
PRZEDMIOT: wychowanie fizyczne 

KLASY: VIII  

TERMIN:  11.04. – 15.04.2020 r.  

Temat: Lekkoatletyka – szkolna drużynowa liga lekkoatletyczna. Kształtowanie 

szybkości, wytrzymałości, skoczności i siły. 
/2 jednostki lekcyjne/ 

 

Ósmoklasisto! Miesiąc maj, to miesiąc, w którym szkoły podstawowe przygotowują się co roku  

do zawodów lekkoatletycznych w ramach IGRZYSK MŁODZIEŻY SZKOLNEJ. Niestety COVID 19, w tym 

roku trochę pokrzyżował nam nasze plany. Chciałabym abyś zapoznał/a się z poniższymi wytycznymi, 

dotyczącymi Szkolnej Drużynowej Ligi Lekkoatletycznej. Po przeanalizowaniu nich, zastanów się,  

w jakiej konkurencji widziałbyś się w reprezentowaniu naszej szkoły. Szkoda tylko, że nie możemy 

potrenować razem i wspólnymi siłami wytypować naszą - z „trzynastki” -  szkolną drużynową ligę 

lekkoatletyczną. Czas jednak szybko płynie i już po wakacjach, startuje dla Was LICEALIADA, a w niej 

Szkolna Liga Lekkoatletyczna, gdzie zawody rozgrywane są w dwóch rzutach: jesiennym  

i wiosennym. Warto więc trzymać formę i nigdy się nie poddawać!  

 

Wiadomości teoretyczne: 

LEKKOATLETYKA - SZKOLNA DRUŻYNOWA LIGA LEKKOATLETYCZNA 

 I. Uczestnictwo: 

- drużynę stanowią uczniowie szkoły rocznik 2005 –2006; 
- oddzielnie zawody dla dziewcząt i chłopców; 
- zespół liczy maksymalnie 16 zawodników/-czek; 
- zawodniczka/k ma prawo startu w jednej konkurencji i sztafecie (z wyłączeniem biegów 600 m,  
1000 m K i M); 
- zespół musi wystawić co najmniej po dwóch zawodników w bloku: 

 biegi krótkie,  

 biegi średnie, 

 skoki, 

 rzuty. 
- lecz nie więcej niż 3 zawodników w 1 konkurencji.  
 
Szkoła ma prawo wystawić jedną sztafetę 4 x 100 m. 
 
Sposób realizacji: 
- biegi w seriach na czas 
- w konkurencjach technicznych po 4 próby 
 
 
 
 
 
 



 
II. Program zawodów 

Dziewczęta: 
 Biegi krótkie: 100 m, 300 m, 80 m przez płotki 

 Biegi średnie: 600 m, 1000 m 

 Skoki: skok w dal, skok wzwyż 

 Rzuty: rzut oszczepem (500 g), pchnięcie kulą (3 kg) 

 Sztafeta 4 x 100 m 

Chłopcy: 
 Biegi krótkie: 100 m, 300 m, 110 m przez płotki 

 Biegi średnie: 600 m, 1000 m 

 Skoki: skok w dal, skok wzwyż 

 Rzuty: rzut oszczepem (600 g), pchnięcie kulą (5 kg) 

 Sztafeta 4 x 100 m 

 

Rozstaw i wysokość płotków dla młodzika: 

 Dziewczęta –wysokość 76,2; rozstaw –12 –8 –12 

 Chłopcy –wysokość 91,4; rozstaw –13,60 –8,90 –16,30 

 

Biegi przez płotki 

(dystans, liczba i wysokość płotków, odległości) 

Dystans  
kategoria wiekowa 

Liczba płotków Wysokość płotków [cm] Odległość [m] 

