
Biegi przez płotki 

 

Biegi przez płotki należą do jednych z trudniejszych ale też i atrakcyjniejszych konkurencji lekkoatletycznych. 

Jeśli jednak naukę młodych płotkarzy rozpocznie się wcześnie, przy pomocy łatwych i dostępnych ćwiczeń, to 

biegi te na pewno przestaną być technicznie skomplikowaną konkurencją. Poprzez ćwiczenia płotkarskie dzieci 

otrzymują dobre, różnorodne przygotowanie fizyczne, które z kolei w poważnym stopniu wpływa na osiągnięcie 

dobrych rezultatów w innych konkurencjach lekkoatletycznych. 

Kategoria wieku Dystans Wysokość płotków Odległość linii startu 

do pierwszego płotka 

Odległość między 

płotkami 

Odległość od 

ostatniego płotka 

do mety 

młodzicy 

młodziczki 
200 76,2 18,29 18,29 17,10 

młodzicy 110 91,4 13,50 8,60 19,10 

młodziczki 100 76,2 13,00 8,00 15,00 

 

Elementy biegu: 

- start niski, 

- dobieg do płotka, 

- przejście płotka, 

- bieg między płotkami, 

- wybieg z ostatniego płotka. 

Start niski – ułożenie nóg w blokach tak, aby zaatakować płotek właściwą 

nogą. 

Dobieg – polega na dokładnym ustaleniu miejsca odbicia (ataku).  

Przejście płotka – atak – wyprowadzony noga ugiętą w stawie kolanowym, przeniesienie nogi zakrocznej 

(odbijającej) ruchem odwodzącym na zewnątrz nad płotek. 

Zejście z płotka – aktywne szybkie ściągnięcie nogi atakującej w dół i przeniesienie nogi zakrocznej ruchem 

okrężnym do wewnątrz i postawienie jej w przód, wyraźnie przed nogą schodzącą z płotka, na wprost do kierunku 

biegu. Ramiona wykonują ruch kompensacyjny pozwalający na zachowanie równowagi. Rozpoczęcie 

opuszczania nogi atakującej wykonuje się z aktywnym podnoszeniem biodra nogi atakującej. 

Bieg między płotkami – utrzymanie rytmu biegu. Na 100 i 110 m ppł na trzy kroki, w biegu na 400 m ppł należy 

dążyć do tego, aby jak najwięcej płotków przebiec w tym samym rytmie. 

W biegu na 400 m ppł konieczna jest umiejętność atakowania płotka lewą i prawą nogą. 

Wybieg z ostatniego płotka – z możliwie największą prędkością ukończenie biegu.  

Ćwiczenia przygotowawcze 

 siady płotkarskie 

 ćwiczenia ułatwiające opanowanie pracy rąk 

 ćwiczenia dla opanowania ruchu nogi atakujące 



 ćwiczenia dla opanowania ruchu nogi odbijające 

 ćwiczenia przyczyniające się do skoordynowania ruchów 

 biegi rytmowe przez listwy, niskie przeszkody 

Ćwiczenia na płotkach  

Ćwiczenia na płotkach ze względu na swe wartości gibkościowe i koordynacyjno – rytmowe, poleca się wszystkim 

uprawiającym lekkoatletykę. 

 przechodzenie płotka nogą zakroczną – w marszu, w podskokach, w skipie, w truchcie, w biegu.  

 przechodzenie płotka nogą atakującą – w marszu, w podskokach,  

w truchcie, w biegu 

 przechodzenie płotka środkiem – w marszu, w podskokach, w skipie,  

w truchcie, w biegu 

 przebiegnięcie kilku płotków środkiem z pokonywaniem odległości międzypłotkowej z coraz większą 

szybkością 

 dobieg do pierwszego płotka 

 Wysokość płotków dla początkowego nauczania wynosi 60 – 65 cm. 

We wszystkich wariantach przenoszenia nogi zakrocznej przez płotek, trzeba zwrócić uwagę aby noga z palcami 

ściągniętymi na goleń i zgięta w kolanie, przenosiła się z krańcowo tylnego położenia w położenie kroku 

biegowego w przód. 

W czasie wykonywania wszystkich ćwiczeń, w przenoszeniu nogi zakrocznej, konieczne jest utrzymanie 

właściwego położenia nad płotkiem, wykluczając odchylenia tułowia do tyłu i skręty barków na boki. 

 

Błędy: 

 atak za daleki, lądowanie za bliskie 

 odbicie z pięty, skośnie do płotka 

 noga atakująca wyrzucona w bok 

Biegi sztafetowe 

Biegi sztafetowe należą do najpiękniejszych ale zarazem najtrudniejszych konkurencji lekkoatletycznych. 

Stanowią jedyny, w sporcie w zasadzie indywidualnym, wyjątek, gdzie rywalizują ze sobą zespoły. 

Do klasycznych biegów sztafetowych zaliczamy: 4 x 100 m i 4 x 400 m. 

Rozgrywa się niekiedy sztafetę szwedzką (400, 300, 200, 100 m) lub olimpijską (800, 400, 200, 100 m).W ramach 

szkolnych zawodów przeprowadza się często biegi 4 x 60 m i 4 x 200 m. 

Istotą wszystkich biegów sztafetowych jest przebiegnięcie z pałeczką sztafetową określonego dystansu kolejno 

przez wszystkich biegaczy zespołu. 

Przekazywanie pałeczki sztafetowej: 

- od dołu: 

 wyciągnięta do tyłu ręka odbierającego jest wyraźnie ugięta w stawie łokciowym, 



 dłoń ułożona stroną grzbietową ku górze, 

 kciuk i palec wskazujący szeroko rozwarte, 

 podający pałeczkę sztafetową wkłada ją ruchem od dołu ku górze tak, aby odbierający mógł chwycić ją 

jak najbliżej dłoni podającego 

Sposób ten jest dość prosty. Podanie jest pewne, ale zmusza do dużego zbliżenia się biegających. 

od góry: 

 wyciągnięta do tyłu ku górze ręka odbierającego pałeczkę sztafetową jest prosta w stawie łokciowym, 

 dłoń kończyny skierowana stroną grzbietową ku dołowi, 

 kciuk i palec wskazujący szeroko rozwarte, 

 podający wkłada pałeczkę sztafetową w dłoń odbierającego ruchem od góry tak, aby mógł on odebrać 

pałeczkę jak najdalej od dłoni podającego 

Sposób ten w nauczaniu jest trudniejszy, choć przy dobrym opanowaniu pozwala na podanie z dużej odległości i 

uzyskanie przewagi 

Rozpoczynający bieg rozstawny trzyma pałeczkę w prawej dłoni. Obowiązuje zasada naprzemianstronności 

podania: 

- z ręki prawej do lewej, 

- z ręki lewej do prawej. 

