
PRZEDMIOT: wychowanie fizyczne

KLASY: VIII  

TERMIN:  25.05. – 29.05.2020 r. 

Temat: RMT – polski taniec
Krok podstawowy i figury tańca narodowego
/2 jednostki lekcyjne/ 

 

Ósmoklasisto! 29 maja 2020 r. 

miałaś/eś być królową/królem balu „ósmoklasisty”…
Dlatego motto w tym tygodniu brzmi: 
 
Taniec i wszelkie okoliczności z zabawą taneczną związane były i pozostaną 
częścią życia towarzyskiego i uczuciowego wszystkich ludzi, szczególnie zaś tych, k
w krąg obyczajów społecznych wstępują.
pierwszych swoich kroków tanecznych w dziedzinę towarzyskiego, wcale nie łatwego życia.
Taniec jest obecnie czymś znacznie więcej niż karnawałową 
w każdej porze roku, na balach
na przyjęciach prywatnych. Taniec stał się obowiązkiem towarzyskim, 
Minęły czasy, kiedy był przywilejem i domeną ludzi młodych. 
wiek. Tańczyć może każdy, kto potrafi chodzić. Pamiętajmy, że 
atrakcyjnym wypoczynkiem po pracy i nauce
towarzyskie. Pamiętajmy również, że 
 
Polonez otwierał, a czasami także zamykał wszelkiego rodzaju uroczyste bale.
natężeniem w poszczególnych okresach historycznych trwa do dziś i polonez także współcześnie 
towarzyszy ważnym uroczystościom. Szczególnie obyczaj ten kultywowany jest podczas balów 
studniówkowych, które zwyczajowo inauguruje uroczys
 
Dla dużej części polskiej młodzieży jest to pierwszy i niestety nierzadko jedyny kontakt z tym polskim 
tańcem narodowym. A szkoda. 
na świecie z Polską i Polakami
również na innych uroczystościach np. 
 

Wiadomości teoretyczne:

Polonez – historia tańca

Polonez - zaliczany do polskich tań
i tańczony był na dworach magnackich i szlacheckich jako wyraz oddania hołdu, szacunku królowi 
czy też starszyźnie. W muzyce ludowej w zależności od regionu 
powolny, wielki, gęsi, chmielowy.
weselnych. Nazwa Polonez powstała ok. roku 1730
Zaczęto go określać z francuskiego danse polonaise, czyli 
 

Polonez – opis tańca 

Polonez jest tańcem korowodowym,
poloneza brzmi „chodzony” i trafnie oddaje jego charakter 
chodzeniu w parach po liniach krętych i prostych wyznaczanych przez prowadzącego.
jest tańcem zespołowym. Ma charakter uroczysty. Tańczony dostojnie krokiem posuwistym 
i płynnym. Kroki poloneza są utrzymane w tempie umiarkowanym lub wolnym.

wychowanie fizyczne 

  

olski taniec narodowy – polonez.  
i figury tańca narodowego. 

2020 r.  

balu „ósmoklasisty”…  
otto w tym tygodniu brzmi: Tańczyć może każdy!  

i wszelkie okoliczności z zabawą taneczną związane były i pozostaną 
i uczuciowego wszystkich ludzi, szczególnie zaś tych, k

w krąg obyczajów społecznych wstępują. Pamiętaj o tym ósmoklasisto, zwłaszcza przy okazji 
kroków tanecznych w dziedzinę towarzyskiego, wcale nie łatwego życia.

jest obecnie czymś znacznie więcej niż karnawałową rozrywką. Tańczymy
na balach i zabawach, na wczasach, w lokalach i na świeżym powietrzu, 

na przyjęciach prywatnych. Taniec stał się obowiązkiem towarzyskim, trudno się obejść bez niego.
ywilejem i domeną ludzi młodych. Teraz tańczą wszyscy
, kto potrafi chodzić. Pamiętajmy, że taniec jest doskonałą rekreacją

po pracy i nauce, że wnosi on pogodny nastrój, ułatwia życie 
zyskie. Pamiętajmy również, że taniec odmładza! Dlatego uczmy się tańczyć

otwierał, a czasami także zamykał wszelkiego rodzaju uroczyste bale. Tradycja ta, z różnym 
natężeniem w poszczególnych okresach historycznych trwa do dziś i polonez także współcześnie 
towarzyszy ważnym uroczystościom. Szczególnie obyczaj ten kultywowany jest podczas balów 
studniówkowych, które zwyczajowo inauguruje uroczyste odtańczenie poloneza.

Dla dużej części polskiej młodzieży jest to pierwszy i niestety nierzadko jedyny kontakt z tym polskim 
tańcem narodowym. A szkoda. Polonez, jak żaden inny taniec rozpoznawany i utożsamiany jest 

świecie z Polską i Polakami, dlatego warto znać jego genezę i po prostu 
wnież na innych uroczystościach np. na balu „ósmoklasisty”… we własnym domu…

Wiadomości teoretyczne: 

historia tańca 

aliczany do polskich tańców narodowych. Powstał na przełomie XVI i XVII wieku
i tańczony był na dworach magnackich i szlacheckich jako wyraz oddania hołdu, szacunku królowi 
czy też starszyźnie. W muzyce ludowej w zależności od regionu określany 

wielki, gęsi, chmielowy. Na wsiach polskich tańczony był głównie w czasie obrzędów 
weselnych. Nazwa Polonez powstała ok. roku 1730, gdy taniec ten stał się znany na salonach Europy. 

aczęto go określać z francuskiego danse polonaise, czyli taniec polski. 

