
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Edward Mleczko  Wacław Mirek 
 

 
 

CHÓD SPORTOWY                  
 

pod redakcją Edwarda Mleczki 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 



 

CHÓD SPORTOWY 

 

Kolebką chodu sportowego jest Anglia. Na wyspach brytyjskich chodziarze już w 1867 

roku zorganizowali mistrzostwa kraju. Pierwotne nazywano omawianą konkurencję lekkoat-

letyczną po łacinie: „pedestrianimus”, a później po angielsku: „walking”. Przez szereg lat 

uprawiano ją bez ściśle sprecyzowanych zasad. Stosowany wówczas sposób przemieszczania 

się można zaliczyć według obecnie obowiązujących kryteriów do pewnego rodzaju marszo-

biegu.  

Pod koniec XIX „walking” cieszył się w Europie i w Ameryce dużą popularnością. Za-

wody rozgrywano na bardzo długich dystansach. Często były wieloetapowe. W latach 1867-

1878 do ich popularyzacji przyczynił się Amerykanin E.P. Westone. Napisał kilka rozpraw 

metodycznych i teoretycznych na temat uprawiania chodu. Znalazł się jednak na kartach hi-

storii sportu dzięki ustanowionemu przez siebie swoistego rekordowi. W ciągu 26 dni prze-

szedł  1493 mil (około 2413 kilometrów)!  

W XX wieku zmieniano często technikę chodu sportowego. Po raz pierwszy zbliżony 

sposób przemieszczania się do stosownego obecnie zaprezentował Szwajcar, A. T. Schwab. 

Jeszcze do niedawna taką technikę nazywano po niemiecku „Schwabstillen”. Można było w 

niej dostrzec takie elementy, jak: prostoliniowe ustawienie stopy, wydłużanie kroku poprzez 

skręt miednicy, naprzemianstronną pracę ramion względem pracy miednicy i kończyn dol-

nych. Od tej pory charakterystyczny ruch miednicy wokół płaszczyzny pośrodkowej ciała jest 

właściwością odróżniającą marsz od techniki sportowej. W okresie międzywojennym wpro-

wadzano szereg modyfikacji do stylu Schwaba. Dzięki nim można było zauważyć narodowe 

cechy chodu sportowego. We Włoszech zwracano uwagę na przesadny ruch bioder na boki. 

Szwedzi akcentowali długość kroku z mało aktywnym skrętem tułowia. Łotysze - inaczej - 

przywiązywali dużo uwagi do  aktywnego ruchu miednicy i ramion. 

Obecnie zunifikowano technikę chodu sportowego. W sposobie przemieszczania się 

chodziarze zwraca się uwagę na naturalność i swobodę ruchów. Każdy chodziarz dąży do 

wykorzystania w sposób optymalny możliwości funkcjonalne organizmu oraz cechy budowy 

ciała. Możliwości w tym względzie ograniczają prawidłowości mechaniki ruchu nazywanego 

chodem oraz przepisy sportowe. 

Według przepisów IAAF, za chód sportowy uważa się: „(…) posuwanie się do przodu 

krokami, z zachowaniem stałego kontaktu z ziemią w taki sposób, iż nie jest widoczna gołym 

okiem utrata kontaktu z podłożem. Noga wykroczna musi być wyprostowana (tzn. nie ugięta 



 

w kolanie) od momentu postawienia tej nogi na ziemi do momentu uzyskania przez nią pozy-

cji pionowej”.  

Nieprzestrzeganie wymienionych zasad prowadzi do dyskwalifikacji zawodnika. Cho-

ciaż czynności podejmowane przez zawodników są zgodne z przepisami, to często decyzje 

sędziów, oparte na ich subiektywnym odczuciu („(...) nie jest widoczna gołym okiem utrata 

kontaktu z podłożem”), wywołują dyskusje i budzą wątpliwości. W związku z tym, zasady 

rywalizacji nie są w chodzie sportowym tak wymierne i jednoznaczne jak w innych konku-

rencjach lekkoatletycznych.  

Chód jest olimpijską konkurencją lekkoatletyczną od 1908 r. Do programu londyńskich  

Igrzysk. Rozegrano wówczas zawody na dystansie 3500 m oraz 10 mil (16090 m). Złoty me-

dal zdobył na obu dystansach  Brytyjczyk G. Warner. Na kolejnych Olimpiadach wprowa-

dzono chód na 10 km. Później (w 1932 r.) wydłużono dystans do 50 km. Od 1948 r. (drugie 

Igrzyska Olimpijskie w Londynie) w programie Igrzysk Olimpijskich (wyjątkiem 1976 r.1) 

znalazły się dwa dystanse: krótszy – początkowo 10 km (Olimpiady 1948 i 1952), a później 

już tylko 20 km (debiut olimpiada w 1956 r.) i dłuższy – 50 km. 

Kobiety włączyły się do rywalizacji w omawianej konkurencji lekkoatletycznej dopiero 

pod koniec XX wieku. Zadebiutowały na Olimpiadzie w 1992 r. w Barcelonie w chodzie na 

10 km. Obecnie do klasycznych (olimpijskich) dystansów zalicza się chód na 20 km kobiety i 

mężczyźni oraz 50 km mężczyzn i na obu rejestruje się rekordy świata (na szosie). Zawody 

rozgrywane są także na wielu jeszcze innych dystansach podstawowych i nietypowych na 

stadionie, szosie i w hali.  

Przez szereg lat znaczące sukcesy odnosili zawodnicy radzieccy, niemieccy i meksykań-

scy. Duży wkład do dorobku teorii i praktyki treningu wnieśli polscy szkoleniowcy (J. 

Hausleber, E. Ornoch, T. Kasprzyk, T. Chmielewski, K. Kisiel). Dzięki ich doświadczeniu 

powstała tzw. „polska szkoła treningu chodu sportowego”. Jednak najwięcej sławy polskiej 

myśli treningowej przysporzył chodziarz wszech czasów, Robert Korzeniowski. W swojej 

karierze sportowej osiągnął najwyższy poziom światowy. Jak dotąd nikt mu nie dorównał. 