Na sygnał „hop” podającego, odbierający wyciąga rękę do tyłu, a podający umieszcza ja w dłoni odbierającego. 

Metodyka nauczania 

- podania pałeczki sztafetowej w miejscu, 

- podania pałeczki w miejscu z pracą rąk jak podczas biegu, 

- podania w marszu, 

- podania w truchcie, 

- biegi rytmowe z wyciągnięciem ręki jak do odbioru pałeczki, 

- podania w swobodnym biegu po prostej, 

- podania w swobodnym biegu w strefie zmian, 

- podania w biegu na pełnej prędkości, 

- start niski z bloków z pałeczką sztafetową, 

- wybiegi sztafetowe – nogą wykroczną, 

- start uciekającego w momencie nadbiegania podającego na znak kontrolny i przekazanie pałeczki w strefie 

zmian, 

- przekazywanie pałeczki na I, II i III zmianie 

Tylko w przypadku, gdy uciekający i nadbiegający biegną z pełną prędkością, możliwe jest ustawienie znaku 

kontrolnego. 

Przekazanie pałeczki sztafetowej może nastąpić tylko w 20 – metrowej strefie zmian. 

Uciekający może ustawić się 10 m przed strefą zmian, wykorzystując 10 – metrowy nabieg. 



W biegach rozstawnych 4 x 400 m (4 x 200 m) przy zmianie pałeczki sztafetowej, kończący bieg wyciąga prawą 

rękę z pałeczką do przodu. 

Odebranie pałeczki następuje ręką lewą, po czym zostaje ona przełożona do ręki prawej. 

Obowiązuje 20 – metrowa strefa zmian. 

Pałeczka musi być przekazana z ręki do ręki. W przypadku, gdy wypadnie biegnącemu z ręki, tylko on może ją 

podnieść i kontynuować bieg. 

Jeżeli pałeczka spadnie na inny tor, ten, któremu wypadła może ją podnieść dopiero wtedy, gdy nie zakłóci biegu 

innemu zawodnikowi. 

zawodnik, który poda pałeczkę, biegnie po wewnętrznej stronie toru, a odbierający biegnie po zewnętrznej stronie 

toru. 

Rzut dyskiem 

Rzut dyskiem zaliczany jest do najtrudniejszych konkurencji lekkoatletycznych należy również do ćwiczeń 

acyklicznych. Jest to dyscyplina, w której występuje tylko jeden sezon startowy – letni. Rzut dyskiem wykonuje się 

z koła o średnicy 2,5 m, dla zachowania bezpieczeństwa koło ogrodzone jest siatką, pozwalającą wykonywać 

rzuty o promieniu 40°. Mężczyźni rzucają dyskiem o masie 2 kg, kobiety – 1 kg. W technice rzutu dyskiem 

wyróżnić można dwie części: wstępną i główną. Część wstępna to rozbieg wykonywany w formie obrotu, dzielimy 

ją na następujące fazy: trzymanie dysku, pozycja wyjściowa, przedmachy i obrót. Część główna to wyrzut i 

utrzymanie równowagi po wyrzucie. 

Metodyka nauczania 

W rzucie dyskiem występują czynności ruchowe nie występujące w codziennej aktywności ruchowej człowieka. W 

procesie nauczania nie można więc odwołać się do życiowych doświadczeń ruchowych. Wszystkie nawyki 

ruchowe w rzucie dyskiem należy więc kształtować od postaw.  

Przewiduje się następujące etapy treningu: 

1. nauka prawidłowego trzymania dysku, przedmachów i wyrzutu dysku z rotacją,  

2. nauczanie rzutu z miejsca,  

3. rzuty z ustawienia lewym bokiem do kierunku rzutu,  

4. rzuty z ustawienia tyłem do kierunku rzutu,  

5. nauczanie rzutu z obrotu,  

6. nauka rzutu z obrotem. 

 

Nauka prawidłowego trzymania dysku, przedmachów i wyrzutu dysku  

z rotacją. 

Nauczanie prawidłowego trzymania dysku należy rozpocząć od ułożenia dysku w dłoni, następnie położyć dłoń 

ręki na dysku obejmując ostatnimi członami palców jego krawędź. Następnie: 

 trzymając dysk, jak opisano powyżej opuścić rękę w dół i wykonać ruchy wahadłowe w płaszczyźnie 

pionowej,  

 jw. i przejść do przedmachów w płaszczyźnie poziomej,  

 jw., teraz przejść do podrzutu dyskiem w płaszczyźnie pionowej z nadaniem rotacji zgodnej ze 

wskazówkami zegara,  



 jw. i wyrzut dysku z rotacją w płaszczyźnie poziomej,  

 zwiększać amplitudę i prędkość ruchu, a dysk wyrzucać pod kątem do podłoża.  

Nauczanie rzutu z miejsca: 

Pozycja wyjściowa – ustawienie przodem do kierunku rzutu, lewa noga w wykroku, ciężar ciała na prawej nodze: 

 wykonywać rzuty pod niewielkim kątem do podłoża po 2-3 obszernych przedmachach.  

Rzuty z ustawienia lewym bokiem do kierunku rzutu: 

Pozycja wyjściowa – ciężar ciała przeniesiony na prawą nogę, ugiętą w stawie kolanowym, noga lewa odstawiona 

w bok w kierunku rzutu. 

 wykonywać obszerne przedmachy z aktywną pracą nogi prawej tj.: skręt w kier. rzutu i częściowy 

wyprost w stawie kolanowym,  

 jw. i wykonać rzut pod optymalnym kątem.  

