. 
16. Masowana część ciała poddana zabiegowi powinna być czysta. 
17. W razie występowania na skórze owłosienia w nadmiernej ilości należy polecić wykonanie 

zabiegu depilacji celem uniknięcia podrażnienia mieszków włosowych. 
18. Podczas zabiegu można stosować środki poślizgowe oraz maści i kremy wspomagające 

masaż w zależności od potrzeby. 
19. Masaż powinien być wykonywany w pomieszczeniu zamkniętym, z wyjątkiem masażu 

sportowego na otwartym stadionie. 
20. W określonych ściśle przypadkach masaż może być poprzedzony naświetlaniem lampą Sollux. 
21. Temperatura w pomieszczeniu powinna wynosić od 21 do 23ºC. 
22. Pomieszczenie do masażu powinno mieć dostęp do naturalnego światła słonecznego. 
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4.4.2. Pytania sprawdzające  
 

Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń. 
1.  Jakie znasz techniki stosowane w masażu sportowym? 
2.  Jakie kierunki obowiązują podczas wykonywania chwytów w masażu sportowym? 
3.  Jaki jest czas trwania masażu sportowego jednej części ciała? 
4.  Jaki jest czas trwania masażu sportowego całego ciała? 
5.  W jakim tempie powinny być wykonywane chwyty w masażu sportowym? 
6.  Kiedy dopuszcza się odstępstwo od wykonywania masażu sportowego w pomieszczeniu 

zamkniętym? 
 
4.4.3. Ćwiczenia  
 
Ćwiczenie 1 
 Określ zasady wykonywanych chwytów w masażu sportowym. 
 

Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie powinieneś:  

1) zapoznać się z materiałem nauczania 4.4.1. poradnika dla ucznia, dotyczącym zasad 
i warunków wykonywania masażu sportowego, 

2) określić zasady wykonywania masażu sportowego, 
3) porównać swoje odpowiedzi z odpowiedziami kolegów. 

 
Wyposażenie stanowiska pracy:  

− poradnik dla ucznia, 
− kartka papieru i przybory do pisania. 
 
Ćwiczenie 2 
 Scharakteryzuj warunki, w jakich powinien być wykonywany masaż sportowy. 
 

Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie powinieneś: 

1) zapoznać się z materiałem nauczania 4.4.1. poradnika dla ucznia, dotyczącym zasad  
i warunków wykonywania masażu sportowego, 

2) określić warunki wykonywania masażu sportowego, 
3) zaprezentować wyniki na forum grupy. 
 

Wyposażenie stanowiska pracy: 
− poradnik dla ucznia, 
− kartka papieru i przybory do pisania. 
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4.4.4. Sprawdzian postępów  
 
Czy potrafisz: 
 Tak Nie 
1) określić techniki stosowane w masażu sportowym?   
2) określić kierunki obowiązujące podczas wykonywania chwytów  

w masażu sportowym?   
3) określić czas trwania masażu sportowego jednej części ciała?   
4) określić czas trwania masażu sportowego całego ciała?   
5) określić tempo wykonywania chwytów w masażu sportowym?   
6) określić, kiedy dopuszczalne jest wykonywanie masażu sportowego 

poza pomieszczeniem zamkniętym?   
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4.5.  Masaż sportowy kończyn dolnych, grzbietu i kręgosłupa, 
klatki piersiowej, powłok brzusznych, kończyn górnych, 
karku i szyi 

 
4.5.1.  Materiał nauczania         
 
Masaż kończyny dolnej 

Masaż kończyny dolnej przeprowadza się w pozycji leżenia przodem, tyłem oraz na boku, 
jest to uzależnione od grup mięśniowych, które są poddawane zabiegowi. Kończynę dolną 
opracowuje się fazowo, zaczynając od palców stopy, kończąc na stawie biodrowy mięsień 
Zabieg masażu przedniej strony kończyny dolnej wykonuje się w leżeniu zawodnika tyłem, 
tylną stronę masuje się u sportowca w ułożeniu przodem, zaś boczną stronę uda i staw 
biodrowy w ułożeniu bocznym zawodnika. 
 
Masaż palców 

Głaskanie – wykonujemy po stronie podeszwowej i grzbietowej stronami dłoniowymi obu 
rąk. Rozcieranie – kciukiem i wskazicielem jednej ręki, opracowujemy strony grzbietową 
i podeszwową. 

 
Masaż śródstopia 

Głaskanie – oburącz, jednocześnie po stronie grzbietowej i podeszwowej, od palców do 
stawu skokowego. Rozcieranie – jednocześnie po obu stronach, nasadami rąk. Ugniatanie  
– w formie ucisków równoczesnych. 

 
Masaż strony grzbietowej stopy 

Głaskanie – wykonujemy oburącz, naprzemiennie uwzględniając opracowanie pięty. 
Rozcieranie – w pięciu pasmach, kciukami lub opuszkami palców. Ugniatanie – w formie 
miejscowych ucisków kciukiem, między kośćmi śródstopia. Wibracja labilna – opuszkami 
palców II–V jednej ręki w kilku pasmach. Głaskanie – jak wyżej. 

 
Masaż strony podeszwowej stopy 

Głaskanie – masuje się pięścią od palców do końca pięty. Rozcieranie – opuszkami palców 
II–V jednej ręki w kilku pasmach. Rozcieranie pięty wykonuje się ruchami okrężnymi, kłębami 
kciuków, po obu stronach jednocześnie. Ugniatanie – pięścią w formie przesuwania zygzakiem 
poprzez środek strony podeszwowej oraz ugniatanie strony bocznej przyśrodkowej 
równocześnie po obu stronach kciukami i zgiętymi wskazicielami. Oklepywanie  
– opuszkami palców II–V jednej ręki. Wibracja labilna – opuszkami palców II–V jednej ręki  
w kilku pasmach. Głaskanie – jak wyżej. 
 
Masaż stawu skokowego 

Głaskanie – kciukami między kostkami oraz opuszkami palców II–V obu rąk wokół 
kostek, jednocześnie po obu stronach. Rozcieranie – ruchami okrężnymi, wykonywanymi 
opuszkami kciuków między kostkami oraz opuszkami palców II–V obu rąk dookoła kostek, 
jednocześnie po obu stronach, uwzględniając opracowanie ścięgna Achillesa.  
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Masaż przedniej strony podudzia 
Głaskanie – stronami dłoniowymi obu rąk, jednocześnie po stronach bocznej  

i przyśrodkowej. Rozcieranie – stronami dłoniowymi jednocześnie po obu stronach, omijając 
kość piszczelową. Ugniatanie – chwytem szczypcowym naprzemiennie oburącz tylko po 
stronie bocznej. Rolowanie poprzeczne – kciukami i wskazicielami, od łydki do kości 
piszczelowej, tylko na bocznej stronie, w pasmach od dolnej części podudzia do górnej. 
 Oklepywanie – wykonuje się „miotełkami” tylko po bocznej stronie oraz „jodełką” po obu 
stronach, z pominięciem kości piszczelowej. Wibracja labilna – opuszkami palców albo 
stronami dłoniowymi po obu stronach. Głaskanie – jak wyżej. 
 
Masaż stawu kolanowego 
 Masaż stawu kolanowego przy wyprostowanej kończynie dolnej 
 

Głaskanie – stronami dłoniowymi obu rąk, po rzepce i stronach bocznych stawu  
kolanowego, albo opuszkami palców II–V obu rąk, w pasmach – bocznym, środkowym  
i przyśrodkowym, albo głaskanie dośrodkowe, od uda i od podudzia do szpary stawowej.  
 Głaskanie wokół rzepki – wykonuje się kciukami, po stronach bocznych rzepki, z dołu do 
góry i z powrotem. Rozcieranie – opuszkami palców obu rąk, w pasmach – bocznym, 
środkowym i przyśrodkowym, albo nasadami obu rąk, po stronach bocznej i przyśrodkowej, 
równocześnie po obu stronach, albo rozcieranie dośrodkowe do szpary stawowej. Rozcieranie 
rzepki – opuszkami kciuków, przez środek rzepki w górę, następnie bokami w dół do punktu 
wyjścia.  Głaskanie posuwisto-zwrotne – opuszkami palców jednej ręki na górnym brzegu 
rzepki, z jednej strony na drugą. Ręka nie masująca stabilizuje kończynę poniżej kolana. 
Mieszanie – oburącz równocześnie od górnej części podudzia do dolnej części uda. Głaskanie 
– jak wyżej. 
 
 Masaż stawu kolanowego przy zgiętej kończynie dolnej 
 

Głaskanie – stronami dłoniowymi obu rąk, od górnej części podudzia do dolnej części uda, 
albo głaskanie dośrodkowe do szpary stawowej. Rozcieranie – stronami dłoniowymi albo 
opuszkami palców obu rąk, z dołu do góry, albo nasadami obu rąk po stronach bocznej  
i przyśrodkowej stawu, albo rozcieranie dośrodkowe do szpary stawowej. 
 
Masaż przedniej strony uda 

Głaskanie – stronami dłoniowymi obu rąk albo pięściami, od stawu kolanowego do stawu 
biodrowego, pachwiny i krocza. Rozcieranie – wykonuje się ruchy okrężne stronami  
dłoniowymi obu rąk, albo opuszkami palców II–V, albo pięściami obu rąk, w kilku pasmach. 
 Ugniatanie – chwytem szczypcowym oburącz naprzemiennie, w kilku pasmach, albo  
chwytem kleszczowym z przełamywaniem, w trzech pasmach. Mieszanie – stosuje się chwyt 
kleszczowy oburącz równocześnie, przez środek uda. Rolowanie poprzeczne – kciukami  
i wskazicielami na zewnętrznej stronie uda, od przedniej strony do tylnej, w pasmach od stawu 
kolanowego do biodrowego. Oklepywanie – „miotełkami” lub „miseczkami”, lub  
„piąstkami”, lub „półpiąstkami”, lub „jodełką”, lub sposobem „karatowym”. Wałkowanie  
– stronami dłoniowymi obu rąk, ustawionymi poprzecznie do osi długiej uda, po  
wymasowaniu przedniej i tylnej strony uda. Wibracja labilna – stroną dłoniową albo  
opuszkami palców II–V jednej ręki. Roztrząsanie – stosuje się stroną dłoniową jednej ręki. 
Głaskanie – jak wyżej. 
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Masaż przedniej strony kończyny dolnej w całości 
Masaż przedniej strony kończyny dolnej w całości przeprowadza się w pozycji leżenia  

tyłem, kończyny górne ułożone wzdłuż tułowia, pod staw kolanowy podłożony jest mały 
wałek. Masaż palców, strony grzbietowej i stawu skokowego wykonuje się etapowo, 
natomiast  
podudzie, staw kolanowy i udo masuje się w całości od stawu skokowego do stawu  
biodrowego, stosując głaskanie, rozcieranie, ugniatanie, oklepywanie i wibrację. Nie wraca się 
do stawu kolanowego, który będzie wymasowany z zastosowaniem głaskania i rozcierania. Na  
zakończenie masowania stosuje się rozluźnianie kończyny dolnej – masażysta lekko unosi  
kończynę dolną i delikatnie potrząsa ją, wykonując krótkie, energiczne ruchy na boki. 
 
Pozycja leżenia przodem 
 Masaż palców – wykonuje się podobnie, jak w pozycji leżenia tyłem. 
 