Spośród sukcesów polskiego zawodnika za najważniejsze można uważać: trzy tytuły Mistrza 

Świata, cztery złote medale olimpijskie w chodzie: na 50 km (Atlanta 1996, Sydney 2000 

Ateny 2004) i na 20 km (Sydney 2000), dwa tytuły mistrza Europy, rekordy świata na 50 km. 

Niewątpliwie przyczyniły się one do spopularyzowania chodu sportowego w naszym kraju i został 

jego nobilitacji do rangi konkurencji godnych uprawiania wyczynowo i rekreacyjnie („walking”czy 

ostanio „nordie walking”).  Obecnie   
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 Rozegrano tylko chód na 20 km. 



 

R. Korzeniowski wspiera polską myśl szkoleniową polskich chodziarzy i chodziarek i popula-

ryzuje własne koncepcje treningowe oraz organizacyjne naboru i selekcji do omawianej kon-

kurencji lekkoatletycznych.  

Aktualnymi (na koniec 2006 roku) rekordzistami świata są: na 50 km reprezentant Au-

stralii N. Deakes (3:35:47) i na 20 km J. Pérez z Ekwadoru (1:17:21) oraz O. Iwanowa z Rosji 

(1:26:52.3). Rekord Europy na 50 km należy do R. Korzeniowskiego (3:36:03) i na 20 km do 

O. Iwanowej oraz Hiszpana J. R. Fernándeza (1:17:22) 

Rekordzistami Polski są: R. Korzeniowski na 50 km, 20 km (1:18:22) i S. Korzeniow-

ska na 20 km (1:30:31).   

 

Piśmiennictwo: [2, 44, 47, 48] 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 



 

TECHNIKA 

 

 
 
Ryc. 1. Kolejność faz ruchu w chodzie sportowym 

 
 

Wieloletnie doświadczenia teorety-

ków i praktyków sportu doprowadziły już 

do poznania takich cech cyklicznego ruchu 

lokomocyjnego, nazywanego chodem, któ-

re pozwalają (zgodnie z przepisami spor-

towymi) rozwiązać określone zadanie (np. 

pokonać dystans 20 czy 50 km) w sposób 

ekonomiczny (wykorzystać racjonalnie 

potencjał energetyczny) oraz skuteczny 

(osiągnąć jak najlepszy wynik sportowy). 

Sposób przemieszczania się zawodników 

uprawiających obecnie omawianą konku-

rencję lekkoatletyczną różni się, nie tylko 

od biegu, ale także od marszu. 

Z biegiem łączy go podwójny krok, 

uważany za cykl ruchowy. Po jego realiza-

cji wszystkie części ciała powracają do 

sytuacji wyjściowej. W obu formach lo-

komocji każda kończyna staje się na prze-

mian podporową (oporową) i wymachową 

(zamachową). Najważniejszą różnicę sta-

nowi cykliczne występowanie w biegu 

fazy lotu. W chodzie sportowym nie ma 

jej. Istnieje bezwarunkowy wymóg utrzy-

mania ciągłego kontaktu z podłożem.  

Pomimo wielu cech wspólnych chód 

sportowy różni się także od marszu. Wy-

różnia go m. in.: duża szybkość przemiesz-

czania się, wysoka częstotliwość kroków, 

większa ich długość, wyprost nogi w sta-

wie kolanowym trwający od momentu jej 

postawienia na podłoże do osiągnięcia 

przez kończynę fazy pionu, obszerniejsze 

ruchy miednicy wokół jej osi, bardzo ak-

tywny ruch ramion w kierunku przednio 

tylnym, krótszy czas trwania jedno i dwu-

podporowej fazy, prostoliniowość usta-

wiania stóp, mniejsze poziome i pionowe 

oscylacje środka ciężkości ciała. Uprawia-

nie chodu sportowego stawia zawodnikom 

bardzo wysokie wymagania nie tylko kon-

dycyjne, ale nade wszystkim koordynacyj-

ne. Stwarzają one bazę potrzebną do opa-

nowania niezbędnych umiejętności powa-

lających na uczestnictwo w zawodach 

sportowych. Poniżej zostaną omówione 

podstawowe cechy techniki chodu sporto-

wego, które warunkują efektywne wyko-

nanie zadana ruchowego zgodnie z przepi-

sami sportowymi oraz prawidłowościami 

biomechanicznymi. 



 

Podstawowe cechy chodu sportowego 

Za najważniejsze wskaźniki racjonalnej 

techniki ruchu w omawianej konkurencji 

lekkoatletycznej można przyjąć: 

- Stały, nieprzerwany kontakt kończyn 

dolnych z podłożem, 

- W fazie rozpoczęcia przedniego pod-

poru piętą nogi wymachowej, wyraźny 

jej wyprost w stawie kolanowym  

- Minimalizacja oporu ciężaru ciała 

przez aktywną pracę stopy nogi wyma-

chowej w momencie jej postawienia na 

podłożu, 

- Sprawne przetaczanie stopy z pięty na 

palce, umożliwiające utrzymanie wy-

prostu w stawie kolanowym nogi po-

stawnej do osiągnięcia przez nią fazy 

pionu, 

- Płaski, długi krok, 

- Optymalne relacje między długością i 

częstotliwością kroków, 

- Prostolinijne ustawienie stóp, 

- Naprzemianstronna praca kończyn 

górnych barków, pasa biodrowego i 

nóg. 

Wynika z tego, że efekt w chodzie sporto-

wym będzie zależeć od właściwego skoor-

dynowania pracy wielu elementów struktu-

ry przebiegu ruchu. Na ich znaczenie zo-

stanie zwrócona uwaga poniżej.  

Cykliczność ruchu kończyn dolnych 

W chodzie sportowym, podobnie jak 

w marszu, występują na przemian jedno i 

dwupodporowe fazy. W czasie podwójne-

go cyklu ruch każdej kończyny osiąga 

cztery etapy: (odbicia, tylnego wahadła, 

przedniego wahadła, postawienia stopy), 

(postawienie stopy, przedniego oporu, tyl-

nego oporu, odbicia) - (ryc. 1). Między 

fazami: 1. i 2. oraz 3. i 4. wahadłowy ruch 

kończyn przechodzi przez płaszczyznę 

prostopadłą do podłoża („osiąga moment 

pionowy”). 

