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Wybrane elementy metodyki nauczania konkurencji karabin i pistolet 
pneumatyczny na wstępnym etapie szkolenia 

 
 
 

Strzelectwo to sport dla wszystkich – amatorów i „wyczynowców”, dzieci i dorosłych, osób 
sprawnych ale również „sprawnych inaczej”. 

www.kks‐koenigsbach.de  Dzieci z IV klasy SP nr 2 we Wrocławiu 

Dlaczego poruszam ten temat, skoro jest on doskonale znany i wielokrotnie opisany. Chciałem 
przypomnieć kilka znanych lecz często zapominanych zasad. Bardzo często trenerzy chwalą się, 
że jego podopieczny na drugim lub kolejnym treningu osiągnął „super wynik punktowy” co dla 
mnie jest sprawą niewyobrażalną i nie do przyjęcia. W wielu przypadkach jedynym ćwiczeniem 
jakie się wykonuje podczas treningu jest strzelanie na punkty do tarczy z postawy stojącej. 

Celem szkoleniowym  jaki powinniśmy  sobie postawić we wstępnym okresie  szkolenia  jest 
nauka  podstawowych  elementów  techniki  strzelania  składających  się  na  pojedynczy  strzał: 
celowanie,  wyciskanie  języka  spustowego,  oddychanie,  wytrzymanie  po  strzale,  prawidłowa 
postawa stojąca oraz połączenie tych wszystkich elementów całość, czyli cykl złożenia do strzału. 
Jest to najważniejszy moment w nauczaniu, w którym zawodnik powinien w sposób nienaganny 
opanować technikę wykonania wymienionych elementów, aby nie popełniać błędów w dalszym 
okresie szkolenia. 

Na tym etapie szkolenia nie zakłada się osiągania wyników sportowych ale poprzez nauczanie 
i doskonalenie poprawnej techniki strzelania otwiera się drogę do osiągania sukcesów w wieku 
dorosłym. 

Celem  głównym współzawodnictwa  sportowego  jest  osiągnięcie  poziomu mistrzowskiego 
w wieku  seniora  a  nie  doraźne  sukcesy  w  młodszym  wieku.  Znaczące  sukcesy  młodych 
zawodników nie gwarantują sukcesów tym bardziej jeżeli nie są poparte idealnym wyszkoleniem 
technicznym. Błędy nabyte w okresie w okresie początkowego szkolenia  są bardzo  trudne do 
naprawienia a niekiedy nawet niemożliwe do wyeliminowania co powoduje, że zawodnik nie jest 
w stanie osiągnąć optimum swoich możliwości. 
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W  większości  krajów,  szkolenie  sportowe  w  strzelectwie  rozpoczyna  się  poprzez  trening 
z broną pneumatyczną. Na fakt ten wpływa kilka czynników (Kijowski, 2009 str. 83): 
a) względy bezpieczeństwa – prowadząc zajęcia z broni pneumatycznej, szczególnie w pierwszej 

fazie  nauczania  zawodnik  uczy  się  bezpiecznego  obchodzenia  się  z bronią,  a  możliwość 
powstania wypadku jest minimalna. 

b) względy zdrowotne – broń pneumatyczna jest lżejsza, nie powoduje dużego hałasu i odrzutu. 
Można z nią tak prowadzić zajęcia (stosowanie lżejszej broni i podpórek), że zminimalizujemy 
negatywny wpływ treningu na skrzywienie kręgosłupa, a ponadto będziemy mogli zwiększyć 
objętość treningu. 

c) względy prawne – ponieważ karabiny i pistolety pneumatyczne nie są traktowane jako broń, 
łatwo  jest  ją  posiadać,  przechowywać,  przewozić,  organizować  zajęcia  prawie  w  każdym 
miejscu. Nie trzeba do tego specjalnych pozwoleń, atestowanych strzelnic i magazynów broni. 
W niektórych krajach, np. w Hiszpanii, z broni kulowej można trenować dopiero w wieku 18 
lat, więc wszyscy trenują z broni pneumatycznej. 

d) względy dostępności – w Polsce jest dość mała liczba strzelnic gdzie można by trenować w 
dobrych warunkach przez cały rok. Strzelnicę pneumatyczną można zorganizować w prawie 
każdym miejscu bez dużych kosztów i nakładów. Jeżeli dysponujemy małym pomieszczeniem, 
np. klasa w szkole,  to  zajęcia możemy organizować na krótszym dystansie niż 10 metrów. 
W takich pomieszczeniach jest ciepło, nie wieje wiatr, deszcz nie cieknie na głowę jak na wielu 
odkrytych lub częściowo odkrytych strzelnicach. 

e) względy  finansowe –  jest  to bardzo ważny argument w dzisiejszych  trudnych  czasach dla 
większości  klubów  i  osób  indywidualnych.  Broń  kulowa  jest  zdecydowanie  droższa  od 
pneumatycznej  a  koszt  jednego  strzału  z  amunicji  5,6 mm  to  kilkanaście  lub  kilkadziesiąt 
strzałów z „wiatrówki”. 
 
