
PRZEDMIOT: WYCHOWANIE FIZYCZNE 
KLASY: VIII  
TERMIN:  1.06. – 5.06.2020 r.  

Temat: Lekkoatletyka – rzut oszczepem – zasady  
i przepisy. Elementy techniczne w rzucie oszczepem.  
/2 jednostki lekcyjne/ 

 

Wiadomości teoretyczne: 

Rzut oszczepem – był już znany w Starożytności. Jest to jedna z konkurencji lekkoatletycznych.  

Jeśli chodzi o Nowożytne Igrzyska Olimpijskie, to mężczyźni konkurują ze sobą od 1908 roku,  
zaś kobiety od 1932 roku. Należy do konkurencji technicznych. Zawodnik /oszczepnik/ i zawodniczka 
/oszczepniczka/ rywalizują w rzucie oszczepem podczas igrzysk olimpijskich , mistrzostw Europy,  
mistrzostw świata oraz licznych mityngów lekkoatletycznych. Rzut oszczepem jest także rozgrywany 
w ramach rywalizacji w siedmioboju i dziesięcioboju.  

Przepisy 

Zawody w rzucie oszczepem rozgrywane są na rzutni 
lekkoatletycznej umiejscowionej na stadionie. Rozbieg przed 
rzutem wykonuje się z oznaczonego białymi liniami rozbiegu. 
Rozbieg może mieć maksymalnie 36,5 metra długości, a jego 
szerokość wynosi 4 metry. Jest on zakończony łukiem  
o promieniu 8 metrów. Łuk – czyli namalowana biała linia – 
ma 7 cm szerokości. Pole rzutu (tzw. promień) stanowi 
wycinek koła o kącie rozwarcia ok. 29° (wyznaczony na środku 
murawy).  

Zwycięzcą konkursu rzutu oszczepem zostaje zawodnik, który 
wykonał najdalszy rzut. Przekroczenie linii wyznaczającej 
koniec rozbiegu (nawet po wykonaniu rzutu) lub rzut poza 
wyznaczone pole (promień rzutu) powoduje jego nieważność 
(tzw. spalony). Podczas wykonywania rzutu oszczep należy 
trzymać za osznurowania. Próba zostaje uznana za ważną,  
jeśli oszczep wyląduje w polu rzutów i zostawi ślad od wbicia 
w miejscu wylądowania. 

Sprzęt - waga oszczepu 

MĘŻCZYŹNI:  

– do 15 roku życia (Młodzicy): 600 g 
– do 18 roku życia (Juniorzy Młodsi): 700 g 
– Juniorzy: 800 g 
– Seniorzy: 800 g 

KOBIETY: 
– wiek Juniorski i wyżej: 600 g  
– poniżej wieku Juniorskiego: 500 g 

 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Letnie_igrzyska_olimpijskie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Mistrzostwa_Europy_w_lekkoatletyce
https://pl.wikipedia.org/wiki/Mistrzostwa_%C5%9Bwiata_w_lekkoatletyce
https://pl.wikipedia.org/wiki/Mityng_lekkoatletyczny
https://pl.wikipedia.org/wiki/Siedmiob%C3%B3j_lekkoatletyczny
https://pl.wikipedia.org/wiki/Dziesi%C4%99ciob%C3%B3j_lekkoatletyczny
https://pl.wikipedia.org/wiki/Rzutnia_lekkoatletyczna
https://pl.wikipedia.org/wiki/Rzutnia_lekkoatletyczna
https://pl.wikipedia.org/wiki/Stadion


UWAGA: Konsekwencją rozwoju tej dyscypliny sportu były coraz dalsze rzuty zawodników  

i możliwość rzucenia oszczepu poza wyznaczone pole, co mogło stanowić zagrożenie dla osób 
przebywających na stadionie. Aby temu zapobiec, zmieniono konstrukcję oszczepu poprzez 
przesunięcie środka ciężkości, dzięki czemu zmniejszyła się długość rzutów. 