Należy także zwrócić uwagę na sytu-

ację, kiedy stopa jednej nogi odpycha się 

od podłoża (nie tracąc z nim kontaktu), a 

druga została już postawiona. W tym cza-

sie chodziarz znajduje się w fazie dwupod-

porowej (ryc. 1) Jest to bardzo krótki okres 

styczności w podłożem, ale bez niego chód 

zamienia się w bieg. Jak z powyższego 

wynika pracę kończyny dolnej można po-

dzielić na okres pokonywania oporu ze-

wnętrznego i przemieszczania się bezopo-

rowego (wymachu). 

Odbicie jest możliwe, gdy podłoże sta-

wia opór naciskowi stopy przy równocze-

śnie dostatecznie dużym tarciu na jego 

powierzchni. Wówczas chód odbywa się w 

wyniku współdziałania sił wewnętrznych i 

zewnętrznych. Siła reakcji ujawnia się w 

odpowiedzi na działanie ciała na podłoże. 

Jak wiadomo, akcja równa jest reakcji 

przeciwnie skierowanej. W omawianym 

przypadku taka siła występuje tylko w sy-

tuacji oporu. W zależności od kierunku 

ruchu i kierunku działania siły może do-



 

chodzić do hamowania lub pchania do 

przodu zawodnika. W momencie odbicia 

siła reakcji skierowana jest w górę w 

przód. Można ją rozłożyć na dwie składo-

we: poziomą i pionową. Za ruch do przodu 

odpowiedzialna jest składowa pozioma. 

Aby ją zwiększyć w czasie odbicia, należy 

wykonać odbicie pod ostrzejszym kątem. 

W tej fazie niewielki udział ma mię-

sień czterogłowy. Obniża to efekt nacisku 

na podłoże i w konsekwencji zmniejsza się 

siła reakcji. Taka sytuacja jest korzystna. 

W ten sposób ogranicza się możliwość 

przejścia do niepożądanego biegu. Aby 

zapobiec wystąpieniu takiej sytuacji często 

chodziarze ograniczają siłę odepchnięcia. 

W ten sposób zachowują niezbędny kon-

takt z podłożem w fazie dwupodporowej. 

Zbyt aktywny ruch stopą przy odepchnię-

ciu może spowodować przeskok z nogi na 

nogę i wywołać fazę lotu.  

Po odepchnięciu się stopą od podłoża 

jej noga znajduje się w fazie tylnego wa-

hadła. Dzięki sile bezwładności podudzie 

kończyny unosi się ku górze (ryc. 1). Zani-

ka ona szybko w wyniku aktywnego prze-

mieszczania się biodra dołem w przód. 

Dzięki temu kończyna jest szybko przeno-

szona do przodu ze stosunkowo nisko 

uniesioną do góry stopą.  

W momencie przejścia kończyny za-

krocznej przez płaszczyznę pionową roz-

poczyna się jej ruch w fazie przedniego 

wymachu, nazywana również fazą przed-

niego wahadła. W tym czasie uaktywniają 

się zginacze stawu biodrowego (przedłuża-

ją ruch uda w górę, w przód) i skokowego 

(odpowiedzialne za grzbietowe zgięcie 

stopy).Równocześnie zaczyna się prosto-

wanie nogi w stawie kolanowym. Udo po 

osiągnięciu pożądanej wysokości opada w 

dół. Podudzie porusza się do przodu w 

wyniku pracy wyprostnej prostowników 

stawu kolanowego. Gdy, stopa atakuje 

podłoże, noga musi być wyraźnie wypro-

stowana w stawie kolanowym!  

Postawienie stopy jest zarazem momentem 

rozpoczynającym fazę przedniego oporu. 

Kończyna dolna kończąc funkcję wyma-

chową staje się nogą podporową. Zetknię-

cie się jej z podłożem ma bardzo duże zna-

czenie w technice chodu. Powoduje ono 

wyzwalanie sił reakcji przeciwnie skiero-

wanych do kierunku przemieszczania się. 

W związku z tym są podejmowane czyn-

ności zmierzające do zmniejszenia „dyna-

micznego uderzenia” i wywołania tzw. 

„fazy amortyzacji”. Dokonuje się tego po-

przez: 

- „łagodny” kontakt stopy z podłożem. 

Jak mówią praktycy „należy wejść na 

nogę”, a nie doprowadzać do sytuacji 

kiedy noga wykonuje „ruch wbijający”, 

zwiększający tylko siły reakcji skiero-

wane przeciwnie do kierunku ruchu, 

- Niekorzystny jest także przedwczesny 

wyprost kolana kończyny w czasie jej 

przenoszenia do przodu, gdyż to zmie-



 

nia długość kroku i prowadzi do zagu-

bienia kontaktu z podłożem.  

W fazie przedniego podporu następuje  

przetaczanie stopy z pięty przez całą stopę 

(poprzez jej zewnętrzną krawędź). Przy 

przetaczaniu następuje rozluźnianie mięśni 

przedniej części podudzia. Amortyzacyjna 

funkcja kończyny zmienia się stopniowo 

na odbijającą. Początkowo środek ciężko-

ści ciała znajduje się jeszcze przed punk-

tem podparcia. Ruch do przodu z położenia 

pionowego, inaczej niż w marszu, zaczyna 

się przy aktywnym skurczu mięśni tylnej 

części biodra. Aktywnie włączają się także 

do pracy mięśnie tylnej części podudzia. 

Takie działanie wspiera, podobnie jak w 

biegu, wymach nogi jeszcze zakrocznej.  

Po minięciu przez obie kończyny 

płaszczyzny pionu, noga postawna znajdu-

je się w fazie tylnego podporu. Wówczas 

jej stopa przetacza się ze śródstopia na 

palce, a środek ciężkości ciała przemiesz-

cza się do przodu. 