Rzuty z ustawienia tyłem do kierunku rzutu: 

Pozycja wyjściowa – stanie tyłem do kierunku rzutu, ciężar na prawej nodze. 

 zamachy ręki z dyskiem w prawo, lewa noga odstawiona w kierunku rzutu,  

 energicznym ruchem skrętnym prawej nogi, bioder, barków i prawej ręki wykonywać rzuty pod 

optymalnym kątem.  

Nauczanie rzutu z obrotu: 

W nauczaniu tego elementu wyróżniamy dwa etapy: 

1. nauczanie obrotu bez sprzętu i bez ruchu  

2. nauczanie pełnej formy rzutu z obrotem. 

 obrót przestępowaniem (bez fazy lotu) bez sprzętu, pomocne jest wyznaczenie linii prostej, po której 

podczas obrotu przemieszczają się stopy.  

 obrót bez sprzętu w szybszym tempie z fazą lotu w momencie przejścia z lewej na prawą nogę; należy 

wykonywać początkowo poza kołem, a następnie w kole. 

Nauka rzutu z obrotem: 

Nauczanie rzutu z obrotem należy rozpocząć od: 

 rzuty z obrotem z pozycji wyjściowej z ustawienia przodem do kierunku rzutu,  

 jw. ale ustawienie lewym bokiem,  

 jw. lecz ustawienie tyłem,  

 doskonalenie techniki rzutu dyskiem (jest to proces długotrwały  

i realizowany z uwzględnieniem indywidualnych predyspozycji motorycznych i somatycznych zawodnik 

Rzut oszczepem 

Rzut oszczepem jako konkurencja sportowa posiada bardzo długą tradycję, sięgającą starożytnej Grecji. Rzut 

oszczepem został włączony do programu igrzysk olimpijskich dla mężczyzn w 1908 r., a dla kobiet w 1932 r. W 

dalszym ciągu opracowywane są szczegółowe przepisy regulujące zasady rozgrywania tej konkurencji, dotyczą 



one kształtu, masy i budowy oszczepu, rzutni, sposobu wykonania rzutu, pomiaru odległości, przeprowadzania 

zawodów, wyłaniania zwycięzców oraz notowania rekordów. Obecnie długość oszczepu dla mężczyzn wynosi 

2,60 – 2,70 m, natomiast dla kobiet 2,10 – 2,30 m. Rzut oszczepem należy do ćwiczeń o skomplikowanej 

strukturze ruchu. Jest wykonywany z dużą prędkością i charakteryzuje się określonym, specyficznym rytmem 

wykonania, gdyż poszczególne części ciała wykonują ruchy z różną prędkością i w różnych kierunkach. Dla celów 

poznawczych, metodycznych i treningowych ułatwiających analizę techniki, całość rzutu dzielimy na następujące 

elementy: 

 uchwyt – trzymanie i ułożenie oszczepu,  

 pozycja wyjściowa,  

 rozbieg,  

 przygotowanie do rzutu,  

 wyrzut,  

 ruchy po wyrzucie – utrzymanie pozycji 

METODYKA NAUCZANIA RZUTU OSZCZEPEM 

Opanowanie i doskonalenie techniki rzutu oszczepem jest procesem złożonym i wielostronnie uwarunkowanym. 

Proces ten złożony jest na wiele lat, opanowanie techniki rozkłada się na kilka etapów i trwa łącznie od 5 do 8 lat. 

Przewiduje się następujące etapy treningu: 

 podstawowego: 2-3 lata,  

 ukierunkowanego: 1-2 lata,  

 specjalistycznego: 2-3 lata,  

 mistrzowskiego: po zrealizowaniu etapów poprzedzających.  

Metodyka nauczania techniki to zastosowanie pewnych, określonych ćwiczeń w logicznej kolejności, 

prowadzących do opanowania przez ćwiczącego pełnej formy ruchu. Metodykę nauczania rzutu oszczepem 

należy rozumieć jako pewną ogólną wskazówkę w postępowaniu dydaktycznym. Istnieje wiele metodyk 

nauczania, a wybór określonej zależy od trenera – nauczyciela, od jego wiedzy i umiejętności.  

Metodyka nauczania rzutu oszczepem obejmuje 10 etapów: 

1. pokaz i objaśnienie techniki rzutu oszczepem,  

2. nauka uchwytu, trzymania, ułożenia oszczepu oraz wyrzutu samą ręką przed siebie,  

3. rzut oburącz z trzech kroków,  

4. rzut jednorącz z trzech kroków,  

5. rzut jednorącz z trzech kroków z ustawienia bokiem,  

6. bieg z oszczepem i odprowadzenie ręki z oszczepem,  

7. rzut z odwiedzeniem na 5 kroków, nauka rytmu 5-krokowego bez oszczepu,  

8. rzuty z krótkiego rozbiegu w rytmie 5 kroków odwiedzenia,  

9. rzuty z pełnego rozbiegu,  

10. doskonalenie techniki.  



Pokaz i objaśnienie techniki rzutu oszczepem: 

Prezentujemy rzut oszczepem wykonując go w całości na rzutni, objaśniamy zasady techniki oraz opisujemy 

czynności zawodnika w poszczególnych fazach rzutu. Wyjaśniamy zasady bezpieczeństwa przy ćwiczeniach z 

oszczepem i informujemy o zasadach organizacji treningów. 

 

Nauka uchwytu, trzymania, ułożenia oszczepu oraz wyrzutu samą ręką przed siebie: 

Demonstrujemy sposoby uchwytu (uchwyt: fiński, naturalny, klasyczny). Uchwyt powinien być mocny lecz nie 

kurczowy, dłoń zawsze chwyta za osznurowanie, w ten sposób, że oś podłużna oszczepu przechodzi skośnie 

między kłębami kciuka i palca małego, a oszczep trzymany jest wszystkimi palcami. 