Masaż strony podeszwowej stopy 

Masuje się przy zgiętej w stawie kolanowym do kąta 45º kończynie dolnej. Głaskanie  
– stroną dłoniową ręki albo pięścią jednej ręki, druga ręka podtrzymuje podudzie od strony 
grzbietowej stopy. Można zastosować głaskanie kciukami w kilku pasmach. Rozcieranie  
– ruchami okrężnymi, wykonywanymi opuszkami palców II–V albo pięścią jednej ręki, albo 
kciukami, w kilku pasmach. Ugniatanie – pięścią w formie przesuwania zygzakiem przez  
środek strony podeszwowej oraz ugniata się strony boczne stopy kciukami  
i wskazicielami. Oklepywanie – stosuje się technikę „dziobania” końcami opuszek palców  
II–V jednej ręki. Wibracja labilna – opuszkami palców II–V jednej ręki. Głaskanie – jak wyżej. 

  
Masaż ścięgna Achillesa  

Stopa ułożona jest poza stołem do masażu, pod staw skokowy podłożony jest wałek.  
Głaskanie – kciukiem lub dwoma kciukami po grzbiecie ścięgna oraz kciukiem i wskazicielem 
lub dwoma kciukami po stronach bocznych ścięgna. Rozcieranie – kciukiem lub kłębikiem 
palca małego po grzbiecie ścięgna oraz kciukiem i wskazicielem lub dwoma kciukami po 
stronach bocznych. Ugniatanie – stosuje się ugniatanie z przełamywaniem, kciukami i palcami 
2 i 3 obu rąk, wykonując ruchy rękami w strony przeciwne, poprzecznie do osi długiej 
podudzia. Oklepywanie – przeprowadza się w formie „siekania” kłębikami małych palców. 
 
Masaż tylnej strony podudzia  

Pod staw skokowy podłożony jest wałek. Głaskanie – stronami dłoniowymi obu rąk albo 
pięściami obu rąk. Rozcieranie – ruchy okrężne opuszkami palców albo pięściami, albo  
stronami dłoniowymi obu rąk. Ugniatanie – chwytem szczypcowym oburącz naprzemiennie,  
w kilku pasmach, albo ugniatanie z przełamywaniem chwytem kleszczowym w jednym  
paśmie oraz ugniatanie miejscowe nasadą śródręcza jednej ręki, przez środek łydki. Mieszanie  
– ruchami okrężnymi, chwytem kleszczowym, oburącz równocześnie, w jednym paśmie. 
 Oklepywanie – oklepuje się „miotełką" albo „miseczkami”, albo „półpiąstkami”, albo  
„piąstkami”, albo „jodełką” i sposobem „karatowym”. Wibracja labilna – całą dłonią albo 
opuszkami palców II–V jednej ręki. Roztrząsanie – przeprowadza się stroną dłoniową  
jednej ręki, przy uniesionym podudziu do kąta 45°. Technika funkcjonalna mięśnia  
trójgłowego łydki – stosuje się przy zgiętym podudziu do kąta 90°; jedną ręką trzyma się  
głęboko część środkową łydki, a drugą stopę i wykonuje się powolne ruchy zginania 
i prostowania w stawie skokowym. Głaskanie – jak wyżej.  
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Masaż dołu podkolanowego 
Masuje się powierzchownie przez środek dołu oraz wokół ograniczeń dołu; nie należy  

masować tkanek głębiej położonych ze względu na występowanie węzłów chłonnych.  
Głaskanie podłużne – stronami dłoniowymi obu rąk, naprzemiennie, albo opuszkami palców  
II–V obu rąk oraz głaskanie okrężne wokół ograniczeń dołu, z dołu do góry i z powrotem. 
Rozcieranie podłużne – ruchami okrężnymi, wykonywanymi opuszkami palców II–V obu rąk 
oraz rozcieranie okrężne – kciukami wokół ograniczeń dołu. 
 
Masaż tylnej strony uda 

Masuje się od dołu podkolanowego do stawu biodrowego, fałdu pośladkowego, krocza  
z zastosowaniem takich technik, jak podczas masowania przedniej strony uda, a także  
przeprowadza się technikę funkcjonalną mięśni zginaczy podudzia – jedną ręką, chwytem 
kleszczowym ugniata się mięśnie tylnej strony uda, a drugą wykonuje się powolne zginanie 
i prostowanie w stawie kolanowym.  
 
Masaż pośladka 

Masaż pośladka można przeprowadzić dwoma sposobami: masażysta stojąc po stronie 
masowanej kończyny dolnej masuje w pasmach podłużnych, od fałdu pośladkowego do  
grzebienia biodrowego. Stojąc po stronie przeciwnej masuje w pasmach poprzecznych,  
w następujących kierunkach: od grzebienia biodrowego, od kości krzyżowej, od szpary  
pośladkowej i od fałdu pośladkowego do krętarza większego kości udowej. 
 Głaskanie – stronami dłoniowymi albo opuszkami palców II–V, albo pięściami obu rąk.  
Rozcieranie – ruchami okrężnymi opuszkami palców II–V albo pięściami obu rąk, w pasmach 
podłużnych, albo poprzecznych. Głaskanie posuwisto-zwrotne – rozciera się opuszkami  
palców 2–4 jednej ręki, druga ręka stanowi obciążenie ręki masującej. Masuje się w górnej 
części pośladka, wzdłuż grzebienia biodrowego, a także wzdłuż fałdu pośladkowego.  
 Ugniatanie – chwytem szczypcowym oburącz, naprzemiennie, w pasmach podłużnych  
i poprzecznych. Rolowanie – kciukami i wskazicielami obu rąk, w pasmach podłużnych 
i poprzecznych. Oklepywanie – „miotełkami” albo „miseczkami”, albo „półpiąstkami”, albo 
„piąstkami”. Wibracja stabilna – stosuje się wibrację stabilną, przykładając rękę w punkcie 
centralnym pośladka, albo wibrację labilną, przesuwając rękę w pasmach podłużnych  
i poprzecznych. Głaskanie – jak wyżej. 
 
Masaż tylnej strony kończyny dolnej w całości 

Masaż tylnej strony kończyny dolnej w całości przeprowadza się w pozycji leżenia  
przodem, głowa ułożona jest na boku, kończyny górne wzdłuż tułowia, mały wałek jest  
podłożony pod staw skokowy. Masaż palców, strony podeszwowej stopy i ścięgna Achillesa 
wykonuje się etapowo, natomiast podudzie, dół podkolanowy, udo i pośladek masuje się  
w całości od ścięgna Achillesa do grzebienia biodrowego z zastosowaniem głaskania, 
 rozcierania, ugniatania, oklepywania i wibracji. Na zakończenie masowania stosuje się  
rozluźnianie kończyny dolnej – masażysta unosi lekko kończynę dolną i delikatnie potrząsa ją, 
wykonując krótkie, energiczne ruchy na boki.  
 
Masaż stawu biodrowego 

Masaż stawu biodrowego wykonuje się u zawodnika leżącego na boku kończyny dolnej 
nie masowanej. Podczas masowania kończyny dolne są lekko zgięte w stawach biodrowych  
i kolanowych. Między kończynami umieszcza się klin lub między stawy skokowe układa się 
wałek, w celu rozluźnienia napięć w obrębie miednicy i kończyny dolnej masowanej.  
 Głaskanie – stosuje się głaskanie podłużne stronami dłoniowymi obu rąk, od górnej części 
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uda do grzebienia biodrowego, albo głaskanie podłużne pięściami z ominięciem krętarza 
większego, albo głaskanie okrężne stronami dłoniowymi wokół krętarza większego, albo 
głaskanie dośrodkowe, zbieżne do krętarza, w kilku pasmach. Rozcieranie – opuszkami  
palców II–V, albo pięściami – ruchami okrężnymi w pasmach podłużnych, z ominięciem  
krętarza większego, albo wykonuje się rozcieranie dośrodkowe, zbieżne do krętarza.  
 Głaskanie posuwisto-zwrotne – wykonuje się opuszkami palców 2–4 jednej ręki, druga 
ręka stanowi obciążenie ręki masującej. Masuje się mięsień napinacz powięzi szerokiej między 
grzebieniem biodrowym a krętarzem większym. Ugniatanie – masuje się chwytem  
szczypcowym oburącz naprzemiennie, w kilku pasmach podłużnych. Oklepywanie  
– przeprowadza się „miseczkami”. Wibracja stabilna – wykonuje się całą dłonią, przykładając 
ją do krętarza większego. Głaskanie – jak wyżej.  

Staw biodrowy jest położony głęboko w obrębie obręczy miednicznej i w związku z tym 
niekiedy wykonanie masażu samego stawu według powyższego schematu jest  
niewystarczające. Uzupełnieniem będzie masaż pośladka i uda, co korzystnie wpłynie na 
ukrwienie stawu biodrowego. 
 
Masaż kończyny dolnej w całości 

Masaż kończyny dolnej w całości przeprowadza się w pozycji leżenia tyłem, pod staw  
kolanowy podłożony jest wałek. Masowanie palców, strony grzbietowej i podeszwowej oraz 
stawu skokowego wykonuje się etapowo. Podczas masażu podudzia stopę opiera się na stole 
do masażu. Masuje się równocześnie przednią i tylną stronę podudzia, od stawu skokowego  
i ścięgna Achillesa do stawu kolanowego i dołu podkolanowego. 
 Głaskanie – stronami dłoniowymi obu rąk albo pięściami z ominięciem kości piszczelowej, 
najpierw na przedniej stronie podudzia, a potem na tylnej. Rozcieranie – ruchami okrężnymi, 
wykonywanymi stronami dłoniowymi, albo opuszkami palców II–V, albo pięściami obu rąk, 
najpierw po jednej stronie, a potem po drugiej. Ugniatanie – przeprowadza się chwytem 
kleszczowym, obejmując cały obwód podudzia z wyjątkiem kości piszczelowej, a także stosuje 
się uciski równoczesne chwytem kleszczowym, obejmując cały obwód podudzia bez kości 
piszczelowej. Rolowanie poprzeczne – kciukami i wskazicielami na bocznej stronie podudzia, 
od łydki do kości piszczelowej, w pasmach od dolnej części podudzia do górnej. 
 Oklepywanie – przednią stronę podudzia oklepuje się „jodełką” z ominięciem krawędzi 
przedniej kości piszczelowej, a tylną po stronie bocznej i przyśrodkowej „miotełkami”. 
Wibracja labilna – całą dłonią albo opuszkami palców  
II–V jednej ręki, w kilku pasmach. Roztrząsanie łydki – stroną dłoniową jednej ręki. Głaskanie 
– jak wyżej. 