Funkcja podporowa nogi kończy się 

w momencie odbicia stopy od podłoża, 

który jest poprzedzony bardzo krótką fazą 

dwupodporową. Zbyt mocne odepchnięcia 

się może spowodować przeskok z nogi na 

nogę, gdy jeszcze pięta nogi wymachowej 

nie została postawiona na podłożu. W fazie 

odbicia mięsień czterogłowy uda nie powi-

nien być zbyt mocno zaangażowany. Jego 

duża aktywność powoduje zwiększenie 

nacisku na podłoże, co zwiększa możli-

wość przejścia zawodnika w bieg. Należy 

zaznaczyć, że w tym czasie ruch ciała cho-

dziarza jest najszybszy. Jak wiadomo skła-

dowa pozioma sił reakcji oporu, która jest 

odpowiedzialna za przemieszczanie się do 

przodu, jest tym większa im jest większa 

siła nacisku na podłoże, ostrzejszy kąt od-

bicia, a także lepsze tarcie podłoża z obu-

wiem. 

Znaczenie rozluźniania mięśni wzra-

sta wraz ze wzrostem częstotliwości kro-

ków. Bez względu na szybkość przemiesz-

czania się chodziarz nie powinien być 

usztywniony i wykonywać ruchów gwał-

townie. Ich przebieg powinna cechować 

płynność i harmonia. Dobrze przygotowa-

ny technicznie zawodnik poza uwzględ-

nieniem przepisów idzie prosto i natural-

nie.  

Rytmiczność podstawowych faz ruchu w 

chodzie sportowym 

Z punktu widzenia wymogów tech-

nicznych za najbardziej pożądane należy 

uważać jednostajne i prostoliniowe prze-

mieszczani się chodziarza. Byłyby one 

najbardziej ekonomiczne ze względu na 

wydatkowanie energii. Jest to raczej tylko 

postulat pozostający w sferze życzeń. Z 

przyczyn obiektywnych technika chodu 

może się tylko do niego zbliżyć. Prze-

mieszczający się w przestrzeni człowiek o 

określonej budowie ciała dzięki sile wła-

snych mięśni nie można utrzymać stałego, 



 

jednostajnego rytmu ruchu (rozpędzanie i 

faza amortyzacji). 

Czas trwania  fazy oporowej jest 

znacznie dłuższy niż pracy kończyny za-

machowej. Z kolei faza dwupodporowa 

jest zawsze krótsza niż jednopodporowa. 

Charakterystyczne jest to, że wraz ze 

wzrostem prędkości maleje stosunek trwa-

nia fazy dwupodporowej do czasu ruchu w 

jednym cyklu kroku. Obliczono, że kształ-

tuje się on na poziomie 15 % przy niewiel-

kiej prędkości (2.6 m/s) i maleje dziesię-

ciokrotnie (1.5 %) gdy znacznie podwyż-

szono szybkość ruchu. Uważa się, że w 

niektórych sytuacjach trwania fazy dwu-

podporowej może obniżyć się do granicy 

0.06, a nawet 0.005 s.2 W takiej sytuacji 

trudno jednoznacznie orzec na podstawie 

obserwacji wizualnej, czy wystąpił kontakt 

z podłożem, czy go nie było? Pojawienie 

się fazy lotu nie zawsze jest zgodne z su-

biektywnym odczuciem zawodnika. Ten-

dencja do jej występowania zależy od róż-

nych czynników, a nie tylko od prędkości 

chodu. Zaliczyć do nich można, m. in.: 

stopień zmęczenia, formę zawodnika, a 

także ograniczenia zakresu ruchu w po-

szczególnych stawach  oraz stosowane 

metody treningowe.   

Dla osiągnięcia dużej prędkości w 

chodzie sportowym duże znaczenie ma 

                                                 
2
 Z badań rosyjskich wynika, że faza dwupodporo-

wa trwać może nawet 0.001 s. Tak dokładny po-

miar może być przeprowadzony na bardzo specjali-

stycznej aparaturze. 

utrzymanie prostoliniowości ruchu postę-

powego zawodnika. Można o niej wnio-

skować na podstawie analizy ruchu środka 

ciężkości ciała (S. C. C.). Pożądane było-

by, aby miał on przebieg bez zakłócenia 

liniowości i jednostajności przebiegu. 

Gwarantowałoby to niski koszt energe-

tyczny wysiłku. W rzeczywistości wystę-

pują zawsze jego oscylacje poziome i pio-

nowe środka ciężkości oraz zmiany czasu 

trwania poszczególnych faz chodu (co 

omówiono powyżej). 

Wahania środka ciężkości ciała u 

dobrze wytrenowanych zawodników są 

niewielkie i zbliżają się do linii prostej. 

Najwyższe położenie S. C. C. występuje w 

momencie jego przejścia przez płaszczy-

znę pionową, a najniższe w fazie dwupod-

porowej. Wyższy poziom przygotowania 

technicznego i szybszy chód korzystnie 

wpływają na zmniejszenie oscylacji pio-

nowych3. 

Oprócz nich występują również 

oscylacje boczne. W normalnym chodzie 

ich zróżnicowanie jest duże (2-12 cm). 

Wynikają one z tego, że opory przemienne 

rozkładają się po bokach środkowej linii 

przemieszczania się. W chodzie sporto-

wym dąży się do ich minimalizacji, mając 

jednak na uwadze fakt, że efekt pracy w 

tym zakresie będzie zależał od takich 

                                                 
3
 W marszu ich zasięg jest większy i mieści w gra-

nicach 3-12 cm. 

 



 

czynników, jak: szybkości ruchu, budowy 

stopy, szerokość pasa biodrowego, siła 

mięśni pośladkowych, praca ramion, usta-

wienie stóp na podłożu. Za pożądane uwa-

ża się postawienie stopy wewnętrzną kra-

wędzią, blisko lub na linii środkowej prze-

biegającej przez rzut pionowy środka cięż-

kości ciała, która jest umownie wyznaczo-

na na podłożu. Tylko w indywidualnych 

przypadkach (cechy budowy ciała zawod-

nika) stopy są stawiane obok ww. linii i 

skośne do kierunku przemieszczania się.  