 

tańcem korowodowym, utrzymanym w metrum trójdzielnym. Staropolska nazwa 
poloneza brzmi „chodzony” i trafnie oddaje jego charakter – taniec ten polega bowiem na dostojnym 
chodzeniu w parach po liniach krętych i prostych wyznaczanych przez prowadzącego.

Ma charakter uroczysty. Tańczony dostojnie krokiem posuwistym 
Kroki poloneza są utrzymane w tempie umiarkowanym lub wolnym.

i wszelkie okoliczności z zabawą taneczną związane były i pozostaną niezmiernie ważną 
i uczuciowego wszystkich ludzi, szczególnie zaś tych, którzy dopiero  

, zwłaszcza przy okazji 
kroków tanecznych w dziedzinę towarzyskiego, wcale nie łatwego życia. 

Tańczymy przy każdej okazji,  
i zabawach, na wczasach, w lokalach i na świeżym powietrzu,  

trudno się obejść bez niego. 
Teraz tańczą wszyscy, bez względu na 

taniec jest doskonałą rekreacją, 
, że wnosi on pogodny nastrój, ułatwia życie 

Dlatego uczmy się tańczyć… np. poloneza! 

Tradycja ta, z różnym 
natężeniem w poszczególnych okresach historycznych trwa do dziś i polonez także współcześnie 
towarzyszy ważnym uroczystościom. Szczególnie obyczaj ten kultywowany jest podczas balów 

te odtańczenie poloneza. 

Dla dużej części polskiej młodzieży jest to pierwszy i niestety nierzadko jedyny kontakt z tym polskim 
rozpoznawany i utożsamiany jest  

znać jego genezę i po prostu umieć go zatańczyć 
na balu „ósmoklasisty”… we własnym domu… 

przełomie XVI i XVII wieku 
i tańczony był na dworach magnackich i szlacheckich jako wyraz oddania hołdu, szacunku królowi  

 był jako chodzony, 
h polskich tańczony był głównie w czasie obrzędów 

się znany na salonach Europy. 

utrzymanym w metrum trójdzielnym. Staropolska nazwa 
taniec ten polega bowiem na dostojnym 

chodzeniu w parach po liniach krętych i prostych wyznaczanych przez prowadzącego. Polonez  
Ma charakter uroczysty. Tańczony dostojnie krokiem posuwistym  

Kroki poloneza są utrzymane w tempie umiarkowanym lub wolnym.  



Polonez – postawa taneczna

Pary taneczne ustawiają się jedna za drugą.
po lewej stronie tancerki. Oboje zwracają się twarzami do kierunku tańca. 
tancerki i podtrzymuje ją. Połączone w ten sposób ręce wysuwają nieco  do przodu, równolegle 
do posadzki lub na wysokość piersi. Ramiona zginają lekko w łokciach, aby tworzyły łagodną linię 
owalu. Ręce zewnętrzne, nie połączone dłońmi, 
ręką suknię, a tancerz oprzeć lewą dłoń na biodrze. 
głowy dumnie wzniesione, aby podkreślały podniosły, uroczysty styl tańca.

Polonez – krok podstawowy

Na „raz” partnerzy lekko uginają kolano
(mężczyzna) stopę. Pierwszy krok w takcie ma być najdłuższy, mocny, ze zdecydowanym 
przeniesieniem ciężaru ciała. Dwa pozostałe kroki

Istotnym elementem poloneza są ukłony.
przez tancerza i tancerkę, zwykle 
ale najczęściej w momencie rozdzielania się poszczególnych par, przy łączeniu się tancerzy i tancerek 
w pary oraz przy mijaniu się rzędami czy szeregami.

Zobacz podstawowe kroki poloneza

https://www.youtube.com/watch?v=fbq187_

Polonez – figury i układy

Krok podstawowy poloneza urozmaicany jest 
tworząc układ. Do bardziej znanych figur poloneza należą: ustawienie czwórkami, taniec w kole, wąż, 
spirala, mijanka, tunel oraz korowód. Podczas nich pary taneczne rozdzielają się, łączą, chodzą 
wężykiem, mijają się w rzędach. 