 

ŚRODKI: 

 ćwiczący ustawiony w rozkroku na szerokość bioder, oszczep wbity pionowo w ziemię – układanie dłoni 

powyżej osznurowania i zsuwanie w dół tak, aż kciuk i palec wskazujący oprze się o krawędź 

osznurowania, pozostałe palce kładziemy na osznurowaniu,  

 wyciągnięcie oszczepu i uniesienie ręki w górę,  

 ruchem ręki z góry w dół wbicie oszczepu pionowo w ziemię,  

 wielokrotne powtórzenie ćwiczenia,  

 ułożenie oszczepu nad głową (ręka trzymająca znajduje się nad prawą stroną głowy około 10 cm, a grot 

na wysokości oczu),  

 ruchem ręki w przód wyrzucanie oszczepu w przód w dół, na małą odległość,  

 zmieniamy ustawienie na wykroczne (praworęczni – wykrok lewą nogą),  

 wyrzuty oszczepu poprzedzone lekkim zamachem, poprzez cofnięcie ręki w tył,  

 pogłębianie zamachów, poprzez niewielki obrót barków w prawo i wyrzuty na nieco większą odległość,  

 cofanie przed rzutem ręki, pogłębianie obrotu barków, odchylanie górnej części tułowia w tył, 

przeniesienie ciężaru ciała na nogę zakroczną i wyrzuty oszczepu – jak poprzednio,  

 jw. – wyrzuty na coraz większą odległość. 

 

Rzut oburącz z trzech kroków: 

 

Pozycja wyjściowa – rozkrok, oszczep trzymany nad głową, grot na wysokości czoła. 

 wykonanie 3 kroków, rozpoczynając lewą nogą (praworęczni), w trakcie: odchylenie tułowia do tyłu, 

cofnięcie ramienia górą w tył oraz przeniesienie ciężaru ciała do tyłu,  

 gdy lewa nogą znajdzie się z przodu, następuje wyrzut przez ruch tułowia, a potem ruch ramion,  

 próby utrzymania nóg na podłożu – noga zakroczna we wspięciu,  

 jw. po wyrzucie wykonujemy krok prawą nogą w przód.  

Rzut jednorącz z trzech kroków z ustawienia bokiem: 

 

Pozycja wyjściowa – rozkrok, stopy przodem do kierunku rzutu, oszczep odwiedzony w tył, tułów obrócony lewym 

barkiem w kier. rzutu, biodra lekko w prawo, grot na wysokości czoła. 



 trzy kroki, wyrzut przez ruch wyprostny i obrotowy bioder i tułowia, dalej włącza się bark, ramię, 

przedramię i dłoń,  

 jw. – lecz kroki w rytmie przyśpieszonym,  

 pierwszy krok lewą nogą, odbicie z lewej nogi, szybki przeskok na nogę prawą i przeniesienie nogi lewej 

do przodu  

 jw. – w momencie postawienia nogi lewej – wyrzut w sposób opisany powyżej.  

Bieg z oszczepem i odprowadzenie ręki z oszczepem: 

 biegi z oszczepem trzymanym jednorącz nad głową, grot skierowany nieco w dół,  

 biegi powtarzane na dystansie 30-50 m w tempie jednostajnym i zmiennym,  

 ręka trzymająca oszczep jest prawie nieruchoma, ręka wolna pracuje jak w biegu sprinterskim,  

 biegi jak wyżej i odprowadzenie ręki z oszczepem w tył (grot przy głowie i na wysokości czoła), z 

obróceniem barków w prawo, ramię proste. 

Rzut z odwiedzeniem na 5 kroków: 

 

Pozycja wyjściowa – ustawienie za znakiem kontrolnym w rozkroku lub wykroku, ręka imituje trzymanie oszczepu. 

 marsz: pięć kroków, w czasie 3 pierwszych – odwiedzenie ręki do tyłu i obrót tułowia w prawo, palce stóp 

w kierunku rzutu, następnie przeskok i krok oporowy, utrzymując pozycję wyrzutną,  

 ćwiczenie jw. lecz z oszczepem i zakończone wyrzutem oszczepu bez zatrzymania pozycji wyrzutnej. 

Rzuty z krótkiego rozbiegu w rytmie 5 kroków odwiedzenia: Pozycja wyjściowa – dowolna.  

 swobodny rozbieg z 3-5, potem z 7-9 kroków od znaku kontrolnego,  

 na znaku kontrolnym rozpoczynamy odwodzenie oszczepu w rytmie 5-krokowym i zakończenie 

wyrzutem oszczepu,  

 zwiększanie prędkości dobiegu.  

 

Rzuty z pełnego rozbiegu: 

 

Rzuty z pełnego rozbiegu są wykonywane na rzutni. 

 dla każdego ćwiczącego dobieramy właściwą, optymalną długość rozbiegu,  

 wyznaczamy dwa znaki kontrolne (1 – miejsce rozpoczęcia rozbiegu, 2 – strefa wyrzutu),  

 całkowita długość rozbiegu jak i dł. strefy wyrzutu może być korygowana, lecz korekty te są niewielkie.  

Skok w dal 

Dyscyplina ta polega ona przede wszystkim na tym, że podczas najszybszego biegu należy trafić noga dokładnie 

na belkę i jak najszybciej dla skoku odbić się od niej. Do tego dochodzą dwa niezbędne elementy: siła woli oraz 

koncentracja na momencie odbicia. Osiągnięcie tych umiejętności, a przede wszystkim zdolność do ich pełnego 

wykorzystania jest „sztuka skakania w dal” (Igor Ter – Owanesjan). 

Fazy skoku: 

 Rozbieg 



 Odbicie 

 Lot 

 Lądowanie 

Stosowane techniki skoku w dal: 

 naturalna (kuczna) – kuczna pozycja ciała w czasie lotu. 

 kroczna – utrzymanie w locie pozycji wykrocznej. 

 piersiowa 

 biegowa 

à Wszystkie techniki różnią się tylko fazą lotu. 

à W szkole stosuje się najprostsze techniki – kuczną i kroczną. 

Po rozbiegu, który powinien kończyć się odbiciem z belki, noga odbijająca prostuje się we wszystkich stawach, a 

noga wymachowa (ugięta w kolanie) wraz z ramionami wykonują wymach w przód – w górę, w zależności od 

wybranego sposobu wykonania skoku następuje: 

 podciągnięcie nogi odbijającej do wymachowej do pozycji kucznej 

 utrzymanie pozycji wymachowej i podciągnięcie nogi odbijającej do wymachowej w fazie przygotowania 

do lądowania. 