Całą drogę środka ciężkości ciała w 

podwójnym kroku można porównać do 

toru przemieszczenia się kulki do przodu 

po jednej i drugiej stronie rowka w kształ-

cie litery U. Jej wychylenie boczne jest 

największe w fazie pionu, ale środek cięż-

kości znajduje się w najwyższym punkcie. 

Następnie obniża się w fazie podwójnego 

podporu i podnosi się osiągając punkt 

kulminacyjny i największe odchylenie już 

po drugiej stronie.  

W dużym stopniu prostoliniowemu 

ustawieniu stóp sprzyja charakterystyczna 

praca tułowia, bioder, barków, kończyn 

górnych i miednicy.  

Podczas chodu sportowego tułów 

chodziarza powinien mieć całkiem natu-

ralną wyprostowaną pozycję. Prosto jest 

trzymana również głowa, a wzrok kieruje 

się do przodu. Taka pozycja ciała ma ko-

rzystny wpływ na pracę ramion i barków. 

Zbyt duże odchylenia od niej powodują 

dodatkowe obciążenie dla mięśni oraz nie-

korzystnie wpływają na długość kroków i 

przemieszczanie się środka ciężkości. Wy-

różnia się trzy odmiany ustawienia tułowia 

podczas chodu: pionową, umiarkowanie 

odchyloną do tyłu i umiarkowanie pochy-

loną do przodu, jednak tylko ostatnią z 

nich uważa się za pożądaną. Ułatwia przy-

gotowanie do odbicia, ma pozytywny 

wpływ na przemieszczanie się w chodzie 

sportowym. Należy jednak pamiętać, że 

zbyt mocne wychylanie powoduje załama-

nia w pasie biodrowym i cofnięcie miedni-

cy do tyłu. Prowadzi to do zmęczenia mię-

śni, pogorszenia techniki, a w skrajnych 

przypadkach do utraty kontaktu z podło-

żem, której towarzyszy „faza lotu”. Tułów 

w stosunku do bioder wykonuje ruchy 

kompensacyjne. Odchylenia w tył i w 

przód w granicach 2-3o są spowodowane 

zmianami położenia miednicy podczas jej 

ruchów w trzech głównych osiach: po-

przecznej, przednio-tylnej i pionowej. 

Najsłabszy z nich jest w płaszczyźnie 

poprzecznej. Wyraźniej uwidacznia się 

praca wokół osi przednio-tylnej. Najwięk-

sze znaczenie ma ruch w płaszczyźnie 

strzałkowej w przód. Powoduje przesuwa-

nie bioder, wraz z przednim wymachem 

kończyny dolnej. Przyczynia się to do 

utrzymania prostoliniowości chodu, długo-

ści kroku i utrzymania nieprzerwanego 

kontaktu z podłożem.  



 

Ruch bioder, nóg, barków i kończyn 

górnych. można porównać go do toru, po 

którym jest prowadzone się wiosło kajaka-

rza lub do splotu warkocza. Z przemiesz-

czaniem się do przodu ściśle wiąże się na-

przemianstronny falisty ruch raz lewego i 

raz prawego biodra. W pozycji dwupodpo-

rowej oba znajdują się najniżej i na tym 

samym poziome. W fazie pionu tylko 

znajdujące się po stronie nogi postawnej 

jest wzniesione najwyżej, a drugie osiąga 

najniższy punkt, co wiąże się z obniżeniem 

miednicy na stronę przemieszczającej się 

do przodu nogi wymachowej. Jest to sytu-

acja, gdy ich osie są ustawione najbardziej 

skośnie względem płaszczyzny pośrodko-

wej. W fazie dwupodporowej obie znajdu-

ją się już na takim samym, ale niskim po-

ziomie. Wówczas osiąga swój punkt kul-

minacyjny naprzemianstronna praca nóg i 

rąk. 

Podstawowe wskaźniki efektywności 

techniki chodu sportowego  

Głównym zadaniem przygotowania 

technicznego zawodnika jest osiągnięcie 

przez niego jak najwyższej prędkości 

przemieszczania się na określonym dystan-

sie przy zachowaniu wymogów przepisów 

lekkoatletycznych. Jak wiadomo, szybkość 

chodu, podobnie jak i biegu, zależy od 

długości i częstotliwości kroków. 

Częstotliwość kroków jest w dużym stop-

niu uwarunkowana poziomem dynamiki 

procesów nerwowych w zakresie zmian 

pobudzania i hamowania, jakie przebiegają 

w korze mózgowej. W marszu nie przekra-

cza ona 110-120 kroków na minutę. W 

chodzie sportowym na finiszu i na krót-

szych dystansach jest znacznie wyższa. 

Nie może jednak przekraczać pewnej kry-

tycznej granicy. Prowadzi to do utraty kon-

taktu z podłożem – „fazy lotu”. Najczęściej 

przyjmuje się, że chód z częstotliwością 

190-200 kroków na minutę skraca czas 

fazy dwupodporowej prawie do zera4.  

W takiej sytuacji trudno orzec wzro-

kowo, czy wystąpił kontakt z podłożem, 

czy go nie było? Należy przyjąć jednak 

ww. granicę za względną. Bardzo dobrze 

przygotowani technicznie zawodnicy kon-

tynuują poprawnie chód z bardzo dużą 

częstotliwością kroków5. W tym celu za-

wodnik musi dokonać następujących 

zmian w sposobie przemieszczania się: 

skrócić czas pracy nogi w fazie wymacho-

wej, dzięki zwiększonej aktywności mięśni 

biodrowych, lędźwiowych, brzucha czwo-

rogłowego uda, skrócić drogę nogi w fazie 

wymachu, opóźnić aktywny wyprost pod-

                                                 
4
 Czas trwania fazy dwupodporowej zależy od 

częstotliwości kroków. U przeciętnego zawodnika 

ww. relacje są następujące: 115/min – 0.18 s, 

145/min – 0.07 s, 195/min – 0.00. 
5
 Błędem jest ustalanie obowiązujących, ścisłych 

ram krytycznej granicy częstotliwości kroków w 

chodzie sportowym. Źle przygotowani technicznie 

chodziarze przekraczają przepisy już przy często-

tliwości 190 kroków/min. Z niektórych danych 

wynika, że u mistrzów chodu krytyczna granica 

występuje średnio na poziomie 214 kroków. Istnie-

ją także doniesienia świadczące, że wyraźną fazę 

dwupodporowa stwierdzono przy 235 i 250 kro-

kach/min.   



