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Uwagi wstępne: 

1. Starajmy się ćwiczyć w stroju sportowym. 

2. Wszystkie ćwiczenia wykonujemy starannie tak, jak na lekcjach 

wychowania fizycznego. 

3. Sami się kontrolujemy podczas wykonywanych ćwiczeń. 

4. W trakcie ćwiczeń słuchamy ulubionej muzyki. 

5. Ćwiczymy minimum 5 razy w tygodniu lub więcej. 

6. Po każdej serii ćwiczeń należy wykonać krótki odpoczynek. 

7. Warto przeczytać!!!. O Irenie Kirszenstein - Szewińskiej, która jest 

najbardziej utytułowaną lekkoatletką w historii polskiego sportu. 



Ćwiczenie I: bieg  

 

Wariant I – biegnij po wyznaczonym terenie przez 15-20 minut (staraj się, aby 

tempo biegu było równe) 

  

Wariant II – gra w koszykówkę na „Orliku” 1x1 lub 2x2, 3x3, rzuty do kosza, 

czas 15-20 minut 

Wariant III – gra w piłkę nożną na „Orliku” 3x3 lub 4x4, rzuty do kosza, czas 

20-30 minut 

Ćwiczenie II: ćwiczenia ramion w biegu 

     

Pozycja wyjściowa – postawa swobodna, ramiona w dół 

Ćwiczenie I – krążenia ramion obustronne w przód (3x10m) 

Ćwiczenie II – krążenia ramion obustronne w tył (3x10m) 

Ćwiczenie III – krążenia ramion naprzemianstronne w przód (3x10m) 

Ćwiczenie IV – krążenia ramion naprzemianstronne w tył (3x10m) 



Ćwiczenie III: bieg z wysokim unoszeniem kolan (skiping A) 

 

Pozycja wyjściowa – postawa swobodna   

Ćwiczenie – wykonanie skipingu A na odcinku 10 m (5 x 10 m) 

Uwaga! staramy się to ćwiczenie wykonać bardzo szybko 

Ćwiczenie IV: bieg z dotykaniem piętami o pośladki (skiping C) 

      

Pozycja wyjściowa – postawa swobodna   

Ćwiczenie – wykonanie skipingu C na odcinku 10 m (5x10 m) 

Uwaga! staramy się to ćwiczenie wykonać bardzo szybko 

Ćwiczenie V: podskoki 

  

Pozycja wyjściowa – postawa swobodna 



Ćwiczenie – pajacyki rozkroczne wzdłuż odcinka 10 m (5x10) 

Ćwiczenie VI: skłony tułowia    

   

Pozycja wyjściowa – postawa w rozkroku, ramiona w górę  

Ćwiczenie – skłony tułowia w przód do prawej i lewej nogi z pogłębianiem na 

1,2,3, na 4 powrót do pozycji wyjściowej (3x20) 

Ćwiczenie VII: ćwiczenie w podporze    

     

Pozycja wyjściowa – przysiad podparty 

Ćwiczenie – wyrzuty naprzemianstronne nóg do tyłu (3x20) 

Ćwiczenie VIII: mięśnie brzucha 

    

Pozycja wyjściowa – leżenie tyłem, ramiona wzdłuż tułowia  



Ćwiczenie  – skłony tułowia do kolan  (3x20) 

Ćwiczenie IX: mięśnie pleców 

   

Pozycja wyjściowa – leżenie przodem, ramiona proste w przód 

Ćwiczenie – jednoczesne unoszenie prostego prawego ramienia i lewej nogi do 

góry i odwrotnie (3x20) 

Ćwiczenie X: ćwiczenie korekcyjne  

   

Pozycja wyjściowa – klęk podparty 

Ćwiczenie – wykonanie tzw. „Kociego grzbietu”  (3x20)  

Ćwiczenie XI: równowaga    

       

Pozycja wyjściowa – postawa swobodna 



Ćwiczenie – waga przodem na prawej nodze z wytrzymaniem do 3 s (1x20), 

waga przodem na lewej nodze z wytrzymaniem do 3 s (1x20) 

Ćwiczenie XII: równowaga, siła nóg     

   

Pozycja wyjściowa – postawa równoważna  

Ćwiczenie – przysiady równoważne (3x20) 

Ćwiczenie XIII: podskoki 

   

Pozycja wyjściowa – postawa swobodna 

Ćwiczenie I – podskoki na prawej nodze (3x10m) 

Ćwiczenie II – podskoki na lewej nodze (3x10m) 

Ćwiczenie XIV: ćwiczenie oddechowe 

 

Pozycja wyjściowa – siad skrzyżny 



Ćwiczenie – unoszenie bokiem ramion w górę wdech powietrza ustami, opust 

ramion w dół, wydech powietrza nosem (2 min.) 