W końcowej fazie lotu skoczek przenosi ramiona w tył i lekko prostuje nogi wyciągając je w przód. Lądowanie 

następuje na ugięte nogi, miękko amortyzując siłę zetknięcia z ziemią. 

W ramach IMSz rozgrywany jest skok w dal z 1- metrowej strefy, której końcem jest belka. 

Pomiaru długości skoku dokonuje się od najbliższego śladu w piaskownicy do najbliższego śladu zostawionego 

przez skoczka w strefie. 

Jeżeli odbicie nastąpiło przed strefą, pomiaru dokonuje się od początku strefy. 

Wynik w skoku w dal zależy od szybkości rozbiegu, siły i kąta odbicia, dlatego też należy nauczyć najpierw 

szybkiego biegu i prawidłowego odbicia jedną nogą. 

Ćwiczenia przygotowawcze 

 wszystkie formy podskoków i skoków 

 odbicia w ruchu z lądowaniem na nogę odbijającą i wymachową 

 skok w dal z miejsca 

 wieloskoki – jednonóż, obunóż, naprzemienne 

Rozbieg – długość rozbiegu dla dzieci powinna wynosić 12 – 16 kroków biegowych. Należy wykonać go jak 

najszybciej tak, aby przed samym odbiciem prędkość biegu była największa. Dobry rozbieg powinien kończyć 

trafieniem nogi odbijającej na belkę. 

Odmierzania rozbiegu należy uczyć tylko dzieci wyjątkowo sprawne, przygotowujące się do startu w zawodach. Z 

pozostałymi dziećmi należy ćwiczyć skok w dal bez odmierzania, zarówno lewą jak i prawą nogą. 

Nauka skoku w dal 

 skok w dal z wykroku z lądowaniem na nogę wymachową, 



 skok w dal z dwukroku 

 rozbieg 6-8 kroków – odbicie z wymachem drugiej nogi, lądowanie w określonej pozycji 

 rozbieg 6-8 kroków – dynamiczne odbicie nogą z równoczesnym wymachem drugiej nogi ugiętej w 

kolanie, w przód i lądowanie na nogę wymachową z przebiegnięciem w przód 

 j.w. z silnym podciągnięciem obu kolan do klatki piersiowej (w przypadku nauczania sposobem 

kucznym) 

 doskonalenie odbicia z przeskokiem nad poprzeczką 

 skok w dal ze średniego rozbiegu 

 skok w dal z pełnego rozbiegu 

W celu zaakcentowania odbicia i przedłużenia fazy lotu stosuje się często odbicie z podwyższenia. 

Odbicie z całej stopy, noga odbijająca wyprostowana w stawach: skokowym, kolanowym, biodrowym; 

Tułów wyprostowany. Wzrok skierowany przed siebie. 

Zarówno w czasie nauki skakania jak i podczas zawodów, należy uczyć „oddawania” skoku, nawet jeśli nie było 

trafienia na belkę. Umożliwia to dokonanie poprawek w rozbiegu. 

Dla dzieci młodszych: 

- odległość poprzeczki od miejsca odbicia 80 – 100 cm, 

- wysokość poprzeczki 30 – 40 cm, 

Dla dzieci starszych: 

- odległość poprzeczki od miejsca odbicia 150 – 180 cm, 

- wysokość poprzeczki 30 – 40 cm. 

Skok wzwyż 

Flop – metodyka nauczania: 

Przed przystąpieniem Do nauki skoku wzwyż techniką flop należy ćwiczących przygotować pod względem 

sprawnościowym. W tym celu powinni oni poprawnie opanować m.in. niektóre ćwiczenia gibkościowo – 

akrobatyczne wykonywane w przód i w tył, kiedy ćwiczący nie jest w stanie kontrolować wzrokiem danego 

elementu. Jest to bardzo ważne, ponieważ uczy się on „operowania” własnym ciałem bez kontroli wzrokowej. 

Wszystkie te ćwiczenia ułatwiają w późniejszym czasie opanowanie techniki flop, a także zapewniają 

bezpieczeństwo w trakcie zajęć. Należy wykonywać je na zeskoku (lub z lądowaniem na zeskok), przeznaczonym 

do treningu skoku wzwyż. Dobór ćwiczeń, jak też ilość powtórzeń uzależnione są od możliwości i umiejętności 

ćwiczących. 

Przykładowe ćwiczenia gibkościowo – akrobatyczne: 

1. Z postawy, przewrót w przód z przejściem do przysiadu. 

2. J. W., dwa przewroty łączone w przód. 

3. Z postawy, przewrót w tył z przejściem do przysiadu. 

4. J. W., dwa przewroty łączone w tył. 

5. Z postawy, stanie na RR (z pomocą współćwiczącego). 

6. J. W., przejście ze stania na RR do „mostka” (z pomocą współćwiczącego). 



7. J. W., przejście ze stania na RR do „mostka”, a następnie przejście do postawy (z pomocą 

współćwiczącego). 

8. Zleżenia tyłem przejście do „mostka”. 

9. Z postawy opad w tył z lądowaniem na plecach. 

10. J. W., z przejściem do „mostka”. 

11. Na skrzyni gimnastycznej, z przysiadu podpartego, przewrót w przód z przejściem do przysiadu. 

12. J. W., przewrót w tył. 

13. Z podwyższenia (np. skrzynia gimnastyczna), przewrót w przód na zeskok z przejściem do przysiadu. 

14. J. W., przerzut w przód do postawy. 

15. J. W., salto w przód do przysiadu. 

16. Z 5,7 kroków rozbiegu, odbicie obunóż, przewrót w przód z lądowaniem na zeskoku (należy zwracać 

uwagę na aktywne odbicie w górę – w przód) 

17. J. W., przerzut w przód, z lądowaniem na zeskoku z przejściem do postawy. 

18. J. W., salto w przód z lądowaniem obunóż na zeskoku. 

19. Z 5,7 kroków rozbiegu, odbicie jednonóż (noga odbijająca) przewrót w przód z lądowaniem obunóż na 

zeskoku (po odbiciu dołączenie nogi odbijającej do wymachowej). 

