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SKOK W DAL 
 

Skok w dal jest najbardziej naturalnym ze wszystkich skoków lekkoatletycznych. Prak-

tycznie znany był już od czasów I Igrzysk w antycznej Grecji, jako druga konkurencja penta-

tlonu pod nazwą „halma”1. 

Jako nowoczesna konkurencja skok w dal rozwinął się w Anglii i USA w latach 60-tych 

XIX wieku. W 1850 roku powstały pierwsze przepisy tej konkurencji. W owym czasie obo-

wiązywała technika kuczna (po odbiciu nogi ugięte w kierunku klatki piersiowej). Jednym z 

prekursorów tej techniki był Irlandczyk J. Lane, który w 1874 roku skoczył, jako pierwszy 

ponad 7.00 m (dokładnie 7.048 m). 

Skok w dal mężczyzn znalazł się już w programie pierwszych nowożytnych Igrzysk 

Olimpijskich w Atenach (1886). W programie kolejnych igrzysk (lata 1900-1912) rozgrywa-

ny był również skok w dal z miejsca. Najwięcej zwycięstw w tej konkurencji odniósł Amery-

kanin R. Ewry. 

Rok 1901 okazał się przełomowy dla techniki skoku w dal. Doświadczenia zdobyte w 

zakresie treningu narzucały nowe warianty techniczne, które wynikały z dwóch głównych 

czynników: zwiększenia szybkości rozbiegu oraz siły odbicia. Pozwoliło to na wprowadzenie 

do skoku w dal pierwowzoru techniki biegowej (tzw. technika nożycowa). Irlandczyk P. 

O’Connor osiągnął nią doskonały wynik 7.61 m (1901 rok). Był to pierwszy oficjalny rekord 

świata. Jednakże rozwój i doskonalenie techniki biegowej, nastąpiło dopiero w latach 60-tych 

XX wieku. 

W międzyczasie, część bardziej dociekliwych skoczków, poszukiwała nowych rozwią-

zań technicznych. Nowatorem w tej dziedzinie był niemiecki skoczek L. Long, który  zasto-

sował bardziej mu odpowiadającą technikę piersiową. Na Igrzyskach Olimpijskich w Berlinie 

w 1936 r. zdobył srebrny medal z wynikiem 7.90 m. Ten sposób pozwalał lepiej wykorzystać 

lądowanie i później był chętnie stosowany przez zawodników o podobnym typie fizycznym. 

Jednak z biegiem czasu i po wielu eksperymentach, większość najlepszych skoczków opo-

wiedziała się za techniką biegową. Pozwala ona bowiem w sposób najbardziej naturalny wy-

korzystać wszystkie dyspozycje wytrenowanego skoczka w dal. 

                                                 
1
 Wcześniej zarówno chłopcy, jak i dziewczęta uprawiali skok w dal, jako ćwiczenie treningowe. Zawodnik 

skaczący w dal trzymał w rękach małe ciężarki wagi 3-7 kg, które pozwalały osiągnąć lepsze rezultaty. Skoczek 

odbijał się z kamiennej płyty, a miejsce lądowania oznaczano rowkiem w ziemi. Upadek Grecji położył kres 

tradycjom kulturowym i obyczajowym tego kraju. Zaniechano także igrzysk olimpijskich i bardzo d ługo brak 

było wiadomości o zawodach, w których występowałby skok w dal. Dopiero w średniowieczu można odnaleźć 

pewne dane o skokach na odległość, którymi popisywano się podczas różnych świąt i uroczystości. W skokach 

tych odbijano się sprzed linii zaznaczonej na trawie. 
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W historii skoku w dal mężczyzn było wielu wybitnych zawodników, którzy wielokrot-

nie poprawiali rekord świata. Pierwszym skoczkiem, który przekroczył granicę 8.00 m i zo-

stał rekordzistą świata był legendarny Amerykanin J. Owens. Dnia 25 maja 1935 roku na te-

renie Uniwersytetu Michigan w Ann Arbor uzyskał wynik - 8.13 m. W 1968 roku, w czasie 

Igrzysk Olimpijskich w Meksyku, inny Amerykanin R. Beamon „znokautował” rywali, ska-

cząc na odległość 8.90 m! Był to nowy, fantastyczny rekord świata, który przetrwał aż do 

czasu Mistrzostw Świata w Tokio (1991 rok). Na tej imprezie zawodnicy USA M. Powell i C. 

Lewis, stoczyli wspaniałą walkę o złoty medal, który zdobył Powell i ustanowił nowy, aktu-

alny rekord świata – 8.95 m. 

Wśród kobiet skok w dal nie ma długiej tradycji. W programie igrzysk znalazł się dopie-

ro w 1948 roku w Londynie. Pierwszy konkurs skoku w dal kobiet miał miejsce w USA w 

1895 roku. Rozkwit tej konkurencji nastąpił dopiero po 1921 roku, pod auspicjami Międzyna-

rodowej Federacji Sportu Kobiecego. Granicę 7 metrów, pierwsza przekroczyła V. Bradau-

skiene (ZSRR), która w 1977 roku uzyskała wynik 7.07 m (Kiszyniów). Aktualny rekord 

świata należy do G. Czystiakowej. Rosjanka, w Leningradzie w 1988 roku, skoczyła na odle-

głość 7.52 m. Od tamtej pory, na skoczniach pojawiło się dużo wybitnych i utytułowanych 

zawodniczek (m. in. Rumunka A. Cusmir, Niemka H. Daute-Dreschler i Amerykanka J. Joy-

ner-Kersee), jednak żadna z nich nie poprawiła rezultatu Rosjanki. 

W Polsce skok w dal mężczyzn był uprawiany co najmniej od 2 listopada 1887 roku. 

Podczas tzw. Wieczorku Gimnastycznego, którego miejscem była sala Towarzystwa Gimna-

stycznego „Sokół” we Lwowie, rozegrano kilka konkurencji lekkoatletycznych, w tym skok 

w dal2. W 1892 roku w Krakowie, w Parku dr Henryka Jordana przeprowadzono zawody lek-

koatletyczne, w programie których był również skok w dal. Do 1914 roku konkurencja ta, 

podobnie jak pozostałe konkurencje lekkiej atletyki, rozwijała się głównie w TG „Sokół” i 

sportowych klubach lwowskich3.  

Mimo że w Polsce pojawiało się wielu utalentowanych zawodników, to jednak trudno 

było równać się z najlepszymi w Europie, czy na świecie. Polacy nigdy nie zdobyli w tej kon-

kurencji medalu mistrzostw świata, czy Igrzysk Olimpijskich. Stosunkowo najbliżej sukcesu 

był S. Jaskułka, który w Moskwie (1980 rok) zajął piąte miejsce. Znacznie skuteczniejsi byli 

nasi zawodnicy podczas Mistrzostw Europy i Halowych Mistrzostw Europy. Na stadionie 

                                                 
2
 Zwyciężył w nim właściciel przedsiębiorstwa handlowego M. Ludwig, uzyskując wynik 4.75 m. 

3
 Pierwszym mistrzem Polski, w 1920 roku, został St. Sośnicki. Skoczył na odległość – 6.19 m. Był on też 

pierwszym oficjalnym rekordzistą Polski (6.39 m – 1919 r.). Jeszcze przed II wojną światową uporano się z 

granicą 7.00 m (7.03 m – S. Sikorski; 1928 r.). 
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medale zdobywali: Z. Iwański (1954), K. Kropidłowski (1958), H. Grabowski (1958), S. Szu-

drowicz (1971) natomiast w hali: A. Stalmach (1967), G. Cybulski (1973)4, Z. Beta (1975).  

W skoku w dal kobiet w naszym kraju pojawiały się utalentowane zawodniczki5, dopie-

ro w latach 50-tych XX wieku. Największe sukcesy osiągnęły:  

- E. Duńska-Krzesińska, która ustanowiła w 1956 roku, w Budapeszcie - rekord świata 

(6.35 m) i zdobyła złoty medal olimpijski w Melbourne (1956 r.) oraz srebrny na IO w Rzy-

mie w 1960 roku. Ponadto dwukrotnie zdobywała medale na Mistrzostwach Europy (brązowy 

– 1954 r.; Berno oraz srebrny – 1962 r.; Belgrad),  

- I. Kirszenstein-Szewińska, zdobywczyni srebrnego medalu na IO 1964 roku (Tokio) i 

złotego na ME 1966 roku; była również Halową Mistrzynią Europy (1969 r.), a także srebrna 

medalistką (1971 r.) tych zawodów, 

- M. Sarna, mistrzyni Europy w 1969 roku oraz dwukrotna brązowa medalistka Halo-

wych Mistrzostw Europy (1970, 1973).  

Na przełomie lat 80-tych i 90-tych w polskim skoku w dal kobiet brylowała A. Karcz-

marek6. Była ona czterokrotną uczestniczką Igrzysk Olimpijskich, brązową medalistką Halo-

wych Mistrzostw Świata (Paryż 1997) oraz 24-krotną mistrzynią kraju na stadionie i w hali! 

 

Piśmiennictwo: [54, 55] 

 

                                                 
4
 G. Cybulski był wielokrotnym mistrzem i rekordzistą Polski. Aktualnym rekordzistą kraju jest G. Marciniszyn 

(8.28 m – 14.07.2001; Malles). 
5
 Pionierkami kobiecego skoku w dal były B. Szmendziuk, pierwsza mistrzyni Polski (1921 r.) oraz A. Sikora – 

która, jako pierwsza pokonała granicę 5 metrów (5.18 m – 1931 r.). Do 1945 roku sporadycznie pojawiały się 

utalentowane zawodniczki. Jedną z nich była St. Walasiewicz, która zdobyła srebrny medal (z wynikiem 5.81 m) 

w I Lekkoatletycznych Mistrzostwach Europy Kobiet, rozegranych w dniach 17-18.09.1938 roku w Wiedniu. 

Pierwsza też przekroczyła 6.00 m (6.04 m – 1938 r.). Wynik ten został uznany, jako rekord  Polski. Nigdy jednak 

nie zatwierdzono go, jako rekord świata. 
6
Jest nadal aktualną rekordzistką Polski - 6.97 m  (1988 r. - Lublin). 
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TECHNIKA 

 

 
 
Ryc. 1. Technika skoku w dal (A - naturalna, B - biegowa, C - piersiowa) 

 
Skok w dal jest konkurencją bardzo 

popularną i cieszącą się dużym zaintereso-

waniem już w grupie najmłodszych. Wbrew 

pozorom konkurencja ta nie należy do naj-

prostszych. Technikę skoku w dal zwykle 

kojarzy się z jedną fazą skoku, mianowicie 

z lotem. W tej części skoku występują naj-

większe różnice w zachowaniu ciała skocz-

ka. W zależności od wykonywanych czyn-

ności (ruchów) w powietrzu zawodnik sto-

suje wybraną technikę. Wyróżnia się cztery 

fazy skoku (ryc. 1): 

- rozbieg  

- odbicie  

- lot  

- lądowanie  

Analizując każdą fazę oddzielnie na-

leży pamiętać, że wszystkie są ze sobą nie-

rozerwalnie powiązane i prawidłowość jed-

nego ruchu jest uwarunkowana czynnością 

poprzednią.  

Rozbieg (1-3) 

Jego długość jest sprawą indywidual-

ną, zależy m. in. od przygotowania moto-

rycznego, płci, stażu zawodniczego, warun-

ków atmosferycznych. Z reguły waha się w 

granicach 20-24 kroków biegowych u męż-

czyzn oraz 16-18 u kobiet. U dzieci i mło-

dzieży jest on proporcjonalnie krótszy i 

wynosi około 10-14 kroków biegowych. 

Zadaniem rozbiegu jest nadanie ciału naj-

większego przyspieszenia poziomego. Spo-

sób rozpoczęcia rozbiegu jest również in-

dywidualny. Przyjęło się, iż zawodnik za-

czyna pierwszy krok biegowy nogą odbija-

jącą. Najczęściej stosowane sposoby rozpo-

czynania rozbiegu to: 
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- z miejsca; stojąc w wykroku na znaku 

kontrolnym, wychylając tułów lekko w 

przód, 

- z marszu; swobodny marsz, prawidło-

wym najściem na znak kontrolny (naj-

częściej nogą odbijającą), 

- z truchtu; jak wyżej tylko nieco ener-

giczniej (trucht lub wolny bieg). 

Pierwsze kroki rozbiegu, gdy tułów 

jest lekko pochylony w przód, zawodnik 

wykonuje z energiczną, naprzemianstronną 

pracą ramion. Po kilku krokach skoczek 

prostuje tułów, przyjmując pozycję niemal 

sprinterską. Następuje płynne zwiększenie 

długości kroków, a tym samym wzrasta 

intensywność biegu.  

W końcowej części rozbiegu skoczek przy-

gotowuje się do odbicia. Szczególnie jest to 

widoczne w układzie dwóch ostatnich kro-

ków. Przedostatni krok jest wydłużony, co 

powoduje obniżenie środka masy ciała 

skoczka, z widocznym, charakterystycznym 

tzw. podsiadem na nodze wymachowej. 

Noga ta styka się z podłożem płasko, z lek-

kim odchyleniem na zewnętrzną krawędź 

stopy. Ugięcie stawu kolanowego jest więk-

sze niż w poprzednich krokach biegowych. 

Ostatni krok jest krótszy od przedostatnie-

go, nawet o 20-30 cm u mężczyzn i o 10-15 

cm u kobiet. W ten sposób uzyskuje się 

pewne przyspieszenie i uniesienie środka 

masy ciała. Tułów powinien być wyprosto-

wany, a ramiona pracują obszernie i wyraź-

nie naprzemianstronnie. 

Odbicie (4-6) 

Zaczyna się w momencie zetknięcia 

stopy nogi odbijającej z belką.  

 

 

 

Ryc. 2. Rozbieg do skoku w dal ze strefą odbicia
7
, 

belką
8
, listwą z wkładką plastelinową

9
  

 

Stopa stawiana jest płasko, szybko, 

aktywnie i krótko, ruchem „zagarniającym 

w dół pod siebie”. Powoduje to dodatkowe 

przyspieszenie, które jest bardzo istotne w 

tej fazie skoku. Noga odbijająca jest nie-

znacznie ugięta w stawie kolanowym, prze-

chodząc w tzw. fazę amortyzacji. Z kolei 

noga wymachowa jest ugięta w stawach 

biodrowym i kolanowym, z piętą prowa-

dzoną szybko i blisko pośladka. Po bardzo 

krótkiej fazie amortyzacji, noga odbijająca 

zaczyna prostować się w stawach kolano-

wym i biodrowym natomiast stopa ustawia 

                                                 
7
 Strefa odbicia - to część rozbiegu szerokości toru 

(1.22 m) i długości 1 m (razem z belką). Skok w dal 

ze strefy stosuje się w młodszych kategoriach wie-

kowych. 
8
 Belka do odbicia jest prostokątna, wykonana z 

drewna lub innego, odpowiedniego sztywnego mate-

riału o wymiarach 1.22 m x 0.20 m w kolorze bia-

łym [26] 
9
 Listwa z wkładką plastelinową ma wymiary 1.22 m 

x 0.10 m, wykonana z drewna lub innego sztywnego 

materiału [26]. Plastelina umieszczona jest wzdłuż 

długości listwy, za linią odbicia na szerokość ok. 1.5 

cm. 
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się w zgięciu podeszwowym, tym samym 

przechodząc do drugiej fazy odbicia tzw. 

odbicia właściwego. Równocześnie noga 

wymachowa wspomaga odbicie (ugięta w 

stawach biodrowym i kolanowym; udo uło-

żone poziomo, a podudzie ustawione pro-

stopadle do podłoża, stopa znajduje się w 

zgięciu grzbietowym). Ciało skoczka przy-

spiesza w nowym kierunku (w górę-w 

przód). Duży wpływ na poprawne odbicie 

ma ustawienie tułowia oraz ramion. Tułów 

musi być wyprostowany, bez pochylenia 

głowy w przód, barki są uniesione w górę. 

Ręce muszą być ustawione naprzemian-

stronnie w stosunku do nóg. Ręka równoi-

mienna do nogi wymachowej jest odwie-

dziona w stawie barkowym, ugięta w stawie 

łokciowym, nieznacznie przesunięta w tył. 

Ręka równoimienna do nogi odbijającej jest 

ugięta w stawach barkowym i łokciowym, 

wysunięta w przód.  

O skuteczności tej fazy skoku decydu-

je głównie poziom zdolności motorycz-

nych. 

Lot (7-10) 

Faza ta dzieli skok w dal ze względu 

na technikę ruchu. Jest ona sprawą indywi-

dualną. Trudno jest spotkać zawodników, 

czy zawodniczki na poziomie światowym, 

którzy mimo wielu cech wspólnych, skaczą 

w identyczny sposób. W ich przypadku 

możemy mówić o stylu skakania, czyli in-

dywidualnym wykonaniu zadania ruchowe-

go (techniki).  

 Wyróżniamy następujące techniki 

skoku w dal (ryc. 1):10 

- naturalna (A) 

- biegowa (B) 

- piersiowa (C) 

 

Technika naturalna (A) 

 Jest najprostszą ze wszystkich używa-

nych technik, a co się z tym łączy, najczę-

ściej stosowaną wśród początkujących. 

Po zakończeniu odbicia następuje 

przeniesienie nogi odbijającej do ugiętej już 

nogi wymachowej i przyjęcie pozycji kucz-

nej. Po uzyskaniu tej pozycji, skoczek wy-

konuje ruch zagarniający ramion od przodu 

do tyłu i jednocześnie częściowy wyprost 

obu nóg w stawach kolanowych, a następ-

nie wysunięcie ich w przód. W momencie 

zetknięcia się stóp z piaskiem, nogi ponow-

nie się uginają we wszystkich stawach, z 

równoczesnym przeniesieniem ramion w 

przód. Ruch ten pomaga w skutecznym 

lądowaniu, zabezpieczając skoczka przed 

cofnięciem się tułowia, w kierunku rozbie-

gu. 

  

Technika biegowa (B) 

 Określenie tej najtrudniejszej techniki 

pochodzi od kontynuacji biegowej pracy 

nóg w fazie lotu i najbardziej odpowiada 

                                                 
10

 Coraz częściej spotyka się zawodników łączących 

zaprezentowane techniki skoku w dal. Skaczą oni 

tzw. technikami kombinowanymi np. biegowo-

piersiową. Wynika to z ich predyspozycji, głównie 

motorycznych. 
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skoczkom typu sprinterskiego. Podczas lotu 

można wykonać 2.5 lub 3.5 kroku biego-

wego. Uzależnione jest to, w znacznym 

stopniu, od poziomu zdolności szybkościo-

wych. Zawodnicy wolniejsi stosują łatwiej-

szą technikę – na 2.5 kroku biegowego. 

Używana jest głównie przez mężczyzn. 

Bardzo rzadko spotyka się kobiety skaczące 

tą techniką. 

 Kończąc odbicie noga wymachowa 

oraz ręka równoimienna do nogi odbijającej 

wykonują energiczny ruch w górę-w przód. 

Ręka ta, ugięta w stawach barkowym i łok-

ciowym odprowadzana jest w tył-w bok. 

Tułów jest wyprostowany, jednocześnie 

rozpoczyna się opuszczanie ugiętej nogi 

wymachowej w dół-w tył i przenoszenie 

ugiętej nogi odbijającej w górę-w przód. 

Pięta tej nogi prowadzona jest blisko po-

śladka. Następnie do tak ustawionej nogi 

odbijającej dołączona zostaje noga wyma-

chowa (przenoszona obszernym ruchem z 

tyłu-w przód). Ręce wykonują obszerną, 

naprzemianstronną pracę (krążenia), przyj-

mując w końcowej fazie ułożenie syme-

tryczne w stosunku do nóg. W dalszej ko-

lejności następuje pochylenie tułowia w 

przód, z jednoczesnym wymachem nóg 

również do przodu. Zawodnik przechodzi 

do fazy lądowania, jednym z wybranych 

sposobów (patrz: lądowanie). W przypadku 

tej techniki, większość skoczków ląduje do 

tzw. wślizgu lub skrętu.  

 

Technika piersiowa (C) 

 Jest o wiele trudniejszą techniką niż 

opisana wcześniej technika naturalna. Wy-

maga już odpowiedniego przygotowania 

motorycznego, głównie siłowego.  

Po zakończeniu odbicia noga wyma-

chowa, ugięta w poszczególnych stawach 

zostaje opuszczona w dół-w tył i dołączona 

do lekko ugiętej nogi odbijającej. Jednocze-

śnie ręka równoimienna do nogi wyma-

chowej, zostaje opuszczona dołem-w tył. 

Podobny ruch, tylko w mniejszym zakresie, 

wykonuje ręka równoimienna do nogi odbi-

jającej. W chwili, gdy ramiona pracują ko-

łowo w tył, następuje wysunięcie bioder i 

klatki piersiowej w przód i przyjęcie pozy-

cji klęczno-rozkrocznej. Taka pozycja stwa-

rza najłatwiejsze warunki do wykonania 

prawidłowego lądowania. W chwili, gdy 

wyprostowane ramiona znajdują się nad 

głową, zawodnik zaczyna, uginać biodra i 

wysuwać obustronnie uda w przód. Konty-

nuując energiczną, obustronną pracę ra-

mion, następuje pochylenie tułowia w przód 

oraz jednoczesne wyrzucenie nóg w przód.  