 

Technika – opis 

 

 

 

 

Początkową fazą rzutu oszczepem jest bieg po rozbiegu. Zawodnik trzyma oszczep nad barkiem,  
a jego grot pochylony jest ku dołowi. Sprzęt trzymany jest za osznurowanie. Po krótkim nabiegu 
oszczepnik/oszczepniczka przesuwa oszczep do tyłu i wykonuje trzy kroki tzw. przeplatanki.  
Jest to końcowa faza nabiegu polegającego na biegu skrzyżnym. W tym czasie ręka z oszczepem 
znajduje się w pozycji równoległej do rozbiegu. Grot oszczepu powinien znajdować się na wysokości 
oka. W momencie wyrzutu zawodnik wykonuje skręt tułowia w kierunku rzutu i odchyla tułów w tył. 
Ręka z oszczepem powinna wówczas tworzyć kąt ostry między podłożem a oszczepem.  
W tym momencie następuje wyrzut. Po rzucie wykonywany jest tzw. przeskok, czyli przeniesienie 
ciężaru ciała w celu wyhamowania przed linią kończącą rozbieg (jej przekroczenie oznacza 
nieważność próby). Niektórzy zawodnicy stosują do tego celu upadek na tartan. W momencie 
wyrzutu oszczep może osiągnąć prędkość nawet ok. 100 km/h. . 

 

 

 

 

Style rzutów oszczepem 

Wyróżniamy dwa style. Pierwszy to styl klasyczny, a drugi to styl hiszpański (charakteryzował się 
techniką obrotową, która przypominała rzut dyskiem. Został jednak on zakazany ze względu  
na zachowanie bezpieczeństwa). 

Elementy techniczne w rzucie oszczepem: 

1. pozycja wyjściowa 
2. faza rozbiegu 
3. pozycja wyrzutna 
4. faza wyrzutu 
5. faza utrzymania równowagi 
6. pozycja końcowa 

. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Obr%C4%99cz_ko%C5%84czyny_g%C3%B3rnej
https://pl.wikipedia.org/wiki/Oko


POZYCJA WYJŚCIOWA 

 CHWYT OSZCZEPU 

 Weź oszczep w dłoń, w sposób naturalny na osznurowaniu.  
Kciuk i palec są oparte na końcu osznurowania. 

 TRZYMANIE OSZCZEPU  

 Unieś rękę z oszczepem w górę. 

 Ugnij rękę w łokciu, dłoń miej na wysokości głowy i nad barkiem. 

 Oszczep i łokieć wskazują Ci kierunek rzutu. 

 Grot oszczepu skieruj lekko w dół. 

 USTAWIENIE NA ROZBIEGU 

 Ustaw się przodem do kierunku rzutu. 

 Przyjmij pozycję tzw. wykroczno-rozkroczną. 

.FAZA ROZBIEGU 

Faza ta odbywa się po linii prostej. 

 BIEGOWA 

 Podczas tej fazy rozwijasz prędkość początkową 

 BIEGOWO – SKOCZNOŚCIOWA 

 Wyprzedź oszczep i przyjmij tzw. pozycję wyrzutną 

 Rozbieg jest ograniczony dwoma znacznikami kontrolnymi 

 W chwili trafienia lewą nogą na znak kontrolny rozpoczynasz ostatnie pięć kroków  
w fazie wyrzutu. 

 Postaw nogę najpierw na piętę, rękę cofnij z oszczepem do tyłu, skręć tułów bokiem  
do kierunku rzutu. 

 Na trzy pierwsze kroki w strefie wyrzutu rozłóż cofnięcie ręki. Krok czwarty wykonaj  
z maksymalnie cofniętą ręką do tyłu. 

 Wyprzedź oszczep tzn. biodra i nogi wysuń maksymalnie daleko w przód. 

 Rękę i górną część tułowia odchyl jak najdalej w tył. 

 Czwarty krok jest charakterystyczny, wykonaj krok skrzyżny lub inaczej mówiąc przeplatankę. 
Prawą nogę wysuń daleko do przodu i skrzyżuj z lewą nogą. 

 Wyżej wymienione wyprzedzenie sprzętu kończy się poprzez przyjęcie tzw. pozycji 
wyrzutnej. 

 

 

 
 

 



POZYCJA WYRZUTNA 

 Ciężar ciała przenieś na nogę zakroczną, która jest 
mocno ugięta w kolanie. 

 Nogę wykroczną wyprostuj w stawie kolanowym.  
 Stopę nogi w zakroku ustaw bokiem do kierunku 

ruchu. 

 Tułów odchyl do tyłu.  
 Odwróć się lewym bokiem do kierunku rzutu i skręć 

możliwie daleko w prawą stronę. 

 Wyciągnij rękę rzucającą oszczep jak najdalej w tył. 

 Dłoń trzymającą oszczep odwróć grzbietowo do 
podłoża. 