Masaż stawu kolanowego przeprowadza się według schematu podanego przy masażu 
przedniej strony kończyny dolnej. Podczas masowania uda pod staw kolanowy podłożony jest 
wałek. Masuje się od stawu kolanowego i dołu podkolanowego do stawu biodrowego,  
pachwiny, krocza i fałdu pośladkowego. 
 Głaskanie – stronami dłoniowymi albo pięściami obu rąk, w kilku pasmach. Rozcieranie 
– stronami dłoniowymi albo opuszkami palców II–V, albo pięściami obu rąk, w kilku pasmach. 
 Ugniatanie – chwytem szczypcowym na przedniej stronie uda oraz chwytem kleszczowym 
na tylnej stronie. Rolowanie poprzeczne – kciukami i wskazicielami tylko na bocznej stronie 
uda, od przedniej strony do tylnej, w pasmach od dolnej części uda do górnej. Oklepywanie – 
oklepuje się boczną, przednią i przyśrodkową stronę uda, stosuje się oklepywanie 
„miotełkami” albo „miseczkami”, albo „półpiąstkami”, albo „piąstkami”, albo sposobem 
„karatowym”, albo „jodełką”. Wibracja labilna – stroną dłoniową albo opuszkami palców II–V 
jednej ręki, w kilku pasmach. Wałkowanie – stronami dłoniowymi obu rąk, poprzecznie 
przyłożonymi do osi długiej uda. Głaskanie – jak wyżej. 
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Masaż tylnej strony tułowia 
Masaż tylnej strony tułowia to termin umowny, stosowany przez masażystów, obejmujący 

jako całość masaż kręgosłupa, grzbietu, karku i barków oraz pośladków. 
 Głaskanie podłużne – stronami dłoniowymi albo pięściami obu rąk, od fałdu 
pośladkowego do barków, w kilku pasmach. Głaskanie poprzeczne – stronami dłoniowymi 
albo pięściami obu rąk, od linii środkowej tylnej ciała do linii pachowej środkowej masuje się w 
pasmach od fałdu pośladkowego do barku, najpierw jedną stronę, a potem drugą. Głaskanie 
poprzeczne grzbietu – stronami dłoniowymi obu rąk sposobem piłowym, równocześnie po obu 
stronach.  Głaskanie wokół łopatek – stronami dłoniowymi albo pięściami obu rąk, 
równocześnie po obu stronach. Głaskanie karku i barków – stronami dłoniowymi obu rąk, od 
potylicy do mięśni naramiennych. Rozcieranie podłużne – ruchami okrężnymi, wykonywanymi 
opuszkami palców II–V albo pięściami obu rąk, od fałdu pośladkowego do barku, po jednej 
stronie i po drugiej. Rozcieranie poprzeczne – ruchy okrężne opuszkami palców II–V albo 
pięściami obu rąk, od linii środkowej tylnej ciała do linii pachowej środkowej, masuje się w 
pasmach od fałdu pośladkowego do barku, najpierw po jednej stronie, a potem po drugiej. 
Rozcieranie wokół łopatek – ruchy okrężne opuszkami palców  
II–V albo pięściami obu rąk wokół łopatek, równocześnie po obu stronach. Rozcieranie karku 
– masuje się ruchami okrężnymi, chwytem kleszczowym, od dolnej części karku do potylicy. 
Rozcieranie barków – masuje się ruchami okrężnymi, chwytem kleszczowym, od mięśni 
naramiennych do karku, równocześnie po obu stronach. Rozcieranie barków i karku – 
wykonuje się ruchy okrężne stronami dłoniowymi palców II–V obu rąk, równocześnie po obu 
stronach, od mięśni naramiennych przez barki, kark do potylicy. Rozcieranie potylicy – masuje 
się ruchami okrężnymi, wykonywanymi opuszkami palców II–IV jednej ręki, od wyrostka 
sutkowatego kości skroniowej po kresie karkowej dolnej do otworu potylicznego. Ugniatanie 
podłużne – chwytem szczypcowym oburącz naprzemiennie, od fałdu pośladkowego do barku 
w kilku pasmach. Ugniatanie poprzeczne – chwytem szczypcowym oburącz naprzemiennie, od 
linii środkowej tylnej ciała do linii pachowej środkowej. Masuje się w kilku pasmach od fałdu 
pośladkowego do barku.  
 Ugniatanie karku – chwytem kleszczowym oburącz naprzemiennie. Ugniatanie barków  
– chwytem kleszczowym oburącz naprzemiennie. Mieszanie karku – chwytem kleszczowym, 
ruchami okrężnymi, od dolnej części karku do potylicy. Ugniatanie punktowe – opuszkami 
palców II–III jednej ręki, na kręgosłupie od C1–S5. Przełamywanie – na mięśniach  
przykręgosłupowych od C7–L5. Masuje się kciukami najpierw po jednej a potem po drugiej 
stronie. Następnie stosujemy techniki z masażu segmentarnego, takie jak: piłowanie małe  
i duże, chwyt śrubowania, rolowanie podłużne i poprzeczne, chwyt podłopatkowy.  
Po wykonaniu tych chwytów stosujemy oklepywanie, wibrację labilną i pneumatyczną,  
roztrząsanie. Masaż tylnej strony tułowia kończymy głaskaniem.  
 
Masaż klatki piersiowej 

Przeprowadza się w pozycji leżenia tyłem, kończyny górne ułożone wzdłuż tułowia albo w 
pozycji siedzącej, kończyny górne oparte na udach, u kobiet nie masujemy gruczołów  
piersiowych.  

 
 Masaż klatki piersiowej w pozycji leżenia tyłem 
 Głaskanie podłużne – stronami dłoniowymi obu rąk, z dołu do góry, równocześnie po obu 
stronach. Głaskanie poprzeczne – stronami dłoniowymi obu rąk, od mostka do linii pachowej 
środkowej, rozpoczynając od łuku żebrowego, przesuwając ręce w kierunku obojczyka,  
najpierw po jednej stronie, potem po drugiej. Głaskanie podłużne pięściami – stronami  
grzbietowymi paliczków palców II–V w kierunkach jak przy głaskaniu stronami dłoniowymi. 
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 Głaskanie poprzeczne pięściami – stronami grzbietowymi paliczków palców  
II–V w kierunkach jak przy głaskaniu stronami dłoniowymi. Głaskanie mięśni 
międzyżebrowych – opuszkami palców II, III, IV jednej ręki masuje się w przestrzeniach 
międzyżebrowych od linii mostkowej do linii pachowej środkowej, najpierw po jednej stronie, 
potem po drugiej.  Rozcieranie podłużne – opuszkami palców II–V obu rąk, kierunki jak 
przy głaskaniu. Rozcieranie poprzeczne – opuszkami palców II–V obu rąk, w kierunkach jak 
przy głaskaniu. Rozcieranie podłużne pięściami – równocześnie po obu stronach w kierunkach 
jak przy głaskaniu. Rozcieranie poprzeczne pięściami – najpierw po jednej stronie, potem po 
drugiej, kierunki jak przy głaskaniu. Rozcieranie punktowe – ruchy okrężne opuszką jednego 
palca, wzdłuż połączeń mostkowo – żebrowych, najpierw po jednej później po drugiej stronie. 
Rozcieranie mięśni międzyżebrowych – opuszkami palców II, III, IV jednej ręki w kierunkach 
jak przy głaskaniu. Ugniatanie podłużne – chwytem szczypcowym oburącz, naprzemiennie z 
dołu do góry, najpierw po jednej stronie, potem po drugiej. Ugniatanie poprzeczne – chwytem 
szczypcowym oburącz naprzemiennie, od mostka do linii pachowej środkowej. Ugniatanie 
mięśni piersiowych większych – chwytem kleszczowym oburącz naprzemiennie na 
zewnętrznym brzegu mięśnia piersiowego większego, z dołu do góry najpierw po jednej a 
potem po drugiej stronie. Ugniatanie punktowe – miejscowe uciski opuszką jednego palca 
wzdłuż połączeń mostkowo – żebrowych, najpierw po jednej, potem po drugiej stronie. 
Oklepywanie – „miotełkowe”, „półpiąstkowe”, „piąstkowe” tylko na górnej części mięśni 
piersiowych. Wibracja labilna – wykonuje się w pasmach podłużnych i poprzecznych oraz 
mięśni międzyżebrowych. Rozciąganie mięśni piersiowych większych – dłonie przykłada się do 
przednich stron ramiennych i dociska się stawy ramienne równocześnie po obu stronach do 
podłoża. Technika funkcjonalna mięśnia piersiowego większego – zawodnik w pozycji leżenia 
tyłem, masażysta jedną ręką trzyma za ramię przy stawie łokciowym, odwiedzioną do kąta 90º 
i zgiętą w stawie łokciowym kończynę górną sportowca, drugą rękę układa na mięsień 
naramiennym. Masażysta jedną ręką wykonuje odwodzenie i przywodzenie w stawie ramienno-
barkowym, a drugą ugniata mięsień naramienny. Głaskanie – jak na wstępie. 

 
 Masaż klatki piersiowej w pozycji siedzącej 

Głaskanie poprzeczne – stroną dłoniową jednej ręki od linii mostkowej do kręgosłupa. 
Głaskanie mięśni międzyżebrowych – opuszkami palców II, III, IV jednej ręki od linii 
mostkowej do kręgosłupa. Głaskanie mięśni międzyżebrowych – opuszkami palców II, III, IV 
jednej ręki od linii mostka do kręgosłupa. Rozcierania poprzeczne – opuszkami palców II–V 
jednej ręki, od linii mostkowej do kręgosłupa. Rozcieranie punktowe – opuszkami palców  
II–V obu rąk, równocześnie po obu stronach. Rozcieranie mięśni międzyżebrowych – 
opuszkami palców II, III, IV jednej ręki w przestrzeniach międzyżebrowych od linii mostkowej 
do kręgosłupa. Ugniatanie punktowe – miejscowe uciski palców II–V obu rąk, po obu 
stronach wzdłuż połączeń mostkowo – żebrowych. Ugniatanie mięśni piersiowych większych – 
chwytem kleszczowym obu rąk wsuwając kciuki pod mięśnie dołu pachowego, palce  
II–V układa się na mięśniach. Wibracja labilna – stroną dłoniową jednej ręki wykonuje się 
wibracje w pasmach poprzecznych. Sprężynowanie klatki piersiowej – dłonie przykłada się do 
stron przednio – bocznych klatki piersiowej, poleca się zawodnikowi, aby głęboko i głośno 
oddychał ustami. Na szczycie wydechu uciska się rękami klatkę piersiową, a w momencie 
wdechu zwalnia się uciski. Powtarza się około 5 razy. Głaskanie – jak na wstępie.  
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Masaż powłok brzusznych 
Wykonuje się w pozycji leżenia zawodnika tyłem, kończyny górne ułożone wzdłuż ciała, 

dolne ugięte. Głaskanie okrężne – stroną dłoniową jednej ręki masuje się w prawą stronę od 
obwodu, zmniejszając ruchy spiralne do pępka a następnie zwiększając ruchy spiralne od  
pępka na obwód. Głaskanie poprzeczne – stronami dłoniowymi obu rąk naprzemiennie od  
kości łonowej do łuków żebrowych i z powrotem. Głaskanie łuków żebrowych – opuszkami 
palców II, III, IV jednej ręki masuje się po łuku żebrowym od linii pachowej środkowej do 
mostka, najpierw po jednej a potem po drugiej stronie. Głaskanie posuwisto – zwrotne  
grzebieni biodrowych – opuszkami palców II, III, IV jednej ręki od mięśnia czworobocznego  
lędźwi do kolca biodrowego przedniego, najpierw po jednej stronie a potem po drugiej.  
 Rozcieranie okrężne – masuje się ruchami okrężnymi w prawą stronę wykonywanymi  
opuszkami palców II–V obu rąk, pięściami albo kłębami kciuków ruchami spiralnymi w prawą 
stronę zmniejszając ruchy do pępka, a następnie od pępka spiralnie zwiększając te ruchy na 
obwód. Ugniatanie dośrodkowe – wykonuje się chwytem szczypcowym oburącz  
naprzemiennie w 8 pasmach od obwodu do pępka. Ugniatanie mięśni skośnych brzucha  
– wykonuje się chwytem kleszczowym oburącz naprzemiennie, ugniatając z przełamywaniem z 
dołu do góry i z powrotem. Ugniatanie mięśni prostych brzucha – przeprowadza się  
chwytem kleszczowym oburącz, naprzemiennie ujmując mięśnie po prawej i lewej stronie  
linii białej. Odbywa się z dołu do góry i z powrotem. Oklepywanie – „miotełkowe”,  
„półpiąstkowe” i „piąstkowe” wokół pępka. Wibracja – stosuje się wibrację stabilną układając 
dłoń na pępku lub wibrację „daszkową”. Głaskanie – jak na wstępie.  
 