 

Lądowanie (11-14) 

 Po minięciu najwyższego punktu lotu 

skoczek rozpoczyna czynności związane z 

lądowaniem. Wyrzuca nogi dość daleko do 

przodu, energicznie przenosi ręce dołem do 

tyłu, wykonując przy tym skłon tułowia do 

przodu. W momencie, gdy stopy skaczące-

go dotkną podłoża, w czasie fazy amortyza-
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cji (uginania nóg) przenosi kończyny górne 

do przodu.  

 Sposoby lądowania: 

- do przysiadu lub półprzysiadu; najprost-

szy i najczęściej stosowany sposób przez 

początkujących, głównie skaczących tech-

niką naturalną. W momencie zetknięcia 

stóp z piaskownicą, następuje ugięcie nóg 

w stawach biodrowych i (głównie) kolano-

wych. Ręce wykonują pracę kompensacyj-

ną w przód, w celu utrzymania równowagi 

ciała. 

- do tzw. wślizgu; trudniejszy i bardziej 

skomplikowany sposób, stosowany przez 

zawodników skaczących różnymi techni-

kami. W momencie zetknięcia stóp z pia-

skownicą, w ich miejsce „wchodzą” biodra, 

z jednoczesnym wyrzutem podudzi i stóp w 

górę – w przód. Równocześnie mięśnie 

tułowia (głównie brzucha i grzbietu) oraz 

ręce wykonują pracę kompensacyjną w 

przód, w celu utrzymania równowagi ciała. 

- do tzw. skrętu; najtrudniejszy i najbardziej 

złożony sposób, stosowany przez zawodni-

ków skaczących różnymi technikami. W 

momencie zetknięcia stóp z piaskownicą, 

następuje przeniesienie w bok – bioder, 

ugiętych nóg, tułowia oraz ramion, poza 

ostatni ślad zaznaczony stopami.  

 
Piśmiennictwo: [33, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 

62, 63] 
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Faza Rozbieg Odbicie 
Lot Lądowanie 

naturalna biegowa piersiowa naturalna biegowa piersiowa 

Początek 

Z miejsca, marszu lub 

biegu z narastającą 

prędkością 

Postawienie stopy nogi odbijają-

cej na belce 

Pozycja wykroczna z nogą wymachową z przodu, ramiona 

naprzemianstronnie 

Dotknięcie podłoża, w czasie fazy amortyzacji 

(uginania kończyn dolnych) i przeniesienie koń-

czyn górnych do przodu. 

Zakończenie 

Postawienie stopy 

nogi odbijającej  na 

belce 

Oderwanie nogi od belki-zgięcie 

podeszwowe stopy 

Pochylenie tułowia w przód, wyprost w stawach kolanowych i 

wyrzut podudzi w przód, ramiona dołem w tył 

Lądowanie do 

przysiadu, do 

wślizgu lub do 

skrętu 

Lądowanie do wślizgu lub do 

skrętu 

Cel  

Uzyskanie optymalnej 

prędkości poziomej 

Przygotowanie do 
odbicia 

Trafienie stopą nogi 

odbijającej na belkę 

Optymalne wykorzystanie pręd-

kości poziomej uzyskanej na 

rozbiegu 
Nadanie ciału odpowiedniego 

kierunku lotu 

Odpowiedni kąt odbicia 

Przyjęcie pozycji 

kucznej z ramio-
nami do przodu 

 

Wykonanie w locie 

2.5 lub 3.5 kroku 
biegowego z kołową, 

naprzemianstronną 

pracą ramion 

Przyjęcie pozycji 

łuku napiętego w 
klęku rozkrocz-

nym z ramionami 

w górze 

Dalekie wyrzucenie nóg do przodu, 

Wspomagająca praca ramion 
Podczas lądowania stopy ustawione w jednej linii 

 

Najważniejsze 

elementy 

Rytmiczny bieg z 

narastającą szybko-
ścią 

Tułów wyprostowany 

Rytm ostatnich kro-

ków przed odbiciem: 

dłuższy - krótszy  

Skrócony czas odbicia 

Energiczny wyprost w stawach 

biodrowym, kolanowym oraz 
zgięcie podeszwowe stopy nogi 

odbijającej 

Wyprostowany tułów 

Naprzemianstronna praca ra-

mion 
Obszerna praca nogi wymacho-

wej 

Obszerna praca 

nogi wymacho-
wej w przód 

Odpowiednia 

koordynacja 

pracy kończyn 

dolnych i gór-
nych 

Synchronizacja ob-

szernej, naprzemian-
stronnej pracy nóg i 

ramion 

Duża amplituda kro-

ków biegowych pod-

czas lotu 

Po odbiciu cof-

nięcie nogi wy-

machowej w tył i 
dołączenie do 

zgiętej nogi 

odbijającej 

Obustronna praca 

ramion w dół w 
tył, potem w górę 

w przód 

Energiczny wyprost nóg przed lądowaniem 

Cofnięcie ramion i pochylenie tułowia w przód 
Po zetknięciu z podłożem zgięcie nóg i wyrzut 

ramion w przód 

Prostowanie tułowia z wypchnięciem bioder w 

przód, w celu przesunięcia środka masy ciała w 

przód w stosunku do punktu podparcia 
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Metodyka nauczania skoku w dal 

 

Wśród wymienionych czterech faz skoku, najważniejsze jest odbicie. Od prawidłowego 

wykonania tego elementu zależy, w głównej mierze, efektywność skoku. W związku z tym, w 

przedstawionej metodyce, nauczanie poszczególnych technik rozpoczynamy od fazy odbicia. 

Celem przedstawionej metodyki nauczania konkurencji jest praktyczne opanowanie techniki. 

Kolejność i dobór poszczególnych ćwiczeń wynika ze struktury ruchu, którą wyróżnia się w 

czasie wykonywania skoku. Wszystkie ćwiczenia powinny być poprzedzone dokładnym po-

kazem i objaśnieniem. Są one pogrupowane w odpowiednie zadania, nauczające poszczegól-

ne fazy skoku, a następnie połączone w pełną technikę. 

Na zakończenie ćwiczeń metodycznych zaleca się przeprowadzenie konkursu skoku w 

dal wybraną techniką (patrz: Uwagi organizacyjne). 
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Zadanie I. Nauka odbicia w miejscu i z krótkiego rozbiegu 

Cel: Opanowanie rytmu odbicia i optymalnego ustawienia ciała w momenc ie odbicia  

Ćwiczenia wstępne  Ćwiczenia podstawowe  Ćwiczenia doskonalące  

 Ćwiczenia w miejscu 
 Różne formy wyskoków 

obunóż, jednonóż np. kilka-
krotne odbicia w miejscu, a 
następnie wysokie odbicie z 
uniesieniem kolan 

 Wyskoki obunóż z półprzy-
siadu w górę 

 Różne formy przeskoków 
przez współćwiczącego 

 
 
 
 
 

 Ćwiczenia z rozbiegu 
 Podskoki lokomocyjne-

podskoki jednonóż z N na 
N, wyraźnie płaskie, w 
przód 

 Różne formy wieloskoków 
na materacach (LP, LLL, 
PPP, obunóż) 

 
 Przeskoki przez przeszkody 

(szarfy, listwy, piłki lekar-
skie, ławeczki) 

 Gry i zabawy skocznościo-
we 

 
 
 Przeskoki przez przeszkody 
- Serie skoków przez kilka 

niskich przeszkód w rytmie 
3-, 5-krokowym, z odbi-
ciem i lądowaniem na N 
odbijającą 

Odbicie w miejscu 
 W wykroku, N odbijająca z 

przodu, wymach N wolną 
(wymachową), bez pracy RR 
i z naprzemianstronną pracą 
RR 

 Jak wyżej do wspięcia na 
palce N odbijającej 

 W wykroku, N odbijająca z 
przodu, naprzemianstronne 
ułożenie RR, odbicie w miej-
scu, z lądowaniem na N od-
bijającą ze wspomagającą 
pracą RR 

 
Odbicia w marszu i w truchcie 
 W marszu, co 1 krok, odbicie 

z lądowaniem na N odbijają-
cą, ze wspomagającą pracą 
(naprzemianstronną) RR 

 W marszu, co 3 kroki, odbi-
cie z lądowaniem na N odbi-
jającej, wymach N wolną 
(wymachową), ze wspoma-
gającą pracą RR 

 Jak wyżej w truchcie 
 Rytm odbicia co jeden krok 

(lądowanie na N wymacho-
wą), z wyraźnie zamachową 
pracą RR i N wymachowej 

 Jak wyżej, co trzy kroki 
 
Odbicie z 3-5 kroków biegowych  
- Z krótkiego rozbiegu odbicie 

w przód – w górę z wyraźnie 
zamachową naprzemian-
stronną pracą RR i lądowanie 
na N wymachową 

 N odbijająca na podwyższe-
niu (ławeczka, 1cz. skrzy-
ni), naprzemianstronne uło-
żenie RR, dynamiczne wyj-
ście w górę z wyprostem N 
odbijającej i wznosem N 
wymachowej  

 Jak wyżej naprzemienne 
dynamiczne wyskoki w górę 
z wyprostem N odbijającej i 
zmianą NN 

 
 
 
 
 Wieloskoki na materacach 

nad przeszkodami (szarfy, 
listwy, piłki lekarskie, ła-
weczki) 

 
 
 Rytm odbicia (nad prze-

szkodami) co 1 krok, co 3-, 
5-kroków 

 

 
 

 
 
 
 Z krótkiego rozbiegu, odbi-

cie z przeskokiem nad płot-
kiem lub poprzeczką z regu-
lowaną wysokością, z lądo-
waniem na N wymachową 

 
 

Zwrócić uwagę na: 

- Aktywne postawienie całej stopy w momencie odbicia, 

- W czasie odbicia pełny wyprost N odbijającej w stawach kolanowym i biodrowym, 
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- Praca N wymachowej do poziomu (zgięcie w stawie biodrowym, kolanowym i skokowym - 

grzbietowo), 

- Wyprost tułowia, 

- Naprzemianstronne ułożenie RR oraz ich wyraźna zamachowa praca (do poziomu linii barków), 

- Skrócenie kroku przed odbiciem. 

 

Zadanie II. Nauka lotu i lądowania oraz skok w dal z pełnego rozbiegu 

Cel: Opanowanie skoku w dal techniką naturalną, wydłużanie rozbiegu 

Ćwiczenia wstępne  Ćwiczenia podstawowe  Ćwiczenia doskonalące  

 Seryjne wieloskoki obunóż z 
lądowaniem do półprzysiadu 
z wyraźną pracą RR 

 Skok w dal z miejsca, z odbi-
cia obunóż 

 Skok w dal z miejsca z wy-
kroku, N odbijająca z przodu, 
naprzemianstronne ustawie-
nie RR 

 Rytmiczne przebieżki, z wy-
sokim unoszeniem kolan 

 Luźne, swobodne przebieżki 
(30-40 m), z wyraźnym przy-
spieszeniem w końcowej czę-
ści odcinka 

 Pełny rozbieg (na skoczni) z 
tzw. przebiegnięciem (przez 
piaskownicę) 

 Jak wyżej z zaznaczeniem 
odbicia 

Z rozbiegu (5-9 kroków) pełna 
forma skoku w dal techniką 
naturalną  
 Pełna forma skoku z coraz 

dłuższego rozbiegu, z nara-
stającą prędkością 

 
Przeprowadzenie zawodów sko-
ku w dal techniką naturalną 
 
 

 

 Ćwiczenia doskonalące 
lądowanie 

 Skok w dal z miejsca, z 
odbicia obunóż, z lądowa-
niem do tzw. wślizgu 

 Jak wyżej, z lądowaniem 
do tzw. skrętu 

 Z krótkiego rozbiegu odbi-
cie z przeskokiem nad 
płotkiem lub poprzeczką z 
regulowaną wysokością, z 
lądowaniem do przysiadu 

 Ćwiczenia doskonalące lot  
 Odbicia z „pochylni” w dół 
 Odbicia z podwyższenia 

(np. skrzyni gimnastycznej) 
i lądowanie na materace 

 
 Odbicie z niższego pozio-

mu na wysoki materac 
 Ćwiczenia doskonalące 

rytm i dokładność rozbiegu 
 Rozbiegi z różnych pozycji 

startowych 
 Odbicia z różnych długości 

rozbiegu 
 

 

 

Zwrócić uwagę na: 

- Swobodny rozluźniony bieg na śródstopiu z odpowiednim unoszeniem kolan (prawie do pozio-

mu), 

- Płynne przejście z rozbiegu w odbicie, 

- Rozbieg z narastającą prędkością, 

- Przyjęcie pozycji „kucznej” w czasie lotu, 
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- Lądowanie na ugięte NN (do przysiadu), 

- Kompensacyjna praca RR w czasie lotu i lądowania, 

- Osiągnięcie optymalnego pułapu w czasie lotu. 

 

Zadanie III. Nauka lotu i lądowania w technice biegowej  

Cel: Opanowanie prawidłowego ruchu podczas lotu, koordynacja pracy NN i RR 

Ćwiczenia wstępne  Ćwiczenia podstawowe  Ćwiczenia doskonalące  

 Ćwiczenia imitacyjne RR i 
NN 

 W miejscu, w marszu i biegu 
kołowa naprzemianstronna 
praca RR 

 W marszu, co 3 kroki imita-
cja odbicia (mocniejsze po-
stawienie N odbijającej) z 
pracą N wymachowej oraz 
naprzemianstronną RR. W 
momencie opuszczania N 
wymachowej, kontynuacja 
marszu (2.5 kroku) z kołową 
naprzemianstronną pracą RR 

 Jak wyżej, w truchcie, odbi-
cie i lądowanie na N wyma-
chową i kontynuacja biegu z 
kołową, naprzemianstronną 
pracą RR 

 W podporze na RR (na bar-
kach współćwiczących, płot-
kach, drążkach) kołowa „bie-
gowa” praca NN w powietrzu  

 Skoki z podwyższenia z ru-
chem biegowym NN w locie 

 Skoki z wysokiej skrzyni na 
grube materace z „biegową” 
pracą NN w locie  

 

 

Z rozbiegu 5-9 kroków prawi-
dłowe odbicie (jak w zadaniu I) 
 Z lądowaniem na N wyma-

chową i kontynuacją biegu z 
kołową, naprzemianstronną 
pracą RR  

 Z lądowaniem do wypadu (N 
wymachowa z przodu, zgięta 
w stawie biodrowym i kola-
nowym, stopa oparta całą 
powierzchnią o podłoże; N 
odbijająca z tyłu, w klęku, 
stopa zgięta grzbietowo)  

 Z lądowaniem na N odbijają-
cą (w locie cofnięcie N wy-
machowej) i kontynuacja 
biegu z kołową, naprzemian-
stronną pracą RR 

 Jak wyżej, z lądowaniem na 
N odbijającą (podczas cofa-
nia N wymachowej kopnięcie 
piłki w tył z podwyższenia) 

 W fazie lotu naprzemian-
stronna zmiana NN i RR, tu-
łów wyprostowany, z lądo-
waniem do wypadu z N odbi-
jającą z przodu 

Odbicia z coraz dłuższego roz-
biegu (9-15 kroków) 
 
Skoki z ½ i pełnego rozbiegu 

 Odbicia z rozbiegu o róż-
nej długości ze zwróce-
niem uwagi na fazę lotu i 
lądowania 

 Przez przeszkodę (np. 
taśmę, poprzeczkę) 

 Z lądowaniem na podwyż-
szenie (na materace) 

 Z lądowaniem w dół (np. 
ze skarpy) 

 

 

Zwrócić uwagę na: 

- Wyraźne cofnięcie N wymachowej (po poprawnej pracy N odbijającej), 

- Wyraźnie zaznaczone „kroki” w powietrzu (bez cofania bioder), 

- Głowa ustawiona prosto w przedłużeniu tułowia, 

- Naprzemianstronne krążenie RR w przód. 
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Zadanie IV. Nauka lotu i lądowania w technice piersiowej 

Cel: Opanowanie prawidłowego ruchu podczas lotu, wypchnięcie klatki piersiowej i bioder 

do przodu, koordynacja pracy NN i RR 

Ćwiczenia wstępne  Ćwiczenia podstawowe  Ćwiczenia doskonalące  

 Ćwiczenia imitacyjne RR i 
NN 

 W miejscu, imitacja odbicia, a 
następnie przeniesienie RR 
obustronnie dołem-w tył z 
równoczesnym wypchnięciem 
bioder w przód przejściem do 
przysiadu 

 W marszu jak wyżej, co 1 
krok, co 3 kroki 

 W miejscu, odbicie obunóż w 
górę, w fazie lotu wypchnięcie 
klatki piersiowej i bioder w 
przód, z jednoczesnym przy-
jęciem pozycji klęku roz-
krocznego 

 Jak wyżej z podwyższenia 
(skrzynia) z lądowaniem na 
zeskoczni 

 Skoki z podwyższenia 
 Z odbicia jednonóż (N odbija-

jąca w wykroku, RR ustawio-
ne naprzemianstronnie) lądo-
wanie na miękki materac lub 
na zeskoczni 

 Jak wyżej z dwóch kroków 
marszu 

Z rozbiegu 5-9 kroków prawi-
dłowe odbicie (jak w zadaniu I) 
 Po odbiciu przyjęcie w fazie 

lotu pozycji klęku roz-
krocznego, wypchnięcie 
klatki piersiowej i bioder w 
przód z kompensacyjną, 
obustronną pracą RR do-
łem-w tył, a następnie w gó-
rę-w przód 

 Jak wyżej ze zwiększeniem 
prędkości na rozbiegu 

 

 
Odbicia z coraz dłuższego roz-
biegu (9-15 kroków) 
 
 
 
 
Skoki z ½ i pełnego rozbiegu 

 Odbicia z rozbiegu o róż-
nej długości ze 
zwróceniem uwagi na fazę 

lotu i lądowania 
 Przez przeszkodę (np. ta-

śmę, poprzeczkę) 
 Z lądowaniem na podwyż-

szenie (na materace) 
 Z lądowaniem w dół (np. 

ze skarpy) 
 

 

Zwrócić uwagę na: 

- Podczas odbicia naprzemianstronna praca RR, 

- W locie wypchnięcie klatki piersiowej i bioder do przodu, 

- Głowa w przedłużeniu tułowia (nie odchylać w tył), 

- Obustronną praca RR podczas lotu, najpierw dołem-w tył, następnie w górę-w przód. 
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Zadanie V. Opanowanie pełnej techniki skoku 

Cel: Doskonalenie ruchu całościowego do techniki zawodniczej 

Ćwiczenia wstępne  Ćwiczenia podstawowe  Ćwiczenia doskonalące  

 Kontrola rozbiegu z ak-
centem odbicia 

Skoki w dal z „krótkiego” i peł-
nego rozbiegu, z odbiciem z 
belki 
 Koncentracja na specyficzne 

elementy techniki 
 Koncentracja na wynik (od-

ległość) w warunkach zawo-
dów 

 

 Odbicia z supramaksymalnej 
prędkości (np. rozbieg po po-
chylni) 

 Skoki w warunkach utrudnio-
nych (np. pod wiatr) 

 Skoki z odbiciem z poziomu 
niższego 

 

 

Zwrócić uwagę na: 

- Dokładność rozbiegu, indywidualizacja długości rozbiegu, 

- Odbicie eksplozywne z zaznaczeniem pracy N wymachowej, 

- Dokładne (optymalne) ruchy w locie, z pionowym ustawieniem tułowia, 

- Wspomagająca praca RR, 

- Odpowiednie lądowanie, 

- Wydłużanie rozbiegu i stosowanie nowych zadań specyficznych dla danej techniki. 

 

Uwagi organizacyjne 

Przed przeprowadzeniem konkursu skoku w dal należy zapoznać się z podstawowymi prze-

pisami: 

- Zawodnicy powinni startować w kolejności ustalonej przez losowanie, 

- Jeżeli w skoku w dal startuje więcej niż ośmiu zawodników, każdy z nich ma prawo do 

wykonania trzech prób, a ośmiu zawodników z najlepszymi ważnymi wynikami, ma pra-

wo do dalszych trzech prób. Jeśli w konkursie bierze udział ośmiu lub mniej zawodników, 

wówczas każdy z nich ma prawo do sześciu prób. Kolejność wykonywania prób w czwar-

tej i piątej kolejce powinna być odwrotna do miejsc zajmowanych po trzech pierwszych 

próbach. Kolejność wykonywania prób w ostatniej kolejce powinna być odwrotna do 

miejsc zajmowanych po pięciu próbach, 

- Zapis poszczególnych skoków w protokole sędziowskim: 

„7.55” - wynik próby (próba ważna) 

„X„    - próba nieważna 

„-„   - próba opuszczona 

- Skok uznaje się za nieważny, jeżeli zawodnik: 
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- dotknie dowolną częścią ciała podłoża poza linią odbicia podczas wykonywania sko-

ku lub podczas przebiegnięcia bez oddania skoku, 

- odbije się poza szerokością rozbiegu, 

- po wykonaniu skoku wraca z powrotem przez zeskocznię, 

- podczas rozbiegu lub skoku wykona salto, 

- w czasie lądowania dotknie podłoża poza zeskocznią (wyznaczona część piaskowni-

cy), 

- przekroczony zostanie limit czasu (1 min). 