 Noga w wykroku oraz tułów ustaw w linii prostej. 

FAZA WYRZUTU 

 Faza ta rozpoczyna się, gdy nogę wykroczną postawisz 
oporowo. 

 Rozpocznij wyprost nogi zakrocznej i równocześnie skręć 
stopę na zewnątrz, tak by położenie było równolegle  
do kierunku rozbiegu. 

 Prawe biodro przesuń wraz z tułowiem w górę i w przód. 

 Barki i biodra są do siebie równoległe, zaś prostopadłe  
do rozbiegu. 

 Przyjmij pozycję „napiętego łuku”  
 Wykonaj „atak” klatką piersiową, barkiem i ręką, która 

trzyma oszczep. 

 Trzymaj oszczep wysoko, łokieć poprowadź nad głową  
w przód. 

FAZA UTRZYMANIA RÓWNOWAGI 

 Wykonaj przeskok z nogi zakrocznej do przodu i kilka podskoków hamujących. 

POZYCJA KOŃCOWA 

 Opuść rozbieg nie przekraczając linii końcowej. 

UWAGA: Rzut oszczepem to lekkoatletyczne zawody podwyższonego ryzyka. Czasami wystarczy 

chwila nieuwagi i tragedia gotowa… 

„Ludzkie tarcze…” 

„To był rok 2007. Lipcowy wieczór na Stadio Olimpico w Rzymie. Elitarny mityng lekkoatletycznej 
Golden League właśnie wkraczał w kulminacyjny moment. Na bieżni startował bieg pań na 100 
metrów. W oddali konkurs prowadzili skoczkowie w dal, a na rozbiegu do rzutu oszczepem ustawiał 
się Tero Pitkämäki. Fin zrobił nabieg, rzucił, po czym zakończył występ efektownym padem na ręce. 
Oszczep leciał długo. Ale gdy w końcu się wbił, to nie w murawę a w plecy francuskiego skoczka w dal 
Salima Sdiri’ego, który przygotowywał się do kolejnych konkursowych prób. Tego dnia nie oddał już 
więcej skoku. Wypadek skończył się obrażeniami nerki i wątroby, oraz czterocentymetrową raną  
w prawym boku. Gorsze były jednak uszkodzenia psychiczne. Sdiri zapowiedział, że już nigdy więcej 
nie weźmie udziału w zawodach, jeśli w tym samym momencie na stadionie rozgrywany będzie  
rzut oszczepem”.  

Warto obejrzeć poniższy link – ku przestrodze. 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=10&v=JhT30Ov41_s&feature=emb_logo 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=10&v=JhT30Ov41_s&feature=emb_logo


Wiadomości praktyczne: 

 Ósmoklasisto!  

Polecam, abyś obejrzał/a krótki trening z 2017 r. – w roli głównej Marek Mucha – wtedy młody 
chłopak, który stawiał swoje pierwsze kroki…, a dziś polski lekkoatleta specjalizujący się w rzucie 
oszczepem. Tylko rok  później – od nagrania z nim treningu – czyli w 2018 roku, używając 
oszczepu o wadze 700 gram, został mistrzem Europy juniorów młodszych. Trening czyni 
mistrzem! 

https://www.youtube.com/watch?v=sSmjZiTK7u8      

Ponadto zapoznaj się z poniższymi linkami, dzięki  którym będziesz mógł/mogła pogłębić swoją 

wiedzę w praktyce… 

https://www.youtube.com/watch?v=4rKH1I4GZ_w   

https://www.youtube.com/watch?v=AusDqCfAmlQ 

https://www.youtube.com/watch?v=adpt5pqKMTw  

A na deser polecam obejrzeć ostatni filmik. Tym razem w roli głównej Jan Železný - pięć razy 

poprawiał rekord świata – jest aktualnym rekordzistą globu w rzucie oszczepem – wynik 98,48  

(25 maja 1996, Jena - Niemcy)  

https://www.youtube.com/watch?v=7GqhqmYjMpE    

 

 

Pozdrawiamy! 

Nauczyciele 

wychowania fizycznego 

B. Dąbrowska, I. Remisz 
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https://pl.wikipedia.org/wiki/Rzut_oszczepem
https://pl.wikipedia.org/wiki/Oszczep_(przyrz%C4%85d_sportowy)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Mistrzostwa_Europy_Junior%C3%B3w_M%C5%82odszych_w_Lekkoatletyce_2018
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