Masaż kończyny górnej 

Masaż kończyny górnej przeprowadza się fazowo, zaczynając od palców ręki, a kończąc na 
stawie ramiennym. Wykonuje się w pozycji leżenia sportowca tyłem lub w siadzie z podparciem 
masowanej kończyny górnej. Masuje się następujące części kończyny górnej: palce, śródręcze, staw 
nadgarstkowy, przedramię, staw łokciowy, ramię, mięsień naramienny, staw ramienny. 

 
Masaż palców 

Głaskanie rozcierające – stronami dłoniowymi obu rąk, wszystkie palce równocześnie po 
stronie dłoniowej i grzbietowej. Głaskanie – kciukiem i wskazicielem po stronie grzbietowej 
i dłoniowej oraz po stronach bocznych. Rozcieranie – kciukiem i wskazicielem, jak przy głaskaniu. 
Ugniatanie – kciukiem i wskazicielem na poszczególnych paliczkach, jak przy głaskaniu.  
Wałkowanie – stronami dłoniowymi oburącz, każdy palec osobno. Głaskanie – jak na wstępie. 
 
Masaż strony grzbietowej ręki 

Głaskanie – stroną dłoniową ręki lub kciukami, w 5 pasmach, od stawów śródręczno 
– paliczkowych do stawu nadgarstkowego. Rozcieranie – opuszkami palców II–V jednej ręki,  
w 4 pasmach. Ugniatanie – przyśrodkową stroną paliczka dalszego kciuka, między kośćmi  
śródręcza. Wibracja labilna – opuszkami palców II–V jednej ręki. Głaskanie – jak na wstępie. 
 
Masaż strony dłoniowej ręki 

Głaskanie – stroną dłoniową ręki lub pięścią. Rozcieranie – opuszkami palców II, III, IV 
jednej ręki, w kilku pasmach, albo pięścią. Ugniatanie – pięścią przesuwając zygzakiem. Ugniatanie 
kłębu i kłębika – kciukami i wskazicielami po jednej i po drugiej stronie ręki. Oklepywanie – 
końcami opuszków palców jednej ręki. Wibracja labilna – opuszkami palców  
II–V jednej ręki. Głaskanie – jak na wstępie. 
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Masaż stawu nadgarstkowego 
Głaskanie – kciukiem i wskazicielem w formie ,,bransolety” albo opuszkami palców  

II–V jednej ręki z dołu do góry, najpierw po jednej a potem po drugiej stronie. Rozcieranie  
– opuszkami kciuków i wskazicieli na całej szerokości szpary stawowej. Głaskanie – jak na  
wstępie. 

 
Masaż przedramienia 

Głaskanie – stronami dłoniowymi obu rąk naprzemiennie albo pięścią, raz jedną część 
przedramienia, raz drugą. Rozcieranie – opuszkami palców II–V jednej ręki, raz z jednej strony 
przedramienia, raz z drugiej. Ugniatanie – chwytem kleszczowym obu rąk naprzemiennie 
obejmując cały obwód przedramienia. Oklepywanie – „miotełkowe”, najpierw po jednej stronie 
przedramienia, potem po drugiej. Wibracja labilna – całą dłonią, raz po jednej stronie, raz po 
drugiej. Roztrząsanie – całą dłonią, raz po jednej stronie, raz po drugiej. Głaskanie – jak wyżej. 
 
Masaż stawu łokciowego (kończyna wyprostowana) 

Głaskanie podłużne – stronami dłoniowymi obu rąk po obu stronach jednocześnie, z dołu do 
góry. Głaskanie okrężne – opuszkami palców obu rąk, wokół dołu łokciowego i wyrostka  
łokciowego. Rozcieranie podłużne – opuszkami palców II–V obu rąk, z dołu do góry; rozcieranie 
okrężne – kciukami; rozcieranie dośrodkowe – do szpary stawowej. Ugniatanie podłużne  
– kciukami i zgiętymi wskazicielami po stronie promieniowej i łokciowej. Wibracja labilna  
(podłużna) – równocześnie po obu stronach.   
 Technika funkcjonalna stawu łokciowego: – masażysta przykłada kciuk i wskaziciel jednej ręki 
poniżej stawu łokciowego i wykonuje ruchy posuwisto-zwrotne, drugą ręką stabilizuje przedramię, 
które ułożone jest w pozycji pośredniej w małym zgięciu w stawie łokciowym. Głaskanie – jak 
wyżej. 
 
Masaż stawu łokciowego (kończyna zgięta) 

Głaskanie – podłużne stronami dłoniowymi oburącz naprzemiennie, ze zmianą strony ponad 
łokciem, albo głaskanie dośrodkowe do szpary stawowej. Rozcieranie – opuszkami palców jednej 
ręki w formie ,,koszyczka” wokół wyrostka łokciowego i najbliższej okolicy. Mieszanie – chwytem 
kleszczowym, ruchami okrężnymi, oburącz jednocześnie. 
Technika funkcjonalna stawu łokciowego – jak wyżej. Głaskanie – jak wyżej. 
 
Masaż ramienia 

Głaskanie – całą dłonią raz po jednej – raz po drugiej stronie. Rozcieranie – jedną ręką 
chwytem kleszczowym, najpierw po jednej stronie a potem po drugiej. Ugniatanie – chwytem 
szczypcowym oburącz naprzemiennie, najpierw mięsień dwugłowy, a potem trójgłowy, albo 
stosuje się uciski oburącz jednocześnie. Oklepywanie – „miotełkowe”, „półpiąstkowe”, 
„piąstkowe”, „karatowe” lub „jodełkowe”. Wibracja labilna – całą dłonią lub opuszkami  
palców jednej ręki, kilka pasm. Roztrząsanie – całą dłonią jednej ręki po jednej stronie  
a potem po drugiej. Wałkowanie – stronami dłoniowymi obu rąk ułożonymi  
poprzecznie do osi ramienia. Technika funkcjonalna mięśnia dwugłowego ramienia – jedna 
ręka chwytem kleszczowym ugniata mięśnie z dołu do góry, druga trzyma za nadgarstek  
kończyny masowanej; jedna ręka masuje a druga wykonuje ruchy zginania i prostowania  
w stawie łokciowym. Głaskanie – jak wyżej.  
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Masaż mięśnia naramiennego i stawu ramiennego 
Głaskanie mięśnia – wykonuje się stronami dłoniowymi obu rąk lub pięścią, w kilku  

pasmach. Głaskanie stawu – masuje się kciukami i wskazicielami lub kłębikami i palcami  
małymi, równocześnie, naprzemiennie po stronach przedniej i tylnej, albo sposobem 
„wahadłowym” rękoma splecionymi, ułożonymi na górnej części stawu. 
 Głaskanie dołu pachowego – wykonuje się przy odwiedzionym ramieniu do kąta 90º 
stroną grzbietową palców II–V jednej ręki, od ramienia do klatki piersiowej. Rozcieranie 
mięśnia – masuje się ruchami okrężnymi, wykonywanymi opuszkami palców II–V lub pięścią 
w kilku pasmach. Rozcieranie mięśnia i stawu – masuje się ruchami okrężnymi, 
wykonywanymi opuszkami palców II–V obu rąk, po mięśniu w górę, następnie bokami w dół 
rozmasowując staw ramienny, wracając do punktu wyjścia. Rozcieranie stawu – nasadami obu 
rąk, równocześnie po stronach przedniej i tylnej. Ugniatanie mięśnia – chwytem szczypcowym 
oburącz naprzemiennie, w trzech pasmach albo chwytem kleszczowym oburącz  
naprzemiennie, obejmując cały mięsień. Mieszanie – wykonuje się chwytem kleszczowym, 
oburącz równocześnie, obejmując cały mięsień. Oklepywanie – stosuje się oklepywanie  
„miotełkowe” lub „karatowe”. Wibracja labilna – wykonuje się opuszkami palców II–V jednej 
ręki w trzech pasmach. Roztrząsanie – wykonuje się całą dłonią, w jednym paśmie, obejmując 
cały mięsień. Głaskanie mięśnia – wykonuje się stronami dłoniowymi obu rąk,  
naprzemiennie, albo pięścią w kilku pasmach. 
 
Masaż kończyny górnej w całości 

Masaż palców, śródręcza, stawów nadgarstkowych przeprowadza się etapowo, natomiast 
przedramię i ramię wraz z mięśniem naramiennym masuje się w całości. 
 