- Pomiaru należy dokonywać prostopadle od najbliższego śladu pozostawionego na ze-

skoczni (początek taśmy) przez jakąkolwiek część ciała zawodnika, do linii odbicia (od-

czytanie wyniku) lub jej przedłużenia, 

- W młodszych kategoriach wiekowych stosuje się skok w dal z tzw. strefy odbicia. Jest to 

część rozbiegu o szerokości toru (1.22) i o długości 1 m (łącznie z belką). Pomiaru w stre-

fie dokonuje się od ostatniego śladu (czubek buta) pozostawionego w strefie. Jeżeli za-

wodnik odbije się przed strefą, to pomiar dokonywany jest od początku strefy. 

Ustalanie kolejności: 

- W przypadku jednakowych, najlepszych wyników o kolejności decyduje drugi (co do 

długości) uzyskany rezultat. Jeśli to nie daje rozstrzygnięcia, bierze się pod uwagę wynik 

trzeci i dalsze, 

- Jeżeli nadal nie ma rozstrzygnięcia, co do pierwszego miejsca, to zawodnicy, którzy osią-

gnęli ten sam wynik, wykonują dodatkowe próby w tej samej kolejności, aż do uzyskania 

rozstrzygnięcia (przepis ten dotyczy wyłącznie zawodów o indywidualne mistrzostwo). 
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Rodzaje błędów Sposób usuwania  

 Nierytmiczny rozbieg, bieg na całych sto-
pach 

 Luźne przebieżki, z pełną kontrolą techniki 
biegu 

 Źle wymierzony rozbieg  Przesunąć o odpowiednią odległość punkt kon-
trolny 

 Zwalnianie biegu przed odbiciem  Wykonać rozbieg w formie jednego przyspie-
szenia. W treningu zwiększyć ilość rozbiegów 

 Brak efektywnego zakończenia pracy N 
odbijającej 

 W każdym ćwiczeniu dotyczącym odbicia 
zwrócić uwagę na prawidłową pracę stopy N 
odbijającej 

 Nieprawidłowa praca N wymachowej  Zastosować wyskoki do określonego punktu, 
skoki z krótkiego rozbiegu 

 Cofanie bioder w czasie odbicia  W miejscu wykonać ćwiczenia imitujące odbi-
cie z prawidłową pracą N wymachowej oraz RR 

 Brak prawidłowego, naprzemianstronnego 
ustawienia RR w fazie odbicia 

 Zwiększyć liczbę ćwiczeń imitacyjnych oraz 
ilość rytmów odbicia 

 Wykonanie „naskoku” na odbicie  Zwiększyć liczbę rozbiegów z zaznaczeniem 
odbicia 

 Lądowanie na proste NN  Wykonywać skok w dal z miejsca z odbicia 
obunóż i jednonóż oraz wzmacniać mm. tułowia 

 Przewracanie się w tył po wylądowaniu  Skoki w dal z miejsca, z odbicia obunóż i jed-
nonóż z podwyższenia 

 

Piśmiennictwo: [4, 33, 57, 59, 60, 61, 62, 63, 64] 
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TRÓJSKOK 
 

Początki trójskoku sięgają drugiej połowy XIX wieku. W Irlandii, jedna z ludowych gier 

skocznościowych, przekształciła się w tę konkurencję sportową. Polegała ona na wykonaniu z 

rozbiegu, trzech bezpośrednio po sobie następujących skoków na jednej nodze, z końcowym 

lądowaniem na obie nogi. Taki sposób wykonania trójskoku uzyskał nazwę techniki irlandz-

kiej. W 1896 roku D. Sanahan (Irlandia) skoczył 15.25 m. Wkrótce obok dotychczasowej, 

pojawiła się (prawdopodobnie najpierw w Stanach Zjednoczonych) technika naprzemian-

stronna – technika amerykańska. Zawodnicy odbijali się na przemian prawą i lewą nogą z 

końcowym lądowaniem na dwie nogi. Ten sposób wykonywania trójskoku okazał się łatwiej-

szy, co przyczyniło się do szybkiej poprawy wyników sportowych. Różne przejściowe formy 

techniki trójskoku z rozbiegu utrzymywały się do 1912 roku, kiedy to Międzynarodowa Fede-

racja Lekkiej Atletyki zatwierdziła ostatecznie inny sposób wykonywania trójskoku – techni-

kę angielską11. Polegał on na dwóch kolejnych odbiciach z jednej nogi, a trzecim z przeciwnej 

(np. lewa, lewa, prawa lub prawa, prawa, lewa) z końcowym lądowaniem na obie nogi. Kon-

kurencja ta trafiła do programu I Igrzysk Olimpijskich w Atenach w 1896 roku12. Obecny 

rekord świata mężczyzn w trójskoku należy do Brytyjczyka J. Edwardsa, który w 1995 roku 

na Mistrzostwach Świata w Goeteborgu, uzyskał wynik 18.29 m.  

Trójskok kobiet ma bardzo krótką historię. Po raz pierwszy oficjalnie pojawił się na Mi-

strzostwach Świata w 1993 roku (Stuttgart), a do programu Igrzysk Olimpijskich został 

wprowadzony w 1996 roku w Atlancie. Aktualny rekord świata został ustanowiony w 1995 

roku, na Mistrzostwach Świata w Goeteborgu. Ukrainka I. Kravets uzyskała tam znakomity 

wynik – 15.50 m, poprawiając aż o 41 cm rekord świata13. Od kilku lat, mimo wzrostu po-

ziomu sportowego oraz pojawienia się wielu zdolnych zawodniczek ze wszystkich kontynen-

tów, żadnej z nich nie udało się poprawić wyniku Ukrainki. 

W Polsce trójskok mężczyzn był rozgrywany w różnej formie (również, jako trójskok z 

miejsca) od lat 80-tych XIX wieku. Do 1914 roku konkurencja ta, podobnie jak inne konku-

                                                 
11

 Jeszcze przed II wojną światową uporano się z granicą 16.00 m. Dokonał tego Japończyk N. Tajima po dczas 

IO w Berlinie w 1936 roku. Należy zaznaczyć, że w latach 20 i 30-tych, konkurencja ta była domeną Japończy-

ków. Zdobyli oni aż trzy medale olimpijskie. 
12

 Obok trójskoku z rozbiegu Amerykanie chętnie wykonywali trójskok z miejsca. Po odbiciu obunóż następ o-

wał wieloskok (trójskok) naprzemianstronny (lewa, prawa lub  odwrotnie) z końcowym lądowaniem na obie 

nogi. Tego rodzaju konkurencję wprowadzili do programu zawodów lekkoatletycznych. W latach 1900 i 1904 

roku trójskok z miejsca stał się nawet konkurencją olimpijską. Złote medale zdobył Amerykanin R. Ewry, uzy-

skując odpowiednio 10.58 m oraz 10.55 m. 
13

  Pierwszą rekordzistką była reprezentantka Chin – Mistrzostwach. Huirong. W 1990 roku w Sapporo uzyskała 

wynik – 14.54 m. Granicę 15.00 m, jako pierwsza pokonała na MŚ w Stuttgarcie zawodniczka Rosji A. Biryu-

kowa, skacząc na odległość 15.09 m. 
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rencje lekkiej atletyki, rozwijała się głównie w TG „Sokół” i lwowskich klubach sporto-

wych14.  

W przeciwieństwie do skoku w dal, w kraju pojawiało się wielu utalentowanych zawod-

ników, którzy odegrali znaczącą rolę w tej konkurencji w Europie i na świecie. Zdobywali oni 

medale mistrzostw świata, czy Igrzysk Olimpijskich. Po raz pierwszy granica 17.00 m została 

pokonana 5.08.1960 roku w Olsztynie, kiedy to Polak J. Szmidt skoczył, na bieżni żużlowej 

17.03 m15. Wspomniany zawodnik, dwukrotny złoty medalista olimpijski (Rzym 1960, Tokio 

1964), był również dwa razy mistrzem Europy (Sztokholm 1958, Belgrad 1962). Znaczące 

sukcesy odnosił także M. Joachimowski, który został Halowym Mistrzem Europy w 1974 

roku, a w latach 1973 i 1975 był wicemistrzem Europy. Również A. Sontag zdobył brązowy 

medal podczas Mistrzostw Starego Kontynentu w Rzymie (1974 rok). W latach 80-tych naj-

większe sukcesy odnosił Z. Hoffmann, który w 1983 roku, w stolicy Finlandii – Helsinkach, 

został pierwszym mistrzem świata16. Jest on nadal aktualnym rekordzistą kraju – 17.53 m 

(1985 - Madryt). Obecnie w trójskoku panuje kompletna „posucha”. Dawno już nikt nie zbli-

żył się do „magicznej” granicy 17.00 m.  

Wśród kobiet konkurencja ta nie ma znaczącej historii. Polki nigdy nie zdobyły w trój-

skoku żadnego medalu na imprezach rangi mistrzowskiej - Mistrzostwach Świata, Europy, 

czy Igrzysk Olimpijskich. Pierwszą rekordzistką kraju była wybitna wieloboistka – U. Wło-

darczyk!!! Rekord Polski wynosi niewiele ponad 14 m (14.22 m) i należy do L. Zagackiej.  

 
Piśmiennictwo: [33, 54, 55, 61, 65, 66] 

                                                 
14

 Pierwszym mistrzem Polski, w 1920 roku, podobnie, jak w skoku w dal, został St. Sośnicki. Skoczył na odle-

głość – 12.68 m. Był on też pierwszym oficjalnym rekordzistą Polski (13.06 m – 1914 rok). Jeszcze przed II 

wojną światową uporano się z granicą 15.00 m (15.21 m – E. Luckhaus; 1932 rok). 
15

 Grad rekordów świata padł na IO w Meksyku (1968 rok). Nowa bieżnia (tartan) oraz wysokie położenie mia-

sta spowodowało, iż pięciokrotnie poprawiano rekord świata. Było to wydarzenie, które nigdy przedtem i nigdy 

potem nie zdarzyło się w historii lekkoatletyki.  
16

 W kolejnych latach pojawiło się kilku utalentowanych zawodników, skaczących ponad 17.00 m. Byli to  

J. Pastusińki, A. Grabarczyk, E. Bedeniczuk i J. Budkiewicz. 



 141  

TECHNIKA 

 

 
 

Ryc. 3. Technika trójskoku (A - naturalna, B - biegowa, C - dwuramienna) 

 

Trójskok jest konkurencją bardzo 

złożoną technicznie. Składa się z rozbiegu 

oraz trzech skoków, z których dwa wyko-

nywane są na tej samej nodze, a trzeci na 

nodze przeciwnej. Po każdym odbiciu na-

stępuje lot, który jest charakterystyczny dla 

każdej składowej trójskoku (ryc. 3.): 

- pierwszy skok – zmiana położenia nóg, 

- drugi skok – swobodny lot, 

- trzeci skok – jak najdłuższy, swobodny 

lot zakończony lądowaniem 

W związku z tym niezmiernie ważne jest 

dążenie do jak najmniejszej dysproporcji w 

skoczności jednej i drugiej nogi. Głównym 

zadaniem trójskoczka jest jak najmniejsza 

utrata szybkości poziomej, zachowanie siły 

odbicia oraz utrzymanie równowagi.  

Rozbieg (1-2) 

Jego zadaniem jest nadanie ciału 

przyspieszenia poziomego. Stopień wyko-

rzystania narastającej prędkości w trzech 

kolejnych skokach, decyduje w dużej mie-

rze o wyniku końcowym w tej konkurencji. 

Długość rozbiegu jest sprawą indywidual-

ną. U zaawansowanych trójskoczków mie-

ści się najczęściej w granicach 35-45 me-

trów. Liczba kroków rozbiegu u trójskocz-

ków wysokiej klasy wynosi zwykle od 18 

do 20. Nieco mniejsza jest ona u kobiet (14-

18 kroków biegowych), jak również u 

mniej zaawansowanych zawodników. Ko-

lejne kroki rozbiegu charakteryzują się sta-

łym przyrostem zarówno prędkości, jak i 

długości z wyjątkiem ostatniego kroku, 
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który jest zawsze nieco krótszy. Przedostat-

ni krok musi być nieco wydłużony, ale o 

wiele mniej niż w skoku w dal. Jest to 

sprawa indywidualna i zależy od możliwo-

ści motorycznych i technicznych zawodni-

ka. Skrócenie ostatniego kroku rozbiegu 

jest czynnością podświadomą, stwarzającą 

dogodne warunki do wykonania odbicia 

przy zachowaniu możliwie dużej szybkości 

poziomej, niezbędnej do uzyskania najlep-

szych rezultatów sportowych. 

Pierwszy skok (3-5) 

Pierwszy skok trójskoku jest stosun-

kowo niski, a zarazem najdłuższy (35-37% 

wyniku tej konkurencji). Taki charakter 

skoku wypływa z niskiego odbicia, przy 

zachowaniu dużej szybkości poziomej. Kąt 

wzlotu środka masy ciała w pierwszym 

skoku mieści się najczęściej w granicach 

15-17°. Bezpośrednio po odbiciu trójsko-

czek wyprowadza do przodu nogę wyma-

chową, a następnie prostując ją w stawie 

biodrowym i częściowo kolanowym prze-

nosi do tyłu. W tym samym czasie przenosi 

nogę odbijającą ruchem kołowym do przo-

du, przy czym jej kolano jest najdalej wy-

suniętą do przodu częścią nogi. Kończyna 

ta „schodząc” do lądowania prostuje się w 

stawie biodrowym i kolanowym, a jej pod-

udzie zostaje wysunięte do przodu. Po fazie 

amortyzacji, w momencie, gdy rzut piono-

wy środka masy ciała wysunie się przed 

punkt podporu, skoczek rozpoczyna odbicie 

do drugiego skoku trójskoku. Podczas lotu 

w pierwszym skoku, tułów zawodnika po-

winien być ustawiony pionowo. Kończyny 

górne wykonują ruchy kompensacyjne (na-

przemianstronne lub obustronne) w stosun-

ku do kończyn dolnych. 

Drugi skok 

Odbicie do drugiego skoku trójskoku 

wykonywane jest najczęściej pod nieco 

mniejszym kątem (około 11-13°), niż to ma 

miejsce w pierwszym skoku. Dobre tech-

nicznie wykonanie tego skoku decyduje 

zwykle o ostatecznym wyniku. Skok ten 

jest najkrótszy i wynosi 28-30 % całej dłu-

gości trójskoku. Nawet dla zaawansowa-

nych zawodników, jest najtrudniejszym 

elementem technicznym. Stanowi on kon-

sekwencję ruchową dobrze wykonanego 

rozbiegu i pierwszego skoku. Po odbiciu 

noga wymachowa, ugięta w stawie kolano-

wym pod kątem 90°, przeniesiona zostaje 

do przodu. Udo tej kończyny ułożone jest w 

poziomie (nie wyżej niż linia bioder), kola-

no zaś wysunięte jak najdalej do przodu. 

Ruch zapoczątkowany jest „udem - kola-

nem”, a nie „podudziem-stopą”. Noga prze-

ciwna po zakończeniu odbicia zostaje ugię-

ta w stawie kolanowym także pod kątem 

90°, przy zachowaniu wyprostu w stawie 

biodrowym. Kończyny górne (w zależności 

od stosowanej techniki ruchu) aktywnie 

wspomagają pracę kończyn dolnych. Taką 

pozycję ciała skoczek utrzymuje przez 

krótki czas, a następnie „schodzi” do lądo-

wania, wysuwając podudzie nogi wyma-
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chowej do przodu. Lądowanie odbywa się 

na całą stopę. Po fazie amortyzacji rozpo-

czyna się odbicie do ostatniego skoku trój-

skoku. 

Trzeci skok (5-6) 

Odbicie do trzeciego skoku wykony-

wane jest pod największym kątem (ze 

wszystkich skoków) wynoszącym około 

17-19°. Stanowi ono 34-36 % rezultatu tej 

konkurencji i jest konsekwencją dwóch 

poprzednich skoków. W strukturze ruchu 

najbardziej podobny jest do skoku w dal. 

Początkowo (po odbiciu) noga wymachowa 

wykonuje ruch do przodu i uzyskuje poło-

żenie podobne, jak noga wymachowa pod-

czas odbicia w skoku w dal. To samo doty-

czy kończyn górnych. Zbliżając się do naj-

wyższego punktu lotu skoczek zaczyna 

przyjmować pozycję kuczną. Po jej uzyska-

niu, zawodnik wykonuje ruch zagarniający 

ramion od przodu do tyłu, co powoduje 

częściowy wyprost obu nóg w stawach ko-

lanowych i wysunięcie ich w przód. W 

momencie zetknięcia się stóp z piaskiem, 

następuje ponowne ugięcie nóg ww. sta-

wach, z jednoczesnym przeniesieniem ra-

mion w przód. Ruch ten pomaga w sku-

tecznym lądowaniu, zabezpieczając skocz-

ka przed cofnięciem się tułowia w kierunku 

rozbiegu. Często spotyka się nieco inny 

sposób wykonania trzeciego skoku. Sko-

czek przyjmuje w najwyższym punkcie lotu 

pozycję klęczną z rękami wzniesionymi w 

górę, a klatka piersiowa wysunięta jest wy-

raźnie do przodu. Jest to pozycja charakte-

rystyczna dla zawodnika, skaczącego w dal 

techniką piersiową. Bardzo rzadko spotyka 

się trójskoczków wykonujących ostatnią 

fazę skoku techniką biegową. Jest to szcze-

gólnie trudne przy znacznym już spadku 

prędkości poziomej. 

Lądowanie (8-9) 

Po minięciu najwyższego punktu lotu 

skoczek rozpoczyna czynności związane z 

lądowaniem. Wyrzuca kończyny dolne dość 

daleko do przodu, energicznie przenosi ręce 

dołem do tyłu, wykonując przy tym skłon 

tułowia w przód. W momencie, gdy stopy 

dotkną podłoża, zawodnik w czasie trwania 

fazy amortyzacji przenosi kończyny górne 

do przodu. Następnie prostuje nogi w sta-

wach kolanowych i biodrowych a tułów 

utrzymuje równowagę. 

Należy zaznaczyć, że czynności zwią-

zane z lądowaniem, a więc ruchy wykony-

wane w czasie drogi zstępującej paraboli 

środka masy ciała, mogą być zbliżone do 

lądowania w skoku w dal17.  

W związku z tym pozycja ciała 

skoczka w najwyższym punkcie lotu w trój-

skoku jest zróżnicowana. Wyróżniamy na-

stępujące techniki trójskoku (ryc. 3): 

- naturalną (A) 

- biegową (B) 

- dwuramienną (C) 

Technika naturalna (A) 

                                                 
17

 Sposoby lądowania zostały opisane w rozdziale: 

„Skok w dal”. 
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Jest najprostszą ze wszystkich stoso-

wanych technik. Najczęściej skaczą nią 

początkujący, a także kobiety. Bazuje na 

potencjale skocznościowym zawodnika. 

Charakteryzuje się naprzemianstronną pra-

cą ramion, prostą pozycją tułowia (najko-

rzystniejszą do utrzymania w locie) oraz 

umiarkowaną wysokością skoków. Propor-

cje długości skoków: 36 %+30 %+34 %. 

Jednym z prekursorów tej techniki był 

dwukrotny mistrz olimpijski (1952, 1956) 

oraz rekordzista świata Brazylijczyk A. 

Ferreira da Silva. 

Technika biegowa (B) 

Oparta jest na bardzo dobrym przygo-

towaniu szybkościowym i skocznościowym 

zawodnika. Charakteryzuje się naprzemian-

stronną pracą ramion oraz małą wysokością 

poszczególnych skoków, dzięki czemu wy-

stępuje mała strata prędkości poziomej w 

kolejnych odbiciach, co wpływa na długo-

ści poszczególnych skoków (proporcje: 34 

%+30 %+36 %). Jednym prekursorów tej 

techniki był Polak J. Szmidt.  

Technika dwuramienna (C) 

Wymaga bardzo dobrego przygoto-

wania siłowego zawodnika. Charakteryzuje 

się obustronną pracą ramion w czasie kolej-

nych skoków oraz dużą ich wysokością. W 

związku z tym następują stosunkowo duże 

straty prędkości poziomej, kompensowane 

– w niewielkim stopniu - siłą odbicia. W 

technice tej następuje zdecydowana prze-

waga długości pierwszego skoku – propor-

cje: 38 %+30 %+32 %. Prekursorami tej 

techniki w latach 50-tych ubiegłego wieku 

byli trójskoczkowie byłego ZSRR. 