Ćwiczenie XV: ćwiczenie przeciw płaskostopiu 

  

Pozycja wyjściowa – postawa swobodna 

Ćwiczenie – marsz we wspięciu na palcach (5x10m) 

Warto przeczytać!!! 

Osiągnięcia sportowe Ireny Kirszenstein - Szewińskiej (1946-2018) 

Rok Impreza Miejsce Konkurencja Lokata Wynik 

1964 

Europejskie igrzyska 
juniorów 

 Warszawa 

bieg na 200 metrów  1. 
miejsce 

23,5 

sztafeta 
4 × 100 metrów 

 1. 
miejsce 

46,6 

skok w dal  1. 
miejsce 

6,19 

Igrzyska olimpijskie  Tokio 

sztafeta 
4 × 100 metrów 

 1. 
miejsce 

43,69 

bieg na 200 metrów  2. 
miejsce 

23,13 

skok w dal  2. 
miejsce 

6,60 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Europejskie_Igrzyska_Junior%C3%B3w_w_Lekkoatletyce_1964
https://pl.wikipedia.org/wiki/Europejskie_Igrzyska_Junior%C3%B3w_w_Lekkoatletyce_1964
https://pl.wikipedia.org/wiki/Polska_Rzeczpospolita_Ludowa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Warszawa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Gold_medal_europe.svg
https://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Gold_medal_europe.svg
https://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Gold_medal_europe.svg
https://pl.wikipedia.org/wiki/Lekkoatletyka_na_Letnich_Igrzyskach_Olimpijskich_1964
https://pl.wikipedia.org/wiki/Japonia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Tokio
https://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Gold_medal_olympic.svg
https://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Silver_medal_olympic.svg
https://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Silver_medal_olympic.svg


Rok Impreza Miejsce Konkurencja Lokata Wynik 

1965 

Uniwersjada  Budapeszt 

bieg na 100 metrów  1. 
miejsce 

11,3 

bieg na 200 metrów  1. 
miejsce 

23,5 

sztafeta 
4 × 100 metrów 

 2. 
miejsce 

46,1 

Półfinał pucharu 
Europy 

 Lipsk 

sztafeta 
4 × 100 metrów 

1. miejsce 45,0 

skok w dal 1. miejsce 6,35 

Finał pucharu 
Europy 

 Kassel 

sztafeta 
4 × 100 metrów 

1. miejsce 44,9 

skok w dal 2. miejsce 6,33 

1966 Mistrzostwa Europy  Budapeszt 

bieg na 200 metrów  1. 
miejsce 

23,1 

sztafeta 
4 × 100 metrów 

 1. 
miejsce 

44,49 

skok w dal  1. 
miejsce 

6,55 

bieg na 100 metrów  2. 
miejsce 

11,5 

1967 
Finał pucharu 

 Kijów bieg na 100 metrów 1. miejsce 11,2 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Lekkoatletyka_na_Letniej_Uniwersjadzie_1965
https://pl.wikipedia.org/wiki/W%C4%99gierska_Republika_Ludowa_(1949%E2%80%931989)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Budapeszt
https://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Gold_FISU.svg
https://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Gold_FISU.svg
https://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Silver_FISU.svg
https://pl.wikipedia.org/wiki/Puchar_Europy_w_Lekkoatletyce_1965
https://pl.wikipedia.org/wiki/Puchar_Europy_w_Lekkoatletyce_1965
https://pl.wikipedia.org/wiki/Niemiecka_Republika_Demokratyczna
https://pl.wikipedia.org/wiki/Lipsk
https://pl.wikipedia.org/wiki/Puchar_Europy_w_Lekkoatletyce_1965
https://pl.wikipedia.org/wiki/Puchar_Europy_w_Lekkoatletyce_1965
https://pl.wikipedia.org/wiki/Republika_Federalna_Niemiec_(1949%E2%80%931990)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kassel
https://pl.wikipedia.org/wiki/Mistrzostwa_Europy_w_Lekkoatletyce_1966
https://pl.wikipedia.org/wiki/W%C4%99gierska_Republika_Ludowa_(1949%E2%80%931989)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Gold_medal_europe.svg
https://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Gold_medal_europe.svg
https://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Gold_medal_europe.svg
https://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Silver_medal_europe.svg
https://pl.wikipedia.org/wiki/Puchar_Europy_w_Lekkoatletyce_1967
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zwi%C4%85zek_Socjalistycznych_Republik_Radzieckich
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kij%C3%B3w