Zastosowanie broni pneumatycznej pozwala na objęcie  szkoleniem szerokiej  rzeszy dzieci, 

wejście we współpracę ze szkołami, organizację zawodów masowych dla młodzieży szkolnej. 
Jest  to  szansa  dla  małych  klubów  w  każdym  rejonie  kraju,  nie  dysponujących  dużymi 

finansami na prowadzenie szkolenia i dochowanie się „mistrza”. 
Aby  upowszechniać  strzelectwo  w  szkołach  Polski  Związek  Strzelectwa  Sportowego 

opracował  program  kursu  instruktora  strzelań  pneumatycznych  dedykowany  nauczycielom 
pracującym w szkołach. Kilka takich kursów już się odbyło i wielu nauczycieli takie uprawnienia 
uzyskało. 

WKS  „Śląsk”  we Wrocławiu  współpracuje  z  dziesięcioma  szkołami,  a  w  czterech  szkołach 
funkcjonują strzelnice pneumatyczne, które pomógł wyposażyć Dolnośląski Związek Strzelectwa 
Sportowego. W szkole podstawowej nr 2 w klasie IV i V powstały klasy sportowe o specjalności 
strzeleckiej. 

Pomimo tego, że organizacja współzawodnictwa młodzieżowego w strzelectwie sportowym 
uwzględnia rozgrywki sportowe od 14 roku życia  (młodzik)  to przepisy pozwalają na szkolenie 
z broni pneumatycznej dzieci od 10 roku życia. 

Podstawowym zadaniem trenera, który decyduje się na pracę z tak młodymi zawodnikami 
jest  nieszkodzenie  ich  zdrowiu.  Trening  z  ciężką  bronią  może  doprowadzić  do  poważnych 
schorzeń,  kontuzji  i wad  postawy,  dlatego musi  być  odpowiednio  prowadzony.  Ćwiczenia  jak 
i wielkość  obciążeń  treningowych  muszą  być  dostosowane  do  możliwości  biorących  udział 
w treningu (uwzględniać ich wiek biologiczny). 

W artykule tym przedstawię tylko wybrane elementy metodyki nauczania, które uznałem za 
najbardziej istotne. Pełen zakres ćwiczeń jest opisany w podanej literaturze. 

Zanim rozpoczniemy trening w prawidłowej postawie strzeleckiej stojąc należy prowadzić 
trening w formie ułatwionej, wykorzystując różnego rodzaju podpórki. Ich zastosowanie pozwala 
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na naukę i doskonalenie celowania i pracy na języku spustowym w warunkach dużej statyki broni. 
Urządzenia  te  mają  za  zadanie  równoważyć  ciężar  karabinu  lub  pistoletu  w  zbliżonych  do 
prawidłowych postawach strzeleckich (fot. 3a, 3b). 
 

 
Fot. 3a  Fot 3b 

Różne rodzaje podpórek do nauki postawy stojącej z karabinu i pistoletu  
stosowane na polskich strzelnicach 

a) statyw od lunety 
b) statyw strzelecki 
c) statyw dla grup w programie MSiT “Sport dla każdego” 
d) statyw ze sprężyną używany w WKS Śląsk Wrocław 
e) statyw z podpórką gumową 

 
Pierwsze  zajęcia  nauczania  strzelania  z  broni  pneumatycznej  realizujemy  w  postawie 

siedzącej  z  bronią  opartą  na  stoliku.  Wysokość  stolika  dostosowujemy  do  wzrostu  osoby 
ćwiczącej (fot 4a, 4b, 5a, 5b, 5c, 5d).  

W  ten  sam  sposób  przeprowadza  się  również  zawody  z  karabinu  dla  dzieci  ze  szkół 
podstawowych we Wrocławiu. 