20. J. W., na przeciwną nogę. 

21. Z 5,7 kroków rozbiegu, odbicie jednonóż (noga odbijająca) przerzut w przód z lądowaniem na zeskoku. 

22. J. W., na przeciwną nogę. 

23. Z 5,7 kroków rozbiegu, odbicie jednonóż (noga odbijająca) salto w przód z lądowaniem na zeskoku. 

24. J. W., na przeciwną nogę. 

25. Z 5,7 kroków rozbiegu, odbicie obunóż, łączenie dwóch, dowolnych elementów (np. przerzut w przód + 

salto) z lądowaniem na zeskoku. 

W celu zwiększenia siły odbicia oraz wydłużenia fazy lotu do niektórych w/w ćwiczeń stosujemy odskocznię 

gimnastyczną. Nie należy jednak przesadzić ze zbyt częstym stosowaniem ćwiczeń z odskocznią, aby nie 

wypaczyć prawidłowego odbicia. 

Po poprawnym opanowaniu ćwiczeń utrudniamy zadanie ruchowe poprzez wprowadzenie przeszkody ustawionej 

między miejscem odbicia, a zeskokiem. Zaleca się stosowanie poprzeczki ustawionej na stojakach, ze względu 

na łatwość regulowania wysokości. Ponadto ćwiczący oswaja się ze „sprzętem” do skoku wzwyż, jak również 

przezwycięża barierę lęku, która zwykle występuje w początkowym etapie szkolenia sportowego dzieci i 

młodzieży. 

Nauka rozbiegu: 

1. Bieg po łuku. W odległości 10-15m ustawione są stojaki. Ćwiczący biegnie między stojakami, po 

krzywiźnie w kształcie łuków skierowanych na przemian w lewą i prawą stronę. Podczas wbiegania w łuk 

rytm i prędkość rozbiegu narasta, zwiększa się również pochylenie tułowia do środka krzywizny. 

2. Bieg po „krzywiźnie” rozbiegu. Ćwiczący ustawiony przodem do zeskoku, w odległości 7-9 kroków 

biegowych, wykonuje bieg po prostej, a następnie po łuku (pochylony do środka krzywizny) i „przebiega” 

przed zeskokiem. 



3. Wyskok dosiężny z rozbiegu. Ćwiczący ustawiony przodem do tablicy kosza, w odległości 7-9 kroków 

biegowych, wykonuje bieg po prostej, a następnie po łuku zakończony odbiciem jednonóż (nogą dalszą 

od tablicy kosza), w górę – w przód z dotknięciem R równoimienną w stosunku do N wymachowej, 

określonego punktu np. obręczy kosza. 

4. Połączenie rozbiegu z odbiciem. Ćwiczący ustawiony przodem do zeskoku, w odległości 7-9 kroków 

biegowych, wykonuje prawidłowy rozbieg (bieg po prostej, a następnie po łuku), zakończony odbiciem 

jednonóż (nogą dalszą od poprzeczki). W czasie lotu wykonuje obrót wzdłuż osi podłużnej ciała i ląduje 

obunóż, tyłem do zeskoku (przodem do rozbiegu). 

 Ćwiczenia w miejscu: 

1. W wykroku, N odbijająca z przodu, wymach N wolną (wymachową – zgiętą w stawie kolanowym), bez 

pracy RR. 

2. J. W. do wspięcia na palce N odbijającej. 

3. J. W. z pracą wspomagającą RR. 

4. J. W. odbicie z lądowaniem na N odbijającej. 

Po poprawnym opanowaniu w/w ćwiczeń przystępujemy do nauki odbicia w ruchu: 

B. Ćwiczenia w ruchu: 

1. W marszu, co jeden krok, wymach N wolną (wymachową) do wspięcia na palce N odbijającej, z 

prawidłową pracą RR. 

2. J. W. odbicie z lądowaniem na N odbijającej (odbicie kierunkowe w górę – w przód). 

3. W marszu, co trzy kroki, wymach N wolną (wymachową) do wspięcia na palce N odbijającej, z 

prawidłową pracą RR. 

4. J. W. odbicie z lądowaniem na N odbijającej. 

5. J. W. w truchcie. 

Nauka lotu i lądowania: 

1. Z podwyższenia (np. skrzynia gimnastyczna), z postawy, opad w tył, lądowanie na plecach. 

2. J. W. odbicie w górę – w tył, lądowanie na plecach. 

3. J. W. w czasie lotu wypchnięcie bioder w górę, lądowanie na barkach. 

4. J. W. przez poprzeczkę (wysokość poprzeczki zróżnicowana w zależności od indywidualnych możliwości 

ćwiczących) 

Wszystkie ćwiczenia zamieszczone powyżej należy wykonywać na zeskoku! Stopniowe utrudnianie w/w ćwiczeń 

pozwala na przezwyciężanie lęku przed zawsze trudnymi elementami wykonywanymi w tył. 

Łączenie w/w faz skoku: 

Po wcześniejszym opanowaniu poszczególnych faz skoku łączymy je w jedną całość. Na początku może to 

sprawiać pewne trudności, ale z czasem otrzymujemy coraz poprawniejszy (lepszy) obraz ruchu – w tym 

przypadku skoku wzwyż techniką flop. 



1. Z 3 – 5 kroków rozbiegu, odbicie, lot (wypchnięcie bioder w górę), lądowanie na barkach. Ćwiczenie 

wykonywane bez poprzeczki. 

2. J. W. z poprzeczką zawieszoną na małej wysokości. 

3. J. W. skoki z ½ rozbiegu. 

4. J. W. skoki z pełnego rozbiegu. 

Wydłużanie rozbiegu oraz zwiększanie wysokości po poprawnym opanowaniu całości techniki. Następnie należy 

przeprowadzić zawody w skoku wzwyż zgodnie z obowiązującymi przepisami. Osiągnięte wyniki uwidocznią 

ćwiczącym wyższość techniki flop nad techniką naturalną. 

Błąd – korekcja: 

1. – 5. Jak w technice naturalnej. 

2. Niepoprawne pochylenie skoczka do środka krzywizny rozbiegu.  

Podczas biegu po łuku akcentować pochylenie ćwiczącego do środka krzywizny, z jednoczesnym wzrostem 

rytmu i prędkości. 