 

udzia, wykonać szybkie, płynne, siłowe 

odbicie. 

W dużym stopniu na częstotliwość 

kroków ma wpływ ruch kończyn górnych. 

Spełniają one przecież (oprócz funkcji sta-

bilizacyjnej) ważna rolę w zmianie rytmu 

kroków. Praca rąk i nóg jest naprzemian-

stronna. Ruch kończyn jest ze sobą powią-

zany. Najczęściej jego częstotliwość jest 

narzucona przez ruch kończyn górnych. W 

związku z tym, że posiadają mniejszą masę 

i są krótsze - pracuje się nimi szybciej i 

lżej niż kończynami dolnymi. 

Specyfika chodu sportowego narzu-

ciła określoną technikę ramion. Ugięte w 

łokciach kończyny górne, pracują waha-

dłowo blisko tułowia - w przód (kierując 

się lekko do wewnątrz) i w tył ( odchylając 

się nieco na zewnątrz). Nadgarstki rąk są 

rozluźnione. Zgięcie ramion jest mocno 

zindywidualizowane. Zaleca się także, aby 

w poszczególnych fazach było labilne6. 

Przyjmując bardzo proste kryteria podzia-

łu, można wyróżnić trzy odmiany ugięć 

ramion: silne (kąt ostry), średnie (kąt pro-

sty), małe (kąt rozwarty). Pierwsze z nich 

spotyka się obecnie bardzo rzadko. Naj-

częściej spotyka się pracę ramion średnio i 

mało ugiętych. Przemawiają za tym 

względy praktyczne. Momenty sił wystę-

pujące w kolejnych fazach przebiegu ruchu 

                                                 
6
 Według niektórych poglądów największe ugięcie 

w stawie łokciowym powinno być w fazie pionu 

(75-120
o
), średnie w ruchu w tył (64-110

o
), a naj-

mniejsze w wychyleniu przednim (...). 

kończyn górnych - korzystnie wpływają na 

rozluźnianie mięśni nie biorących udziału 

w pracy, ułatwiają prawidłową pracę 

miednicy, sprzyjają wydłużaniu kroków, 

utrudniają przejście do fazy lotu.  

Długość kroków to kolejny czynnik 

różniący marsz i chód sportowy. W nor-

malnym, szybkim przemieszczaniu się 

najczęściej wynosi ona 80-90 cm. Na za-

wodach sportowych waha się w zakresie 

105-120 cm. Na jej poziom mają wpływ: 

wysokość ciała, długość kończyn i tułowia, 

ruchomość w stawach biodrowych, usta-

wienie stóp, szybkość chodu. Za bardzo 

ważny czynnik, rzutujący na pożądane 

wydłużenie kroku w chodzie sportowym, 

należy przyjąć poprawną pracę bioder w 

fazie tylnego i przedniego wahadła nogi 

wymachowej. 

Od dawna znana jest zasada: „im dy-

stans dłuższy, tym krok jest krótszy”. Wy-

nika ona niewątpliwie z przesłanek prak-

tycznych. Chód dłuższymi krokami powo-

duje konieczność pokrycia większego 

kosztu fizjologicznego. W związku z tym 

są one w chodzie na 50 km krótsze średnio 

o 10-20 cm od stosowanych na 20 km. W 

skracaniu długości kroków należy zacho-

wać umiar. Warto wziąć pod uwagę to, że 

na 50 km chodziarz wykonuje ich od 

41000 – 46000. Przy zachowaniu określo-

nej prędkości chodu, wzrost długości każ-

dego kroku tylko o 2-3 cm może dać zysk 

na całym dystansie 4-6 min.  



 

Należy zwrócić uwagę, że zwiększe-

nie prędkości chodu nie zależy tylko od 

poprawy jednego z omówionych determi-

nantów prędkości ruchu. Każdy zawodnik 

musi wypracować własny, optymalny mo-

del doboru długości i częstotliwości kroku, 

który umożliwi mu osiągnięcie najlepszego 

wyniku sportowego. Właściwy ich dobór 

jest w sprawą indywidualną. Mieści się też 

w ramach tajemnicy sztuki trenerskiej.  

 

Piśmiennictwo: [16, 18, 19, 44, 47, 48, 49, 

50] 

 



 

 

        
Faza Przedniego podporu Tylnego podporu Tylnego wahadła Przedniego wahadła Podwójnego podporu 

Początek - Postawienie pięty nogi 

wymachowej 

- Odbicie stopy nogi 
zakrocznej 

- Moment przejścia nogi 

podporowej przez fazę pio-

nu 

- Odbicie stopy od 

podłoża 

- Moment przejścia nogi wymachowej 

przez fazę pionu 

- Postawienie stopy przy  

kontakcie nogi zakrocznej z 

podłożem 

Zakończenie - Moment przejścia nogi 

podporowej przez fazę 

pionu 

- Odbicie stopy od podłoża 

- Moment przejścia nogi 

wymachowej przez fa-

zę pionu 

- Postawienie stopy na podłożu - Odbicie stopy od podłoża 

Cel - Funkcja podporowa 

- Utrzymanie równowa-

gi 

- Obniżanie strat pręd-

kości 

- Funkcja podporowa 

- Rozwój siły napędowej 

ruchu 

- Funkcja wymachowa 

- Rozluźnienie mięśni 

- Wzmacnianie odbicia 

- Rozluźnienie mięśni 

- Funkcja podporowa nogi 

wykrocznej i zakrocznej 

Najważniejsze 
elementy  

- Wyraźna  faza dwu-
podporowa  jako efekt  

postawienia na  piętę 

wyprostowanej  nogi. 

wymachowej i nie za-
kończonego odbicia 

od podłoża stopa nogi 

zakrocznej 

- Szybkie przejście ze 
zgięcia grzbietowego 

stopy na zewnętrzną 

część śródstopia i całą 

powierzchnię stopy 

 

- Wyraźny wyprost nogi 

postawnej w stawie kola-

nowym 

- Kontynuacja rozpoczętego 

przetaczania stopy ze zgię-

cia grzbietowego na całą 

stopę przez zewnętrzna 
część śródstopia. 