 

Fot. 4a  Fot 4b 
Pierwsze zajęcia z karabinu pneumatycznego odbywają się w postawie siedzącej,  

broń oparta na stoliku 

 
Podobnie zajęcia przeprowadza się z pistoletu pneumatycznego 
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Fot. 5a  Fot 5b 

Fot. 5c  Fot 5d 
Pierwsze zajęcia z pistoletu pneumatycznego odbywają się w postawie siedzącej,  

broń oparta na stoliku 

W pierwszej  fazie nauczania proponuję pistolet opierać na wałku  i blacie  stolika  (rys. 5b). 
W takiej postawie pistolet  jest całkowicie nieruchomy. Następnie można wyeliminować wałek 
(rys. 5c) co zmusza zawodnika do utrzymywania broni względem tarczy. W ostatniej fazie można 
zastosować  ćwiczenie  (fot  5d),  które wymaga wzmacniania  stawu nadgarstka  ale  chroni  staw 
barkowy i łokciowy. 

Z  takich  postaw  proponuję  prowadzić  zajęcia  z  dziećmi  12‐13  letnimi,  przynajmniej  przez 
okres kilku miesięcy, natomiast z 10‐latkami przez okres roku a nawet dłużej. 

Gdy  zawodnik  opanuje  już  prawidłową  technikę  celowania  i  pokonywania  oporu  języka 
spustowego można  rozpocząć  naukę  prawidłowej  postawy  stojącej. W  pierwszej  fazie  nauki, 
proponuję jeszcze korzystanie z przedstawionych podpórek (fot. 6a, 6b. 6c, 6d, 6e). 

Fot. 6a  Fot 6b 
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Fot. 6c  Fot 6d 

Fot. 6e 
Możliwość stosowania podpórek w prawidłowej postawie stojącej z karabinu 

Podobnie zajęcia stosujemy w pistolecie pneumatycznym (fot. 7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 7f, 7g) 

Fot. 7a  Fot 7b 

Fot. 7c 
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Fot. 7d  Fot 7e 

Fot. 7f  Fot 7g 
Możliwość stosowania podpórek w prawidłowej postawie stojącej z pistoletu 

Od 30 lat Francuska Federacja Strzelecka opiera swój program szkolenia dzieci i prowadzenia 
zawodów sportowych na systemie podpórek. System ten opisał G. Gładyszewski (2007) (fot. 8a, 
8b, 9). 

Fot. 8a  Fot. 8b 
Dzieci w kategorii wiekowej poussins wykorzystujące podpory typu „resor” [FFtir 2007]. 

 

Fot. 9. Zawody w ramach Ecole de Tir dzieci w kategorii wiekowej benjamins [FFTir 2007].  
Na stanowiskach widoczne są charakterystyczne „wieszaki”. 
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Zastosowanie  przedstawionych  na  zdjęciach  różnego  rodzaju  podpórek  pozwala  młodym 
zawodnikom  opanować  wszystkie  elementy  techniki  strzelania,  jednocześnie  chroniąc  ich 
organizm  od  negatywnych  skutków  treningu.  Dopiero  tak  przygotowany  zawodnik  może 
rozpoczynać  trening  z  prawidłowej  postawy  strzeleckiej  a  trener  w  sposób  świadomy 
dostosowuje obciążenia treningowe do jego możliwości. 

Do  nauczania  i  doskonalenia  techniki  celowania  można  stosować  kilka  rodzajów  tarcz 
treningowych:  

 

Ryc. 1. Tarcze treningowe 

a)  biały  ekran  ‐  poprzez  strzelanie  do  tej  tarczy  uczymy  i  doskonalimy  technikę.  Zawodnik 
otrzymuje  konkretne  zadanie  do  wykonania.  Celem  jest  poprawny  sposób  wykonania 
poszczególnych  elementów  technicznych,  a  nie  miejsce  celowania,  czy  punkt  trafienia. 
Zawodnik nie jest związany z konkretnym celem, co ułatwia mu skupienie się na zadaniu.  

b) tarcza z zaznaczonym rejonem celowania ‐ na białym tle znajduje się okrąg, który wyznacza 
pole dopuszczalnego poruszania zgranych przyrządów celowniczych. Wielkość rejonu zależna 
jest od zaawansowania strzelca. Tarczę tę stosuje się przy strzelaniu głównie z przyrządów 
celowniczych odkrytych (muszka – szczerbinka). 
Przy nauczaniu  i doskonaleniu  techniki  celowania  z przyrządów celowniczych  zamkniętych 

(karabin) należy dostosować parametry przyrządów celowniczych do okresu szkolenia i poziomu 
zawodnika. 