1. Nierytmiczny rozbieg. 

W ćwiczeniach nauczających oraz doskonalących tę fazę skoku, zwracać uwagę na swobodny bieg oraz 

narastającą prędkość i rytm rozbiegu, w miarę zbliżania się do odbicia. 

1. Brak odbicia w górę – w przód. 

W ćwiczeniach odbicia akcentować szybkość i rytm odbicia. 

1. Zbyt szybki rozbieg uniemożliwiający prawidłowe odbicie. 

Zwrócić uwagę na pierwszą część (wolniejsza)i drugą część rozbiegu (szybsza) – ale dostosowana do 

indywidualnych możliwości zawodnika. 

1. Opuszczenie bioder w fazie lotu. 

Na niższych wysokościach oraz skokach z krótkiego rozbiegu akcentować i kontrolować prawidłową pracę bioder. 

1. Asekuracja rękami w czasie lądowania. 

W skokach na niższych wysokościach egzekwować prawidłowe lądowanie. 

Skok wzwyż 

Przepisy 

 Zeskok (miejsce do lądowania) ma mieć co najmniej 5m długości, 3 m szerokości i 0,7m grubości. 

 Odległość między stojakami to 4,00-4,04 m.  

 Podpórki podtrzymujące poprzeczkę na stojakach powinny być płaskie, sztywne, o wymiarach: 6cm 

długości i 4 cm szerokości. Podpórki zwrócone są do siebie i nie są pokryte gumą ani żadnym innym 

materiałem. 

 Poprzeczka:  

- przekrój – koło 30 mm,  



- zakończenia (15-20 cm długości) mają być płaskie tak, by przylegały do podpórek. 

- Długość całej poprzeczki – 4m +/- 2cm. 

- waga – nie przekracza 2 kg 

 Długość rozbiegu 

- co najmniej 15m (w randze krajowej),  

- co najmniej 20m (w randze światowej) 

 Do danej wysokości zawodnik ma 3 próby. 

 Jeśli konkurs rozgrywany jest wśród chłopców i dziewcząt poniżej wieku juniora młodszego, to do 

wysokości 160 cm dla chłopców i 140 cm dla dziewczyn poprzeczka powinna być podnoszona co 5cm, a 

powyżej tych wysokości co 3cm. 

 Można się odbić tylko z jednej nogi 

Historia 

 Pierwszy zanotowany rezultat pochodzi w 1827r. z Wielkiej Brytanii. Zwycięzcą był Adam Wilson (ok. 1,5 

m) techniką kuczną. 

 1896 – skok wzwyż na Olimpiadzie, gdzie skakano techniką nożycową. 

(Mężczyźni) 

 1928 – wprowadzenie skoku wzwyż kobiet do konkurencji olimpijskich 

 Barierę 2,00m pokonał Stanford George Horine (1912), który skakał techniką kalifornijską. Pierwszą 

zawodniczką, która przeskoczyła 2m była Rosemarie Eckermann z NRD w 1977r. Skakała techniką 

przerzutową. 

 1968 (Meksyk) – Richard Fosbury skoczył 2,24 techniką flopa. 

 1973 – przekroczenie granicy 2,30m przez Dwight Stones 

 Najlepszy zawodnik końca XX wieku był Kubańczyk Javier Sotomayor. Ustanowił w 1993 w Salamance 

rekord świata 2,45. (do dziś to jest rekord świata) 

 Iolanda Balas – Rumunka, która jako pierwsza pokonała granice 1,80 i 1,90m. Skakała techniką 

naturalną. 

 Rekord świata kobiet to 2,09 Bułgarki Stefki Kostadinowej. Wynik ten uzyskała w 1987 

 Polscy zawodnicy: 

- Jacek Wszoła – mistrz (1976) i wicemistrz (1980) olimpijski 

- Artur Partyka – brąz (1992) i srebro (1996) olimpijskie. Do niego należy aktualny rekord Polski – 

2,37m. 

 Polskie zawodniczki: 

- Jarosława Jóźwiakowska-Bieda – srebro olimpijskie w 1960r (1,71m) 

- Urszula Kielan – srebro olimpijskie w 1980 w Moskwie (1,94m) 

Technika naturalna 

W szkole podstawowej proponuje się wykorzystanie techniki naturalnej ze względu na bezpieczeństwo 

ćwiczących, prostotę techniki i niewygórowane wymagania co do sprzętu. Można zamiast zeskoku wykorzystać 

stertę materacy. 



 Rozbieg – wykonywany pod kątem 40-50 stopni w stosunku do poprzeczki od strony nogi wymachowej. 

Rytm ostatnich kroków rozbiegu powinien być nieco przyśpieszony, a kroki skrócone. 

 Odbicie – tułów prosty 

 Lot – Jako pierwsza poprzeczkę pokonuje noga wymachowa (lekko ugięta w kolanie), a następnie 

odbijająca – w sposób nożycowy. 

 Lądowanie – unikać lądowania na plecy czy do siadu, ma być na nogę wymachową. 

Przykładowe ćwiczenia: 

ð Stojąc bokiem przy drabinkach na nodze odbijające wymachy nogi wolnej z jednoczesnym odbiciem podczas 

wymachu 

ð Stojąc w wykroku, noga odbijająca z przodu wymach nogą zakroczną (wymachową) z odbiciem 

ð W truchcie wyskoki dosiężne głową, stopą lub kolanem 

ð Przeskoki nożycowe przez niskie przeszkody 

ð Wskakiwanie na przeszkody z rozbiegu pod kątem 40-50 stopni, lądowanie na nogę wymachową. 

ð Z rozbiegu z trzech kroków pod kątem 40-50 stopni skoki przez gumę z naprzemianstronnym przenoszeniem 

nóg 

Flop 

Technika 

 Rozbieg 

- w pierwszej fazie pod kątem 60-90 stopni w stosunku do poprzeczki. Ostatnie 4-6 kroków skoczek 

pokonuje po krzywej, której promień zwęża się w miarę zbliżania się zawodnika do miejsca odbicia. W 

momencie odbicia skoczek stawia stopę ok. 30-15 stopni w stosunku do poprzeczki. 