Masaż karku i szyi 
 Możemy przeprowadzić w pozycji siedzącej lub leżącej. 
 Głaskanie kresy karkowej dolnej – stronami dłoniowymi palców II, III, IV obu rąk od 
wyrostka sutkowatego kości skroniowej do otworu potylicznego naprzemiennie lub 
równocześnie po obu stronach. Głaskanie karku i barków – stronami dłoniowymi obu rąk 
naprzemiennie lub równocześnie od potylicy przez kark do mięśni naramiennych. Głaskanie 
barków wahadłowe – stronami dłoniowymi obu rąk od jednego stawu barkowego do 
drugiego, naprzemiennie. Głaskanie okolicy międzyłopatkowej – stronami dłoniowymi lub 
pięściami, między kręgosłupem a łopatkami, od wysokości dolnego kąta łopatki do barku, 
równocześnie po obu stronach. Głaskanie okolicy łopatkowej – stronami dłoniowymi obu rąk 
od dolnego kąta łopatki w kierunku dołu pachowego, stawu barkowego i barku, najpierw po 
jednej a potem po drugiej stronie. Głaskanie boku łopatek – stronami dłoniowymi obu rąk 
wzdłuż przyśrodkowego brzegu łopatki w górę, następnie wzdłuż barku do stawu barkowego.  
 Rozcieranie kresy karkowej dolnej – opuszkami II, III, IV obu rak, ruchami okrężnymi od  
wyrostka sutkowatego kości skroniowej do otworu potylicznego równocześnie po obu  
stronach. Rozcieranie łuski potylicznej – opuszkami palców obu rąk masując całą kość  
potyliczną. Rozcieranie karku – chwytem kleszczowym od dolnej części karku do potylicy. 
 Rozcieranie barków – chwytem kleszczowym, od mięśni naramiennych do karku. 
Rozcieranie punktowe – kciukami odcinek szyjno– piersiowy kręgosłupa, od potylicy do 
dolnych kątów łopatek. Rozcieranie wokół wyrostka kolczystego C7 – ruchami okrężnymi 
kciukami wokół wyrostka kolczystego C7. Rozcieranie okolicy międzyłopatkowej – pięściami 
od dolnego kąta łopatki do barku. Rozcieranie okolicy łopatkowej – pięściami od dolnego kąta 
łopatki w stronę dołu pachowego, stawu barkowego i barków. Rozcieranie wokół łopatek  
– opuszkami palców II–V albo pięściami obu rąk wzdłuż przyśrodkowego brzegu łopatki  
w górę, a następnie wzdłuż barku do stawu barkowego, kolejno wzdłuż bocznego brzegu  
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łopatki do kąta dolnego, równocześnie po obu stronach. Uciski kresy karkowej dolnej  
– opuszkami palców II i III obu rąk od wyrostka sutkowatego kości skroniowej do otworu  
potylicznego, równocześnie po obu stronach. Ugniatanie karku – chwytem kleszczowym  
oburącz naprzemiennie z dołu do góry i z powrotem. Ugniatanie barków – chwytem  
kleszczowym oburącz naprzemiennie od karku do mięśnia naramiennego, najpierw po jednej 
stronie, a potem po drugiej. Ugniatanie barków i karku – chwytem szczypcowym oburącz 
równocześnie po obu stronach, od mięśni naramiennych do potylicy. Ugniatanie mięśni  
naramiennych – chwytem kleszczowym oburącz naprzemiennie z przełamywaniem,  
obejmując całą powierzchnię mięśnia. Ugniatanie punktowe – kciukami w formie  
„kroczących palców”, odcinek szyjno – piersiowy kręgosłupa, od potylicy do dolnych kątów 
łopatek. Ugniatanie okolicy łopatkowej – chwytem szczypcowym oburącz naprzemiennie  
w kierunku dołu pachowego, stawu barkowego i barku. Mieszanie karku – chwytem  
kleszczowym oburącz równocześnie od dolnej części karku do potylicy. Mieszanie barków 
 – chwytem kleszczowym oburącz równocześnie od stawu barkowego do karku. Mieszanie 
mięśni naramiennych – chwytem kleszczowym oburącz równocześnie od przyczepu mięśnia na 
ramieniu do stawu ramiennego. Oklepywanie – przeprowadza się barku i okolicy  
łopatkowej uderzając „miotełkami”, „półpiąstkami” i „piąstkami”. Wibracja labilna  
– wykonuje się wibrację kresy karkowej dolnej opuszkami palców II i III obu rąk od 
wyrostków sutkowatych do otworu potylicznego oraz wibrację barków i karku od stawu 
barkowego do potylicy oraz wibrację okolicy łopatkowej stroną dłoniową jednej ręki. 
Roztrząsanie okolicy łopatkowej – stroną dłoniową jednej ręki, najpierw po jednej, a potem po 
drugiej stronie. Głaskanie – jak wyżej. 
 
4.5.2. Pytania sprawdzające  
 

Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń. 
1.  Jakie techniki zastosujesz opracowując kończynę górną w masażu sportowym? 
2.  Jakie techniki zastosujesz opracowując grzbiet w masażu sportowym? 
3.  Jakie techniki zastosujesz opracowując przednią stronę kończyny dolnej w masażu 

sportowym? 
4.  Jakie techniki zastosujesz  opracowując klatkę piersiową w masażu sportowym? 
 
4.5.3. Ćwiczenia  
 
Ćwiczenie 1 

Wykonaj masaż sportowy grzbietu i kręgosłupa. 
 
Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie powinieneś:  

1) zapoznać się z materiałem nauczania 4.5.1. poradnika dla ucznia, dotyczącym masażu 
grzbietu i kręgosłupa,  

2) przygotować stanowisko pracy, 
3) przygotować pacjenta (kolegę/koleżankę) do zabiegu, 
4) dobrać odpowiedni środek do masażu, 
5) wykonać masaż sportowy zgodnie z obowiązującymi zasadami, 
6) poprosić o ocenę zabiegu koleżankę/kolegę, 
7) dokonać samooceny i wyciągnąć wnioski. 
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Wyposażenie stanowiska pracy: 
− poradnik dla ucznia, 
− stół do masażu, 
− prześcieradła jednorazowe, 
− mydło w płynie,  
− ręcznik jednorazowy, 
− środki poślizgowe. 
 
Ćwiczenie 2 

Wykonaj masaż sportowy klatki piersiowej. 
 
Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie powinieneś: 

1) zapoznać się z materiałem nauczania 4.5.1. poradnika dla ucznia, dotyczącym masażu 
sportowego klatki piersiowej,  

2) przygotować stanowisko pracy, 
3) przygotować kolegę/koleżankę do zabiegu, 
4) dobrać odpowiedni środek do masażu, 
5) wykonać masaż sportowy zgodnie z obowiązującymi zasadami, 
6) poprosić o ocenę zabiegu koleżankę/kolegę, 
7) dokonać samooceny i wyciągnąć wnioski. 
 

Wyposażenie stanowiska pracy: 
− stół do masażu, 
− jednorazowe prześcieradła, 
− mydło w płynie, 
− umywalka, 
− ręcznik jednorazowy, 
− środki poślizgowe. 
 
4.5.4. Sprawdzian postępów       
 
Czy potrafisz:  

Tak 
 

Nie 
1) określić techniki, które stosuje się w masażu sportowym kończyny 

górnej?   
2) określić techniki, które stosuje się w masażu sportowym grzbietu ?   
3) określić techniki, które stosuje się w masażu sportowym przedniej 

strony kończyny dolnej?   
4) określić techniki, które stosuje się w masażu sportowym opracowując 

klatkę piersiową?   
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4.6.  Masaż sportowy całego ciała 
 
4.6.1. Materiał nauczania 
 

Masaż całego ciała, stosowany w sporcie wyczynowym, obejmuje całą powierzchnię ciała 
oprócz szyi i głowy. Stosuje się go po ogólnych obciążeniach treningowych oraz jako masaż 
podtrzymujący i powysiłkowy. Kolejność opracowania poszczególnych części ciała zależy od 
masażysty. Niektórzy rozpoczynają masowanie od kończyn dolnych, później masują przednią 
stronę tułowia, tylną, pośladki, kark i barki, kończąc na kończynach górnych. Inni masują  
najpierw kończyny górne, potem grzbiet, kark i barki, pośladki, następnie klatkę piersiową  
i brzuch, kończąc na kończynach dolnych. Zawodnik leży na brzuchu, kończyny górne ułożone 
wzdłuż tułowia, głowa na boku albo na wprost w otworze na twarz, pod stawy skokowe  
podłożony wałek. W przypadku pogłębionej lordozy lędźwiowej pod brzuch można podłożyć 
wałek. Na początku przeprowadza się krótki, energiczny masaż grzbietu kręgosłupa  
z zastosowaniem głaskania, rozcierania i ugniatania, celem uaktywnienia układu nerwowego 
poprzez uruchomieniem dużej liczby receptorów rozmieszczonych na grzbiecie. Następnie  
masujemy stronę podeszwową stopy, ścięgno Achillesa, łydkę, dół podkolanowy, udo  
i pośladek, najpierw na jednej kończynie dolnej, a potem na drugiej. Następnie zawodnik  
obraca się do leżenia tyłem, kończyny górne ułożone są wzdłuż tułowia, pod stawy kolanowe 
podłożony jest wałek. Opracowuje się palce, stronę grzbietową stopy, staw skokowy. Na  
kończynach dolnych stosuje się głębokie rozcieranie, ugniatanie i oklepywanie. Każdy staw 
i elementy okołostawowe starannie masuje się z zastosowaniem rozcierania. Kolejno masażem 
obejmuje się powłoki brzuszne, następnie masuje się klatkę piersiową, poświęcając uwagę  
mięśniom piersiowym większym i międzyżebrowym. Kończyny górne można masować  
w pozycji leżenia tyłem albo w pozycji siedzącej. Masuje się palce, śródręcze, staw  
nadgarstkowy, przedramię, staw łokciowy, ramię, mięsień naramienny i staw ramienny,  
najpierw jedną kończynę, a później drugą. Stosuje się głębokie rozcieranie i ugniatanie,  
dokładnie opracowuje się stawy. Następnie zawodnik kładzie się przodem, kończyny górne 
podkłada pod czoło i wykonuje się masaż karku i barków, zwracając szczególną uwagę na 
przyczepy mięśni karku do głowy. Na koniec ponownie masujemy w całości grzbiet.  
W masażu sportowym całego ciała niekiedy pomija się opracowanie powłok brzusznych. 
 
4.6.2. Pytania sprawdzające       
 

Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń. 
1. Kiedy najczęściej stosuje się masaż sportowy całego ciała? 
2. Jaka jest kolejność opracowania poszczególnych części ciała w masażu sportowym? 
3. Które części ciała nie wchodzą w skład masażu sportowego całego ciała? 
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4.6.3. Ćwiczenia  
 
Ćwiczenie 1 

Określ kolejność masowania poszczególnych części ciała w masażu sportowym całego 
ciała. 

 
 Sposób wykonania ćwiczenia 
 

Aby wykonać ćwiczenie powinieneś:  
1) zapoznać się z materiałem nauczania 4.6.1. poradnika dla ucznia, dotyczącym 

wykonywania masażu sportowego całego ciała, 
2) wypisać kolejne etapy masażu sportowego całego ciała,  
3) porównać swoje odpowiedzi z odpowiedziami kolegów. 

 
Wyposażenie stanowiska pracy: 

− poradnik dla ucznia, 
− kartka papieru i przybory do pisania. 
 
Ćwiczenie 2 

Wykonaj masaż sportowy całego ciała. 
 

 Sposób wykonania ćwiczenia 
 

 Aby wykonać ćwiczenie powinieneś: 
1) zapoznać się z materiałem nauczania 4.6.1. poradnika dla ucznia, dotyczącym masażu 

całego ciała,  
2) przygotować stanowisko pracy, 
3) przygotować pacjenta (kolegę/koleżankę) do zabiegu, 
4) dobrać odpowiedni środek do masażu, 
5) wykonać masaż sportowy zgodnie z obowiązującymi zasadami, 
6) poprosić o ocenę zabiegu koleżankę/kolegę, 
7) dokonać samooceny i wyciągnąć wnioski. 

 Wyposażenie stanowiska pracy: 
− stół do masażu, 
− jednorazowe prześcieradła, 
− mydło w płynie, 
− ręcznik jednorazowy, 
− środki poślizgowe, 
− środki do dezynfekcji. 
 
4.6.4. Sprawdzian postępów  
 
Czy potrafisz:  

Tak 
 

Nie 
1) określić przypadki, w których najczęściej stosuje się masaż całego 

ciała?   
2) określić kolejność opracowania poszczególnych części ciała  

w masażu sportowym całkowitym?   
3) wymienić części ciała, które nie wchodzą w skład masażu sportowego 

całościowego?   
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4.7.  Środki wspomagające masaż sportowy 
 
4.7.1. Materiał nauczania         
 

Do środków wspomagających masaż sportowy zalicza się maści i preparaty, w zależności 
od okoliczności albo w doleczaniu stanów pourazowych. Środki te można podzielić na:  
rozgrzewające, przeciwbólowe, przeciwzapalne, przeciwobrzękowe i odżywcze (bogate  
w witaminy A, D, E i inne).  