Ryc. 2. Różne rodzaje przyrządów celowniczych stosowanych w nauczaniu celowania 

W początkowej fazie szkolenia, gdy ćwiczący ma bardzo duże ruchy broni w postawie stojącej 
można  z  obudowy  muszki  wyjąć  kółeczko  celownicze  i  zadaniem  zawodnika  będzie  zgrywanie 
przeziernika z osłoną muszki, co pozwoli na wydłużenie czasu, w którym widzimy prawidłowy obraz 
zgranych przyrządów celowniczych i możemy skupić się na pracy na języku spustowym (ryc. 2a). 

Przy  słabej  statyce  broni  w  postawie  stojącej  należy  zastosować  duże  kółko  celownicze 
(ryc. 2b).  Dla  zawodników  w  pierwszym  roku  szkolenia  nawet  o  rozmiarach  5,0  mm.  Takich 
kółeczek celowniczych w zestawach nie ma, ale możemy je wykonać sami rozwiercając mniejsze, 
którego nie będziemy używać. 

Wraz  ze  wzrostem  wyszkolenia  zawodnika  będziemy  zmniejszać  parametry  kółka 
celowniczego  (nawet do 3,6 przy  zawodniku klasy M)  co pozwala na dokładniejsze  celowanie 
a tym samym osiąganie wyższych rezultatów. 

a) b)

a)  b)  c) 
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Przy  nauczaniu  techniki  pracy  na  języku  spustowym  bardzo  pomocne  jest  zastosowanie 
przedstawionego poniżej ćwiczenia (fot. 10 i 11). 

Fot. 10a  Fot. 10b 
Sposoby nauczania pracy na języku spustowym 

Broń oparta jest na podporze, trener kładzie swój palec na palcu zawodnika i uczy go metodą 
czuciową wybierać  pierwszy  opór,  a  następnie wyzwalać  strzał.  Jednocześnie  uczy  zawodnika 
odpowiedniego trzymania rękojeści broni, wyczuwa każde napięcie mięśni dłoni zawodnika czy 
przyspieszony ruch palca. 

W mojej ocenie jest to niezbędne ćwiczenie w pierwszej fazie nauczania. 
 
Na etapie szkolenia wstępnego jak już wcześniej napisałem najważniejszym zadaniem trenera 

jest  nauczanie  nienagannej  techniki  strzelania,  która  jest  podstawą  do  osiągania  wysokich 
rezultatów w przyszłości. Wynik punktowy jaki zawodnik w tym czasie osiąga w tarczy nie jest dla 
mnie istotny. Jego predyspozycje określam poprzez trzy elementy: 

 uzdolnienia ruchowe – umiejętność szybkiej i trwałej nauki aktu ruchowego. Uzdolnienie 
to decyduje o łatwości, dokładności i trwałości uczenia się elementów technicznych takich 
jak – postawa strzelecka, praca na języku spustowym, celowanie, wytrzymanie po strzale, 
cykl  złożenia  (kolejność czynności  i  czas od momentu podniesienia broni do momentu 
strzału i odłożenia broni), 

 wielkość skupienia w tarczy, najpierw w postawie z podpórek, a następnie z prawidłowej 
postawy stojącej, 

 zaangażowanie  zawodnika. W dużej mierze  jest  ono  zależne  jak  prowadzimy  trening 
i będziemy potrafili zainteresować nim zawodnika. 

 

Metodyka nauczania konkurencji pneumatycznych całościowo  
(gdy nabór prowadzimy z dziećmi 12‐13 letnimi) 
 
1. Znalezienie kandydatów do sportu strzeleckiego 

 spotkania i pogadanki w szkołach, 

 informacje o treningach w gazetach, radiu, tv, plakaty rozmieszczane w szkołach, 

 kontakty własne z nauczycielami, organizacja np. dnia sportu dla uczniów na strzelnicy, 

 obserwacja zawodów masowych, 

 organizacja zawodów międzyszkolnych, ligi strzeleckiej, itp. 
2. Przez okres kilku tygodni prowadzenie treningów podstawowych – nauka strzelania z broni 

pneumatyczne z podpórki (strzelanie do tarczy z oceną wielkości skupienia). 
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3. Po  okresie  nauki  podstawowej  przeprowadzamy  wstępną  selekcję  i  zakładamy  grupę 
szkoleniową. 
Główne kryteria selekcji w tym okresie to: 

 wielkość skupienia w tarczy, 

 poprawność wykonania elementów technicznych, 

 zaangażowanie – chęć uczestniczenia w treningach. 
4. Planowy trening 2 razy w tygodniu po 90 minut przez okres kilku miesięcy (np. przy naborze 