Obejrzyj, jak wyglądają figury zesp

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

 
 
A.H. Franks – historyk tańca towarzyskiego
tak jak w polonezie, łączyłoby się 
 

Ósmoklasisto! Zaproś na swój bal „ósmoklasisty” wszystkich domowników… 

będzie, tym Wasz polonez będzie bardziej rodzinny…
aby ktoś z domowników wypowiedział 
 
A oto najpiękniejsza muzyka - Bartosz
tylko zamknąć oczy… 
 

https://www.youtube.com/watch?v=dnSKRaz8xiY

 

 

postawa taneczna 

jedna za drugą. Tancerze ustawiają się bokiem do siebie.
Oboje zwracają się twarzami do kierunku tańca. Tancerz 

Połączone w ten sposób ręce wysuwają nieco  do przodu, równolegle 
do posadzki lub na wysokość piersi. Ramiona zginają lekko w łokciach, aby tworzyły łagodną linię 

, nie połączone dłońmi, swobodnie opuszczone. Tancerka może ująć prawą 
ręką suknię, a tancerz oprzeć lewą dłoń na biodrze. Sylwetki tańczących muszą być

aby podkreślały podniosły, uroczysty styl tańca. 

krok podstawowy 

uginają kolano i wysuwają do przodu prawą (kobieta)
Pierwszy krok w takcie ma być najdłuższy, mocny, ze zdecydowanym 

Dwa pozostałe kroki (na „dwa” i na „trzy”) są krótsze

Istotnym elementem poloneza są ukłony. Jest to skinienie głową wykonywane jednocześnie 
ez tancerza i tancerkę, zwykle „na raz” w takcie. Można stosować je w każdym fragmencie tańca, 

ale najczęściej w momencie rozdzielania się poszczególnych par, przy łączeniu się tancerzy i tancerek 
w pary oraz przy mijaniu się rzędami czy szeregami. 

podstawowe kroki poloneza 

https://www.youtube.com/watch?v=fbq187_-Eqg 

figury i układy 

Krok podstawowy poloneza urozmaicany jest licznymi figurami, które tancerze wykonują zespołowo
Do bardziej znanych figur poloneza należą: ustawienie czwórkami, taniec w kole, wąż, 

spirala, mijanka, tunel oraz korowód. Podczas nich pary taneczne rozdzielają się, łączą, chodzą 
 

Obejrzyj, jak wyglądają figury zespołowe poloneza 

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

historyk tańca towarzyskiego – twierdził, że nie zna żadnego innego tańca, w którym
łączyłoby się tyle powabu, uroku, powagi i czaru. 

Zaproś na swój bal „ósmoklasisty” wszystkich domowników… 

, tym Wasz polonez będzie bardziej rodzinny… Przed rozpoczęciem swojego 
wypowiedział magiczne słowa: „panowie proszą panie do poloneza”

Bartosz Chajdecki Polonez – która sama Cię poprowadzi, wystarczy 

https://www.youtube.com/watch?v=dnSKRaz8xiY 

iają się bokiem do siebie. Tancerz  
Tancerz ujmuje lewą dłoń 

Połączone w ten sposób ręce wysuwają nieco  do przodu, równolegle  
do posadzki lub na wysokość piersi. Ramiona zginają lekko w łokciach, aby tworzyły łagodną linię 

Tancerka może ująć prawą 
muszą być wyprostowane, 

prawą (kobieta) lub lewą 
Pierwszy krok w takcie ma być najdłuższy, mocny, ze zdecydowanym 

są krótsze, łagodniejsze. 

Jest to skinienie głową wykonywane jednocześnie  
w takcie. Można stosować je w każdym fragmencie tańca, 

ale najczęściej w momencie rozdzielania się poszczególnych par, przy łączeniu się tancerzy i tancerek 

które tancerze wykonują zespołowo 
Do bardziej znanych figur poloneza należą: ustawienie czwórkami, taniec w kole, wąż, 

spirala, mijanka, tunel oraz korowód. Podczas nich pary taneczne rozdzielają się, łączą, chodzą 

że nie zna żadnego innego tańca, w którym 

Zaproś na swój bal „ósmoklasisty” wszystkich domowników… Czym Was więcej 

swojego tańca pamiętaj,  
„panowie proszą panie do poloneza”…  

która sama Cię poprowadzi, wystarczy 

https://www.youtube.com/watch?v=fbq187_-Eqg
https://www.youtube.com/watch?v=d_tvfCGqTGc
https://www.youtube.com/watch?v=dnSKRaz8xiY


Zadanie – praca domowa – dla chętnych!!!  

 
Jeżeli jesteś zainteresowana/ny dodatkową oceną z w-f, /albo masz coś na sumieniu…  

np. nie przesłałaś/eś prac wcześniejszych (a było ich cztery), przez co dokonałaś/eś wyboru - 

otrzymanie ocen „niedostatecznych”, a chcesz choć w niewielkim stopniu naprawić swój błąd/: 

 

 znajdź 7 figur poloneza: nazwę i ich objaśnienia, które przyślij na e-mail wf8sp13@wp.pl 

dopisując IMIĘ, NAZWISKO I KLASA - najpóźniej do 29 maja – do godz. 17:00…, ani minuty 

później, bo potem: „poloneza czas zacząć!”  

 

Powodzenia! :) 

Nauczyciele wychowania fizycznego: B. Dąbrowska, I. Remisz 

 

mailto:wf8sp13@wp.pl
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