 

Piśmiennictwo: [33, 57, 59, 60, 61, 63, 67, 

68, 69, 70] 
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Faza Rozbieg Odbicie 
Lot 

Lądowanie 
naturalna biegowa dwuramienna 

Początek 
Z miejsca, marszu lub biegu, 
z narastającą prędkością 

Postawienie stopy 
nogi odbijającej w 

miejscu odbicia 

Pozycja wykroczna, z nogą wymachową z przodu, praca RR w zależności od stoso-
wanej techniki skoku 

Dotknięcie podłoża, w czasie 

fazy amortyzacji (uginania 
NN) i przeniesienie RR do 

przodu 

Zakończenie 
Postawienie stopy nogi odbi-

jającej w miejscu odbicia 

Oderwanie stopy nogi 

odbijającej od miejsca 

odbicia 

Pochylenie tułowia w przód, wyprost NN w stawach kolanowych i wyrzut podudzi 

w przód, RR prowadzone dołem - w tył 

Lądowanie do przysiadu, do 

wślizgu lub do skrętu 

Cel 

Uzyskanie optymalnej pręd-

kości poziomej 

Przygotowanie do odbicia 

Optymalne postawienie stopą 

N odbijającej na belce 

Optymalne wykorzy-
stanie prędkości po-

ziomej uzyskanej na 

rozbiegu 

Nadanie ciału odpo-

wiedniego kierunku 
lotu 

Kolejne odbicia (wielo-

skok) z naprzemianstron-

ną pracą RR 

Po pierwszym odbiciu, 

wykonanie w fazie lotu, 

kroku biegowego z na-

przemianstronną pracą RR 

Kolejne odbicia (wielo-

skok) z obustronną pracą 

RR 

Dalekie wyrzucenie NN do 
przodu 

Wspomagająca praca RR 

Podczas lądowania stopy 

ustawione w jednej linii 
 

Najważniejsze 
 elementy 

Długość rozbiegu; indywidu-

alna w zależności od możli-

wości funkcjonalnych i soma-

tycznych zawodnika 

Rytmiczny bieg z narastającą 
szybkością 

Skrócenie ostatniego kroku 

rozbiegu, stwarza dogodne 

warunki do wykonania odbi-

cia przy zachowaniu możli-
wie dużej prędkości poziomej 

Skrócony czas odbicia 

Energiczny wyprost w 

stawach biodrowym, 

kolanowym oraz 

zgięcie podeszwowe 
stopy nogi odbijającej 

Wyprostowany tułów 

Wspomagająca praca 

RR 

Obszerna praca nogi 
wymachowej 

Dobre przygotowanie 
skocznościowe 

Naprzemianstronna praca 

RR w czasie kolejnych 

skoków 

 Prosta pozycja tułowia 
(najkorzystniejsza do 

utrzymania w locie) 

Umiarkowana wysokość 

skoków 

Proporcje długości sko-
ków: 36%+30%+34% 

Bardzo dobre przygotowa-
nie szybkościowe i skocz-

nościowe 

Naprzemianstronna praca 

RR w czasie kolejnych 

skoków 
Mała wysokość poszcze-

gólnych skoków 

Mała strata prędkości po-

ziomej w kolejnych odbi-

ciach 
Proporcje długości skoków: 

34%+30%+36% 

Bardzo dobre przygotowa-
nie siłowe 

Obustronna praca RR w 

czasie kolejnych skoków 

Duża wysokość skoków 

Stosunkowo duże straty 
prędkości poziomej, kom-

pensowane, w niewielkim 

stopniu siłą odbicia 

Zdecydowana przewaga 

długości pierwszego skoku 
Proporcje długości sko-

ków: 38%+30%+32% 

Energiczny wyprost NN 
przed lądowaniem 

Cofnięcie RR i pochylenie 

tułowia w przód 

Po zetknięciu z podłożem 

zgięcie nóg i przeniesienie 
RR w przód 

Prostowanie tułowia z wy-

pchnięciem bioder w przód, 

aby środek masy ciała prze-

sunął się w przód w stosunku 
do punktu podparcia 
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Metodyka nauczania trójskoku 

 

Skoczność stanowi funkcjonalną wypadkową szybkości i siły. Od jej poziomu, w naj-

większym stopniu, zależy wynik w skokach lekkoatletycznych. Ćwiczenia skocznościowe są 

bardzo dynamicznymi środkami szkolenia sportowego, które angażują prawie wszystkie gru-

py mięśniowe. Należy wykonywać je na bezpiecznym (względnie miękkim) podłożu. Nad-

miar ćwiczeń skocznościowych może doprowadzić do wielu przeciążeń stawów kończyn dol-

nych oraz kręgosłupa. Dlatego należy bardzo dokładnie dobierać parametry obciążenia. 

Celem przedstawionej metodyki nauczania trójskoku jest praktyczne opanowanie techniki 

ruchu. Kolejność i dobór poszczególnych ćwiczeń wynikają ze struktury ruchu, która ma 

miejsce w czasie wykonywania kolejnych skoków. Wszystkie ćwiczenia powinny być po-

przedzone dokładnym pokazem i objaśnieniem. Są one pogrupowane w odpowiednie zestawy 

nauczające poszczególnych faz skoku, a następnie łączą je w pełną technikę ruchu. 

 Zaprezentowane ćwiczenia specjalne zalecane jako ćwiczenia doskonalące (patrz zad. 

II) wykonywane z podwyższenia zaliczane są do tzw. ćwiczeń playometrycznych. Powodują 

one szybki przyrost siły kończyn dolnych. Jednak zbyt częste ich stosowanie może doprowa-

dzić do licznych kontuzji. 
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Zadanie I. Nauka odbicia w miejscu i w ruchu 

Cel: Opanowanie umiejętności poprawnego odbicia 

Ćwiczenia wstępne  Ćwiczenia podstawowe  Ćwiczenia doskonalące  

 Podskoki w miejscu z odbicia 
jednonóż: 

 Podskoki na jednej nodze - 
po zakończeniu odbicia, pod-
udzie i stopa N odbijającej 
przemieszczają się w tył, w 
kierunku pośladka, a następ-
nie lekko w przód. N wyma-
chowa oraz RR wspomagają 
odbicie 

 Podskoki z nogi na nogę - 
cykliczna, naprzemianstronna 
zmiana NN po odbiciu, z za-
chowaniem opisanej wyżej 
struktury ruchu 

 Wielorytmy (np. dwurytm 
LN LN - PN PN) - cykliczne, 
dwukrotne odbicie na jednej 
nodze, z zachowaniem opisa-
nej wyżej struktury ruchu. Po 
dwukrotnym odbiciu jedną 
nogą, następuje zmiana N 
odbijającej. Praca wspomaga-
jąca RR 

 Rytm 3-skoku (np. LNLNPN 
lub PNPNLN)  

 Cykliczne odbicia na jednej 
nodze, z zachowaniem opisa-
nej wyżej struktury ruchu. Po 
dwukrotnym odbiciu jedną 
nogą, następuje zmiana N 
odbijającej (jedno odbicie). 
Praca wspomagająca RR 

Wieloskoki płaskie z marszu, z 
truchtu, z biegu 
 Wieloskok z nogi na nogę 

(LN-PN)  
 Wieloskok na jednej nodze 

(np. LN)  
 Wielorytmy (np. dwurytm 

LN LN - PN PN)  

 Wieloskoki przez prze-
szkody (np. piłki lekarskie, 
płotki, itp.) 

 

Zwrócić uwagę na: 

- Wieloskoki płaskie – wszystkie zakończone lądowaniem na zeskoczni, 

- Wieloskoki przez przeszkody – w fazie lotu następuje pokonanie przeszkody, których dobór zale-

ży od możliwości ćwiczących. Można wykonywać wszystkie ww. formy wieloskoków ( z mie j-

sca, z marszu, z truchtu, z biegu), 

- Poprawną pracę N odbijającej w podskokach (po odbiciu przeniesienie w tył, piętą do pośladka, 

po czym przeniesienie w przód) oraz wspomagająca praca N wymachowej i ramion. 
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Zadanie II. Nauka rytmu trójskoku  

Cel: Opanowanie umiejętności poprawnego rytmu trójskoku 

 Ćwiczenia wstępne  Ćwiczenia podstawowe  Ćwiczenia doskonalące  

 Podskoki 
 Podskoki lokomocyjne - z 

odbicia jednonóż, lądowa-
nie na N odbijającą, krok 
na N przeciwną i ponowne 
odbicie (ruch cykliczny) z 
naprzemianstronną pracą 
RR  

 Podskoki lokomocyjne z 
akcentem – jak wyżej 
mocniejsze odbicie (ak-
cent) z jednej nogi 

 Podskoki lokomocyjne 
przez przeszkody - ćwi-
czenia jak wyżej z poko-
naniem przeszkody w cza-
sie fazy lotu (np. piłki le-
karskie, płotki)  

 Wieloskoki 
 Wieloskok LN-PN 
 Wieloskok LNLNPN-

LNLNPN 

Rytmy 3-skoku (np. 
LNLNPN lub PNPNLN)  
 Z marszu 
 Z truchtu 
 Z biegu 

  

 Ćwiczenia specjalne 

 3-skok z miejsca (pierwsze odbicie 
z podwyższenia) 

 
 3-skok z miejsca (drugie odbicie z 

podwyższenia) 

 3-skok z miejsca (trzecie odbicie z 
podwyższenia): 
-  Drugie i trzecie odbicie (roz-

bieg 5-6 kroków) 
-  3-skok z truchtu  
-  3-skok z 5-6 kroków rozbiegu 

 

Zwrócić uwagę na: 

- W ćwiczeniach wstępnych , prawidłowe odbicie w górę – w przód oraz pracę bioder i ramion, 

- Rytmy 3-skoku - wszystkie zakończone lądowaniem na zeskoczni. 

 

Zadanie III. Nauka rozbiegu 

Cel: Opanowanie umiejętności wykonania rozbiegu 

 Ćwiczenia wstępne  Ćwiczenia podstawowe  Ćwiczenia doskonalące  

 Gry i zabawy szybkościowe 
 Różne formy skipów  
 Starty pozycyjne 

Rozbiegi 
 Luźne, swobodne przebieżki 

(30-40 m), z wyraźnym przy-
śpieszeniem w końcowej czę-
ści odcinka 

 Pełny rozbieg (na skoczni) z 
tzw. przebie-gnięciem 

 Pełny rozbieg z zaznacze-
niem pierwszego odbicia  

 Skip A + bieg 
 Odcinki ze zmianą szybko-

ści biegu (np.20m „szybko” 
+ 20 m „wolno” 

 Odcinki 30-40 m - z nabie-
gu 10 m 

 Rozbiegi kontrolne 

 

Zwrócić uwagę na: 

- Odcinki „lotne” - ćwiczenia szybkościowe 20-40 m (z tzw. nabiegu – ok. 10 m) z prędkościami 

sub- lub maksymalnymi, w hali lub na bieżni , 
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- Starty pozycyjne - ćwiczenia szybkościowe z prędkościami submaksymalnymi lub maksymalny-

mi, wykonywane w hali lub na bieżni (różne ustawienia do kierunku biegu). 

 

Zadanie IV. Łączenie wszystkich faz trójskoku 

Cel: Opanowanie pełnej techniki trójskoku 

 Ćwiczenia wstępne  Ćwiczenia podstawowe  Ćwiczenia doskonalące  

 Wieloskoki płaskie (z truchtu 
lub z biegu) 

-  Wieloskok z nogi na nogę 
(LN-PN) 

-  Wieloskok na jednej nodze 
(np.LN) 

-  Wielorytmy (np. LNLNPN-
LNLN PN)  

 Wieloskoki przez przeszko-
dy(z truchtu lub z biegu) 

Pełne rozbiegi  

 Z pierwszym odbiciem 

 Z pierwszym i drugim odbi-
ciem  

Trójskoki  

 Z krótkiego rozbiegu (6-8 
kroków) 

 Z pełnego rozbiegu 

 Skok w dal z miejsca 
 3-skok LN-PN z miejsca 
 5-skok LN-PN z miejsca 
 Skok w dal z odbicia nogą 

wymachową (noga kończą-
ca 3-skok) z krótkiego roz-
biegu (6-8 kroków) 

 Drugie i trzecie odbicie z 
krótkiego rozbiegu (4-6 
kroków) 

 

Zwrócić uwagę na: 

- Ćwiczenia wstępne należy wykonywać na miękkim podłożu (materace, filce), 

- Trójskok z pełnego rozbiegu – wykonywać tylko na zawodach, 

- Elementy wykonywane z odbicia obunóż – z miejsca; stosowane są jako tzw. sprawdziany. 

 

Uwagi organizacyjne 

Przed przeprowadzeniem konkursu trójskoku należy zapoznać się z podstawowymi przepisa-

mi: 

 Zawodnik musi wykonać trzy skoki w następującej kolejności: LNLNPN lub PNPNLN, 

 W trzecim skoku musi wylądować na zeskoczni (piaskownicy), 

 Belkę umieszcza się (od zeskoczni) w odległości, dostosowanej do poziomu sportowego 

zawodników oraz kategorii wiekowej, 

 Wszystkie pozostałe przepisy rozgrywania tej konkurencji są takie same, jak w skoku w 

dal, 
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Rodzaje błędów  Sposób usuwania 

 Skoki przekroczone   Zwiększyć ilość rozbiegów kontrolnych oraz 
rozbiegów z pierwszym odbiciem  

 Zmniejszenie prędkości przed odbiciem  Wykonywać rozbieg w formie jednego przyśpie-
szenia. W treningu zwiększyć ilość rozbiegów 

 Naskok na obicie  Zwiększyć ilość rozbiegów z pierwszym odbi-
ciem 

 Odbicia w poszczególnych skokach nie 
wspomagane pracą ramion 

 Egzekwować prawidłową pracę ramion w czasie 
wykonywania różnych form wieloskoków 

 Krótki i wysoki pierwszy skok  Stosować przebieżki z pierwszym odbiciem na 
trawie, bieżni, tartanie. Należy dążyć do zwięk-
szenia szybkości przed odbiciem 

 Krótki i wysoki drugi skok  Wykonywać pierwsze i drugie odbicie po zna-
kach kontrolnych, dążąc do właściwych proporcji 
długości poszczególnych skoków 

 Krótki i wysoki trzeci skok  Skakać w dal z odbicia nogą wymachową (noga 
kończąca trójskok) z krótkiego rozbiegu (6-8 
kroków) 

 Brak proporcji długości poszczególnych 
skoków 

 Doskonalić rytm trójskoku, wykonywać trójskok 
po znakach kontrolnych 

 Trójskok nie wykonywany w linii prostej  Wykonywać trójskok po linii prostej, znacząc oś 
skoków np. kredą 

 
Piśmiennictwo: [4, 33, 57, 60, 61, 64, 67] 
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SKOK WZWYŻ 
 

Podobnie, jak wiele konkurencji, czy dyscyplin sportowych, skok wzwyż przechodził 

długą drogę ewolucji. Nie ma on rodowodu antycznego, jak np. rzut dyskiem. Początki tej 

konkurencji lekkoatletycznej sięgają drugiej połowy XIX wieku. Najstarszym, wiarygodnym 

wynikiem jest rezultat 170 cm, uzyskany w 1860 roku przez R. H. Bartona18. Przez wiele lat 

doskonalono sposób pokonywania poprzeczki. W początkach historii skoku wzwyż, skakano 

z rozbiegu na wprost poprzeczki, przyjmując nad nią pozycję kuczną. Z czasem zastosowano 

naprzemianstronne przenoszenie nóg nad poprzeczką. Rozbieg wykonywano już nie na 

wprost, ale pod pewnym kątem do poprzeczki, a nową technikę nazwano naturalną, uzysku-

jąc wyniki w granicach 180-185 centymetrów. 

Pierwszym skoczkiem, który wybrał bardziej ekonomiczne pokonanie poprzeczki był 

Amerykanin M. Sweeney, twórca nowej techniki - nożycowej. W 1895 roku skoczył 197 cm, 

co na ówczesne czasy było wspaniałym wynikiem, zważywszy na wysokość ciała skoczka – 

173 cm.  

Przez następnych kilkanaście lat nie nastąpiły radykalne zmiany w ewolucji techniki tej 

konkurencji. Dopiero w 1912 roku inny Amerykanin G. Horine zastosował nowy, efektyw-

niejszy sposób skoku wzwyż, który nazwano techniką kalifornijska19. Hornie był pierwszym 

człowiekiem, który pokonał wysokość 2 m (1912 - Palo Alto). IAAF oficjalnie zatwierdziła 

ten wynik, jako pierwszy rekord świata. Technikę tę udoskonalił - w czasie lotu ułożenie ciała 

grzbietem do poprzeczki - inny Amerykanin H. Osborn (mistrz olimpijski - 1924 i rekordzista 

świata – 204 cm). Technika grzbietowa wprowadziła pewne zamieszanie wśród sędziów. Na-

leży wspomnieć, że ówczesne przepisy zabraniały atakowania poprzeczki najpierw głową, a 

potem nogami. W końcu jednak, na krótko przed Igrzyskami Olimpijskimi w Berlinie - 1936 

rok, zmieniono nieżyciowe przepisy. Zezwolono na wykonywanie skoku w dowolny sposób, 

pod warunkiem, że odbicie nastąpi z jednej nogi. Zmiana ta zainspirowała zawodników do 

poszukiwania nowych rozwiązań w skoku wzwyż. Ułatwiła również pracę sędziom. W 1936 

roku „wymyślono” nową technikę - przerzutową. Prekursorem tej techniki był ponownie za-

wodnik USA D. Albritton. Przez długie lata wydawało się, że technika ta jest najlepsza i naj-

                                                 
18

 Skok wzwyż znalazł się wśród ośmiu konkurencji historycznego spotkania pomiędzy un iwersytetami Oxford 

i Cambridge, rozegranego 5.03.1864 roku. Zwyciężył student z Oxford F. H. Gooch – 165 cm. Od tej daty przy-

jęło się liczyć narodziny współczesnej lekkoatletyki. 
19

 Horine rozpoczął przygodę ze skokiem wzwyż od techniki nożycowej. Po zmianie miejsca zamieszkania, 

warunki, które tam zastał zmusiły go do zmiany rozbiegu. Ustawiał się teraz lewym bokiem do skoczni, ale 

odbijał się, jak dawniej z lewej nogi. Po krótkim czasie „prób i błędów”, pokonał tym sposobem wysokość 175 

cm. Rozpoczęcie studiów (1920 rok - Uniwersytet w Stanford) oraz opieka instruktora sportu, zmusiły go do 

powrotu, do starej techniki (nożycowej). W tym czasie skakał 193 cm. Następnie powrócił do „swojej” techniki 

(po rozstaniu z trenerem) i wkrótce przeskoczył sześć stóp i siedem cali (2.008 m). 
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skuteczniejsza. Nadszedł rok 1968 - rok Igrzysk Olimpijskich w Meksyku. W finale skoku 

wzwyż wystąpił Amerykanin R. Fosbury, który zaskoczył świat nową techniką pokonywania 

poprzeczki. Zastosował również zupełnie inny rozbieg (po łuku) oraz sposób ominięcia po-

przeczki (tyłem). Fosbury został mistrzem olimpijskim, jednak nigdy nie był rekordzistą świa-

ta. Nowa technika zwana flopem, znalazła wielu zwolenników również w Europie. Z czasem 

wyparła technikę przerzutową i stała się ona najpopularniejszą oraz najefektywniejszą spo-

śród wszystkich poznanych technik skoku wzwyż. Obecnie dominuje na skoczniach całego 

świata. 

Przez wiele lat w rozwoju skoku wzwyż przodowali Amerykanie oraz zawodnicy byłe-

go ZSRR20. Ich dominację przerwał Polak J. Wszoła (235 cm – 1980, Eberstadt). Wśród za-

wodników, którzy byli rekordzistami świata największą ilość razy wynik poprawiał W. Bru-

mel (6-cio krotny rekordzista świata). W latach 1961 – 1963, skacząc techniką przerzutową, 

przeniósł granicę ludzkich możliwości z 223 cm na 228 cm. 

Obecny rekordzista świata Kubańczyk J. Sotomayor, trzykrotnie poprawiał najlepszy 

światowy wynik od 243 do 245 cm, ale pod względem tytułów na arenach światowych, nigdy 

nie dorównał Brumelowi.  

Kobiety zaczęły uprawiać skok wzwyż znacznie później niż mężczyźni. W związku z 

tym, opanowanie nowej techniki następowało kilka lat po jej wprowadzeniu. Pierwsze zano-

towane wyniki kobiet sięgają początku XX wieku (Amerykanka C. Hale – 141 cm, 1910 r.)21. 

Absolutnym fenomenen skoku wzwyż kobiet lat 50-tych i początku 60-tych XX wieku, była 

Rumunka I. Balas. Skakała dopracowaną do perfekcji techniką naturalną. Jej rekord świata 

(190 cm) przetrwał 10 lat. Zawodniczką, która w latach 1974 - 1977 aż siedem razy ustana-

                                                 
20

 Amerykanie przekraczali, jako pierwsi, wszelkie bariery wyników: 200 cm – G. Horine (1912), 210 cm – L. 

Steers (1941), 220 cm – J. Thomas (1960), 230 cm – D. Stones (1973). Dopiero następną granicę ludzkich moż-

liwości – 240 cm, jako pierwszy, przekroczył zawodnik spoza USA. Był nim R. Powarnicyn, reprezentujący 

wtedy ZSRR. Prawie przez pół wieku (od dnia zanotowania pierwszego, oficjalnego rekordu świata -1912 rok), 

tylko zawodnicy USA podnosili poprzeczkę coraz wyżej. Pierwszym zawodnikiem, który przerwał heg emonię 

skoczków amerykańskich był J. Stiepanow (216 cm; 1957, Leningrad). 
21

 Pomimo pewnych ograniczeń m. in. kulturowych, kobiety coraz szybciej zaczęły podążać śladami mężczyzn. 