Rok Impreza Miejsce Konkurencja Lokata Wynik 

Europy 

bieg na 200 metrów 1. miejsce 23,0 

1968 Igrzyska olimpijskie  Meksyk 

bieg na 200 metrów  1. 
miejsce 

22,58 

bieg na 100 metrów  3. 
miejsce 

11,19 

sztafeta 
4 × 100 metrów 

eliminacje 53,02 

skok w dal 
el. – 16. 
miejsce 

6,19 

1969 
Europejskie igrzyska 
halowe 

 Belgrad 

bieg na 50 metrów  1. 
miejsce 

6,4 

skok w dal  1. 
miejsce 

6,38 

sztafeta 1+2+3+4 
okrążenia 

 2. 
miejsce 

4:53,2 

1970 Uniwersjada  Turyn bieg na 100 metrów eliminacje 12,3 

1971 

Halowe mistrzostwa 
Europy 

 Sofia 

skok w dal  2. 
miejsce 

6,56 

bieg na 60 metrów 4. miejsce 7,5 

Mistrzostwa Europy  Helsinki bieg na 200 metrów  3. 
miejsce 

23,32 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Puchar_Europy_w_Lekkoatletyce_1967
https://pl.wikipedia.org/wiki/Lekkoatletyka_na_Letnich_Igrzyskach_Olimpijskich_1968
https://pl.wikipedia.org/wiki/Meksyk
https://pl.wikipedia.org/wiki/Meksyk_(miasto)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Gold_medal_olympic.svg
https://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Bronze_medal_olympic.svg
https://pl.wikipedia.org/wiki/Europejskie_Igrzyska_Halowe_w_Lekkoatletyce_1969
https://pl.wikipedia.org/wiki/Europejskie_Igrzyska_Halowe_w_Lekkoatletyce_1969
https://pl.wikipedia.org/wiki/Socjalistyczna_Federacyjna_Republika_Jugos%C5%82awii
https://pl.wikipedia.org/wiki/Belgrad
https://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Gold_medal_europe.svg
https://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Gold_medal_europe.svg
https://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Silver_medal_europe.svg
https://pl.wikipedia.org/wiki/Lekkoatletyka_na_Letniej_Uniwersjadzie_1970
https://pl.wikipedia.org/wiki/W%C5%82ochy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Turyn
https://pl.wikipedia.org/wiki/Halowe_Mistrzostwa_Europy_w_Lekkoatletyce_1971
https://pl.wikipedia.org/wiki/Halowe_Mistrzostwa_Europy_w_Lekkoatletyce_1971
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ludowa_Republika_Bu%C5%82garii
https://pl.wikipedia.org/wiki/Sofia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Silver_medal_europe.svg
https://pl.wikipedia.org/wiki/Mistrzostwa_Europy_w_Lekkoatletyce_1971
https://pl.wikipedia.org/wiki/Finlandia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Helsinki
https://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Bronze_medal_europe.svg


