
Materiał do konkursu wiedzy gimnastycznej 

dla uczniów szkół podstawowych 
Gimnastyka jest matką wszystkich sportów, ponieważ podstawowe umiejętności 
gimnastyczne należy posiadać uprawiając jakąkolwiek inną dyscyplinę sportu. Dzieci 
uwielbiają się gimnastykować. Należy im tylko stworzyć możliwości i przeprowadzić 
przez podstawy ćwiczeń, zważając przede wszystkim na bezpieczeństwo podczas zajęć. 
Zapraszam do krótkiego kompendium wiedzy na temat sportów gimnastycznych. Niech 
ta pigułka gimnastyczna będzie jedyną tabletką połykaną powszechnie przez dzieci  
i młodzież. Piotr Skóra. 

Definicje: 

Gimnastyka - ćwiczenia cielesne uprawiane na niewielkiej przestrzeni w celach 
zdrowotnych, rehabilitacyjnych lub rekreacyjnych (np. gimnastyka poranna). To 
umiejętność władania własnym ciałem w czasie i przestrzeni. To większość ruchów, 
które codziennie wykonujemy, angażując w to pracę naszych mięśni. 

Sporty gimnastyczne - grupa sportów wyczynowych wywodzących się lub 
nawiązujących do tradycji gimnastycznej, jak: gimnastyka sportowa, gimnastyka 
artystyczna, akrobatyka sportowa i aerobik sportowy. 

Budowa zajęć ruchowych: - rozgrzewka z rozciąganiem (20 – 40 minut) 

                                         - zadanie główne (pokaz z objaśnieniem, nauka i doskonalenie) 

                                          - część uspokajająca (np. rozciąganie ok. 5 – 10 minut) 

Istotą pracy nad ciałem i aparatem ruchu jest wzmacnianie i rozciąganie mięśni. 
Najpierw wzmacniamy i rozgrzewamy mięśnie, a później je rozciągamy.  
Wzmacnianie: 
- lepiej w młodym wieku pracować nad siłą względną niż bezwzględną. Siła względna, to 
praca nad własnym ciałem, czyli stosunek siły do budowy i ciężaru ciała. Siła 
bezwzględna, to praca na siłowni z ciężarkami i na przyrządach. 
- nie powinno się zbytnio obciążać organizmu ćwiczeniami siłowymi. Lepiej pracować 
nad szybkością i siłą pracy mięśni, niż rozwojem ich masy, pamiętając zawsze o ich 
rozciągnięciu. 
- starać się wzmacniać wszystkie mięśnie, a nie skupiać się tylko na modnych partiach. 
Rozciąganie: gibkość jest to zdolność do wykonywania ruchów o dużej amplitudzie.  
- po dobrej rozgrzewce (czym mięsień cieplejszy, tym bardziej elastyczny) 
- najlepiej po rozgrzewce jako akcent, a na koniec zajęć jako rozciąganie główne 
- najpierw aktywnie (wymachy, odrzuty itp.), później pasywnie (z wykorzystaniem 
grawitacji, czy dociskanie przez współćwiczącego) 
- streching – napiąć, rozluźnić, rozciągnać 



Rozgrzewka 

Powinna być zawsze pierwszą i integralną częścią zajęć ruchowych. Należy pobiegać, 
poskakać, by zwiększyć i przyspieszyć pracę serca, a tym samym dotlenić mięśnie. 
Odpowiednia rozgrzewka zapobiega kontuzjom. Dla bezpieczeństwa należy ją 
prowadzić solidnie i stanowczo, by czuć, że się rozgrzewało. Starać się przewidzieć jakie 
części ciała będą najbardziej narażone na obciążenie, by nie zapomnieć ich rozgrzać (np. 
przed czworakowaniem rozgrzać nadgarstki, przed przewrotami szyję, przed slalomami 
stawy skokowe itp.)  

Trzeba zwracać szczególną uwagę na to, jak poprawnie i bezpiecznie podnosić ciężkie 
przedmioty, by uniknąć kontuzji kręgosłupa. Do podnoszenia ciężkich przedmiotów 
zawsze używajmy pracy mięśni nóg przez przysiad o prostych plecach, a nie skłon, by 
nie obciążać kręgosłupa lędźwiowego. 

Ćwiczenia kształtujące – to kanon ćwiczeń opatrzonych odpowiednią kolejnością  
w celu prawidłowego rozgrzania całego ciała. 
Kolejność ćwiczeń kształtujących: 
- ćwiczenia ramion (krążenia, wymachy, odrzuty, wznosy…) 
- ćwiczenia tułowia w płaszczyźnie strzałkowej w przód (skłony i opady w przód) 
- ćwiczenia nóg (przysiady) 
- ćwiczenia tułowia w płaszczyźnie czołowej (skłony boczne…) 
- ćwiczenia równoważne (wagi, stania na palcach, na jednej nodze…) 
- ćwiczenia tułowia w płaszczyźnie poprzecznej lub złożonej (skrętoskłony, skręty 
tułowia…) 
- ćwiczenia mięśni brzucha (brzuszki i pochodne) 
- ćwiczenia tułowia w płaszczyźnie strzałkowej w tył (ćwiczenia mięśni grzbietu) 
- ćwiczenia w podporach (podpory przodem, tyłem, bokiem, pompki…) 
- podskoki (obunóż, jednonóż, „pajacyki”) 
- dodatkowo rozgrzać nadgarstki i szyję!!! 