Pierwsze Kobiece Igrzyska Olimpijskie (1922 rok) były formą protestu przeciwko decyzji MKOL, który nie 

zgodził się na włączenie lekkoatletyki do najbliższych igrzysk w Paryżu (1924). Program obejmował 11 konku-

rencji, w tym skok wzwyż. W 1927 roku zapadła decyzja o wprowadzeniu lekkoatletyki kobiet (5 konkurencji, 

łącznie ze skokiem wzwyż) do Igrzysk Olimpijskich w Amsterdamie (1928). Pierwszą rekordzistką świata 

(uznaną przez Międzynarodową Federację Sportu Kobiecego - FSFI) została Amerykanka N. Voorhees. W 1922 

roku skoczyła 146 cm. Musiało minąć kilka lat, zanim kobiety notowały oficjalne rekordy świata, zatwierdzone 

przez IAAF. Ponownie na listę rekordzistek wpisały się reprezentantki USA M. Didrikson i J. Shiley, skacząc na 

Igrzyskach Olimpijskich w Los Angeles (1934 – 165 cm). W czasie trwania tego konkursu sędziowie zarządzili 

dogrywkę (jednakowy wynik). Obie zawodniczki skoczyły 167 cm, ale zakwestionowali oni technikę pokon y-

wania poprzeczki przez Didrikson. Mianowicie przechodziła ona poprzeczkę najpierw głową, co uznano za nie-

zgodne z obowiązującymi wtedy przepisami. Obu zawodniczką zaliczono po 165 cm, ogłaszając zwycięstwo 

Shiley. 



 153 

wiała rekord świata (194 - 200 cm) była Niemka R. Ackermann. Skakała techniką przerzuto-

wą i była ostatnią rekordzistką świata, skaczącą tą techniką. Wszystkie następne skakały 

techniką flop. Ackermann, jako pierwsza kobieta, osiągnęła granicę 2 m (1977 rok - Berlin 

Zachodni). Trzykrotną rekordzistką świata była zawodniczka RFN U. Meyfarth. Po raz 

pierwszy wyrównała rekord w 1972 roku, zwyciężając w konkursie skoku wzwyż na Igrzy-

skach Olimpijskich w Monachium. Miała wtedy zaledwie szesnaście lat!!! Ostatnią, również 

trzykrotną rekordzistką, jest Bułgarka S. Kostadinowa (209 cm – 1987, Rzym), która prawie 

od 20 lat jest samodzielną liderką w tej konkurencji, bowiem od 1987 roku nastąpił kolejny 

okres stagnacji rekordu świata w skoku wzwyż kobiet.  

W Polsce konkurencje lekkoatletyczne, a wśród nich skok wzwyż, wprowadzano do 

zawodów gimnastycznych TG „Sokół”, już w pierwszych latach powstania tej organizacji22.  

Do 1939 roku, wybitną postacią tej konkurencji był J. Pławczyk, skaczący techniką no-

życową. W 1932 roku zawodnik ten uzyskał rezultat 196 cm, a jego rekord Polski przetrwał 

aż do 1954 roku, kiedy to lepszy wynik osiągnął Zb. Lewandowski23, skaczący również tech-

niką nożycową. Następną, znaczącą postacią, w historii krajowego skoku wzwyż, był E. 

Czernik, który w stopniu doskonałym opanował technikę przerzutową. Był rewelacją roku 

olimpijskiego - 1964. Przed IO w Tokio, doprowadził rekord Polski do 220 cm. Ustanowiony 

przez niego rekord kraju przetrwał 10 lat, do czasu pojawienia się zawodników skaczących 

techniką flop. Najwybitniejszym przedstawicielem tej techniki był w latach 70 i 80-tych J. 

Wszoła, który był medalistą Igrzysk Olimpijskich w Montrealu (1976) i Moskwie (1980), 

rekordzistą świata oraz wielokrotnym mistrzem i rekordzistą Polski. Jego rekord (235 cm) 

przetrwał aż 13 lat. Poprawił go (aktualny wynik 238 cm) – A. Partyka, wielokrotny medalista 

imprez światowych. W międzyczasie pojawiło się kilku utalentowanych zawodników, którzy 

zdobywali medale na wielu prestiżowych zawodach lekkoatletycznych24.  

                                                 
22

 Jednak w tamtych latach, w skoku wzwyż, posługiwano się odskocznią, więc uzyskiwane rezultaty należy 

oceniać bardzo ostrożnie. Kronikarze sportu zanotowali m. in., że w Warszawie (1916 rok), w Parku Agrykoli, 

odbyły się zawody lekkoatletyczne młodzieży szkół polskich. Pośród kilku konkurencji znajdował się również 

skok wzwyż. Należy przypuszczać, iż w tamtych czasach konkurencja ta miała bardzo wielu zwolenników. Za-

znaczyć należy, że skok wzwyż był również ujęty w programie I Lekkoatletycznych M istrzostw Polski (1920 

rok). 
23

 Zawodnik ten próbował skakać techniką kalifornijską, ale w końcu przerzucił się na technikę nożycową. Do-

prowadził rekord kraju do 205 cm (1957 rok). 
24

 Medalistami wielu imprez rangi mistrzowskiej byli: J. Trzepizur, M. Włodarczyk, D. Biczysko, K. Krawczyk. 

W 2003 roku A. Waleriańczyk, jako jedyny Polak w historii skoku wzwyż, uzyskał najlepszy wynik na świecie -

236 cm. 
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W okresie międzywojennym skok wzwyż kobiet stał na bardzo słabym poziomie25. Do-

piero u schyłku lat 50 - tych XX wieku pojawiła się na skoczni wzwyż J. Jóźwiakowska, sen-

sacyjna srebrna medalistka olimpijska z Rzymu (171 cm), która wielokrotnie poprawiała re-

kord kraju26. Od drugiej połowy lat 70 - tych można było zauważyć zdecydowany „atak” 

młodych zawodniczek, które w sportowej rywalizacji poprawiały rekord Polski, uzyskując 

wyniki liczące się w tabelach światowych. E. Krawczuk, U. Kielan, czy D. Bułkowska zdo-

bywają medale na najbardziej prestiżowych zawodach w skoku wzwyż. Jako druga Polka w 

historii U. Kielan wywalczyła srebrny medal na IO w Moskwie (1980) wynikiem 194 cm. Po 

zakończeniu kariery przez te zawodniczki, poziom wyników w skoku wzwyż w Polsce, po-

nownie się obniżył. Do tej pory rekord Polski należy do D. Bułkowskiej - 197 cm, który zo-

stał ustanowiony w 1984 roku w Woerrstadt.  

 
Piśmiennictwo: [54, 65, 66, 71, 72, 73] 

  

                                                 
25

 Większość zawodniczek figurujących w tym okresie, jako rekordzistki Polski, to skoczkinie wzwyż „z przy-

padku”. Do nielicznych, wyróżniających się w tym czasie  zawodniczek, należy zaliczyć A. Taborowicz, uczes t-

niczkę Światowych Igrzysk Kobiet w 1926 roku - Goeteborg (140 cm; VI m) oraz S. Krajewską. Obie cztero-

krotnie poprawiały rekord Polski. Pierwsza z nich w latach 1924 - 1926 (130 – 140 cm), druga zaś w latach 1928 

- 1929 (141.5 - 150.5 cm). Jej rekord przetrwał aż 21 lat!!! Dopiero D. Ronczewska w 1950 roku wyrównała 

przedwojenny rekord, a następnie doprowadziła go do wyniku 155 cm (1954 rok). Jednak ten wynik znacznie 

odbiegał od rezultatów uzyskiwanych przez najlepsze zawodniczki w Europie i na świecie. 
26

 Po zakończeniu kariery przez tę zawodniczkę ponownie wszystko wróciło do „normy”. Do połowy lat 70 - 

tych rekord Jóźwiakowskiej (175 cm) poprawiano kilka razy, ale żadna z zawodniczek nie wywalczyła na świe-

cie pozycji, choćby zbliżonej, do swej słynnej poprzedniczki.  
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TECHNIKA NATURALNA 

 

 
 

Ryc. 4. Skok wzwyż techniką naturalną 

 
Motorem ewolucji techniki skoku 

wzwyż była nieodparta chęć pokonywania 

coraz większych wysokości. Mogło to być 

możliwe i skuteczne tylko przy bardziej 

ekonomicznym sposobie pokonywania po-

przeczki. W większości nowo powstałych 

technik, zmiany w wykonywaniu skoku 

były dziełem przypadku, a nie wynikiem 

przemyśleń naukowych. Dopiero z biegiem 

czasu starano się opisać m. in. biomecha-

niczne różnice poszczególnych technik po-

konywania poprzeczki. Każda nowa techni-

ka, przez pierwsze lata, wzbudzała nieuf-

ność, szczególnie u zawodników skaczą-

cych „starym sposobem”. Tak było w przy-

padku dominującej obecnie, techniki flop. 

Historia tej konkurencji zna zawodników i 

zawodniczki, którzy w czasie swojej kariery 

próbowali różnych, optymalnych dla siebie 

technik. 

W skoku wzwyż można wyróżnić cztery 

fazy:  

 rozbieg  

 odbicie  

 lot  

 lądowanie 

 

Rozbieg  

Jego celem jest uzyskanie przez 

skoczka optymalnej szybkości biegu (po-

winna stopniowo narastać), przy której bę-

dzie mógł skutecznie się odbić. Długość 

rozbiegu waha się, w zależności od stoso-

wanej techniki, pomiędzy 6-12 kroków bie-

gowych. W większości poznanych technik, 

ta faza skoku wykonywana była po linii 

prostej (wyjątek stanowi technika flop). W 

końcowej części rozbiegu następuje przygo-

towanie do następnej fazy skoku - odbicia 

(m. in. zmiana długości i częstotliwości 

ostatnich kroków). 

Odbicie  

Rozpoczyna się w momencie zetknię-

cia się stopy nogi odbijającej z podłożem. 

W tej fazie skoku zaangażowane są nie tyl-

ko kończyny dolne, ale również ramiona, 

tułów i głowa. Od prawidłowego wykona-

nia tego elementu (odbicia) oraz umiejętne-

go połączenia go z rozbiegiem, w głównej 

mierze, zależy efektywność skoku. 
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Lot  

Rozpoczyna się w chwili oderwania 

stopy nogi odbijającej od podłoża. Celem 

tej fazy skoku jest ominięcie poprzeczki. W 

zależności od stosowanej techniki skoczek 

przyjmuje nad nią odpowiednią pozycję. W 

tej części skoku, zawodnik ma niewielką 

możliwość korygowania błędów, popełnio-

nych w czasie odbicia i rozbiegu. 

Lądowanie  

 Jest konsekwencją wcześniejszych 

faz skoku. Nie ma żadnego wpływu na re-

zultat sportowy. Musi zawsze być bez-

pieczne. W związku z tym wymaga odpo-

wiednich zeskoków, szczególnie w przy-

padku stosowania techniki o bardziej zło-

żonej strukturze ruchu. 

 

Technika naturalna  

Rozbieg (ryc. 5) 

Wykonywany jest po linii prostej, pod 

kątem 30-45 stopni w stosunku do płasz-

czyzny stojaków. 

 

Ryc. 5. Rozbieg w skoku wzwyż (technika natural-

na) 

 

Długość rozbiegu nie przekracza 7-9 

kroków biegowych. Element ten jest zin-

dywidualizowany w zależności od przygo-

towania motorycznego ćwiczących. Głów-

nym zadaniem tej fazy skoku jest przygo-

towanie skoczka do efektywnego odbicia. 

Istnieją różne formy rozpoczęcia rozbiegu 

np. z marszu, z truchtu, z miejsca (określo-

nego dokładnie znakiem kontrolnym). 

Odbicie (1) 

Następuje zawsze nogą dalszą od po-

przeczki. Stopa nogi odbijającej ustawiona 

jest w linii rozbiegu. Noga odbijająca roz-

poczyna, w pierwszym etapie, tzw. fazę 

amortyzacji, a w dalszej części następuje 

dopiero właściwa praca tej nogi (wyprost 

w stawie biodrowym i kolanowy oraz zgię-

cie podeszwowe stopy). Noga wymachowa 

wspomaga odbicie. W pierwszej fazie jest 

ona lekko zgięta w stawie kolanowym, bio-

drowym, stopa zaś znajduje się w zgięciu 

grzbietowym. Po czym kontynuuje ruch w 

górę-w przód, wyraźnie prostując się nad 

poprzeczką. W czasie odbicia i początkowej 

fazie lotu, tułów jest wyprostowany i 

przyjmuje pozycję pionową. Praca ramion - 

wspomagająca (ruch naprzemianstronny). 

Ręka przeciwna do nogi odbijającej – od-

wiedzona w stawie barkowym i lekko zgię-

ta w stawie łokciowym (w ustawieniu w 

tył-w bok). Druga ręka zgięta w poszcze-

gólnych stawach, ustawiona na wysokości 

klatki piersiowej. 

Lot (2-4) 

Noga wymachowa, jako pierwsza ata-

kuje poprzeczkę. Jest wyprostowana w sta-

wie kolanowym w tej fazie skoku. W mo-

mencie minięcia poprzeczki następuje ener-
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giczne opuszczenie nogi wymachowej w 

dół. W tym samym czasie tułów lekko po-

chyla się w przód. Noga odbijająca zostaje 

przeniesiona nad poprzeczkę, wykonując 

pracę zbliżoną do ruchu nogi wymachowej. 

Ręce kontynuują pracę zapoczątkowaną w 

fazie odbicia. 

Lądowanie (5) 

Następuje na nogę wymachową, do 

której zostaje, nieco później, dołączona 

noga odbijająca. W tym czasie ręce wyko-

nują ruchy kompensacyjne, ułatwiające 

poprawne lądowanie.  
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Metodyka nauczania skoku wzwyż techniką naturalną 

 

Na podstawie obserwacji praktycznych zauważono, że poprawne opanowanie techniki 

flop powinno być poprzedzone wcześniejszym opanowaniem techniki naturalnej. Taki sposób 

postępowania ułatwia nauczanie trudniejszej techniki - flop. Wśród następujących czterech 

faz skoku: rozbieg, odbicie, lot, lądowanie - najważniejsze jest odbicie (zarówno w technice 

naturalnej, jak i w technice flop). Od prawidłowego wykonania tego elementu zależy w głów-

nej mierze efektywność skoku. W związku z tym, w przedstawionej metodyce, nauczanie 

obydwu technik należy rozpocząć od fazy odbicia. Celem przedstawionej metodyki nauczania 

skoku wzwyż jest praktyczne opanowanie techniki. Kolejność i dobór poszczególnych ćwi-

czeń wynikają ze struktury ruchu, która ma miejsce w czasie wykonywania skoku. Wszystkie 

ćwiczenia powinny być poprzedzone dokładnym pokazem i objaśnieniem. Są one pogrupo-

wane w odpowiednie zestawy, nauczające poszczególnych faz skoku, a następnie łączą je w 

pełną formę techniki. 

 

Zadanie I. Nauka odbicia w miejscu i w ruchu 

Cel: Opanowanie umiejętności poprawnego odbicia 

Ćwiczenia wstępne  Ćwiczenia podstawowe Ćwiczenia doskonalące  

 Podskoki w miejscu z odbicia 
obunóż: 

 Podskoki A  
 Podskoki B  
 Podskoki C 
 Wyskoki z ¼ przysiadu 
 Wyskoki z ½ przysiadu  
 Ćwiczenia skocznościowe 
 Różne formy zabawowe (np. 

ze współćwiczącym, z wyko-
rzystaniem przyrządów i 
przyborów gimnastycznych 
itp.). 

 Kombinacje różnych form 
ćwiczeń skocznościowych: 

 Np. tory przeszkód w sali 
gimnastycznej lub w terenie 

Ćwiczenia w miejscu 

 W wykroku, N odbijająca z 
przodu, wymach N wolną 
(wymachową - zgiętą, a na-
stępnie wyprostowaną w 
stawie kolanowym), bez 
pracy RR 

 Jak wyżej, do wspięcia na 
palce N odbijającej 

 Jak wyżej, z pracą wspo-
magającą RR 

 Jak wyżej, odbicie w miej-
scu, z lądowaniem na N 
odbijającej 

 Ćwiczenia w ruchu:  
 W marszu, co 1 krok, wy-

mach N wolną (wymacho-
wą) do wspięcia na palce N 
odbijającej, z pracą wspo-
magającą RR 

 Jak wyżej, odbicie z lądo-
waniem na N odbijającej, z 
pracą wspomagającą RR 

 W marszu, co 3 kroki, wy-
mach N wolną (wymacho-
wą) do wspięcia na palce N 
odbijającej, z pracą wspo-
magającą RR 

 Jak wyżej, odbicie z lądo-
waniem na N odbijającej, z 
pracą wspomagającą RR 

 Jak wyżej, w truchcie 

 

Zwrócić uwagę na: 

- Wykorzystanie różnych form ćwiczeń skocznościowych (inny wariant to wykorzystanie ukształ-

towania terenu i naturalnych przeszkód terenowych), 
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- Poprawność wykonywania ćwiczeń w miejscu. Praca ramion i nogi wymachowej afektywnie 

wspomaga pracę nogi odbijającej, 

- Prawidłowe odbicie – zakończone zgięciem podeszwowym stopy, a bezpośrednio po odbiciu wy-

prost w pozostałych stawach nogi odbijającej oraz wysunięcie bioder w przód. 

 

Zadanie II. Nauka rozbiegu i pokonywania poprzeczki 

Cel: Opanowanie skoku wzwyż techniką naturalną 

Ćwiczenia wstępne  Ćwiczenia podstawowe  Ćwiczenia doskonalące  

 Gry i zabawy szybkościowe 
 Przyspieszenia na odcinkach 

do 30 m 
 Odcinki 20-30 m z nabiegu 

kilku kroków 
 Rytmy odbicia do skoku 

wzwyż, co 1 krok 

Ćwiczenie rozbiegu zakończone-
go odbiciem 
 Z 3-5 kroków rozbiegu, od-

bicie, w czasie lotu naprze-
mianstronna zmiana NN, lą-
dowanie na zeskoku na N 
wymachowej, a następnie do-
łączenie N odbijającej 

 Jak wyżej, z nisko zawieszo-
ną poprzeczką 

 Jak wyżej, 5-7 kroków roz-
biegu  

 Skoki z pełnego rozbiegu 

 Wyskoki dosiężne: 
 Z rozbiegu 5-7 kroków 

odbicie jednonóż, z do-
tknięciem R równoimienną 
w stosunku do N wyma-
chowej, określonego celu 
(np. obręczy kosza) 

 Odmianą ww. ćwiczenia 
jest dotknięcie wyznaczo-
nego przedmiotu inną czę-
ścią ciała np. głową, bar-
kiem lub stopą N wyma-
chowej 

 Rytmy odbicia do skoku 
wzwyż, co 3 kroki 

 

Zwrócić uwagę na: 

- Regulowanie wysokości poprzeczki, w zależności od indywidualnych możliwości ćwiczących, 

- Korygowanie błędów we wczesnym etapie nauczania techniki. 
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Rodzaje błędów Sposób usuwania  

 Brak efektywnego zakończenia pracy nogi 
odbijającej  

 W każdym ćwiczeniu nauczającym odbicie, 
zwrócić uwagę na prawidłową pracę stopy nogi 
odbijającej (zgięcie podeszwowe) 

 Cofanie bioder w czasie odbicia  W miejscu, wykonywać ćwiczenia imitujące 
odbicie, z prawidłową pracą nogi wymachowej 
oraz ramion 

 Zbyt wysokie unoszenie nogi wymacho-
wej, powodujące tzw. „podsiad” na nodze 
odbijającej 

 W początkowym etapie nauczania odbicia, kon-
trolować unoszenie nogi wymachowej 

 Nierytmiczny rozbieg, bieg na całych 
stopach 

 Wykonywać swobodne, luźne przebieżki, z pełną 
kontrolą techniki biegu. 

 Źle wymierzony rozbieg  Przesunąć o odpowiednią odległość miejsce roz-
poczęcia rozbiegu. Zwracać uwagę, aby rozbieg 
wykonywany był z tego samego miejsca i zaw-
sze w ten sam sposób 

 Bieg po krzywiźnie  W początkowym etapie szkolenia, na niskich 
wysokościach, ustawiać znaki kontrolne (po linii 
prostej) na rozbiegu 

 Zbyt długi lot wzdłuż poprzeczki  Zmienić kąt rozpoczęcia rozbiegu - przesunąć 
rozbieg do wewnątrz skoczni 

 Pokonanie poprzeczki tyłem (plecami)  Wykonywać różne formy odbicia (w miejscu, w 
ruchu) ze zwróceniem uwagi na poprawną struk-
turę ruchu tych ćwiczeń. Obniżyć wysokość po-
przeczki w czasie pełnej formy skoku (skoki na 
niższych wysokościach) 
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TECHNIKA FLOP

  

  
Ryc. 6. Skok wzwyż techniką flop 

 

 

Rozbieg (ryc. 6) 

W przeciwieństwie do techniki natu-

ralnej, w początkowej fazie rozbiegu wy-

konywany jest po prostej (pod kątem 70-80 

stopni do poprzeczki), a następnie w koń-

cowej fazie rozbiegu - po łuku. 