Rok Impreza Miejsce Konkurencja Lokata Wynik 

skok w dal 5. miejsce 6,62 

bieg na 100 metrów 6. miejsce 11,6 

1972 

Halowe mistrzostwa 
Europy 

 Grenoble bieg na 50 metrów 6. miejsce 6,39 

Igrzyska olimpijskie  Monachium 

bieg na 200 metrów  3. 
miejsce 

22,74 

bieg na 100 metrów półfinał 11,54 

1973 
Halowe mistrzostwa 
Europy 

 Rotterdam bieg na 60 metrów 4. miejsce 7,35 

1974 

Halowe mistrzostwa 
Europy 

 Göteborg bieg na 60 metrów  3. 
miejsce 

7,20 

Mistrzostwa Europy  Rzym 

bieg na 100 metrów  1. 
miejsce 

11,13 

bieg na 200 metrów  1. 
miejsce 

22,51 

sztafeta 
4 × 100 metrów 

 3. 
miejsce 

43,48 

sztafeta 
4 × 400 metrów 

4. miejsce 3:26,4 

1975 
Halowe mistrzostwa 
Europy 

 Katowice bieg na 60 metrów  3. 
miejsce 

7,26 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Halowe_Mistrzostwa_Europy_w_Lekkoatletyce_1972
https://pl.wikipedia.org/wiki/Halowe_Mistrzostwa_Europy_w_Lekkoatletyce_1972
https://pl.wikipedia.org/wiki/Francja
https://pl.wikipedia.org/wiki/Grenoble
https://pl.wikipedia.org/wiki/Lekkoatletyka_na_Letnich_Igrzyskach_Olimpijskich_1972
https://pl.wikipedia.org/wiki/Republika_Federalna_Niemiec_(1949%E2%80%931990)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Monachium
https://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Bronze_medal_olympic.svg
https://pl.wikipedia.org/wiki/Halowe_Mistrzostwa_Europy_w_Lekkoatletyce_1973
https://pl.wikipedia.org/wiki/Halowe_Mistrzostwa_Europy_w_Lekkoatletyce_1973
https://pl.wikipedia.org/wiki/Holandia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Rotterdam
https://pl.wikipedia.org/wiki/Halowe_Mistrzostwa_Europy_w_Lekkoatletyce_1974
https://pl.wikipedia.org/wiki/Halowe_Mistrzostwa_Europy_w_Lekkoatletyce_1974
https://pl.wikipedia.org/wiki/Szwecja
https://pl.wikipedia.org/wiki/G%C3%B6teborg
https://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Bronze_medal_europe.svg
https://pl.wikipedia.org/wiki/Mistrzostwa_Europy_w_Lekkoatletyce_1974
https://pl.wikipedia.org/wiki/W%C5%82ochy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Rzym
https://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Gold_medal_europe.svg
https://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Gold_medal_europe.svg
https://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Bronze_medal_europe.svg
https://pl.wikipedia.org/wiki/Halowe_Mistrzostwa_Europy_w_Lekkoatletyce_1975
https://pl.wikipedia.org/wiki/Halowe_Mistrzostwa_Europy_w_Lekkoatletyce_1975
https://pl.wikipedia.org/wiki/Polska_Rzeczpospolita_Ludowa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Katowice
https://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Bronze_medal_europe.svg


Rok Impreza Miejsce Konkurencja Lokata Wynik 

Półfinał pucharu 
Europy 

 Lüdenscheid 

bieg na 100 metrów 1. miejsce 11,23 

bieg na 200 metrów 1. miejsce 22,96 

sztafeta 
4 × 100 metrów 

2. miejsce 43,94 

sztafeta 
4 × 400 metrów 

1. miejsce 3:29,2 

Finał pucharu 
Europy 

 Nicea 

bieg na 100 metrów 3. miejsce 11,26 

bieg na 200 metrów 2. miejsce 22,84 

bieg na 400 metrów 1. miejsce 50,50 

sztafeta 
4 × 100 metrów 

4. miejsce 43,82 

1976 Igrzyska olimpijskie  Montreal bieg na 400 metrów  1. 
miejsce 

49,29 

1977 

Halowe mistrzostwa 
Europy 

 San 
Sebastián 

bieg na 60 metrów eliminacje 7,42 

Półfinał pucharu 
Europy 

 Sztokholm 

bieg na 100 metrów 1. miejsce 11,38 

bieg na 200 metrów 1. miejsce 22,92 

sztafeta 
4 × 100 metrów 

1. miejsce 43,63 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Puchar_Europy_w_Lekkoatletyce_1975
https://pl.wikipedia.org/wiki/Puchar_Europy_w_Lekkoatletyce_1975
https://pl.wikipedia.org/wiki/Republika_Federalna_Niemiec_(1949%E2%80%931990)
https://pl.wikipedia.org/wiki/L%C3%BCdenscheid
https://pl.wikipedia.org/wiki/Puchar_Europy_w_Lekkoatletyce_1975
https://pl.wikipedia.org/wiki/Puchar_Europy_w_Lekkoatletyce_1975
https://pl.wikipedia.org/wiki/Francja
https://pl.wikipedia.org/wiki/Nicea
https://pl.wikipedia.org/wiki/Lekkoatletyka_na_Letnich_Igrzyskach_Olimpijskich_1976
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kanada
https://pl.wikipedia.org/wiki/Montreal
https://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Gold_medal_olympic.svg
https://pl.wikipedia.org/wiki/Halowe_Mistrzostwa_Europy_w_Lekkoatletyce_1977
https://pl.wikipedia.org/wiki/Halowe_Mistrzostwa_Europy_w_Lekkoatletyce_1977
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pa%C5%84stwo_Hiszpa%C5%84skie
https://pl.wikipedia.org/wiki/San_Sebasti%C3%A1n
https://pl.wikipedia.org/wiki/San_Sebasti%C3%A1n
https://pl.wikipedia.org/wiki/Puchar_Europy_w_Lekkoatletyce_1977
https://pl.wikipedia.org/wiki/Puchar_Europy_w_Lekkoatletyce_1977
https://pl.wikipedia.org/wiki/Szwecja
https://pl.wikipedia.org/wiki/Sztokholm