Anatomia 

Budowa kręgosłupa – szkielet osiowy chroniący rdzeń kręgowy. Składa się z 33 
kręgów. Posiada 4 krzywizny fizjologiczne w płaszczyźnie strzałkowej: lordoza szyjna i 
lędźwiowa oraz kifoza piersiowa i krzyżowa. Wszelkie krzywizny boczne zwane 
skoliozami, są krzywiznami patologicznymi. Szczególną uwagę podczas ćwiczeń należy 
zwrócić na staw szczytowo obrotowy, ponieważ ząb obrotnika (2 kręgu szyjnego) 
zabezpieczony jest tylko jednym więzadłem (?) i nagły, mocny ruch głową, lub uderzenie 
może spowodować jego uszkodzenie i ząb może nacisnąć na rdzeń kręgowy, co skutkuje 
paraliżem całego ciała. Z uwagi na budowę stawu szczytowo – obrotowego bezpieczniej 
jest wykonywać skłony głową w przód, tył, na boki oraz skręty, niż krążenia. 
Mięśnie posturalne, to mięśnie utrzymujące nasze ciało w pionie. To przede wszystkim 
mięśnie brzucha, grzbietu i pośladków. Wzmacnianie mięśni posturalnych to podstawa 
utrzymania prawidłowej postawy ciała. 
 
Ćwiczenia mięśni brzucha:  
- prawidłowe, bezpieczne brzuszki i ich odmiany 
- kołyska 
- siady skulone z leżenia tyłem 



- bananek 
- scyzoryki w leżeniu tyłem i bokiem 
- trzymanie niewidzialnej piłki 
Ćwiczenia mięśni grzbietu: 
 - skłony w tył z leżenia przodem 
- samoloty 
- unoszenie prostych nóg w leżeniu przodem 
Ćwiczenia mięśni pośladkowych: 
 - wymachy nóg w tył i w bok w klęku podpartym 
- unoszenie kolan w leżeniu przodem o nogach ugiętych 
 
ABC MAŁEGO GIMNASTYKA: 
 

1. Na zajęcia przychodzimy w obcisłym stroju, a dziewczynki mają związane włosy. 
Ćwiczymy boso lub w baletkach. 

2. Zajęcia zaczynają się od zbiórki przed prowadzącym i przywitania: „czołem!”. 
3. Na rozgrzewce stajemy tam, gdzie będziemy mieć wystarczająco miejsca do 

ćwiczeń. 
4. Gimnastyka jest sportem estetycznym, zatem należy pamiętać o czystości 

wykonywania elementów (nogi złączone, kolana proste, stopy w zgięciu 
podeszwowym). 

5. Cecha gimnastyczna – to zgięcie podeszwowe stóp (puent). 
6. Dbamy o prawidłową postawę ciała w trakcie całych zajęć. 
7. Podczas zajęć skupiamy się na sobie i własnym wykonaniu ćwiczenia, a nie na 

przeszkadzaniu i upominaniu innych. 

Podział przewrotów:  

w przód: skulony, do rozkroku, długi, o prostych złączonych nogach, lotny, wolny (salto 
w przód w pozycji skulonej) 

w tył: skulony, do rozkroku, o prostych złączonych nogach, do stania na rękach, wolny 
(kuczne salto w tył) 
 

Podpory: przodem, tyłem, bokiem.  
Wszystkie mogą być łukiem (np. mostek, to podpór łukiem leżąc tyłem).  
Ze względu na obciążenie obręczy barkowej rozróżniamy: 
podpory postawne (ręce są wyżej niż nogi)  
podpory leżąc (ręce i nogi na tej samej wysokości) 
podpory zwieszone (nogi wyżej niż ręce).  
Te ostatnie są najtrudniejsze, ponieważ najbardziej obciążają ramiona i obręcz barkową. 

 
 



Kierunki i rodzaje gimnastyki 

 

 

 

 

 



Gimnastyka podstawowa – ćwiczenia ogólnorozwojowe zaczynane od przedszkola  
z elementami małej akrobatyki, czyli przetoczenia, przewroty, podpory, czy skoki oraz 
ćwiczenia zwinnościowe. 

Gimnastyka artystyczna – zwana też gimnastyką przyborową (Rhytmic Gymnastics) 
jest uprawiana tylko przez dziewczęta. Rozróżniamy ćwiczenia taneczno-akrobatyczne 
oraz ćwiczenia z przyborami: skakanka, obręcz, piłka, maczugi i wstążka. 

Gimnastyka sportowa (Artistic Gymnastics) jest dyscypliną sportu, której istotą jest 
współzawodnictwo na przyrządach gimnastycznych. Przyrząd to coś na czym ćwiczymy, 
a przybór to coś, co bierzemy do ręki podczas ćwiczeń. Na dłonie zawodnicy mogą 
nakładać skórzane nakładki na przyrządach takich jak drążek, czy kółka, zabezpieczając 
skórę przed ocieraniem. By zwiększyć pewność chwytu smaruje się dłonie 
sproszkowaną substancją zwaną magnezją. 