- Wyraźna faza dwupodpo-

rowa, jako rezultat nie za-

kończonego jeszcze odbicia 
stopy nogi zakrocznej i po-

stawienia nogi wymacho-

wej na podłożu 

- Słaby wymach do 

przodu lekko podnie-
sionego do góry podu-

dzia kończyny wyma-

chowej przy aktywnej 

pracy w górę do przo-

du uda („udo ciągnie 
podudzie”) 

- Prostoliniowe usta-

wienie stóp („bez od-

chyleń stóp na ze-
wnątrz”) 

- Aktywna praca bioder 

- Niskie uniesienie kolana 

- Słaby ruch uda do przodu i w górę 

- Płaski długi krok z wyprostem podu-
dzia nogi wymachowej 

- Wyraźne odbicie stopy („ z palców”) 

w momencie wyprostu podudzia nogi 

wymachowej 

- Minimalizacja oporu przy pełnym 

wyproście nogi wymachowej w sta-

wie kolanowym 

- Postawienie stopy jak najdalej od 
rzutu środka ciężkości ciał 

- Wydłużanie kroków proporcjonalnie 

do wzrostu prędkości 

- Podwójny podpór wykonany 

zgodnie z przepisami spor-

towymi i wymogami tech-
nicznymi 

- Naruszenie przepisów pro-

wadzi do dyskwalifikacji 

- Wyprostowana postawa 
ciała 

- Wyraźna naprzemianstronna 

praca osi miednicy i ramion 

- Najwyższa amplituda na-
przemianstronnej pracy ra-

mion i nóg 

 

 
 

 
 





 

Metodyka nauczania chodu sportowego 

 

W metodyce nauczania chodu sportowego należy szczególnie zwrócić uwagę na pracę 

kończyn górnych, dolnych oraz bioder. Opanowanie poprawnej pracy wyżej wymienionych 

elementów techniki pozwoli uzyskać płynność ruchów, minimalizację S. C. C. a przez to ob-

niżenie kosztu energetycznego ruchu. Celem metodyki nauczania chodu sportowego jest 

praktyczne opanowanie poszczególnych, pojedynczych elementów technicznych, które łączo-

ne w odpowiednie zestawy ćwiczeń pozwolą opanować technikę chodu sportowego. W nau-

czaniu techniki ruchu należy stosować powtórzenia poszczególnych ćwiczeń na odcinkach, na 

których ćwiczący jest wstanie utrzymać dokładność nauczanego ruchu. Należy pamiętać, aby 

nie przechodzić do kolejnego elementu metodyki bez opanowania wcześniejszego. 

 

Zadanie I. Nauka techniki w miejscu i wolnym chodzie  

Cel: Opanowanie prostolinijnej pracy kończyn dolnych, górnych oraz „zejścia na biodrze”7 w 

wolnym chodzie 

Ćwiczenia wstępne  Ćwiczenia podstawowe  Ćwiczenia doskonalące  

 Ćwiczenia zwiększających zakres ru-
chomości w obrębie stawów: biodrowe-
go i kolanowego oraz mięśni kończyn 
dolnych 

 W leżeniu tyłem – przyciąganie kolana 
N ugiętej w stawie kolanowym do klatki 
piersiowej (druga N wyprostowana) 

 W siadzie, PN wyprostowana, LN zgięta 
w kolanie i odwiedziona) – skłon w 
przód 

 W pozycji stojącej 
- Przenoszenie ciężaru ciała z jednej na 

drugą N 
- Przetaczanie z pięty na palce – (w wy-

kroku) 
- Przestępowanie z nogi na nogę (palce na 

podwyższeniu) 
- Jak wyżej z pracą naprzemienną RR 

(praca kierunkowa, nie zmienia się kąt 
pomiędzy przedramieniem a ramieniem) 

 Praca RR z przeciwstawnymi skrętami 
bioder (stopy przylegają do podłoża) 

Ćwiczenia prawidłowej 
pracy NN i RR w chodzie 

 Chód z mocnym akcen-
tem postawienia stopy 
zgiętej grzbietowo (RR 
wyprostowane) 

 Jak wyżej z akcentem 
„zejścia na biodrze” (w 
płaszczyźnie czołowej) 
w fazie przenoszenia N 
zakrocznej 

 Chód z przetoczeniem 
przez krawędź ze-
wnętrzną stopy 

 „Tip-topy” z akcentem 
postawienia stopy na 
pięcie 

 Ćwiczenia naprzemian-
stronnej pracy RR w 
wolnym chodzie 

 Chód z zatrzymaniem w 
fazie jednopodporowej i 
akcentem na poszcze-
gólne elementy techniki 
(grzbietowe postawie-
nie, opuszczenie biodra, 
przetoczenie przez ze-
wnętrzną krawędź sto-
py) 

 Chód w wolnym tempie 
z akcentem na nauczane 
elementy techniki 

 Jak wyżej – zwiększając 
długość kroków 

 
 
 

                                                 

7
 Talerz biodrowy w momencie postawienia pięty nogi prawej powinien znajdować się blisko pozycji neu-

tralnej, a następnie jest unoszony w górę w fazie amortyzacji osiągając najwyższy punkt. W wyniku pochylenia 

miednicy w płaszczyźnie czołowej lewy talerz biodrowy znajduje się w najniższym położeniu. 

 



 

 

Zwrócić uwagę na: 

 Optymalne rozciągnięcie w obrębie pasa biodrowego i kończyn dolnych. 

 Aby praca ramion i kończyn dolnych była kierunkowa (zgodna z kierunkiem chodu). 