 

 

Ryc. 7. Rozbieg w skoku wzwyż (technika flop) 

 

Pierwsza część rozbiegu charaktery-

zuje się swobodnym, rytmicznym biegiem 

(ze stopniowo narastającą prędkością). W 

końcowej części, zawodnik wykazuje 

większą szybkość, dostosowaną do indy-

widualnych predyspozycji somatycznych i 

funkcjonalnych, umożliwiających skutecz-

ne odbicie. Skoczek nie wykonuje tzw. 

podsiadu, charakterystycznego np. dla 

techniki przerzutowej. W czasie wykony-

wania drugiej części rozbiegu, zawodnik 

poddawany jest oddziaływaniu siły od-

środkowej, której musi się przeciwstawić, 

m. in. poprzez pochylenie tułowia do środ-

ka krzywizny, a następnie efektywnie wy-

korzystać ją w czasie odbicia. W ostatnim 

kroku rozbiegu skoczek jest ustawiony 

bokiem do poprzeczki (tułów w pozycji 

pionowej). Długość rozbiegu, w zależności 

od zaawansowania technicznego zawodni-

ka, wynosi 9-12 kroków biegowych  

Odbicie (1-2) 

Następuje nogą dalszą od poprzeczki. 

Stopa nogi odbijającej ustawiona wyraźnie 

w linii rozbiegu (palce stopy znajdują się 

bliżej zeskoku niż pięta). Tzw. odstawienie 

stopy, powoduje pronację w stawie sko-

kowym, co może doprowadzić do kontuzji. 

Kąt ugięcia nogi odbijającej w stawie ko-

lanowym wynosi ok. 140-150 stopni. Noga 

wymachowa jest zgięta w stawie biodro-

wym i kolanowym, a stopa znajduje się w 

zgięciu grzbietowym. Ramiona wspomaga-
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ją odbicie, są zgięte w stawie łokciowym i 

nadgarstkowym, odwiedzione w tył-w bok. 

Po zakończeniu pierwszej fazy odbicia - 

tzw. amortyzacji, następuje faza tzw. odbi-

cia właściwego (aktywnego), którego pod-

stawą jest dynamiczna praca nogi odbijają-

cej wraz ze wspomagającą pracą nogi wy-

machowej i ramion. Noga odbijająca jest 

wyprostowana w stawie biodrowym i ko-

lanowym, a stopa zgięta podeszwowo - 

aktywnie kończy odbicie. Noga wyma-

chowa unosi się w górę – w przód, a na-

stępnie lekko do wewnątrz, „ciągnąc” w 

tym kierunku biodra. Równocześnie, odbi-

cie jest wspomagane obustronną pracą ra-

mion (niektórzy zawodnicy stosują na-

przemianstronną pracę ramion), „zsyn-

chronizowaną” z pracą nogi wymachowej.  

W fazie odbicia zapoczątkowany zo-

staje obrót ciała skoczka wokół osi po-

dłużnej, wywołany m. in. rozbiegiem po 

łuku oraz ruchem nogi wymachowej (do 

wewnątrz krzywizny rozbiegu). 

Lot (3-7) 

Faza ta rozpoczyna się w momencie 

oderwania stopy nogi odbijającej od pod-

łoża. W dalszym ciągu ciało zawodnika 

wykonuje ruch obrotowy wokół osi po-

dłużnej, ustawiając się tyłem do poprzecz-

ki. Zawodnik atakuje poprzeczkę najpierw 

głową i barkami, a następnie pozostałymi 

częściami ciała. Ramiona ustawione są 

wzdłuż tułowia. Niektórzy zawodnicy ata-

kują poprzeczkę ręką równoimienną do 

nogi wymachowej, wyprzedzając w ten 

sposób ruch głowy i barków.  

W czasie fazy lotu (nad poprzeczką), 

skoczek przyjmuje charakterystyczną po-

zycję dla tej techniki - głowa, barki i tułów 

lekko odchylone w tył, biodra wysoko 

uniesione w górę (tzw. wypchnięcie bio-

der), nogi zgięte w stawach kolanowych, 

uda ustawione równolegle, a podudzia pro-

stopadle do podłoża, stopy znajdują się w 

zgięciu podeszwowym. Po ominięciu po-

przeczki przez górne części ciała, skoczek 

swobodnie opuszcza biodra i tułów w kie-

runku zeskoku, powodując uniesienie nóg 

w górę (podudzia i stopy ustawione równo-

legle, a uda prawie prostopadle do po-

przeczki). W dalszej części lotu następuje 

praca wyprostna w stawach kolanowych, w 

wyniku czego podudzia przyjmują położe-

nie prawie prostopadłe do zeskoku. 

Lądowanie (8) 

Następuje tyłem do zeskoku, na bar-

ki, a następnie na plecy. Niektórzy zawod-

nicy po zetknięciu z zeskokiem, górnych 

części ciała wykonują przewrót w tył. 

Niewskazane (szczególnie u adeptów sko-

ku wzwyż) jest lądowanie z pracą asekura-

cyjną ramion. Może to doprowadzić do 

urazów m. in. w obrębie kończyn górnych.  

 

Piśmiennictwo: [33, 60, 63, 73, 74] 
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Faza  
Rozbieg Odbicie Lot Lądowanie 

naturalna flop naturalna flop naturalna flop naturalna flop 

Początek 

Rozpoczęcie rozbiegu z 
marszu, truchtu, miejsca 

(określonego dokładnie 
znakiem kontrolnym), z 
narastającą prędkością 

Rozpoczęcie rozbiegu z mar-
szu, truchtu, miejsca (określo-

nego dokładnie znakiem 
kontrolnym), najpierw po 
prostej, potem po łuku 

Postawienie stopy nogi 

odbijającej w miejscu 
odbicia 

Rozpoczyna się w chwili oderwania stopy N odbijającej od 

podłoża. W zależności od stosowane j techniki ruchu, skoczek 
przyjmuje odpowiednią pozycję nad poprzeczką 

Dotknięcie zeskoku 

przez nogę wyma-
chową 

Dotknięcie 

zeskoku przez 
barki 

Zakończenie 
Postawienie stopy nogi 
odbijającej w miejscu 

odbicia (w linii rozbiegu) 

Postawienie stopy N odbijają-
cej w miejscu odbicia ustawio-
nej w linii rozbiegu (palce 

stopy znajdują się bliżej ze-
skoku niż pięta) 

Oderwanie stopy nogi 
odbijającej od miejsca 

odbicia 

Noga odbijająca zostaje 
przeniesiona nad poprzecz-
kę, wykonując pracę zbliżo-
ną do ruchu nogi wyma-

chowej. Ręce kontynuują 
ruch zapoczątkowany w 
fazie odbicia 

W końcowej części fazy lotu - 
praca wyprostna w stawach 
kolanowych - podudzia przyj-
mują położenie prawie prosto-

padłe do zeskoku  
Tułów jest „przygotowany” do 
lądowania 

Dotknięcie zeskoku 
przez nogę odbija-

jącą 

Dotknięcie 
zeskoku przez 
pozostałe części 

ciała 
 

Cel 

Uzyskanie optymalnej 
prędkości poziomej 
Przygotowanie do efek-

tywnego odbicia 
-  

Uzyskanie optymalnej prędko-

ści poziomej Przygotowanie do 
efektywnego odbicia 
Optymalne postawienie stopą 
N odbijającej w miejscu odbi-

cia 
Wykorzystanie siły odśrodko-
wej uzyskanej w biegu po łuku 
 

Optymalne wykorzystanie 
prędkości poziomej uzyska-
nej na rozbiegu 
Nadanie ciału odpowiednie-

go kierunku lotu 
 
 

Celem tej fazy skoku jest ominięcie poprzeczki 

Bezpieczne lądo-

wanie na NN, jest 
konsekwencją 
wcześniejszych faz 
skoku 

Nie ma żadnego 
wpływu na rezultat 
sportowy 
Musi być zawsze 

bezpieczne 

Bezpieczne 
lądowanie na 

barki, a potem na 
plecy, jest kon-
sekwencją 
wcześniejszych 

faz skoku 
Nie ma żadnego 
wpływu na 
rezultat sportowy 

Musi być zawsze 
bezpieczne  

Najważniejsze 

elementy 

Wykonywany jest po linii 
prostej, pod kątem 30-45

o
 

w stosunku do płaszczy-

zny stojaków (naturalna) 
Długość rozbiegu nie 
przekracza 7-9 kroków 

biegowych 

Wykonywany jest po prostej 
(początkowa faza rozbiegu - 
pod kątem 70-80 stopni do 
poprzeczki) i po łuku (końco-

wa faza rozbiegu) 
Długość rozbiegu, w zależno-
ści od zaawansowania sporto-

wego zawodnika, wynosi 9-12 
kroków biegowych 

Skrócony czas odbicia 
Odbicie zawsze nogą dalszą 
od poprzeczki 
Energiczny wyprost w 

stawach biodrowym, kola-
nowym oraz zgięcie pode-
szwowe stopy N odbijającej 
Wyprostowany tułów 

Wspomagająca praca RR 
oraz N wymachowej 

Noga wymachowa, jako 
pierwsza atakuje poprzeczkę 

Po ominięciu poprzeczki 
następuje energiczne opusz-
czenie N wymachowej w 
dół 

T  lekko pochylony w przód 
N odbijająca zostaje prze-
niesiona nad poprzeczkę, 

wykonując pracę zbliżoną 
do ruchu N wymachowej 
RR kontynuują ruch zapo-
czątkowany w fazie odbicia 

Ciało zawodnika wykonuje 

ruch obrotowy wokół osi 
podłużnej, ustawiając się tyłem 
do poprzeczki 
Zawodnik atakuje poprzeczkę 

najpierw głową i barkami, a 
następnie pozostałymi czę-
ściami ciała 

Nad poprzeczką, skoczek 
przyjmuje charakterystyczną 
pozycję dla tej techniki 

Lądowanie naj-
pierw na N wyma-
chową, a nieco 
później, dołączenie 

N odbijającej.  
Ruchy kompensa-
cyjne RR, ułatwia-

jące poprawne 
lądowanie 

Lądowanie tyłem 
do zeskoku, na 
barki, a następ-
nie na plecy 

Niewskazane 
(szczególnie u 
adeptów skoku 
wzwyż) lądowa-

nie z pracą 
asekuracyjną RR 
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Metodyka nauczania skoku wzwyż techniką flop 

 

Technika flop, pod względem struktury ruchu, jest bardziej skomplikowana niż technika 

naturalna. Od uczących się, wymaga odpowiedniego przygotowania w zakresie m. in. skocz-

ności i gibkości. Jest bardzo popularna wśród dzieci i młodzieży uprawiających tę konkuren-

cję. Ponadto dominuje w sporcie wyczynowym. 

Przed przystąpieniem do nauki skoku wzwyż techniką flop należy ćwiczących przygo-

tować pod względem sprawnościowym. W tym celu powinni poprawnie opanować m. in. nie-

które ćwiczenia gibkościowo-akrobatyczne wykonywane w przód i w tył, kiedy ćwiczący nie 

jest w stanie kontrolować wzrokiem danego elementu. Jest to bardzo ważne, ponieważ naby-

wa się umiejętności „operowania” własnym ciałem bez kontroli wzrokowej. Wszystkie ćwi-

czenia wykorzystane na tym etapie ułatwiają w późniejszym czasie opanowanie techniki flop, 

a także zapewniają bezpieczeństwo w trakcie zajęć. Należy wykonywać je na zeskoku (lub z 

lądowaniem na zeskok), przeznaczonym do treningu skoku wzwyż. Dobór ćwiczeń, jak też 

ilość powtórzeń uzależnione są od możliwości i umiejętności ćwiczących. 

 

Zadanie I. Nauka odbicia w miejscu i w ruchu 

Cel: Opanowanie umiejętności poprawnego odbicia 

Ćwiczenia wstępne  Ćwiczenia podstawowe  Ćwiczenia doskonalące  

 Podskoki lokomocyjne - z 
odbicia jednonóż, lądowanie 
na N odbijającą, krok na 
przeciwną N i ponowne odbi-
cie (ruch cykliczny) z na-
przemianstronną pracą RR. 
Zwrócić uwagę na prawidło-
we odbicie w górę - w przód 
oraz pracę bioder 

 Podskoki lokomocyjne z ak-
centem - Jak wyżej mocniej-
sze odbicie (akcent) z jednej 
nogi 

 Podskoki lokomocyjne przez 
przeszkody - ćwiczenia jak 
wyżej z pokonaniem prze-
szkody w czasie fazy lotu (np. 
piłki lekarskie, płotki) 

Ćwiczenia w miejscu  

 W wykroku, N odbijająca z 
przodu, wymach N wolną 
(wymachową - zgiętą w 
stawie kolanowym), bez 
pracy RR 

 Jak wyżej do wspięcia na 
palce N odbijającej 

 Jak wyżej z pracą wspoma-
gającą RR 

 Jak wyżej odbicie z lądo-
waniem na N odbijającej 

 Ćwiczenia w ruchu: 
 W marszu, co 1 krok, wy-

mach N wolną (wymacho-
wą) do wspięcia na palce N 
odbijającej, z prawidłową 
pracą RR 

 Jak wyżej odbicie, z lądo-
waniem na N odbijającej 
(odbicie kierunkowe w górę 
- w przód) 

 W marszu, co 3 kroki, wy-
mach N wolną (wymacho-
wą) do wspięcia na palce N 
odbijającej, z prawidłową 
pracą RR 

 Jak wyżej odbicie, z lądo-
waniem na N odbijającej 

 Jak wyżej w truchcie 
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Zwrócić uwagę na: 

- Poprawność wykonywania poszczególnych ćwiczeń oraz na eliminowanie błędów, 

- Poprawne opanowanie ćwiczeń w miejscu, pozwala na przejście do nauki odbicia w ruchu.  

 

Zadanie II. Nauka rozbiegu 

Cel: Opanowanie umiejętności wykonania rozbiegu  

Ćwiczenia wstępne  Ćwiczenia podstawowe  Ćwiczenia doskonalące  

 Przyspieszenia na odcinkach 
do 30 m 

 Odcinki 20-30 m z nabiegu 
kilku kroków po krzywiźnie 
w kształcie łuków 

 Bieg (z narastającą szybko-
ścią) po okręgu 

Bieg po łuku  

 W odległości 10-15 m, 
ustawienie stojaków. Ćwi-
czący biegnie między stoja-
kami, po krzywiźnie w 
kształcie łuków skierowa-
nych na przemian w lewą i 
prawą stronę 

Bieg po „krzywiźnie” rozbiegu  

 Ustawienie przodem do 
zeskoku, w odległości 7-9 
kroków biegowych - wyko-
nanie biegu po prostej, a na-
stępnie po łuku (pochylenie 
do środka krzywizny) i 
„przebiegnięcie” przed ze-
skokiem 

 Wyskok dosiężny z rozbie-
gu  

 Ustawienie przodem do 
tablicy kosza, w odległości 
7-9 kroków biegowych, 
wykonanie biegu po pro-
stej, a następnie po łuku, 
zakończonego odbiciem 
jednonóż (nogą dalszą od 
tablicy kosza), w górę - w 
przód z dotknięciem R 
równoimienną w stosunku 
do N wymachowej, okre-
ślonego punktu np. obręczy 
kosza 

 Połączenie rozbiegu z od-
biciem 

 Ustawienie przodem do 
zeskoku, w odległości 5-7 
kroków biegowych, wyko-
nanie prawidłowego rozbie-
gu (bieg po prostej, a na-
stępnie po łuku), zakończo-
nego odbiciem jednonóż 
(nogą dalszą od poprzeczki). 
W czasie lotu wykonanie 
obrotu wzdłuż osi podłużnej 
ciała i lądowanie obunóż, ty-
łem do zeskoku (przodem 
do rozbiegu) 

 

Zwrócić uwagę na: 

- Podczas wbiegania w łuk, rytm i prędkość rozbiegu narasta, a pochylenie tułowia do środka krzy-

wizny zwiększa się,  

- Poprawne wykonanie rozbiegu (po prostej, a później po łuku), podczas wyskoku dosiężnego oraz 

połączenie go z odbiciem. 
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Zadanie III. Nauka lotu i lądowania 

Cel: Opanowanie umiejętności wykonania lotu i lądowania 

Ćwiczenia wstępne  Ćwiczenia podstawowe  Ćwiczenia doskonalące  

 Z postawy, przewrót w przód 
z przejściem do przysiadu 

 Jak wyżej, dwa przewroty 
łączone w przód 

 Z postawy, przewrót w tył z 
przejściem do przysiadu 

 Jak wyże,j dwa przewroty 
łączone w tył 

 Z postawy, stanie na RR (z 
pomocą współćwiczącego) 

 Jak wyżej, przejście ze stania 
na RR do „mostka” (z pomo-
cą współćwiczącego) 

 Jak wyżej, przejście ze stania 
na RR do „mostka”, a na-
stępnie przejście do postawy 
(z pomocą współćwiczącego) 

 Z leżenia tyłem, przejście do 
„mostka” 

 Z postawy, opad w tył z lą-
dowaniem na plecach 

 Jak wyżej, z przejściem do 
„mostka” 

Lądowanie 

 Z podwyższenia (np. skrzy-
nia gimnastyczna), z posta-
wy, opad w tył, lądowanie 
na plecach 

 Jak wyżej, odbicie w górę - 
w tył, lądowanie na plecach 

 Jak wyżej, w czasie lotu 
wypchnięcie bioder w górę, 
lądowanie na barkach 

 Jak wyżej, przez poprzecz-
kę 

 Na skrzyni gimnastycznej, z 
przysiadu podpartego, 
przewrót w przód z przej-
ściem do przysiadu  

 Jak wyżej, przewrót w tył 
 Z podwyższenia (np. skrzy-

nia gimnastyczna), prze-
wrót w przód na zeskok, z 
przejściem do przysiadu 

 Jak wyżej, przewrót w tył 

 Jak wyżej, tzw. fiflak 

 Jak wyżej, salto w tył 

 Jak wyżej, przerzut w przód 
do postawy 

 Jak wyżej, salto w przód do 
przysiadu 

 

Zwrócić uwagę na: 

- Wszystkie ćwiczenia należy wykonywać na zeskoku! Stopniowe utrudnianie ww. ćwiczeń pozwa-

la na przezwyciężanie lęku przed zawsze trudnymi elementami wykonywanymi w tył (bez kontro-

li wzroku), 

- Do ćwiczeń podstawowych przystąpić po poprawnym opanowaniu ćwiczeń wstępnych, 

- Wysokość poprzeczki zróżnicowana w zależności od indywidualnych możliwości ćwiczących, 

- Ćwiczenia doskonalące – do wyboru, w zależności od indywidualnych możliwości ćwiczących. 
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Zadanie IV. Łączenie wyżej wymienionych faz skoku 

Cel: Opanowanie pełnej techniki skoku 

Ćwiczenia wstępne  Ćwiczenia podstawowe  Ćwiczenia doskonalące  

 Rytm odbicie, co 1 krok (po 
łuku)  

 Rytm odbicie, co 3 kroki (po 
łuku) 

 Wyskoki dosiężne z odbicia 
jednonóż  

 Skoki techniką flop (z pod-
wyższenia - skrzynia gimna-
styczna)  

 

Pełna technika 

 Z 3-5 kroków rozbiegu, 
odbicie, lot (wypchnięcie 
bioder w górę), lądowanie 
na barkach. Ćwiczenia wy-
konywane bez poprzeczki 

 Jak wyżej, z poprzeczką na 
małej wysokości 

 Jak wyżej, skoki z 1/2 roz-
biegu 

 Jak wyżej, skoki z pełnego 
rozbiegu 

 

 Technika naturalna 
 Skoki z 3-4 kroków rozbie-

gu 
 Skoki z 5-6 kroków rozbie-

gu 
 Skoki z pełnego rozbiegu 
 Technika flop 

 Skoki z 3-4 kroków rozbie-
gu 

 Skoki z 5-6 kroków rozbie-
gu 

 
  

Zwrócić uwagę na: 

- Wcześniejsze opanowanie poszczególnych faz skoku łączy je w jedną całość, 

- Wydłużanie rozbiegu oraz zwiększanie wysokości poprzeczki, następuje po poprawnym opano-

waniu całości techniki, 

- Przeprowadzenie zawodów w skoku wzwyż zgodnie z obowiązującymi przepisami. Osiągnięte 

wyniki wykażą ćwiczącym przewagę techniki flop nad techniką naturalną. 

 

Uwagi organizacyjne:  

Przed przeprowadzeniem konkursu skoku wzwyż należy zapoznać się z podstawowymi prze-

pisami: 

- Kolejność w jakiej zawodnicy wykonują swoje próby w konkursie, a także wysokość 

początkową oraz następne wysokości, ustala się przed zawodami, 

- Skok uznaje się za nieważny, jeżeli: 

- po skoku poprzeczka nie pozostanie na podpórkach wskutek działania ruchu zawod-

nika, 

- zawodnik dotknie jakąkolwiek częścią ciała rozbiegu lub zeskoku poza płaszczyzną 

przechodzącą przez stojaki (zarówno między nimi, jak i na zewnątrz stojaków) przed 

pokonaniem poprzeczki, 

- zawodnik odbije się z dwóch nóg, 

- przekroczony zostanie limit czasu (1 min). 