Rys historyczny gimnastyki 

Początki gimnastyki można kojarzyć ze starożytną Grecją, jak wskazuje etymologia tego 
słowa, gdzie ideałem wychowania było kształtowanie ciała i duszy. Platon, twórca tej 
filozofii, przez słowa kalós kai agathós podkreślał w wychowaniu dwie cechy 
doskonałości: kalós (dzielność, sprawność), kształtowaną przez uprawianie gimnastyki 
oraz agathós (szlachetność, mądrość), rozwijaną przez naukę i sztukę, głównie muzykę. 
Tak zrodził się termin kalokagatia – czyli piękny i dobry. 

Polskie Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” 

Pierwszy okres działalności Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” obejmował lata 1867 
– 1906 i był czasem pracy organicznej na polu gimnastyki, oświaty, a także  wychowania 
patriotycznego. Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” organizowało pierwsze zawody  
w tej dyscyplinie. Pierwsze Mistrzostwa Polski w gimnastyce sportowej rozegrano  
w 1935r. 

FIG i PZG 

Międzynarodowa Federacja Gimnastyczna (FIG) powstała w 1881r. W 1896 roku 
gimnastyka znalazła się w programie pierwszych nowożytnych igrzysk olimpijskich 
 i jako jedna z nielicznych dyscyplin sportu była obecna na wszystkich Igrzyskach 
Olimpijskich.  

Polski Związek Gimnastyczny został przyjęty w 1947r. Związek opiekuje się gimnastyką 
sportową i artystyczną, a od stycznia 1999r. także akrobatyką sportową. 

Sędziowanie 

Wynik zawodów zależy od sumy ocen komisji sędziowskich. Ćwiczenia ocenia się wg 
specjalnych tabel dotyczących kompozycji, stopnia trudności i wykonania. Na ocenę 
najsilniej oddziaływują takie elementy, jak: wysoki poziom techniczny ćwiczenia, 
precyzja, duża amplituda ruchów i ogólna estetyka ruchu. 

Błędy techniczne oraz błędy postawy są podzielone na następujące cztery kategorie:  
błąd mały - 0.10 pkt. błąd średni - 0.30 pkt. błąd duży - 0.50 pkt. upadek - 1.00 pkt. 



Słownictwo gimnastyczne 

Skróty terminów gimnastycznych: 
dł. – dłoń 
g. – głowa 
kl. – klęk 
l. – lewy 

lż. – leżenie 
n. – noga 
nn. – nogi 
pr. – przedramię 

pr. r. – przedramiona 
p. – prawy 
post. – postawa 
poz. – pozycja 

r. – ramię 
rr. – ramiona 
rzk. – rozkrok 
sd. – siad 

st. – stopa 
sw. – swobodna 
t. – tułów 

wk. – wykrok 
zas. – zasadnicza 
zk. – zakrok 

 
 
 
Wybrane wybitne postacie świata gimnastyki: 
 
Wital Szczerba – Białorusin, startujący pod barwami Związku Radzieckiego. W 1992 
roku podczas igrzysk olimpijskich w Barcelonie zdobył 6 złotych medali i stał się 
multimedalistą olimpijskim trzecim na świecie pod względem zdobycia liczby medali 
podczas jednych igrzysk olimpijskich. 
 
Alexiej Nemov – Rosjanin, kolejny multimedalista igrzysk olimpijskich w Sydney 2000. 
Również zdobył 6 medali z czego dwa złote. 
 
Helena Rakoczy – polska gimnastyczka sportowa, mistrzyni świata oraz dwukrotna 
uczestniczka igrzysk olimpijskich (Helsinki 1952 r. oraz Melbourne 1956 r.) Trenowała  
w Wiśle Kraków i Koronie Kraków. 
 
Alina Kabajewa – rosyjska gimnastyczka artystyczna, jedna z najlepszych gimnastyczek 
świata. Złota medalistka igrzysk olimpijskich w Atenach w 2004 r. W ostatnich latach 
podejrzewana o związek z Wladimirem Putinem. 
 
Leszek Blanik – polski gimnastyk, który podczas igrzysk olimpijskich Sydney 2000 
zdobył brązowy medal, a w 2008 roku w Pekinie złoty medal w skoku przez konia. Jeden 
ze skoków jest nazwany jego nazwiskiem i należy do najtrudniejszej grupy ćwiczeń. Tym 
samym jest pierwszym polskim sportowcem, którego nazwiskiem nazwano element 
gimnastyczny: Blanik, czyli przerzut w przód i podwójne salto w przód w pozycji 
łamanej. 
 
 
Dawniej w sportach gimnastycznych najlepsi byli Rosjanie oraz Białorusini, Ukraińcy, 
Rumuni, Bułgarzy. Obecnie bliskowschodni zawodnicy rywalizują z mocnymi drużynami 
z dalekiego wschodu, tj. Chin, czy Japonii.  