  

Zadanie II. Doskonalenie techniki na krótkich odcinkach (60 m – 150 m) 

Cel: Opanowanie koordynacji pracy nóg i rąk na krótkim odcinku w zależności od prędkości 

Ćwiczenia wstępne  Ćwiczenia podstawowe  Ćwiczenia doskonalące  

 Kształtowanie wytrzymałości 
tlenowej w biegu 

 Ćwiczenia rozciągające ob-
ręcz biodrową i kończyny 
dolne 

 

Chód z prostoliniową pracą NN 
i RR  
- Chód z  prostoliniową pra-

cą NN i „zejściem na bio-
drze” (RR w różnych pozy-
cjach np. wzdłuż tułowia, 
zaplecione na karku, z tyłu) 

- Chód z prawidłowym prze-
toczeniem przez stopę 
(krawędź zewnętrzną) 

 Chód z przyspieszeniem 
 Chód ze zmienną prędkością 

na krótkich, prostych odcin-
kach 

 Chód po łukach 
 

 

Zwrócić uwagę na: 

 Prawidłowe postawienie stopy (przez piętę oraz zewnętrzną krawędź), 

 Utrzymanie wyprostowanego tułowia. 

 

Zadanie III. Doskonalenie techniki na dłuższych odcinkach 

Cel: Utrzymanie poprawnej techniki chodu na dłuższym dystansie i w zmiennym tempie 

Ćwiczenia wstępne  Ćwiczenia podstawowe  Ćwiczenia doskonalące  

 Kształtowanie wytrzymało-
ści tlenowej w biegu 

 Ćwiczenia rozgrzewające i 
rozciągające  

 Rytmy techniczne
8
 

 

Chód sportowy na dłuższych 
odcinkach w tempie wymuszo-
nym (np. poprawną techniką

9
, z 

określoną częstością skurczów 
serca)  
- Doskonalenie chodu w tem-

pie zmiennym  
- Doskonalenie chodu w tere-

nie zmiennym (podejścia i 
zejścia) 

 Chód w I zakresie inten-
sywności

10
 na dystansie 1-6 

km 
 Chód w tempie zmiennym 

(np. 600 m np. z prędkością 
wymuszoną progową czę-
stością skurczów serca, 400 
m  

 Chód w I zakresie inten-
sywności) w dłuższym cza-
sie trwania (np. 30 min) 

 

                                                 
8
 Odcinki chodzone z prędkością przekraczającą prędkość startową z zachowaniem poprawnej techniki.  

9
 Maksymalna prędkość z jaką można poruszać się uwarunkowana powinna być utrzymaniem poprawnej techn i-

ki. Jeżeli zaobserwujemy, że chodziarz traci kontrolę koordynacyjną nad pracą kończyn, górnych, oraz ruchów 

w obrębie pasa biodrowego jest to znak, że prędkość chodu jest za duża.  
10

 Może być np. określony przez częstość skurczów serca, która jest mniejsza o ok. 5-10 % od progowej często-

ści skurczów serca wyznaczonej w teście Żołądzia. 



 

 

Zwrócić uwagę na: 

 Na całym dystansie kontrolować technikę chodu (gdy wystąpią zaburzenia poprawnej techniki 

należy zmniejszyć prędkość lub objętość). 

 

Zadanie IV. Przygotowanie do udziału w zawodach  

Cel: Doskonalenie wytrzymałości startowej oraz koordynacji pracy kończyn dolnych i gór-

nych na prędkościach startowych  

Ćwiczenia wstępne  Ćwiczenia podstawowe  Ćwiczenia doskonalące  

 Chód w zakresie intensyw-
ności tlenowej 

Kształtowanie wytrzymałości  
- Trening chodu sportowego 

metodą ciągłą jednostajną i 
zmienną (w I i II zakresie 
intensywności) 

- Trening chodu w zakresie 
wytrzymałości specjalnej 

- Udział w zawodach 

 Chód  w I i II zakresie inten-
sywności na dystansie 6-12 
km 

 Chód z prędkością „około-
startową” (np. 8-12 x 1000 m 
z 500m przerwą w wolnym 
chodzie) 

 Kształtowanie szybkości w 
rytmach (np. 6-10 x 100-150 
m) 

 

Uwagi organizacyjne 

 Start następuje na sygnał z pistoletu po komendach jakie stosuje się w biegach długich 

 Sędzia posiada dwa żółte znaki z symbolami błędów, które powinny być pokazane w 

momencie udzielania ostrzeżenia. Czerwony znak używany jest przez sędziego głównego 

i symbolizuje dyskwalifikację 

 Zawodnikowi należy się wniosek o dyskwalifikacje (propozycja dyskwalifikacji przeka-

zana od sędziego chodu) jeżeli występuje widoczny brak kontaktu z podłożem lub brak 

wyprostu w kolanie 

 Zawody mogą być rozgrywane na stadionie (3000 m, 5000 m, 10000 m) lub na szosie 

(dystanse klasyczne – 20 km kobiet i mężczyźni, 50 km mężczyzn) na pętlach 2 km lub 

2.5 km 

 Na dystansach 10 km i dłuższych należy organizować punkty odżywcze 



 

Rodzaje błędów Sposób usuwania 

 Rotacyjna praca obręczy barkowej   Wykonywanie poprawnej pracy przed lustrem 

 Pochylanie tułowia i głowy   Utrzymywanie prostego tułowia (wzrok na 
wprost) w wolnym chodzie poprzez napięcie mm 
grzbietu (odcinka lędźwiowego) 

 Brak kontaktu z podłożem  Ćwiczenia w wolnym chodzie 

 Dłuższe przytrzymywanie nogi zakrocznej w 
wolnym chodzie 

 Brak wyprostu w stawie kolanowym  Chód w skłonie tułowia, ręce na kolanach kory-
gują wyprost w kolanie 

 Brak rozluźnienia i pochylenia bocznego 
miednicy 

 Wykonywanie ćwiczeń przed lustrem i w wol-
nym tempie (lub z zatrzymaniem ruchu w fazie 
oderwania nogi zakrocznej) 

 Przechodzenie przez całą powierzchnię 
stopy 

 Zatrzymanie ruchu w momencie postawienia na 
piętę i wolne przetaczanie przez zewnętrzną kra-
wędź stopy. Ćwiczenia w wolnym tempie 

 

Piśmiennictwo: [4, 47, 48, 51, 52, 53] 