Do najczęściej stosowanych preparatów przy urazach sportowych zalicza  się leki  
działające przeciwbólowo i przeciwzapalnie. Dzieli się je na:  
− preparaty przeciwzapalne niesterydowe (np. Metindol maść 5%, Fastum żel 5%, Profenid 

żel 5%, Olfen żel 1%, Dicloratio żel 1%, Naproxen żel 10%); 
− preparaty z kapsaicyną, wywołujące przekrwienie i zaczerwienienie skóry (np. Capsiderm 

N maść, Capsigel N emulsja, Capsiplex maść); 
− preparaty z pochodnymi kwasu salicylowego (np. ABC – Salbe – maść, Ben-Gay Sports 

Balm, Mobilat maść, Viprosal B maść). 
 

Środki wspomagające masaż sportowy o właściwościach rozgrzewających można  
podzielić na: słabo rozgrzewające i silnie rozgrzewające. Do pierwszej grupy zaliczamy:  
wiprosal, maść tygrysią, maść z jadem pszczelim, maść z sadła świstaka, Dicloratio żel.  
Do drugiej grupy – kapsiderm, kapsiplex, maść metylosalicylową, maść Ben-Gay. 
 

Przed zaaplikowaniem preparatów należy odpowiednio przygotować skórę, trzeba więc ją 
oczyścić i odpowiednio rozgrzać za pomocą masażu. Służy to ułatwieniu wchłonięcia 
preparatu w skórę i w tkanki pod nią leżące. Preparaty dozujemy tylko w takim zakresie,  
w jakim skóra jest w stanie go wchłonąć. Stosując preparaty z kategorii mocno 
rozgrzewających należy pamiętać, aby nie przedawkować ich, gdyż grozi to podrażnieniem 
skóry sportowca, co w konsekwencji może rzutować na wynik sportowy.  

Do środków wspomagających masaż zalicza się też olejki eteryczne, których używa się  
w postaci kompozycji kilku olejków. Należy pamiętać, aby przeprowadzić test alergiczny  
u zawodnika. Polega on na wtarciu olejków w określone miejsca na ciele, np. za uchem bądź w 
dole łokciowym. Jeśli po 12 godzinach pojawi się zaczerwienienie, trzeba dokonać zmian  
w doborze olejków. Dobranie mieszanki zależy od celu jaki zamierzamy osiągnąć lub od 
rodzaju dolegliwości, jednak sam bukiet zapachowy powinien być zaakceptowany przez 
zawodnika. Kompozycje olejków są to mieszaniny olejków aromatycznych, wskazujące na 
procentową zawartość olejku eterycznego w podłożu olejowym. Najczęściej przygotowuje się 
mieszaniny standardowe 2,5% oraz łagodne 1%. Roztwór standardowy otrzymuje się przez 
mieszanie 20 ml oleju bazowego z 10 kroplami olejków eterycznych, a roztwór łagodny przez 
zmieszanie 20 ml oleju bazowego z 5 kroplami olejków eterycznych. 

Przykłady zastosowań kompozycji olejków najczęściej stosowanych w masażu 
sportowym: 
− kompozycja uspokajająca – 5 kropli olejku lawendowego + 5 kropli olejku geraniowego  
 + 20 ml olejku ze słodkich migdałków. Stosuje się łagodny, powolny masaż karku, 
 barków, ramion oraz grzbietu, 
− kompozycja powysiłkowa – 3 krople olejku eukaliptusowego + 3 krople olejku 
 jałowcowego + 2 krople olejku cytronelowego + 2 krople olejku majerankowego + 20 ml 
 olejku ze słodkich migdałów. Masaż przeprowadza się stosując bodźce o średnim 
 natężeniu. Masujemy całe ciało bądź części ciała najbardziej zmęczone po wysiłku, 
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− kompozycja przy kurczach kończyn dolnych 4 krople olejku cyprysowego + 3 krople 
 olejku jałowcowego + 3 krople olejku lawendowego + 20 ml olejku słonecznikowego. 
 Bolesne miejsce trzeba natrzeć olejkiem, przy kurczu łydki wykonujemy zgięcie 
grzbietowe stopy przy wyprostowanej kończynie dolnej, a następnie energicznie 
rozmasowujemy obolałe miejsce. 
 
4.7.2. Pytania sprawdzające  
 

Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń. 
1. Jak dzielimy środki wspomagające masaż sportowy? 
2. Jakie znasz środki wspomagające masaż sportowy o właściwościach silnie 

rozgrzewających? 
3. Jakie znasz środki wspomagające masaż sportowy o właściwościach słabo 

rozgrzewających? 
4. Jak należy przygotować skórę przed aplikacją środków wspomagających masaż? 
5. Jakie znasz kompozycje olejków eterycznych najczęściej stosowanych w masażu 

sportowym?  
 
4.7.3. Ćwiczenia  
 
Ćwiczenie 1 

Dokonaj podziału środków wspomagających masaż. 
 

Sposób wykonania ćwiczenia  
 
 Aby wykonać ćwiczenie powinieneś:  
1) zapoznać się z materiałem nauczania 4.7.1. poradnika dla ucznia, dotyczącym środków 

wspomagających masaż sportowy, 
2) pogrupować środki wspomagające masaż sportowy, 
3) zakwalifikować poszczególne środki do danej grupy, 
4) zaprezentować wyniki na forum grupy. 

 
Wyposażenie stanowiska pracy: 

− poradnik dla ucznia, 
− kartka papieru,  
− przybory do pisania. 
 
Ćwiczenie 2 
 Wymień środki wspomagające masaż sportowy o właściwościach słabo rozgrzewających. 
 

Sposób wykonania ćwiczenia 
 
 Aby wykonać ćwiczenie powinieneś: 
1) zapoznać się z materiałem nauczania 4.7.1. poradnika dla ucznia, dotyczącym środków 

wspomagających masaż sportowy, 
2) określić środki wspomagające masaż sportowy o właściwościach słabo rozgrzewających, 
3) porównać swoje odpowiedzi z odpowiedziami kolegów. 
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Wyposażenie stanowiska pracy: 
− poradnik dla ucznia, 
− kartka papieru i długopis. 

 
4.7.4. Sprawdzian postępów  
 
Czy potrafisz:  

Tak 
 

Nie 
1) dokonać podziału środków wspomagających masaż sportowy?   
2) wymienić środki silnie rozgrzewające wspomagające masaż sportowy?   
3) wymienić środki słabo rozgrzewające wspomagające masaż sportowy?   
4) określić sposób przygotowania skóry przed zaaplikowaniem środków 

wspomagających masaż ?   
5) wymienić kompozycje olejków eterycznych najczęściej stosowanych 

w masażu sportowym?   
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4.8.  Odnowa biologiczna i środki odnowy biologicznej 
(pedagogiczne, psychologiczne, medyczno-biologiczne) 

 
4.8.1. Materiał nauczania  
 

Odnowa biologiczna jest to zespół metod i środków przyśpieszających procesy 
wypoczynkowe celem podwyższenia zdolności wysiłkowej. Wszystkie środki i metody 
odnowy biologicznej są podzielone na cztery podstawowe grupy metodyczne: 
1) środki biochemiczne, do których zaliczamy te substancje, które w sposób pośredni lub 

bezpośredni wpływają na intensywność przemian energetycznych w organizmie, np. sole 
mineralne, lipidy, aminokwasy, węglowodany, hormony. W kompleksie tym mieści się też 
racjonalne odżywianie oraz stosowanie różnych diet i odżywek, 

2) metody pedagogiczne, które dotyczą kształtowania programu treningowego, warunków 
jego realizacji, np. indywidualizacja treningu sportowego, zmienność wysiłku, jego 
elastyczność, zróżnicowanie warunków i miejsca treningu, 

3) metody psychologiczne, które mają na celu obniżyć psychonerwowe napięcie 
spowodowane walką sportową i treningiem sprzyjając tym samym obniżeniu napięcia  
i zmęczenia psychicznego. Są to między innymi: trening psychoregulujący, trening 
autogenny oraz różnego rodzaju ćwiczenia relaksacyjne wraz z masażem relaksacyjnym, 

4) metody fizjoterapeutyczne, które są najbardziej rozpowszechnione i najczęściej 
stosowane. Należą do nich różnego rodzaju zabiegi restytucyjne i hartujące oraz 
fizykoterapeutyczne, jak też wszystkie odmiany masażu, sauna fińska, zabiegi 
ciepłolecznicze, kąpiele mineralne, kąpiele i natryski wodne, balneoterapia itp.  
Do zabiegów wchodzących w skład odnowy biologicznej, a których znajomość jest 

niezbędna każdemu masażyście zajmującemu się masażem sportowym, należą takie zabiegi 
fizykalne, jak: sauna fińska, zabiegi parafinowe, zabiegi z wykorzystaniem promieniowania 
podczerwonego, natryski, kąpiele wodne, borowinowe i solankowe.  

Sauna fińska w sporcie jest stosowana jako jeden z najbardziej efektywnie działających 
środków odnowy biologicznej. Zabieg sauny łączony jest często z masażem ręcznym lub 
masażem podwodnym. Kolejność zabiegów jest wtedy następująca: w pierwszej kolejności 
stosuje się saunę, a po upływie ok. 30–40 minut, gdy organizm trochę się ochłodzi  
i odpocznie, wykonuje się masaż sportowy. Kąpiel w saunie bardzo dobrze przygotowuje do 
masażu ręcznego, gdyż na rozgrzanych i rozluźnionych mięśniach lepiej wykonuje się 
poszczególne techniki oraz lepsze są efekty zabiegu. 

Okłady parafinowe są jednym z częściej stosowanych zabiegów fizykalnych w odnowie 
biologicznej sportowców; silnie i głęboko przegrzewają określone okolice ciała. Parafina jest 
ciałem stałym, którego temperatura topnienia wynosi 45–60º C. Warstwa parafiny użytej do 
zabiegu wynosi ok. 2 cm. Miejsce przyłożenia okładu owija się dodatkowo kocem lub ceratką, 
a czas zabiegu to ok. 20–40 minut. Stosuje się ten zabieg w celu zwiększenia efektywności 
masażu sportowego i uelastycznienia tkanek miękkich narządu ruchu. 

Najczęściej stosowane natryski to: biczowy, spadowy, szkocki i płaszczowy. Natrysk 
spadowy to najprostszy sposób regeneracji organizmu po wysiłku fizycznym. Natryski, które 
są naprzemiennie przeplatane raz zimną, a raz gorącą wodą, działają odświeżająco  
i uspokajająco. Zaleca się je do stosowania zaraz po zawodach oraz między kolejnymi 
zabiegami odnawiającymi lub na zakończenie tych zabiegów. Zabieg natrysku biczowego 
wykonywany jest strumieniem wody pod ciśnieniem ok. 2–3 atmosfer. Pacjent w czasie 
zabiegu jest w pozycji stojącej, czas jego trwania wynosi ok. 10 minut, kierunek strumienia 
wody jest zgodny z kierunkiem stosowanym w masażu sportowym. Natrysk szkocki jest 
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odmianą natrysku biczowego i wykonywany jest naprzemiennie raz zimną, a raz ciepłą wodą. 
Natrysk płaszczowy wykonywany jest za pomocą specjalnie skonstruowanego urządzenia w 
kształcie klatki zbudowanego z rurek, z których wypływa woda o podwyższonym ciśnieniu na 
zawodnika stojącego w środku urządzenia. Zabieg ten daje przyjemne wrażenia, ma działanie 
wyciszające po obciążeniach treningowych i zawodach sportowych.  