- Trzy, kolejne nieważne próby, niezależnie od wysokości, na jakiej każda z nich nastąpiła, 

eliminują zawodnika z dalszego udziału w konkursie, z wyjątkiem przypadku dogrywki o 

pierwsze miejsce, 
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- Zapis poszczególnych skoków w protokole sędziowskim: 

„0”  - próba ważna 

„X” - próba nieważna 

„–„  - próba opuszczona 

 O kolejności (bez dogrywki) decyduje kolejno: 

- Ostatnio pokonana wysokość, 

- Liczba prób, na ostatniej pokonanej wysokości, 

- Liczba nieudanych skoków w konkursie z ostatnią pokonaną wysokością włącznie. 

 Jeśli brak rozstrzygnięcia – dogrywka (zwykle o 1 miejsce): 

- Jeden, dodatkowy skok na ostatniej, niepokonanej wysokości, 

- Po jednym skoku na wysokości: plus / minus 2 cm, aż do rozstrzygnięcia, 

- Obowiązek skakania, 

- Wynik z dogrywki może być wynikiem ostatecznym. 

 

Rodzaje błędów Sposób usuwania 

 1-5 jak w technice naturalnej  1-5 jak w technice naturalnej 

 Niepoprawne pochylenie skoczka do 
środka krzywizny rozbiegu 

 Podczas biegu po łuku, akcentować pochylenie 
ćwiczącego do środka krzywizny, z jednocze-
snym wzrostem rytmu i prędkości 

  
 Nierytmiczny rozbieg  W ćwiczeniach nauczających oraz doskonalą-

cych tę fazę skoku, zwracać uwagę na swobod-
ny bieg oraz narastającą prędkość i rytm rozbie-
gu, w miarę zbliżania się do odbicia 

 Brak odbicia w górę – w przód  W ćwiczeniach odbicia, akcentować szybkość i 
rytm odbicia 

 Zbyt szybki rozbieg uniemożliwiający 
prawidłowe odbicie 

 Zwrócić uwagę na pierwszą część (wolniejsza) i 
drugą część rozbiegu (szybsza) - ale dostosowa-
ną do indywidualnych możliwości zawodnika 

  
 Opuszczenie bioder w fazie lotu  Na niższych wysokościach oraz skokach z krót-

kiego rozbiegu akcentować i kontrolować pra-
widłową pracę bioder 

 Asekuracja rękami w czasie lądowania  W skokach na niższych wysokościach egze-
kwować prawidłowe lądowanie 

 

Piśmiennictwo: [4, 33, 60, 61, 63, 64, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80] 
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SKOK O TYCZCE 

 

Podobnie, jak wiele konkurencji lekkoatletycznych, skok o tyczce ma swoją długą histo-

rię. Konkurencja ta, choć w zmienionej formie, znana była już starożytnym Grekom27.  

Znacznie później, bo około 1775 roku, zanotowano pierwsze skoki, przy użyciu tyczki, 

na wysokość. Miało to miejsce na zawodach gimnastycznych, w Niemczech. 

„Współczesna” historia skoku o tyczce sięga XIX wieku. Wtedy to kroniki zanotowały 

(1850 rok) pierwszy konkurs skoku o tyczce. Zawodnicy używali do skoków ciężkich, jesio-

nowych tyczek, na które wspinali się, a później pokonywali porzeczkę. 

Konkurencja ta, od pierwszego konkursu, przechodziła wiele modyfikacji. Najbardziej 

widoczne zmiany dotyczyły modernizacji sprzętu oraz techniki skoku. Najpierw skakano na 

tyczkach jesionowych i bukowych, które na końcu miały metalowe groty, aby ułatwić wbija-

nie ich do ziemi podczas wykonywania skoku. Koniec XIX wieku, to okres wypierania cięż-

kich tyczek przez tyczki bambusowe, które były zakończone lipowymi czopami, a zakładanie 

tyczki następowało do wykopanych pod poprzeczką dołków. 

Amerykanie jako pierwsi wprowadzili tyczki bambusowe28 w 1900 roku. W latach 

dwudziestych XX wieku zakładanie tyczki następowało do drewnianej skrzynki, wkopanej w 

ziemię. W latach pięćdziesiątych ubiegłego wieku nietrwałe tyczki bambusowe, wyparła 

tyczka aluminiowa. W 1957 roku (Palo Alto), Amerykanin, R. Gutowski, używając takiej 

właśnie tyczki, ustanowił nowy rekord świata (4.78 m)29. Na początku lat 60-tych, wprowa-

dzono nowe, metalowe tyczki. W tym okresie, po raz pierwszy, wprowadzono zeskoki do 

lądowania, które znacznie poprawiły bezpieczeństwo zawodników oraz przyczyniły się do 

dalszych zmian w technice skoku. 

 Kolejne „usprawnienie” tyczki, polegało na zastosowaniu lekkich i elastycznych two-

rzyw sztucznych. Takie tyczki pojawiły się już z końcem lat pięćdziesiątych. Pierwszy rekord 

świata, przy użyciu tego rodzaju tyczek, ustanowił Amerykanin G. Davies, który w Boulder, 

w 1962 roku, skoczył 4.83 m. Obecnie skacze się tylko na tyczkach elastycznych, wykona-

nych z coraz bardziej lekkich i trwałych materiałów. Wraz z ewolucją tyczek zmieniał się 

sposób skakania i pokonywania poprzeczki. Na tyczkach bukowych i jesionowych zawodnicy 

stosowali szeroki uchwyt, a pokonywanie poprzeczki następowało sposobem kucznym lub 

                                                 
27

 Używali oni długich tyczek do przeskakiwania zwierząt np. byków. Celtowie, z kolei, skakali o tycze na odle-

głość. Znane są opisy pokonywania rowów z wodą otaczających zamki przy pomocy długich włóczni (tyczek).  
28

 Ostatni rekord świata, przy użyciu tego rodzaju tyczek, został ustanowiony przez zawodnika USA – C. War-

merdama. W Modesto (1942), uzyskał on wynik 4.77 m. Rekord ten przetrwał aż do 1957 roku.  
29 

W tym samym roku, zawodnik ten, skoczył jeszcze wyżej – 4.82 m. 
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tzw. chorągiewką. Przy tyczkach bambusowych i metalowych stosowano wąski uchwyt, a 

poprzeczkę pokonywano sposobem tzw. łuku lub scyzoryka. Następnie zastosowano sposób 

wysokiego uchwytu, a poprzeczkę pokonywano sposobem nazywanym „wzlotowym”. Dzi-

siejsza technika uwzględnia tyczki elastyczne, na których skacze się już przeszło 40 lat.  

Przez wiele lat dominującą rolę w rozwoju skoku o tyczce odgrywali Amerykanie, któ-

rzy byli prekursorami nowych technik pokonywania porzeczki. Również, jako pierwsi wpro-

wadzali nowy sprzęt. Ich hegemonia skończyła się w latach 70-tych ubiegłego wieku30. Do-

piero wtedy zawodnicy reprezentujący Europę nawiązali z nimi równorzędną walkę.  

Wśród zawodników, którzy największą ilość razy bili rekordy świata, zdecydowanie był 

S. Bubka31. Ukrainiec był pierwszym człowiekiem, który skoczył 6.00 m. Dokonał tego w 

1985 roku, w Paryżu. Nie wydaje się jednak, by ktokolwiek zbliżył się do fantastycznych 

osiągnięć tego tyczkarza. 

Skok o tyczce kobiet, mimo że ma krótką historię, w ostatnich latach rozwija się bardzo 

dynamicznie. Prekursorkami kobiecego skoku o tyczce były zawodniczki, które w przeszłości 

trenowały gimnastykę lub akrobatykę sportową. To właśnie one były pierwszymi rekordzist-

kami świata. Na początku lat 90-tych XX wieku w tej konkurencji największe sukcesy odno-

siły reprezentantki Chin32, a nieco później, do zmagań sportowych włączyły się inne zawod-

niczki - Czeszka D. Bartova, Australijka E. George oraz Rosjanka S. Fieofanowa. 

Po raz pierwszy oficjalnie, konkurencja ta pojawiła się na Halowych Mistrzostwach Eu-

ropy w 1996 roku w Sztokholmie33. Do programu Igrzysk Olimpijskich została wprowadzona 

w 2000 roku, w Sydney. Pierwszą mistrzynią olimpijską w tej konkurencji została Amery-

kanka S. Dragila34.  

Aktualny rekord został ustanowiony w 2005 roku, na Mistrzostwach Świata w Helsin-

kach przez Rosjankę J. Isinbajewą, która uzyskała tam znakomity wynik – 5.01 m, poprawia-

jąc własny rekord świata. Była pierwszą kobietą, która skoczyła 5.00 m (22.07.2005 - Lon-

dyn)35.  

                                                 
30

 Do Igrzysk Olimpijskich w Monachium (1972 rok) tylko Amerykanie zdobywali złote medale. Dopiero na 

tych zawodach, skoczek niemiecki W. Nordwig, zwyciężył z wynikiem – 5.50 m. Dwa lata wcześniej, w 1970 

roku, zawodnik ten ustanowił rekord świata, przerywając „złotą passę” zawodników USA. 
31

 S. Bubka 35 razy ustanawiał rekord świata – aktualny wynik; 6.14 m (1994 – Sestriere).  
32

 Azjatki wpisały się na trwałe do historii kobiecego skoku o tyczce; H. Chunzhen - jako pierwsza kobieta na 

świecie skoczyła 4.00 m (1991 rok), a jej rodaczka S. Caiyaun była pierwszą rekordzistką świata – 4.05 m 

(1992). 
33

 Zwyciężyła wtedy 17-letnia reprezentantka Islandii – V. Flosadottir, uzyskując wynik 4.16 m 
34

 Była ona również pierwszą mistrzynią świata w hali (Paryż 1997) oraz na stadionie (Sevilla 1999). Również 

wielokrotnie ustanawiała rekordzistka świata.  
35

 Rosjanka jest jedyną zawodniczką, która wielokrotnie uzyskiwała wyniki powyżej 4.90 m. W Atenach (2004 

r.) została również mistrzynią olimpijską. 
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W Polsce skok o tyczce mężczyzn, podobnie jak inne konkurencje lekkiej atletyki, roz-

wijał się głównie w TG „Sokół” i lwowskich klubach sportowych36.  

W latach 70-tych XX wieku, w naszym kraju pojawiało się wielu uzdolnionych zawod-

ników, którzy odegrali znaczącą rolę w tej konkurencji w Europie i na świecie. Zdobywali 

medale mistrzostw Europy37, czy Igrzysk Olimpijskich. Trwałe miejsce w historii polskiego 

sportu zapisał, niestety tragicznie zmarły, T. Ślusarski. Wspomniany zawodnik, dwukrotny 

medalista olimpijski (Montreal – 1976, złoty medal oraz Moskwa –1980, srebrny medal), był 

również dwa razy Halowym Mistrzem Europy (1974, 1978) oraz finalistą mistrzostw świata i 

Europy. Kolejnym zawodnikiem, który odnosił wielkie sukcesy w tej konkurencji był W. Ko-

zakiewicz. Na Igrzyskach Olimpijskich w Moskwie (1980) zdobył złoty medal oraz ustanowił 

rekord świata. W międzyczasie pojawiło się kilku zawodników, którzy zdobywali medale na 

wielu prestiżowych zawodach lekkoatletycznych38.  

Od kilku lat, w tej konkurencji nie zdobywamy medali na imprezach rangi międzynaro-

dowej. 

Obecnie w Polsce, jest wiele młodych i utalentowanych zawodniczek, które nawiązują 

równorzędną walkę z najlepszymi w Europie, czy na świecie. Były one medalistkami i fina-

listkami najważniejszych imprez międzynarodowych. Aktualna rekordzistka kraju A. Rogo-

wska - 4.83 m (2005 - Bruksela), jest brązową medalistką Igrzysk Olimpijskich w Atenach 

(2004) oraz srebrną medalistką Halowych Mistrzostw Europy - Madryt (2005)39. Znacznie 

bardziej utytułowaną tyczkarką jest była rekordzistka Polski M. Pyrek40. Zdobywała medale 

(w hali i na stadionie) na Mistrzostwach Europy (Madryt 2005- brązowy medal; Goeteborg 

2006 - srebrny medal) oraz na mistrzostwach świata (Budapeszt 2003, Edmonton 2001, Paryż 

2003 - brązowe medale, Helsinki 2005 - srebrny medal)41. 

Piśmiennictwo: [54, 55] 

 

 

 

                                                 
36 

Pierwszym mistrzem Polski, w 1920 roku, został K. Cybulski - 3.21 m.  
37

 W. Kozakiewicz na Mistrzostwach Europy w Rzymie (1974) zdobył srebrny medal. Był również dwa razy 

Halowym Mistrzem Europy (1977, 1979) oraz brązowym medalistą tych zawodów (1975, 1982). 
38

 Medalistami i finalistami wielu imprez rangi mistrzowskiej byli: W. Buciarski, M. Klimczyk, M. Kolasa oraz 

M. Chmara. Ten ostatni jest rekordzistą Polski – 5.90 m (1988 – Vill. d’ Ascq.) 
39 

A. Rogowska zdobyła również brązowy medal podczas Młodzieżowych Mistrzostw Europy (2003). 
40

 Zawodniczka ta 68 razy ustanawiała rekord Polski!!! Zaczęła od wyniku 3.20 m w wieku 15 lat. 
41

 M. Pyrek zdobyła złoty medal podczas Młodzieżowych Mistrzostw Europy (2001) oraz srebrny na Mistrzo-

stwach Świata Juniorów (1998). 
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TECHNIKA 

 

 
Ryc. 8. Technika skoku o tyczce 

 

Skok o tyczce jest jedną z najtrud-

niejszych, a może najtrudniejszą, konku-

rencją lekkoatletyczną. Prawidłowe i sku-

teczne wykonanie skoku o tyczce wymaga 

opanowania wielu skomplikowanych 

czynności ruchowych, począwszy od płyn-

nego rozbiegu z tyczką, poprzez odbicie, 

czynności w zwisie i podporze na tyczce, 

pokonanie poprzeczki do bezpiecznego 

lądowania na zeskoku u najlepszych za-

wodników z wysokości ponad 6 metrów. 

Opis techniki opiera się na analizie skoków 

najlepszych zawodników w tej konkurencji 

na świecie. Zarys techniki, szczególnie 

najważniejsze elementy, są zbliżone, ale 

nie jednakowe nawet u najlepszych. Każdy 

z zawodników „te same” czynności ru-

chowe wykonuje nieco inaczej, ze względu 

na nieco inne parametry ciała, osobniczy 

poziom zdolności ruchowych, czy nawet 

umiejętności trenera, który ucząc techniki 

może mieć inne wyobrażenie tego samego 

ruchu. Przedstawiony zatem „standard” 

techniki skoku o tyczce, może w niektó-

rych szczegółach różnić się od kinogra-

mów nawet najlepszych zawodników.  

Wyszczególnione fazy ruchu służą do 

łatwiejszej analizy całości techniki, a każ-

da kolejna faza wynika z poprzedniej i 

przechodzi w następną, a płynność prze-

chodzenia z jednej fazy w drugą jest efek-

tem poprawnego opanowania techniki sko-
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ku. Zdecydowana większość zawodników 

jest praworęczna (dotyczy to także począt-

kujących zawodników, jak i studentów 

uczących się skoku o tyczce). Dlatego opis 

techniki przedstawiono dla tej grupy. Le-

woręczni mogą wykonywać opisane ele-

menty jak, lustrzane odbicie. 

 

Rozbieg (1-3) 

Rozbieg do skoku o tyczce to 18 – 20 

kroki biegowe u mężczyzn i od 2 – 4 kro-

ków mniej u kobiet. Długość rozbiegu u 

mężczyzn wynosi około 40 m, a u kobiet 

rozbieg jest nieco krótszy. Celem rozbiegu 

jest uzyskanie maksymalnej prędkości bie-

gu w momencie odbicia. Jest to trudne, ze 

względu na konieczność wykonania roz-

biegu trzymając tyczkę. Tyczkę trzyma się 

lewą ręką nachwytem, a prawą podchwy-

tem. Wysokość uchwytu prawą ręką – któ-

ra trzyma tyczkę wyżej – zależy od stopnia 

opanowania techniki, wysokości ciała 

skoczka, elastyczności tyczki. Natomiast 

lewa ręka trzyma tyczkę około 50 – 80 cm 

niżej. Rozbieg rozpoczyna się od znaku 

kontrolnego, a dolny koniec tyczki unie-

siony jest do góry. Skoczek biega na roz-

biegu unosząc wyżej kolana do góry, re-

kompensując przez to brak pracy ramion, 

które niosą tyczkę. Zbliżając się do punktu 

odbicia koniec tyczki jest stopniowo 

opuszczany w dół tak, że na dwa kroki 

przed odbiciem tyczka jest ustawiona rów-

nolegle do podłoża. Najczęściej w tym 

momencie skoczek dysponuje największą 

prędkością biegu. Rozpoczynając przedo-

statni krok zawodnik zakłada tyczkę do 

skrzynki, wysuwając ją do przodu, a w 

momencie jej założenia podnosi ręce nad 

głowę i wykonuje ostatni krok rozbiegu. 

Ręce w czasie rozbiegu są ugięte w sta-

wach łokciowych, a skoczek stara się aby 

nie wykonywać nimi zbędnych ruchów, 

które mogłyby wprowadzić tyczkę w drga-

nia i spowodować zaburzenie rytmu biegu.  

Odbicie (4-5) 

Odbicie do skoku o tyczce rozpoczy-

na się postawieniem lewej nogi na podło-

żu. Koniec tyczki dotyka końcowej ściany 

skrzynki. Ramiona aktywnie unoszą tyczkę 

w przód - w górę, a ręce mocno zaciskają 

się na tyczce. Noga odbijająca energicznie 

się prostuje, a wymachowa wykonuje 

szybki ruch w górę - w przód. Miejsce od-

bicie jest przesunięte ok. 20 – 30 cm do 

przodu od rzutu pionowego uchwytu pra-

wej ręki na tyczce. 

Lot (6-14) 

Umowna faza lotu składa się z trzech 

części: praca w zwisie na tyczce, przejście 

ze zwisu do podporu i pokonanie po-

przeczki. 

Po zakończonym odbiciu skoczek ca-

ła energię rozbiegu i odbicia kieruje na 

tyczkę aby ją maksymalnie ugiąć, skraca-

jąc promień obrotu (ugięcie tyczki powo-

duje pozorne jej skrócenie – przybliżenie 

miejsca uchwytu do punktu jej podporu). 
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Zawodnik przez to szybciej ma możliwość 

dojść do pozycji, z której może rozpocząć 

wyrzut ciała w górę i atakować poprzecz-

kę. Wielkość ugięcia tyczki, pozwala na 

podniesienie uchwytu wyżej, a w konse-

kwencji skoczek może atakować po-

przeczkę z wyższej wysokości po wypro-

stowaniu się tyczki. 

Zaraz po odbiciu skoczek opuszcza 

nogę wymachową w dół, przez co zwięk-

sza się moment bezwładności i rozpoczyna 

się uginanie tyczki. Ciało skoczka wyko-

nuje ruch wahadłowy na tyczce. Najpierw 

prostuje się do momentu prawie równole-

głego ustawienia w stosunku do podłoża, a 

następnie zawodnik ugina nogi w stawach 

kolanowych i biodrowych, przybliżając je 

do tułowia i unosi je do góry. Powoduje to 

dalsze ugięcie tyczki (w tym momencie 

jest ono maksymalne). Skoczek unosząc 

nogi do góry rozpoczyna ich prostowanie. 

Unosząc również w górę biodra do pełnego 

wyprostu tułowia. Tyczka, która rozpoczę-

ła prostowanie w momencie ugięcia nóg, 

prostuje się dalej, nadając ciału coraz 

większą prędkość pionową. Wyprostowane 

ciało skoczka jest blisko tyczki i w jej 

przedłużeniu. Rozpoczyna się energiczna 

faza przejścia ze zwisu do podporu na 

tyczce, z równoczesnym obrotem w lewo 

w momencie, kiedy uchwyt tyczki lewą 

ręką znajdzie się na wysokości lewego 

barku. Skoczek przyjmuje pozycję stania 

na rękach na tyczce i jest to początek 

przejścia nad poprzeczką. Prostując oba 

ramiona, najpierw skoczek odbija się od 

tyczki lewą ręką, a następnie prostuje pra-

wą. W tym czasie następuje przeniesienie 

nóg nad poprzeczkę. Skoczek załamuje się 

lekko w biodrach, co pozwala odciążyć 

prawe ramię, które może się szybko wy-

prostować i odbić od tyczki. Skoczek jesz-

cze porusza się w górę i w momencie 

przejścia bioder za poprzeczkę, aktywnie 

opuszcza je w dół. Pozwala to na uniesie-

nie tułowia i ramion w górę i przeniesienie 

ich nad poprzeczką. Szybkie opuszczenie 

nóg i bioder w dół powoduje obrót ciała, 

co umożliwia szybkie zejście znad po-

przeczki. 

Lądowanie (15) 

Faza ta nie ma już wpływu na wynik 

skoku. Poprawne jej wykonanie umożliwi 

bezpieczne zakończenie skoku. Po przej-

ściu poprzeczki skoczek opada w dół z 

wysokości około 5 metrów. Przechodząc 

przez poprzeczkę skoczek nadał ciału ruch 

obrotowy, co powoduje, że zawodnik naj-

częściej ląduje na plecach. Przy dzisiej-

szych nowoczesnych zeskokach takie lą-

dowanie jest bezpieczne. 