      1* 2* 3* 
400 M sen., jun. 10 91,4 45,00 35,00 40,00 
400 M jun. mł. 10 83,8x 45,00 35,00 40,00 
400 K sen., jun, jun. mł. 10 76,2 45,00 35,00 40,00 
110 M sen. 10 106,7 13,72 9,14 14,02 
110 M jun. 10 99,1x 13,72 9,14 14,02 
110 M jun. mł. 10 91,4 13,72 9,14 14,02 
110 M młodzicy 10 91,4 13,60 8.90 16,30 
100 K sen., jun. 10 83,8x 13,00 8,50 10,50 
100 K jun. mł. 10 76,2 13,00 8,50 10,50 
80 K młodziczki 8 76,2 12,00 8,00 12,00 
100 M chłopcy st. 10 83,8x 13,00 8,50 10,50 
200 K i M 10 76,2 18,29 18,29 17,10 
  80 M chłopcy mł. 8 83,8x 12,00 8,00 12,00 
  80 K dziewczęta st. 8 76,2 11,50 7,50 16,00 
  60 K dziewczęta mł. 6 68,6 11,00 7,00 14,00 

1* - od linii startu do pierwszego płotka, 2* - między płotkami, 3* - od ostatniego płotka do 
linii mety. 

 

 



III. Punktacja 

-osiągnięte w bezpośredniej rywalizacji wyniki przelicza się na punkty wg tabel punktowych PZLA; 

-na wynik drużyny składa się 12 (lub mniej) najlepszych rezultatów tj. po 2 najlepsze wyniki z każdego 

z bloków (szybkościowy, wytrzymałościowy, skocznościowy, rzutowy) oraz 4 najlepsze z pozostałych; 

-przy jednakowej liczbie punktów uzyskanych przez szkoły zajmujące miejsca od I do III o wyższej 

lokacie decyduje wynik przeliczony na punkty najlepszego zawodnika, jeżeli to nie wyłoni I –III 

miejsca, to kolejno wyniki kolejnych zawodników; 

-sztafeta 4x100 m nie jest obowiązkowa i jest traktowana jako każdy inny wynik; 

-w przypadku nieobstawienia minimum 2 osobami, któregoś z bloków, zespół jest dopuszczany  

do zawodów, ale za brak wyniku, otrzymuje „0”punktów.  

Wiadomości praktyczne: 

W poniższych linkach znajdziesz serie ćwiczeń na rozwinięcie swojej  szybkości, wytrzymałości, 

skoczności i siły: 

https://www.youtube.com/watch?v=THgS00n_wYk 

https://www.youtube.com/watch?v=F2MS1hZFER4 

https://www.youtube.com/watch?v=C9KOlbwWlx0 

https://www.youtube.com/watch?v=UzI-JPj4bec 

https://www.youtube.com/watch?v=-N6gDEccT3o 

WAŻNE! Do tej pory miałaś/eś zadane 4 prace domowe z wychowania fizycznego - w ramach 

zdalnego nauczania, które podlegają ocenie! Niestety bardzo duża ilość uczniów klas ósmych,  

nie odesłała w dalszym ciągu - dwóch pierwszych prac domowych, których termin minął  

30 kwietnia. Zasady oceniania prac w nauczaniu zdalnym miałaś/eś podane kilka tematów wcześniej. 

Ponieważ duża część uczniów nie odsyła prac /z różnych przedmiotów/w terminie, do zasad 

obowiązujących w SP13, dodano kolejną zasadę oceniania: jeżeli uczeń nie odeśle pracy domowej 

wciągu dwóch tygodni po terminie – otrzymuje ocenę „niedostateczną”. Ósmoklasisto… Twój termin 

kończy się 14 maja! 

Lp. 
Data 

zadanych 
prac 

Tematyka pracy domowej 
Termin 

nadsyłania prac 
domowych 

1. 20 kwietnia Tabela: pomiary tętna spoczynkowego i wysiłkowego – 7 dni do 30 kwietnia 

2. 20 kwietnia Wyjaśnienie słów: tachykardia i bradykardia do 30 kwietnia 

3. 4 maja Quiz: „szczęśliwa trzynastka” do 15 maja 

4. 4 maja Praca pisemna: „Mój autorytet w sporcie…” do 15 maja 

 

Pozdrawiamy! 

Nauczyciele wychowania fizycznego 

B. Dąbrowska, I. Remisz 
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