wiosennym do ferii letnich). 
Nauka podstawowych elementów technicznych pozwalająca na koniec tego okresu na 
oddanie strzałów z broni pneumatycznej z prawidłowej postawy strzeleckiej stojącej. 
Nauka przebiega wg następującej kolejności: 

 nauka  celowania  i  pracy na  języku  spustowym z postawy  siedzącej  z  podpórki  ‐  100% 
treningu w pierwszych kilku tygodniach, 

 w następnych tygodniach wprowadzamy naukę przyjmowania postawy stojącej – ok. 25% 
czasu treningu, 

 doskonalenie strzelania z postawy siedzącej (nauka kręcenia przyrządami celowniczymi + 
strzelanie na wynik)  i nauka postawy stojącej  i  cyklu  złożenia. W połowie  tego okresu 
proporcje między tymi ćwiczeniami wynoszą 50% na 50% czasu treningu, 

 pod koniec tego okresu strzelanie z podpórki z postawy siedzącej stosujemy tylko jako 
„aktywny wypoczynek”, natomiast pozostały  trening  to doskonalenie postawy stojącej 
i cyklu  złożenia.  Rozpoczynamy  strzelanie  do  białego  ekranu  i  tarczy  właściwej.  Dla 
zawodników bardzo młodych  lub słabych  fizycznie zachowujemy 50% czasu na trening 
z podpórki w postawie stojącej. 

5. Pod  koniec  roku  szkolenia,  gdy  zawodnicy  opanują  podstawy  techniki  i  są  w  stanie 
samodzielnie  oddać  poprawnie  strzały  z  postawy  stojącej  przeprowadzamy  selekcję 
i ograniczamy  grupę  do  osób  najzdolniejszych.  Ocena  przydatności  do  dalszego  szkolenia 
odbywa się poprzez: 

 umiejętności  techniczne  –  ocena  wzrokowa  poprawności  wykonania  poszczególnych 
elementów  technicznych  (postawa  stojąca,  cykl  złożenia,  praca  na  języku  spustowym, 
wytrzymanie po strzale), 

 sprawność specjalna – wielkość skupienia podczas strzelania z podpórki i z prawidłowej 
postawy, 

 zaangażowanie – liczba obecności. 
6. Następny okres to 12 miesięcy poświęcony na naukę i doskonalenie techniki strzelania. 

Rozpoczynamy wprowadzanie treningu bezstrzałowego z postawy leżącej, a na koniec tego 
okresu trening postawy klęczącej. 
W tym okresie treningi odbywają się 2‐3 razy w tygodniu po 90 minut. 

7. Wprowadzenie zawodnika w rywalizację – najpierw wewnątrzgrupową, następnie 
międzyklubową i regionalną. 

8. W wieku juniora młodszego (16‐17 lat) treningi odbywają się 3‐4 razy  
w tygodniu po 120 minut. Nakierowane są na doskonalenie techniki strzelania wszystkich 
postaw i udział w zawodach regionalnych i ogólnopolskich. 

9. W wieku juniora (18‐20 lat) treningi odbywają się 4‐5 razy w tygodniu po 150‐240 minut. 
Trening dla zawodnika powinien stać się elementem codziennego życia. Trening powinien 
odbywać się wg indywidualnego planu szkolenia. 

10. W wieku seniora (pow. 20 lat) treningi odbywają się 5‐6 razy w tygodniu po 240‐300 minut. 
Wszystkie czynności treningowe maja przełożyć się na sukces sportowy. W szkoleniu 
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pozostają zawodnicy , którzy profesjonalnie podchodzą do uprawiania sportu, mają „talent” 
i w zawodach uzyskują wyniki zbliżone do swoich maksymalnych możliwości. 

 
Wstępny  etap  szkolenia  to  pierwsza  faza  wieloletniego  przygotowania  zawodnika  do 

osiągania  sukcesów w wieku  dorosłym.  Jeżeli  tak  będziemy  pojmować  proces  szkolenia  i  nie 
będziemy nastawieni na szybkie efekty naszej pracy, zwiększą się nasze szanse na wyszkolenie 
„mistrza”. 
 

 
Fot. 11a  Fot. 11b 

Zajęcia strzeleckie z IV i V klasą SP nr 2 we Wrocławiu 

 
Fot. 12. Z broni pneumatycznej na 10 m można trenować również 3 postawy 
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