 
Piśmiennictwo: [33, 59, 60, 81, 82] 
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Faza  Rozbieg Odbicie Lot Lądowanie 

Początek 

Rozpoczęcie rozbiegu np. z 

marszu, z truchtu, z miejsca 
(określonego dokładnie znakiem 

kontrolnym), z narastającą pręd-

kością 

Postawienie stopy nogi odbija-

jącej w miejscu odbicia 

Oderwanie stopy nogi odbijającej od podłoża i rozpoczę-

cie zwisu na tyczce (tzw. wielkiego wahadła) 
Zetknięcie ciała z zeskokiem 

Zakończenie 

Postawienie stopy nogi odbijają-

cej w miejscu odbicia (w linii 

rozbiegu) 

Oderwanie stopy nogi odbijają-

cej od miejsca odbicia 

Po minięciu poprzeczki opadanie w dół z przyjęciem 

optymalnej pozycji do lądowania na plecach 
Bezpieczne lądowanie na plecy  

Cel 

Uzyskanie optymalnej prędkości 

poziomej (w przypadku skoku o 

tyczce zbliżonej do maksymalnej) 

Przygotowanie do efektywnego 

odbicia 

Wykorzystanie prędkości po-

ziomej uzyskanej na rozbiegu w 

celu ugięcia tyczki 

Uzyskanie maksymalnego ugięcia tyczki   

Przejście ze zwisu do podporu na tyczce i ominięcie 

poprzeczki 

Bezpieczne lądowanie u najlep-

szych skoczków z wysokości 6 

metrów! 

Zachowanie ostrożności by nie 

spaść na poprzeczkę lub by po-
przeczka nie spadła np. na twarz 

Najważniejsze 
 elementy 

Uzyskanie w miarę maksymalnej 

prędkości 

Prędkość rozbiegu determinuje 

możliwości ugięcia tyczki – im 
większa prędkość, tym większe 

możliwości ugięcia tyczki 

Płynne założenie tyczki do 

skrzynki 

Odbicie nogą lewą dla trzyma-

jących tyczkę wyżej prawą ręką 

i odwrotnie 

Energiczny wyprost w stawach 
biodrowym, kolanowym oraz 

zgięcie podeszwowe stopy nogi 

odbijającej 

W pierwszej fazie lotu zawodnik koncentracja na mak-

symalnym ugięciu tyczki, poprzez wykonanie w zwisie 

dużego i małego wahadła 

Druga faza lotu to przejście ze zwisu do podporu 
Trzecia faza lotu to precyzyjne ominięcie poprzeczki 

Ostatnia faza lotu, nie mająca wpływu na wynik to przy-

gotowanie się do bezpiecznego lądowania na plecy  

Lądowanie nie ma wpływu na 

wynik 

Podczas lądowania istotne jest 
zachowanie maksymalnego bez-

pieczeństwa 
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Metodyka nauczania skoku o tyczce 

 

Proces nauczania skoku o tyczce przebiega w dwóch etapach. Celem pierwszego etapu jest 

opanowanie uproszczonej techniki skoku, z zachowaniem właściwego rytmu ćwiczeń. Uprosz-

czenie to polega na wykorzystaniu w nauczaniu sztywnej tyczki lub takiej, która nie ugina się 

podczas wstępnych ćwiczeń. Kolejnym elementem jest skrócenie rozbiegu i opuszczenie fazy 

przejścia ze zwisu do podporu na tyczce. Drugi etap to nauka skoku z uginaniem tyczki, ze 

wszystkimi elementami, które uproszczono lub opuszczono w pierwszym etapie. Proces naucza-

nia powinien być wspomagany wszechstronnym rozwojem zdolności motorycznych, ponieważ 

wiele elementów techniki skoku o tyczce wymaga wysokiego lub bardzo wysokiego poziomu 

sprawności motorycznej. Każde ćwiczenie zaczyna się pokazem i dokładnym objaśnieniem spo-

sobu jego wykonania. Na zakończenie procesu metodycznego należy przeprowadzić konkurs 

skoku o tyczce, po zapoznaniu się z podstawowymi przepisami i zasadami bezpieczeństwa (patrz: 

Uwagi organizacyjne). 

 

Zadanie I. Trzymanie i bieg z tyczką 

Cel: Opanowanie szybkiego prostolinijnego biegu z tyczką 

Ćwiczenia wstępne  Ćwiczenia podstawowe  Ćwiczenia doskonalące  

 Bieg bez pracy ramion z 
wysokim unoszeniem kolan 
(ręce na karku, z tyłu na bio-
drach itp.) 

Bieg z tyczką na odcinku od 20 
do 40 m 

 Tyczka trzymana nachwytem 
LR, podchwytem PR. Dłonie 
w odległości 50–60 cm od 
siebie. Tyczka uniesiona wy-
soko do góry i stopniowo 
opuszczana w dół 

 Bieg z tyczką z przyspiesze-
niem 

 Bieg z maksymalną prędkością 

 

 

 
Zwrócić uwagę na: 

- Trzymanie tyczki w ugiętych ramionach w stawach łokciowych, w celu amortyzacji drgań tyczki w 

czasie biegu, 

- Wykonywanie biegu ze stopniowym przyspieszeniem po linii prostej, 

- Stopniowe opuszczanie tyczki w dół tak, by docelowo założyć ją do skrzynki w końcowych dwóch 

krokach. 
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Zadanie II. Nauka odbicia i zwisu na tyczce  

Cel: Opanowanie zwisu na tyczce i połączenia odbicie z przejściem do zwisu na tyczce 

Ćwiczenia wstępne  Ćwiczenia podstawowe  Ćwiczenia doskonalące  

 Zjazd ze skrzyni, uchwyt – 
PR możliwie wysoko, LR na 
wysokości głowy, z małego 
rozkroku, okrakiem i z boku 
tyczki 

 Stojąc przed skocznią, dolny 
koniec tyczki znajduje się w 
dołku, górny trzymany PR, 
wyciągniętą w górę, w przód. 
Wykonanie 3 kroków rozbie-
gu, przesuwając PR po tycz-
ce, unosząc ją systematycznie 
w górę. W momencie odbicia 
zaciśnięcie PR na tyczce z 
jednoczesnym chwytem tycz-
ki LR. Wykonanie odbicia w 
przód w górę, przechodząc do 
zwisu na tyczce. Lądowanie 
okrakiem do przysiadu  

 Jak wyżej z lądowaniem z 
prawej strony tyczki 

 Skoki w dal o tyczce z uno-
szeniem nóg w górę 

 Skoki w dal o tyczce z próbą 
obrotu w momencie najwyż-
szego uniesienia nóg w górę 

Nauka zwisu na tyczce  

 Z 5 części skrzyni zjazd na 
tyczce. Tyczka trzymana PR, 
jak najwyżej LR na wysoko-
ści głowy. Stojąc w wykroku 
LN, PN zamach do przodu i 
w górę. Zjazd ze skrzyni, 
najpierw okrakiem, potem 
tyczka przy lewym boku 

 Jak wyżej z jednego kroku 

Nauka odbicia i „wejścia” na 
tyczkę 

 Z 3, a następnie 5–6 kroków 
rozbiegu skok w dal o tyczce 
bez obrotu. Podczas rozbie-
gu koniec tyczki przesuwa 
się po podłożu (do oparcia w 
dołku (piasku). Tyczka 
trzymana jest na ściśle okre-
ślonej wysokości PR, LR 
50–60 cm niżej, unoszona 
jest do góry 

 Jak wyżej z rozbiegu 8–10 
kroków 

Nauka obrotu i pokonanie po-
przeczki 
 Z rozbiegu 8–10 kroków, jak 

przy skoku w dal o tyczce. 
Po przejściu pionu obrót do 
tyczki (180

o
) i lądowanie 

przodem do rozbiegu 
 Z rozbiegu, jak wyżej skoki, 

przez poprzeczkę oddaloną 
około1.5 m od miejsca zało-
żenia tyczki i na wysokości 
150 – 160 cm 

 Przejazd ze skrzyni na skrzy-
nię, uchwyt (jak w pierwszym 
ćwiczeniu podstawowym), z 
jednego i dwóch kroków. 
Skrzynie najpierw blisko sie-
bie – około 1.5 m – potem 
nieco dalej 

 Z 5–6 kroków rozbiegu, wy-
skok przy pomocy tyczki na 
wysoko ustawione materace 

 Na zeskoku do tyczki materac 
do skoku wzwyż 

 To samo z 8-10 kroków bez 
obrotu 

 Skoki na wysoko ustawiony 
zeskok z obrotem z 8–10 kro-
ków 

 Skoki przez poprzeczkę na 
wysoki materac stopniowo 
podnosząc poprzeczkę 

 

Zwrócić uwagę na: 

- Zakładanie tyczki w ćwiczeniach wstępnych do piasku w celu amortyzacji momentu wejścia i zwisu 

na tyczce, 

- Stopniowe podnoszenie nogi w zwisie bez obrotu w skokach w dal o tyczce, 

- Po opanowaniu skoków w dal i swobodnych ruchów na tyczce (unoszenia nóg, trzymania kierunku 

skoku itp.) rozpocząć naukę obrotu, 
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- Wykonywanie skoków przez poprzeczkę z pełną asekuracją za tyczkę i możliwością korygowania lotu 

ćwiczącego przez nauczyciela. 

 

Zadanie III. Nauka zakładania tyczki do skrzynki 

Cel: Opanowanie płynnego i precyzyjnego zakładania tyczki do skrzynki 

Ćwiczenia wstępne  Ćwiczenia podstawowe  Ćwiczenia doskonalące  

 W miejscu unoszenie tyczki 
od biodra do góry, wysuwając 
ją lekko do przodu 

 Z trzech kroków marszu do-
prowadzanie tyczki do oporu 
np. przy ścianie 

Założenie tyczki w miejscu i po 3 
krokach rozbiegu  

 W miejscu, wykrok LN, PR 
przy biodrze, dolny koniec 
tyczki oparty o podłoże. Wy-
konanie kroku z jednocze-
snym uniesieniem PR z tycz-
ką przed prawy bark, na wy-
sokość głowy. W następnym 
kroku LN, wypchnięcie tycz-
ki w przód, w górę do wypro-
stu PR, dolny koniec tyczki 
przesuwa się po podłożu  

 W marszu z 3 kroków uno-
szenie tyczki jak wyżej 

 W truchcie, jak wyżej imita-
cja odbicia i wejścia na tycz-
kę 

Założenie tyczki z krótkiego roz-
biegu 
 Z 5 – 6 kroków rozbiegu za-

łożenie tyczki do piasku i 
skok w dal o tyczce 

 Z rozbiegu jak wyżej, po 
założeniu tyczki, uniesienie 
nóg w górę i obrót z lądowa-
niem twarzą do rozbiegu 

 W truchcie założenie tyczki 
do piasku i przejście do zwi-
su  

 W truchcie skoki w dal o 
tyczce po założeniu do pia-
sku 

 Skok w dal o tyczce z wyso-
kim unoszeniem NN w górę 

 Po kilku założeniach tyczki 
do piasku, próby zakładania 
tyczki do skrzynki 

 

Zwrócić uwagę na: 

- Prawidłowe założenie tyczki najpierw do piasku, a potem do skrzynki, 

- Założenie tyczki do skrzynki,  rozpoczynając z truchtu, wolnego biegu, a następnie z kilku kroków 

coraz szybszego biegu, 

- Opanowanie precyzyjnego założenia tyczki, w celu rozpoczynania skoków przez poprzeczkę, 
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Zadanie IV. Rozbieg i założenie tyczki z biegu 

Cel: Połączenie szybkiego rozbiegu i założenia tyczki do skrzynki 

Ćwiczenia wstępne  Ćwiczenia podstawowe  Ćwiczenia doskonalące  

 Bieg z rękami na biodrach, 
na karku, ugiętymi w sta-
wach łokciowych, LR z 
przodu z wysokim unosze-
niem kolan 

Bieg z tyczką  
 Stojąc w wykroku LN, dolny 

koniec tyczki uniesiony sko-
śnie do góry, RR ugięte w sta-
wach łokciowych, PR na wy-
sokości biodra (20 do 30 cm z 
tyłu), rozpoczynamy bieg na 
odcinku 25–30 m 

 Rozbieg z 8–10 kroków z za-
łożeniem tyczki 

Skoki o tyczce z rozbiegu 
 Skoki na niskich wysokościach 

ok. 2 m, tyczka oddalona od 
miejsca założenia ok. 1.5 m  

 Podnoszenie wysokości po-
przeczki oraz przybliżanie sto-
jaków do miejsca założenia 
tyczki (skrzynki) 

 Rozbiegi z 8–10 kroków i 
zakładanie tyczki do piasku i 
skrzynki  

 Skoki w dal o tyczce  
 Skoki w dal z półobrotem 

 

 

 

Zwrócić uwagę na: 

- Skoki na tyczce sztywnej, bez jej uginania - w pierwszym etapie nauczania  (technika uproszczona), 

- Możliwość wykonywania skoków techniką uproszczoną do piasku, bez specjalnego zeskoku i urzą-

dzeń do skoku o tyczce, 

- Rozpoczynając drugi etap nauczania należy mieć do dyspozycji zeskok do skoku o tyczce, skrzynkę 

oraz tyczki o różnej twardości. 
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Zadanie V. Nauka uginania tyczki 

Cel: Opanowanie umiejętności uginania tyczki podczas skoku 

Ćwiczenia wstępne  Ćwiczenia podstawowe  Ćwiczenia doskonalące  

 Uginanie tyczki w 
miejscu przy ścianie 

 Uginanie tyczki po 
założeniu jej do 
skrzynki 

 Nauka zamachu nóg i 
przejście ze zwisu do 
podporu na wiszącej 
linie 

Uginanie tyczki zakładanej do głębokiego 
dołka 50–60 cm  
 Z rozbiegu 8–10 kroków zakładanie tyczki 

do wykopanego w piasku dołka, aktywne 
wejście na tyczkę. Przy poprawnym wy-
konaniu ćwiczenia tyczka reaguje ugię-
ciem. Po odbiciu utrzymać pozycję w zwi-
sie z wyprostowaną PR (LR ugięta w sta-
wie łokciowym), aż do momentu przejścia 
tyczki przez pion 

Wytrzymanie pozycji zwisu na ugiętej tyczce 
 Z rozbiegu 10–12 kroków założenie tyczki 

do skrzynki wejście na tyczkę i utrzymanie 
pozycji zwisu aż do przejścia tyczki przez 
pion (w tym czasie tyczka prostuje się). 
Lądowanie w półprzysiadzie przodem do 
kierunku skoku 

Nauka zamachu nóg i przejścia ze zwisu do 
podporu 
 Po odbiciu i wytrzymaniu zwisu, rozpo-

czynanie zamachu NN ugiętymi w stawach 
kolanowych i przejście do podporu na 
tyczce. Ćwiczenie zakończone opuszcze-
niem NN w dół po przejściu tyczki przez 
pion z lądowaniem na NN na zeskoku lub 
w podporze na tyczce tyłem do rozbiegu 

 Jak wyżej, lecz w momencie najwyższego 
uniesienia NN w górę, obrót do tyczki i 
próba odbicia się od niej RR, najpierw le-
wą potem prawą. Lądowanie przodem do 
rozbiegu 

 Skoki z krótkiego roz-
biegu na miękkiej tycz-
ce z zakładaniem do co-
raz płytszego dołka 

 Skoki na coraz tward-
szych tyczkach 

 Skoki z zamachem NN 
i podciąganiem bioder 
do tyczki na wysokość 
uchwytu PR 

 
Zwrócić uwagę na: 

- Uginanie tyczki i manewrowanie ciałem, to najtrudniejsze elementy skoku o tyczce, w związku z tym 

mogą je wykonywać ćwiczący o wysokiej sprawności fizycznej, 

- Uginanie tyczki jest zależne jest od poprawności wykonywanych ćwiczeń w zwisie na tyczce oraz od 

prędkości rozbiegu, 

- Przejście ze zwisu do podporu na tyczce odbywa się w czasie prostowania się tyczki, 

- Stosowanie w ćwiczeniach podstawowych miękkich tyczek, 

- Wprowadzanie coraz twardszych tyczek, w momencie nadmiernego uginania się tyczki (ćwiczenia 

doskonalące). 
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Zadanie VI. Skoki o tyczce 

Cel: Opanowanie pełnej formy skoku i przygotowanie do zawodów 

Ćwiczenia wstępne  Ćwiczenia podstawowe  Ćwiczenia doskonalące  

 Uginanie tyczki po odbiciu z 
rozbiegu 10–12 kroków bez 
atakowania poprzeczki 

 Uginanie tyczki po odbiciu z 
rozbiegu 12–16 kroków bez 
atakowania poprzeczki 

 Uginanie tyczki po pełnym 
rozbiegu bez atakowania po-
przeczki 

Skoki z uginaniem tyczek mięk-
kich 

 Z 10–12 kroków rozbiegu 
skoki przez coraz wyżej za-
wieszoną poprzeczkę 

Skoki z zakładaniem tyczek 
twardych 
 Rozbieg 12–16 kroków i 

skoki na tyczkach nieznacz-
nie uginanych 

Skoki na tyczkach dopasowanych 
do możliwości zawodnika 
Udział w zawodach kontrolnych i 
właściwych 

 Podnosząc poprzeczkę dosko-
nalimy sposób jej omijania 

 Doskonalenie techniki omija-
nia poprzeczki 

 

 
Zwrócić uwagę na: 

 Udział w zawodach zawodnika stanowi wykładnik aktualnego przygotowania do walki sportowej i 

możliwość zbierania doświadczeń od startów kontrolnych, poprzez starty w zawodach mniejszej rangi 

do tych najważniejszych na igrzyskach olimpijskich, 

 Wybór tyczek (ze względu na stopień twardości) zależy od poziomu zdolności motorycznych, budowy 

somatycznej, techniki opanowania skoku lub warunków atmosferycznych. 

 

Uwagi organizacyjne 

Najważniejsze przepisy skoku o tyczce: 

 Zawodnicy mają prawo przesuwać stojaki do 80 cm w kierunku zeskoku, licząc od przedłu-

żenia wewnętrznej górnej krawędzi tylnej ściany skrzynki, 

 Skok uznaje się za nieważny:  

  jeżeli zawodnik strąci poprzeczkę; 

 dotknie ciałem lub tyczką podłoża lub zeskoku przed pokonaniem poprzeczki;  

 po odbiciu przełoży dolną rękę nad górną albo przesunie wyżej po tyczce górną rękę; 

 w czasie skoku przytrzyma, lub przemieści poprzeczkę ręką. 

 Zawodnik może używać substancji do smarowania rąk w celu lepszego uchwytu, 

 Nikomu nie wolno dotknąć tyczki, jeżeli po skoku tyczka spada w stronę stojaków i po-

przeczki, 
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 Jeżeli tyczka złamie się podczas skoku zawodnik ma prawo powtórzyć skok, 

 Poprzeczka długości 450 cm zakładana jest na podpórki skierowane do zeskoku o długości 55 

mm, 

 Zawodnicy mogą korzystać z własnych tyczek, 

 Zeskok powinien mieć co najmniej 5 m x 5 m plus zabezpieczenie przy skrzynce, a na zawo-

dach rangi mistrzowskiej 8 m x 6 m i wysokości 0.8 m. 

Pozostałe przepisy są takie same jak w skoku wzwyż. 

 

Rodzaje błędów Sposób usuwania 

 Bieg z tyczką zygzakiem  Biegi z tyczką po liniach 

 Bieg z tyczką ruszającą się we wszystkich 
kierunkach 

 Wolne biegi z tyczką, ze zwróceniem uwagi na jej 
stabilne prowadzenie  

 Coraz szybsze biegi ze stabilnie trzymaną tyczką 

 Odbicie z tzw. podejścia  
 Należy cofnąć znak początkowy na rozbiegu lub 

przyspieszyć rytm ostatnich kroków 

 Odbicie z naskoku na tyczkę 
 Należy zbliżyć znak początkowy na rozbiegu lub 

nieco wydłużyć rytm ostatnich kroków 

 Uginanie ramion w czasie, lub natychmiast 
po odbiciu 

 Podnieść wysokość uchwytu i wykonywać skoki w 
dal o prostych ramionach  

 Zwiększyć ilość skoków w dal o tyczce, stosować 
wyskoki na wysoko ułożone materace  

 Skoki z niepełnym, lub przedwczesnym 
obrotem  

 Stosować skoki w dal o tyczce z pełnym obrotem, 
lub bez obrotu  

 Błędy w trakcie atakowanie i mijania po-
przeczki są liczne i najczęściej wynikają z 
indywidualnych braków technicznych 

 Przeanalizować kilogramy skoków, zwracając uwa-
gę na poprawne wyobrażenie techniki poszczegól-
nych faz ruchu. Należy dostosować ćwiczenia kory-
gujące błędy do indywidualnych możliwości za-
wodnika. Na tym etapie pomocna jest kamera reje-
strująca technikę poszczególnych skoków 

 

Piśmiennictwo: [4, 33, 60, 63, 81] 
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Ryc. 9. Rozmieszczenie skoczni na stadionie 


