
KLASA: VII A 

TERMIN: 11 - 15 .05.2020r. 
 

Temat: LA – skok w dal – fazy i techniki skoku. 
 

Skok w dal to konkurencja lekkoatletyczna, w której zawodnicy wykonują 

rozbieg, odbijają się z jednej nogi z belki i lądowanie w piaskownicy. Skoczek odbija się z 

belki, zaś na jej krawędzi znajduje się tzw. plastelina. Jeśli zawodnik podczas odbicia 

dotknie butem plasteliny, skok jest nieważny (decyduje ślad na plastelinie). Wynik skoku 

jest mierzony od linii między plasteliną a belką do ostatniego (najbliższego belce) śladu 

pozostawionego na piasku pod kątem prostym.  

Dzieci, początkujący oraz para olimpijczycy odbijają się ze strefy o długości 1 metra. 

 

 Skok spalony        Skok prawidłowy      
 

CIEKAWOSTKA - 8,95 m – to aktualny rekord świata w skoku w dal. Jego 

właścicielem jest Mike Powell, Amerykanin, który w 1991 roku w Tokio 

ustanowił ten fenomenalny rekord, który do dnia dzisiejszego nikt nie pobił. 

 

Pomiar skoku wykonywany jest od linii między plasteliną a belką, aż do ostatniego śladu na 

piasku. Wynik skoku mierzony jest pod kątem prostym. 

Zwykle podczas zawodów wszyscy zawodnicy wykonują trzy próby, a najlepszych ośmiu 

jeszcze trzy skoki finałowe. O zwycięstwie decyduje najdłuższa odległość w konkursie. 

Jeżeli dwóch zawodników uzyska taką samą odległość o pozycji decyduje odległość 

drugiego najdłuższego skoku każdego z nich.  

Technika przez lata bardzo się zmieniała. Udoskonalano ją. Na przykład, początkowo, 

skakano z ciężarkami, skakano też z miejsca. 
 

Skok w dal składa się z czterech faz: 

1. Rozbieg 
 

Rozbieg jest pierwszą czynnością, jaką wykonuje skoczek. Prędkość powinna płynnie 

narastać. Długość rozbiegu zawsze dobierana jest indywidualnie. Jednak powinien być na 

tyle długi, by skoczek osiągał przed momentem odbicia maksymalną prędkość biegu.  

https://pl.wikipedia.org/wiki/Plastelina


Technika biegu różni się od zwykłego biegania na bieżni. Zawodnik wyżej unosi kolana 

podczas biegu, tułów utrzymywany jest bardziej w pionie, zaś biodra są uniesione również 

wyżej. 

Przedostatni krok jest nieco wydłużony, natomiast ostatni – skrócony. Noga, którą skoczek 

stawia w miejscu odbicia jest umieszczona na całej stopie. Trzeba podkreślić, że jest niemal 

prosta w stawie kolanowym. Jeśli chodzi o tułów, to jest on lekko odchylony do tyłu. 

2. Odbicie 

Odbicie to druga z faz skok w dal. Rozpoczyna ją dość energiczny wyprost nogi odbijającej 

w stawach: biodrowym, kolanowym i skokowym. Noga wymachowa jest ugięta w kolanie.  

Zawodnik tak wykonuje wymach w górę, by udo było w położeniu poziomym. Ramię 

„wychodzi” bokiem w górę, zgodnie z nogą wymachową. Tułów jest trochę pochylony. 

Warto pamiętać, że to dwie pierwsze fazy warunkują długość lotu. Trzecia faza jest jedynie 

wynikiem wykonanych wcześniej czynności. To rozbieg i odbicie wpływają na długość skoku. 

3. Lot 

Lot to już trzecia faza. Trwa niezbyt długo, podobnie jak odbicie. Dwie pierwsze fazy mają 

ogromny wpływ na lot i z kolei potem długość całego skoku. Poza tym wpływają na to 

również prędkość rozbiegu, siła odbicia oraz kąt odbicia. 

Mamy trzy techniki fazy lotu, są to: 

 technika naturalna (kuczna) - skoczek przyjmuje w powietrzu pozycje kuczna 

 

 technika biegowa-skoczek wykonuje nogami ruchy zbliżone do kroków biegowych  

 

 



 

 technika piersiowa - pozycja lotu przypomina pozycje klęku 

 

4. Lądowanie 

W lądowaniu ważne jest jego rozpoczęcie, które rozpoczyna się kontaktem stóp z podłożem 

i zawodnik mocno ugina nogi w kolanach. Poza tym są różne sposoby lądowania. 

Sposoby lądowania: 

 Pełny przysiad i powstanie do przodu 

 Wślizg w piasek – w ślad zrobiony przez piasek 

 Lądowanie ze skrętem w bok w przód. 

Skok w dal to dyscyplina, której uprawianie niesie za sobą wiele korzyści, do których 

zaliczyć można: 

 wyrabianie świetnej kondycji, 

 ćwiczenie systematyczności, 

 poprawę pewności siebie, 

 naukę przegrywania i wygrywania, 

 naukę pokory, cierpliwości i determinacji, 

 naukę wiary w swoje możliwości. 

 

Opis techniki, krótką historię oraz przepisy skoku w dal znajdziecie również 

w poniższym linku:  https://www.youtube.com/watch?v=Wv1-VP3B_bI 

 

J. Trocha, K. Skrzypczyk 

 

Temat: Jak prawidłowo siedzieć przed komputerem - kształtowanie 

nawyku prawidłowej postawy. 

 
Z uwagi na to, że wszyscy – nauczyciele, uczniowie oraz rodzice więcej czasu 

spędzamy przed komputerem, postanowiliśmy zapoznać Was z filmem pokazowym – „ Jak 

prawidłowo siedzieć przed komputerem”. 

To całkiem normalne, że podczas kilkugodzinnej pracy za biurkiem twój kręgosłup ma dość. 

Szczególnie, jeśli fotel lub biurko nie są idealnie dopasowane do twoich potrzeb, ekran 

monitora jest na złej wysokości, czy na monitor pada niepotrzebnie światło.  

 
https://www.youtube.com/watch?v=RAgGz343tao&feature=youtu.be 

https://www.youtube.com/watch?v=Wv1-VP3B_bI
https://www.youtube.com/watch?v=RAgGz343tao&feature=youtu.be


 
Zbyt długie siedzenie przed komputerem może powodować dolegliwości kręgosłupa. 

Pamiętajcie, nawet łagodnych dolegliwości nie powinniśmy bagatelizować, ponieważ 

z czasem mogą one przerodzić się w groźne i bolesne schorzenia. 

Na szczęście, nawet jeśli nie masz czasu na regularne wizyty na siłowni lub na 

basenie, co obecnie i tak jest zakazane ze względu na epidemię COVID-19, możesz zadbać o 

swój kręgosłup.  Kilkuminutowe ćwiczenia przyniosą Ci niesamowitą ulgę i wzmocnią 

mięśnie kręgosłupa. W poniższym linku znajdziesz przykładowy zestaw ćwiczeń, który 

przyniesie ulgę twoim plecom, nawet nie wstając od biurka. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=UHW96-CWIhM 

Pamiętajcie o swoim zdrowiu , dbajcie o nie i jak najczęściej odrywajcie się od komputera 

J. Trocha, K. Skrzypczyk 

https://www.youtube.com/watch?v=UHW96-CWIhM