- 3 ostatnie kroki są wyraźnym przyśpieszeniem 

 Odbicie 

- z nogi dalszej od poprzeczki 

- noga wymachowa – ugięta w kolanie pracuje wzdłuż lub nieco od poprzeczki nadając ciału rotację 

niezbędną do ustawienia skoczka plecami do poprzeczki podczas lotu w górę. 

- odbicie wspomaga wymach ramion 

 Lot 

- ciało ustawia się tyłem do poprzeczki (przez skrętną pracę nogi wymachowej) 

- gdy linia barków pokonuje poprzeczkę skoczek wykonuje energiczny rzut głową w tył ułatwiając sobie 

uniesienie bioder w górę i przeniesienie ich nad poprzeczką w pozycji zbliżonej do mostka. 

 Lądowanie 

- odbywa się na barki i górną część pleców 

- nakrycie nogami do przewrotu w tył 

Metodyka nauczania 

 Ćwiczenia na odbicie w technice naturalnej mogą być tu wykorzystane 

 Oswojenie z lotem tyłem do kierunku ruchu 

- Swobodny opad T w tył na materac 

- skok wzwyż z miejsca tyłem bez poprzeczki 



 Ćwiczenia pracy bioder nad poprzeczką 

- leżenie tyłem, NN ugięte, RR wdłuż T – unoszenie bioder w górę 

- przejście do mostka z pozycji stojącej (z asekuracją i bez) 

- siad zwieszony pod drabinką, RR w górę, chwyt za szczebel na wysokości wyprostowanych RR. 

Wypychanie bioder w górę. 

à zwróć uwagę na to, by wypchnięcie bioder w górę było połączone z wyraźnym ruchem głowy w tył 

 Ćwiczenia odbicia i pracy nogi wymachowej 

- z ustawienia w wykroku nogą odbijającą z przodu- odbicie z jednoczesnym wymachem RR i nogi 

wymachowej, lądowanie na nodze odbijającej w miejscu odbicia tyłem do pierwotnego kierunku odbicia. 

Potem to samo z 3 kroków najścia. 

zwróć uwagę na wyraźny ruch nogi wymachowej ugiętej w kolanie z rotacją w kierunku nogi odbijającej. 

 Ćwiczenia biegu po rozbiegu 

- luźne przebieżki po łuku wyznaczonym np. przez słupki lub linie boiska do gier 

- j.w. z odbiciem w wyznaczonym miejscu 

- j.w. z przyśpieszeniem biegu w 3 ostatnich krokach 

- wymierzenie rozbiegu 

 Ćwiczenia doskonalące 

- skok w pełnej formie z odskoczni, z podwyższenia 

- skok z rozbiegu 5-7 kroków 

Start niski i sprinty 

Pozycja „na miejsca”: 

 nogi oparte o ścianki bloków 

 przyklęk na kolanie nogi zakrocznej 

 ręce oparte na szerokości barków przed linią startową, 

Na komendę „gotów”: 

 biodra uniesione do wysokości barków, 

 ciało w bezruchu, 

 barki wychylone nieco w przód (za linię) 

Na strzał (sygnał startu): 

 silne odepchnięcie nóg od bloków, 

 przeniesienie jak najszybszym i najkrótszym ruchem nogi zakrocznej do przodu, 

 w kolejnych krokach zwanych „odbijającymi”, stopniowe doprowadzenie tułowia do pozycji pionowej. 

Nauczanie startu niskiego: 

 ćwiczenia zawierające elementy startu niskiego, 

 ćwiczenia doskonalące refleks – starty sytuacyjne – z pozycji: 

- leżenie tyłem 

- leżenie przodem 



- klęk podparty przodem i tyłem do kierunku biegu 

- klęk prosty przodem i tyłem do kierunku biegu 

- skłon podparty przodem i tyłem do kierunku biegu 

itp. 

 start wysoki, 

 start niski z bloków – indywidualny, na komendę, w rywalizacji, 

Ćwiczenia doskonalące technikę biegu sprinterskiego. 

 biegi z przyspieszeniem, 

 biegi z przyspieszeniem i wyłączeniem prędkości – „włącz – wyłącz”, 

 biegi rytmowe na odcinku od 40 – 60 m, 

 „wejścia w wiraż”, 

 „wyjścia z wirażu”, 

 biegi w sprzyjających warunkach – z górki, z wiatrem, 

 podbiegi,  

 Szybkość kształtujemy w warunkach pełnego wypoczynku organizmu. 

 Dla dzieci przerwa między dwoma biegami wykonanymi pełna szybkością powinna wynosić 8 – 10 min. 

Technikę doskonalimy w biegach „na luzie”, gdy zachowujemy kontrolę nad ruchem. 

W czasie zawodów można wykonać tylko jeden falstart (przedwczesny wybieg), drugi wyklucza z biegu. 

Biegi sprinterskie rozgrywane są w torach, za przekroczenie toru grozi dyskwalifikacja. 

Linię mety należy przebiec z pełną prędkością. 

________________________________________________ 

Inne ćwiczenia 

rzut w miejscu oburącz znad łowy, nogi w lekkim rozkroku 

rzut oburącz znad głowy, nogi w wykroku 6x P i L nogą 

rzut oburącz do celu najlepiej gdy cel będzie na wzniesieniu 

rzut jednorącz z nad głowy P i L ręką do celu 

rzut po jednym kroku P i L ręką 

rzut po jednym kroku oburącz 

rzuty oburącz w marszu 

rzuty P i L ręką w marszu po dwóch krokach 

prawidłowy chwyt i ustawienie – pokaz 

sposoby trzymania 

trzymanie oszczepu w marszu, truchcie i biegu 

trzymanie oszczepu w marszu i odprowadzenie  

zabawa w berka z utrwaleniem postawy wyrzutnej 

rzuty z pozycji wyrzutnej z miejsca 

rzuty z dwóch kroków ręka odprowadzona  

rzuty z 4/5 kroków z odprowadzeniem 

rzuty z przeskoku skrzyżnego 



rzuty z marszu z odprowadzeniem zakończone krokiem skrzyżnym 

rzuty z truchtu z odprowadzeniem zakończone krokiem skrzyżnym  

wymierzenie rozbiegu, znaki kontrolne, 5 kroków odprowadzenia 

rzut pełną techniką. 

 