Promieniowanie podczerwone wykorzystywane jest w odnowie biologicznej, to zabieg 
cieplny zaliczany do światłolecznictwa. Wykonywany jest przed masażem sportowym celem 
rozgrzania tkanek. Czas zabiegu to ok. 10–30 minut. Działanie tego zabiegu polega na 
rozszerzeniu naczyń włosowatych skóry, zwiększeniu przepływu krwi tętniczej, zmniejszeniu 
napięcia mięśniowego, przyśpieszeniu przemiany materii oraz podwyższeniu progu 
odczuwania bólu.  

Kąpiele solankowe są obok masażu jednym z najczęściej stosowanych zabiegów 
regenerujących. Wynika to z łatwości ich przygotowania oraz korzystnego działania na skórę  
i cały organizm. Wykorzystuje się różnego rodzaju sole kąpielowe, takie jak sól: ciechocińska, 
iwonicka, inowrocławska. Może to być też zwykła sól kuchenna. Temperatura wody powinna 
wynosić około 34–37ºC. Czas zabiegu to około 20–30 minut, z tym, że masaż sportowy 
wykonujemy zawsze po kąpieli solankowej, a przerwa między jednym a drugim zabiegiem 
musi trwać około 40 minut. Kąpiel solankowa działa odświeżająco na organizm  
i umożliwia głębokie wnikanie soli w naskórek, gruczoły potowe i łojowe skóry. Sól działa 
drażniąco na zakończenia nerwowe skóry, powodując wydzielanie histaminy, która rozszerza 
naczynia włosowate, wywołując silne przekrwienie. Kąpiel solankowa poprzez działanie na 
obwodowy układ nerwowy powoduje wydłużenie czasu reakcji i obniżenie jego pobudliwości, 
dlatego solanki nie wykonuje się przed wysiłkiem fizycznym, lecz w dniu poprzedzającym 
wysiłek. Solanka przyspiesza również przemianę materii oraz wywołuje podwyższenie 
temperatury skóry. 

Do innych zabiegów ciepłoleczniczych należą zabiegi borowinowe. Borowina jest jednym 
z torfów leczniczych, który należy odpowiednio przygotować przed wykorzystaniem do 
zabiegów, poprzez oczyszczenie, wymieszanie z wodą i podgrzanie do temperatury 40–45ºC. 
Uprzednio przygotowaną borowinę w odpowiedniej temperaturze nakłada się na skórę 
zawodnika i okrywa ceratą, a następnie kocem. Zabieg powinien trwać około 20–30 minut. 
Mechanizm działania zabiegów borowinowych polega na wpływie termicznym na tkanki oraz 
mechanicznym poprzez ucisk masy torfowej na skórę, a także wpływie zawartych w niej 
czynnych związków farmakologicznych, takich jak: kwasy huminowe, bituminy, białka oraz 
ciała estrogenne. Zabiegi borowinowe mają działanie bakteriobójcze i powodują wzrost 
odporności organizmu sportowca. 
 
4.8.2. Pytania sprawdzające 
 

Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń. 
1.  Jakie środki biochemiczne mają wpływ na intensywność przemian energetycznych? 
2.  Czego dotyczą metody pedagogiczne w odnowie biologicznej? 
3.  Co jest celem metod psychologicznych stosowanych w odnowie biologicznej? 
4.  Jakie zabiegi wchodzą w skład metod fizjoterapeutycznych stosowanych w odnowie  

biologicznej? 
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4.8.3. Ćwiczenia  
 
Ćwiczenie 1 

Scharakteryzuj środki biochemiczne, które mają wpływ na intensywność przemian 
energetycznych w organizmie sportowca. 

 
 Sposób wykonania ćwiczenia 
 
 Aby wykonać ćwiczenie powinieneś: 
1) zapoznać się z materiałem nauczania 4.8.1. poradnika dla ucznia, dotyczącym odnowy 

biologicznej i środków odnowy biologicznej, 
2) wypisać środki biochemiczne wpływające na intensywność przemian energetycznych, 
3) scharakteryzować wypisane środki, 
4) zaprezentować wyniki pracy na forum grupy. 
 

Wyposażenie stanowiska pracy: 
− poradnik dla ucznia, 
− kartka papieru i przybory do pisania. 
 
Ćwiczenie 2 
 Scharakteryzuj zabiegi fizykoterapeutyczne wykorzystywane w odnowie biologicznej 
sportowców. 
 
 Sposób wykonania ćwiczenia 
 
 Aby wykonać ćwiczenie powinieneś: 
1) zapoznać się z materiałem nauczania 4.8.1. poradnika dla ucznia, dotyczącym odnowy 

biologicznej i środków odnowy biologicznej, 
2) wypisać zabiegi fizykoterapeutyczne wykorzystywane w odnowie biologicznej 

sportowców, 
3) scharakteryzować zabiegi, 
4) porównać swoje odpowiedzi z odpowiedziami kolegów. 

 
 Wyposażenie stanowiska pracy: 
− poradnik dla ucznia, 
− kartka papieru i przybory do pisania. 
 
4.8.4. Sprawdzian postępów  
 
Czy potrafisz:  

Tak 
 

Nie 
1) wymienić środki biochemiczne mające wpływ na intensywność 

przemian energetycznych?   
2) określić czego dotyczą metody pedagogiczne stosowane w odnowie 

biologicznej sportowców?   
3) określić cel metod psychologicznych stosowanych w odnowie 

biologicznej?   
4) wymienić zabiegi fizjoterapeutyczne stosowane w odnowie 

biologicznej?   
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4.9.  Stretching 
 
4.9.1. Materiał nauczania 
 

Stretching jest systemem ćwiczeń poprawiających sprawność ruchową zapobiegającą 
sztywnieniu mięśni, występującemu zazwyczaj po intensywnych treningach siłowych  
i wytrzymałościowych. Jest on sposobem na zwiększenie wydolności poszczególnych mięśni  
i grup mięśniowych oraz ich elastyczności. Przeciwdziała zmianom w mięśniach i ścięgnach, 
związanych z wiekiem oraz zapobiega kontuzjom i urazom sportowym. 
 Zasady stosowania stretchingu: 
− podstawowa zasada zawiera się w schemacie: napięcie – rozluźnienie – rozciągnięcie 
 poszczególnych grup mięśniowych lub mięśni, 
− w trakcie ćwiczenia należy przyjąć odpowiednią pozycję oraz oddychać spokojnie  
 i równomiernie, 
− przed rozpoczęciem ćwiczeń przeprowadzamy 10 minutową rozgrzewkę w celu aktywacji 
 mięśni, stawów oraz ich proprioceptorów, a także w celu pobudzenia krążenia 
 obwodowego, 
− stretching należy dostosowywać do indywidualnych możliwości i trenować 
 systematycznie, 
− rozpocząć ćwiczenia od mięśni, które są najbardziej napięte, 
− w przypadku występowania dolegliwości odcinka lędźwiowo-krzyżowego kręgosłupa  
 i odczucia nierównomiernego napięcia mięśni ud nie należy zginać i rozciągać 
 równocześnie obu kończyn nie rozciągać, tylko wykonać ćwiczenia najpierw jedną,  
 a  potem drugą kończyną dolną, 
− należy pamiętać, aby głowa stanowiła zawsze przedłużenie wyprostowanego tułowia, 
− na zakończenie ćwiczeń danej grupy mięśniowej wskazane jest wykonanie ćwiczeń 
 mięśni antagonistów, 
− nie należy rozpoczynać stretchingu zbyt szybko po kontuzjach stawów, ścięgien, mięśni 
 oraz po zabiegach chirurgicznych. 
 
Stretching poszczególnych grup mięśniowych 
 Mięśnie uda – przywodziciele (mięsień przywodziciel wielki, mięsień przywodziciel długi 
i krótki, mięsień smukły, mięsień grzebieniowy) 
1. Napięcie – stojąc w szerokim rozkroku, używając jako podpory drabinek, stołu bądź  

krzesła, przez 20–30 sekund mocno naciskać stopami w dół do wewnątrz. 
2. Rozluźnienie – ustawić się w pozycji rozluźnienia i utrzymać tę pozycję przez  

2–3 sekundy.  
3. Rozciąganie – maksymalnie poszerzyć rozkrok i pozostać w tej pozycji przez  

20–30 sekund. 
 
Zginacze stawu biodrowego i mięśni przedniej strony uda (mięsień biodrowo-lędźwiowy, 
mięsień czworogłowy uda, mięsień krawiecki) 
1. Napięcie – stojąc na jednej kończynie, drugą kończynę zgiąć w stawie kolanowym  

i chwycić ręką za stopę, mocno napierać podudziem, pokonując opór trzymającej ręki. 
2. Rozluźnienie – ustawić się w pozycji rozluźnienia i utrzymać tę pozycję przez  

2–3 sekundy. 
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3. Rozciąganie – stojąc na jednej kończynie, stopę drugiej kończyny dociskać do pośladka  
z równoczesnym odchylaniem uda do tyłu. 

 
Mięśnie prostowniki grzbietu (mięsień prostownik grzbietu, mięsień najdłuższy, mięsień 
kolcowy, mięsień półkolcowy głowy, mięsień najdłuższy głowy, mięśnie międzykolcowe, 
mięsień czworoboczny grzbietu) 
1) Napięcie – stajemy tyłem do ściany w pozycji lekko pochylonej do przodu,  

z zaokrąglonym grzbietem, ugiętymi kończynami dolnymi w stawach kolanowych,  
częścią lędźwiową kręgosłupa opieramy się o ścianę. Splatamy ręce na karku i przez  
20–30 sekund mocno naciskamy plecami o ścianę, 

2) Rozluźnienie – ustawić tułów w rozluźnieniu i utrzymać tę pozycję przez 2–3 sekundy, 
3) Rozciąganie – w tej samej pozycji zwiększyć zgięcie w stawach kolanowych  

i maksymalnie pochylić grzbiet do przodu, pomagając sobie splecionymi rękami na  
potylicy.  

 
Ćwiczenia mięśni brzucha (mięsień prosty brzucha, mięsień skośny zewnętrzny i wewnętrzny 
brzucha, mięsień lędźwiowy mniejszy i większy) 
1. Napięcie – leżąc tyłem, kończyny górne wzdłuż tułowia, unosimy tułów do kąta  

ok. 30° i utrzymujemy pozycję przez ok. 30 sekund. 
2. Rozluźnianie – położyć tułów na podłodze swobodnie na 2–3 sekundy. 
3. Rozciągnięcie – stojąc tyłem do ściany, oprzeć się o ścianę wyciągniętymi nad głową  

kończynami górnymi i wysuwać tułów do przodu, utrzymać pozycję przez 10–30 sekund. 
 
Mięśnie szyi – strona boczna (mięśnie pochyłe, mięśnie płatowate głowy i szyi, mięsień 
prosty boczny głowy, mięśnie kolcowy głowy i szyi, mięśnie półkolcowy głowy i szyi, mięśnie 
międzypoprzeczne) 
1. Napięcie – wykonać skłon głową w prawą stronę, rękę prawą przyłożyć do głowy z lewej 

strony, przechylić mocno głowę w lewą stronę, pokonując opór prawej ręki utrzymać 
takie napięcie przez ok. 30 sekund. 

2. Rozluźnienie – zwolnić opór prawą ręką na 2–3 sekundy. 
3. Rozciąganie – przechylić ostrożnie głowę jak najdalej w prawą stronę i utrzymać tę 

pozycję przez ok. 30 sekund. 
 