Rok Impreza Miejsce Konkurencja Lokata Wynik 

Finał pucharu 
Europy 

 Helsinki 

bieg na 100 metrów 3. miejsce 11,26 

bieg na 200 metrów 1. miejsce 22,71 

Puchar świata  Düsseldorf 

bieg na 200 metrów 1. miejsce 22,77 

bieg na 400 metrów 1. miejsce 49,52 

sztafeta 
4 × 400 metrów 

2. miejsce 3:25,8 

1978 

Mistrzostwa Europy  Praga 

bieg na 400 metrów  3. 
miejsce 

50,40 

sztafeta 
4 × 400 metrów 

 3. 
miejsce 

3:26,76 

sztafeta 
4 × 100 metrów 

5. miejsce 43,83 

Puchar Narodów  Tokio 

bieg na 400 metrów 1. miejsce 50,97 

sztafeta 
4 × 100 metrów 

3. miejsce 43,95 

1979 
Półfinał pucharu 
Europy 

 Sittard 

bieg na 100 metrów 3. miejsce 11,3 

bieg na 200 metrów 3. miejsce 22,94 

sztafeta 
4 × 100 metrów 

2. miejsce 44,21 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Puchar_Europy_w_Lekkoatletyce_1977
https://pl.wikipedia.org/wiki/Puchar_Europy_w_Lekkoatletyce_1977
https://pl.wikipedia.org/wiki/Finlandia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Puchar_%C5%9Awiata_w_Lekkoatletyce_1977
https://pl.wikipedia.org/wiki/Republika_Federalna_Niemiec_(1949%E2%80%931990)
https://pl.wikipedia.org/wiki/D%C3%BCsseldorf
https://pl.wikipedia.org/wiki/Mistrzostwa_Europy_w_Lekkoatletyce_1978
https://pl.wikipedia.org/wiki/Czechos%C5%82owacja
https://pl.wikipedia.org/wiki/Praga
https://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Bronze_medal_europe.svg
https://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Bronze_medal_europe.svg
https://pl.wikipedia.org/wiki/Puchar_Narod%C3%B3w_w_Lekkoatletyce_1978
https://pl.wikipedia.org/wiki/Japonia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Puchar_Europy_w_Lekkoatletyce_1979
https://pl.wikipedia.org/wiki/Puchar_Europy_w_Lekkoatletyce_1979
https://pl.wikipedia.org/wiki/Holandia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Sittard


Rok Impreza Miejsce Konkurencja Lokata Wynik 

Finał pucharu 
Europy 

 Turyn 

bieg na 100 metrów 6. miejsce 11,39 

bieg na 200 metrów 5. miejsce 22,94 

bieg na 400 metrów 3. miejsce 51,27 

sztafeta 
4 × 400 metrów 

6. miejsce 3:31,25 

Puchar świata  Montreal bieg na 400 metrów 3. miejsce 51,15 

1980 Igrzyska olimpijskie  Moskwa bieg na 400 metrów półfinał 

53,13 

 

 

[źródło: Wikipedia] 

 

dr Krzysztof Warchoł, prof. oświaty 

Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Zarzeczu  

 Instytut Nauk o Kulturze Fizycznej Uniwersytetu Rzeszowskiego 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Puchar_Europy_w_Lekkoatletyce_1979
https://pl.wikipedia.org/wiki/Puchar_Europy_w_Lekkoatletyce_1979
https://pl.wikipedia.org/wiki/W%C5%82ochy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Puchar_%C5%9Awiata_w_Lekkoatletyce_1979
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kanada
https://pl.wikipedia.org/wiki/Lekkoatletyka_na_Letnich_Igrzyskach_Olimpijskich_1980
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zwi%C4%85zek_Socjalistycznych_Republik_Radzieckich
https://pl.wikipedia.org/wiki/Moskwa

