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UTRZYMYWANIE ODPOWIEDNIEJ 
POSTAWY 

 

Wyprostowanie 
stawów 
kolanowego i 
biodrowego oraz 
mięśni torsu 
utrzymywane są 
podczas 

utrzymywania 
odpowiedniej 
postawy 

POSTAWA 

Mięśnie 
odpowiedzialne 
za utrzymanie 
postawy kurczą 
się izometrycznie 

Postawa 
wyprostowana: 
kręgosłup utrzymuje 
pionową postawę 
dzięki 
izometrycznym 
skurczom mięśni 
tułowia 

Kiedy jest to wymagane, 
mięśnie zginaczy tułowia 
rozciągają się 
izometrycznie względem 
mięśni rozciągających 
tułowia celem uniknięcia 
zbyt dużego napięcia 
mięśni, szczególnie w 
fazie uwolnienia. 

Rectus abdominis Obliques externus abdominis 
Obliques internus abdominis 

 



Mięsien mostkowo- obojczykowo- 
sutkowy 

Podczas faz naciągania, 
przytrzymania i zwolnienia, 
mięsień mostkowo- 
obojczykowo- sutkowy 
umożliwia utrzymanie szyi 
w zadanej pozycji. 
 
Głębokie, tylne mięśnie 
pleców zaangażowane są 
w obrót szyi. 

Naprężona pozycja 
stawu biodrowego 
utrzymana jest dzięki 
izometrycznemu 
skurczowi mięśnia 
pośladkowego 
wielkiego, mięśnia 
dwugłowego uda, 
mięśnia 
półścięgnistemu oraz 
mięśnia 
półbłoniastemu. 
 

Aby zapobiec zbyt 
dużemu napięciu 
mięśni stawu 
biodrowego, mięsień 
biodrowo- lędźwiowy 
równoważy napięcie 
mięśni 
napinających. 

 



Mięsień 
czworogłowy uda 
napina się 
izometrycznie celem 
ustabilizowania 

stawu kolanowego. 

Odgięcie do 
tyłu powoduje 
napięcie 
mięśnia zgięcia 
podeszwowego 
w stopie i 
doprowadza 
ciało z 
powrotem do 
pozycji 
wyprostowanej. 

Podsumowanie 

Mimo tego, że łucznictwo zależy od 
umiejętności motorycznych i siły mięśni 
kończyn górnych, postawa ciała nie 
powinna być ignorowana, ponieważ 
wszelkie odchylenia ciała podczas 
strzelania pogarszają celność. 

Statyczna i dynamiczna postawa 
wyprostowana ciała wymagają poprawy 
siły i wytrzymałości mięśni 
antygrawitacyjnych. 

 



Łuk oraz naciągające go ramiona 
1) Poziome napięcie, 

odwodzenie oraz rotacja 
kości ramiennej 
2) Ruch okrężny ramion 
3) Ruch przedramienia 
5) Naciągnięcie nadgarstka 
6) Naciągnięcie stawów 

palcowych 

Odwodzenie kości ramiennej 

Odwodzenie 
stawu 
ramiennego 
uzyskuje się 
poprzez napięcie 
mięśnia 
naramiennego i 
nagrzbietowego 

Odwodzenie ramion 

Poziome odwodzenie 
ramiom realizowane 
jest przez skurcz 
mięśnia tylnego 
naramiennego, 
mięśnia 
naramiennego oraz 
mięśnia obłego 
mniejszego. 
 

Ruch okrężny ramion 

Mięsień 
naramienny, 
mięsień 
piersiowy 
większy,  
mięsień 
najszerszy 
grzbietu, 
mięsień obły 

większy i 
mięsień 
podłopatkowy 

 



Przywodzenie kończyny górnej 1 

Obręcz kończyny 
górnej i mięśnie 
czworoboczne 
odpowiedzialne są za 
ruch i ustabilizowanie 
łopatki. 

Przywodzenie kończyny górnej 2 

Odwodzenie ramienia 
skutkuje rotacją 
łopatki ku górze, co 
jest osiągnięte dzięki 
napięciu mięśni 
zębatych przednich 
oraz dolnych włókien 
mięśnia 

czworobocznego. 

Staw łokciowy 

Triceps ramienia 
oraz mięsień 
łokciowy 
zaangażowane są 
w utrzymanie 
stawu łokciowego 
w pozycji napiętej. 

Staw łokciowy 

Półobrót w stawie 
łokciowym 
uzyskiwany jest 
dzięki skurczowi 
mięśnia 
nawrotnego obłego 
oraz mięśnia 
nawrotnego 

czworobocznego 

 



Ramię naciągające- 
staw łokciowy 

Napięcie w pozycji 
półobrotu 
Biceps, mięsień ramienno- 
promieniowy oraz mięsień 
ramieniowy odpowiedzialne 
są za zginanie łokcia 
 
Akcja naciągania 

realizowana jest głównie 
poprzez poziome 

odchylenie ramienia 

Chwytanie łuku 

Delikatne odchylenie w 
nagdarstku 
1) wyciągnięcie łokcia i 
skurcz izometryczny w 

stawie barkowym 

Chwytanie łuku 

Pozwalają wyrównać 
ciśnienie wywierane 
przez łuk na ramie 
strzelającego. 

Naciąganie łuku 

Delikatne odchylenie w 
stawie nagarstkowym 
1) Mięsień prostownik 
promieniowy ramienia 
krótki i długi oraz oraz 
mięsień prostownik 

łokciowy nadgarstka 

 



 

 

 