Mięśnie przedramienia (grupa prostowników) (mięsień prostownik palców, mięsień 
prostownik palca małego, mięsień prostownik łokciowy nadgarstka, mmięsień prostownik 
promieniowy długi i krótki nadgarstka) 
1. Napięcie – kończynę górną ćwiczoną zgiąć w stawie łokciowym do kąta 90º, zacisnąć 

pięść i mocno naciskać nią pokonując opór drugiej ręki, utrzymać pozycję przez  
10–30 sekund. 

2. Rozluźnienie – całkowity rozkurcz mięśni na 2–3 sekundy. 
3. Rozciąganie – zgiąć dłoniowo rękę w stawie nadgarstkowym, wyprostować staw  

łokciowy, następnie skręcić przedramię jak najdalej do wewnątrz, utrzymać pozycję przez 
10–30 sekund. 
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4.9.3. Pytania sprawdzające  
 

Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń. 
1.  Co to jest stretching? 
2.  W jakim celu wykonujemy stretching? 
3.  Jakie znasz zasady stosowania stretchingu? 
4.  Jak wykonasz stretching mięśni szyi strony bocznej? 
5.  Jak wykonasz stretching mięśni brzucha? 
 
4.9.4. Ćwiczenia  
 
Ćwiczenie 1 

Wykonaj stretching mięśni szyi strony bocznej. 
 
Sposób wykonania ćwiczenia 

 
Aby wykonać ćwiczenie powinieneś: 

1) zapoznać się z materiałem nauczania 4.9.1. poradnika dla ucznia, dotyczącym 
wykonywania stretchingu, 

2) przygotować stanowisko pracy, 
3) przygotować pacjenta (koleżankę/kolegę) do zabiegu stretchingu, 
4) wykonać stretching zgodnie z zasadami, 
5) poprosić o ocenę zabiegu koleżankę/kolegę, 
6) dokonać samooceny i wyciągnąć wnioski. 
 

Wyposażenie stanowiska pracy: 
− materac gimnastyczny lub karimata, 
− taboret. 
 
Ćwiczenie 2 
 Wykonaj stretching mięśni brzucha. 
 

Sposób wykonania ćwiczenia 
 

Aby wykonać ćwiczenie powinieneś: 
1) zapoznać się z materiałem nauczania 4.9.1. poradnika dla ucznia, dotyczącym zasad 

wykonywania stretchingu, 
2) przygotować stanowisko pracy, 
3) przygotować pacjenta (koleżankę/kolegę) do zabiegu stretchingu, 
4) wykonać zabieg zgodnie z obowiązującymi zasadami, 
5) poprosić o ocenę zabiegu koleżankę/kolegę, 
6) dokonać samooceny i wyciągnąć wnioski. 
 

Wyposażenie stanowiska pracy: 
− karimata lub materac gimnastyczny, 
− poradnik dla ucznia. 
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4.9.5. Sprawdzian postępów       
 
Czy potrafisz:  

Tak 
 

Nie 
1) zdefiniować pojęcie stretchingu?   
2) określić cel stosowania stretchingu?   
3) wymienić zasady stosowania stretchingu?   
4) wykonać stretching mmięsień szyi strony bocznej?   
5) wykonać stretching mmięsień brzucha?   
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5. SPRAWDZIAN OSIĄGNIĘĆ 
 
INSTRUKCJA DLA UCZNIA 
1. Przeczytaj uważnie instrukcję. 
2. Podpisz imieniem i nazwiskiem kartę odpowiedzi. 
3. Zapoznaj się z zestawem zadań testowych. 
4. Test zawiera 20 zadań. Do każdego zadania dołączone są 4 możliwości odpowiedzi. 

Tylko jedna jest prawidłowa. 
5. Udzielaj odpowiedzi na załączonej karcie odpowiedzi, stawiając w odpowiedniej rubryce 

znak X. W przypadku pomyłki błędną odpowiedź należy zaznaczyć kółkiem, a następnie 
ponownie zakreślić odpowiedź prawidłową. 

6. Pracuj samodzielnie, bo tylko wtedy będziesz miał satysfakcję z wykonanego zadania. 
7. Na rozwiązanie testu masz 40 minut. 

 
Powodzenia! 

 
ZESTAW ZADAŃ TESTOWYCH  
 
1.  Funkcja masażu sportowego to 

a) przygotowanie zawodnika do zawodów i treningów, wspomaganie leczenia kontuzji 
sportowych, przyśpieszanie restytucji organizmu po wysiłku. 

b) przyśpieszenie restytucji organizmu po wysiłku, zmniejszenie wydzielania adrenaliny, 
zwiększanie napięcia mięśni. 

c) wspomaganie leczenia kontuzji sportowych, zwiększanie wydzielania histaminy, 
zmniejszanie napięcia mięśni.  

d) zwiększanie ciśnienia krwi, spowodowanie zwiększenia napięcia mięśni, zwiększanie 
wydzielania adrenaliny. 

 
2.  Masaż treningowy znajduje zastosowanie 

a) podczas całego cyklu treningowego. 
b) w cyklu wiosenno-letnim. 
c) w cyklu letnio-jesiennym. 
d) w cyklu zimowo-wiosennym. 
 

3.  W masażu treningowym przeważają  
a) delikatne ugniatania i rozcierania. 
b) głaskania i oklepywania. 
c) mocne rozcierania i ugniatania. 
d) mocne rozcierania i roztrząsania. 
 

4.  Czas trwania masażu treningowego całkowitego wynosi 
a) 20–45 minut. 
b) 30–50 minut. 
c) 40–60 minut. 
d) 15–35 minut. 
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5.  70% chwytów w masażu treningowym stanowią 
a) rozcierania. 
b) oklepywania. 
c) ugniatania. 
d) głaskania. 
 

6.  Masaż przed zawodami wykonywany jest 
a) po ostatnim masażu treningowym i stosowany do dnia startów. 
b) przed zawodami i zaraz po zawodach. 
c) w przerwie między startami. 
d) tylko w dniu zawodów. 
 

7.  Masaż startowy zwany jest też masażem 
a) przedwysiłkowym. 
b) międzywysiłkowym. 
c) treningowym. 
d) powysiłkowym. 

 
8.  Czas masażu jednej części ciała nie powinien przekraczać 

a) 30 minut. 
b) 10 minut. 
c) 12 minut. 
d) 20 minut. 

 
9.  Masaż powysiłkowy zwany jest  też masażem  

a) startowym. 
b) międzywysiłkowym. 
c) międzystartowym. 
d) kondycyjnym. 
 

10.  Po bardzo dużych obciążeniach masaż powysiłkowy wykonywany jest 
a) raz dziennie. 
b) co pół godziny. 
c) 2–3 razy dziennie. 
d) więcej niż 3 razy. 
 

11.  Zadaniem masażu podtrzymującego jest 
a) przygotowanie zawodnika do startu. 
b) utrzymanie organizmu zawodnika w sprawności fizycznej. 
c) regenerowanie organizmu po wysiłku. 
d) wyciszenie zawodnika przed zawodami. 
 

12.  Wpływ masażu sportowego na skórę zawodnika to 
a) uaktywnienie sieci kapilarów, poprawa krążenia obwodowego i centralnego. 
b) zmniejszenie porów skóry i zwiększenie potliwości skóry. 
c) usuniecie złuszczonego naskórka, osłabienie krążenia obwodowego i centralnego. 
d) spowolnienie przemiany metabolitów, poprawa krążenia obwodowego. 
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13.  Kolejność stosowanych technik w masażu przedniej części uda jest następująca 
a) głaskanie, rozcieranie, ugniatanie, mieszanie, rolowanie poprzeczne, oklepywanie, 

wałkowanie, wibracja, roztrząsanie, głaskanie. 
b) rozcieranie, rolowanie poprzeczne, ugniatanie, głaskanie, wibracja, wałkowanie, 

oklepywanie roztrząsanie, mieszanie. 
c) głaskanie, rozcieranie, ugniatanie, roztrząsanie, wibracja, wałkowanie, oklepywanie, 

roztrząsanie, mieszenie, rolowanie poprzeczne. 
d) głaskanie, roztrząsanie, rozcieranie, wibracja, wałkowanie, oklepywanie, mieszenie, 

rolowanie poprzeczne, ugniatanie. 
 

14.  Masaż sportowy całego ciała stosuje się jako 
a) masaż powysiłkowy i międzystartowy. 
b) masaż podtrzymujący i powysiłkowy. 
c) masaż podtrzymujący i treningowy. 
d) masaż międzystartowy i przed zawodami. 

 
15.  Środkami wspomagającymi masaż są 

a) wiprosal, kapsiderm, oliwka do masażu. 
b) kapsiderm, kapsipleks, Ben–gay. 
c) preparaty ziołowe, talk kosmetyczny, krem do masażu. 
d) olejki aromatyczne, oliwka do masażu, talk kosmetyczny. 
 

16.  Środkami wspomagającymi masaż o właściwościach silnie rozgrzewających są 
a) wiprosal, kapsiderm, preparaty ziołowe. 
b) Ben– gay, kapsipleks, kapsiderm. 
c) Ben– gay, preparaty witaminowe, maść tygrysia. 
d) kapsiderm, oliwka do masażu, talk kosmetyczny. 
 

17.  Zestaw olejków do mieszanki uspakajającej to 
a) olejek lawendowy, olejek geraniowy, olejek ze słodkich migdałków. 
b) olejek eukaliptusowy, olejek geraniowy, olejek cytronelowy. 
c) olejek majerankowy, olejek eukaliptusowy, olejek lawendowy. 
d) olejek ze słodkich migdałków, geraniowy, olejek eukaliptusowy. 
 

18.  Do masażu sportowego przy kurczach kończyn dolnych szczególnie zalecane są olejki 
a) cyprysowy, eukaliptusowy i lawendowy. 
b) geraniowy, cyprysowy i ze słodkich migdałków. 
c) cyprysowy, jałowcowy, lawendowy i ze słonecznika. 
d) geraniowy, cytronelowy i jałowcowy. 
 

19.  Do metod fizjoterapeutycznych w odnowie biologicznej, zaliczamy 
a) racjonalne odżywianie, zróżnicowanie warunków treningowych i zabiegi 

ciepłolecznicze. 
b) saunę fińską, wszystkie rodzaje masażu i balneoterapię. 
c) trening psychoregulujący, racjonalne odżywianie i saunę fińską. 
d) stosowanie diet, indywidualizację treningu sportowego i masaż sportowy. 
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20.  Stretchingu nie należy stosować 
a) zaraz po zawodach sportowych. 
b) tuż przed zawodami sportowymi. 
c) w urazach stawów, mięśni, ścięgien oraz po zabiegach chirurgicznych. 
d) bezpośrednio po masażu sportowym. 
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KARTA ODPOWIEDZI 
 
Imię i nazwisko.......................................................................................... 
 
Wykonywanie masażu sportowego 

  
Zakreśl poprawną odpowiedź. 

 
Nr 

zadania Odpowiedź Punkty 

1  a b c d  
2  a b c d  
3  a b c d  
4  a b c d  
5  a b c d  
6  a b c d  
7  a b c d  
8  a b c d  
9  a b c d  
10  a b c d  
11  a b c d  
12  a b c d  
13  a b c d  
14  a b c d  
15  a b c d  
16  a b c d  
17  a b c d  
18  a b c d  
19  a b c d  
20  a b c d  

Razem:  
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