


Sport, rekreacja, hobby. To 

coś, o czym każdy 

zapracowany młody i nie 

tylko młody człowiek marzy 

każdego dnia i każdej nocy. 

Uprawianie sportu jest to 

jedno z najpopularniejszych 

zajęć, jako forma 

spędzania wolnego czasu.







Kilka słów…
 Piłka nożna (ang. football, amer. soccer) –

gra zespołowa. Piłka nożna jest 
najpopularniejszą dyscypliną sportową na 
świecie.

 Od 1900 r. dyscyplina olimpijska

 Międzynarodową Federacją Piłki Nożnej 
jest FIFA. Należy do niej ponad 208 
narodowych federacji piłki nożnej. FIFA 
organizuje światowe rozgrywki piłkarskie 
oraz ustala przepisy gry w piłkę nożną.



Historia

 W grę przypominającą dzisiejszą piłkę nożną 
grano już w przedkolumbijskiej Ameryce 
(rytualne zawody Azteków), czy 
średniowiecznej Wenecji. Prawdopodobnie z 
tamtych terenów gra dostała się do wysp 
Brytyjskich.

 W Anglii i Szkocji między VIII a XIX wiekiem 
narodziła się ogromna pasja do gry w piłkę. 
Grały ze sobą często bez żadnych reguł i nie 
przebierając w środkach, całe wsie i 
miasteczka. Dorośli zakładali się o wyniki 
rozgrywek, co było zakazane. 



 Skutkiem tej namiętności były 

wielokrotnie w XIV i XV wieku 

ogłaszane przez burmistrza 

Londynu oraz przez 

Królów Anglii i Szkocji 

zakazy uprawiania tej "bezproduktywnej gry". 


[Wtedy prawdopodobnie narodził się sam termin 
football, używano go do określania różnych gier, 
jednakże nie tych, które polegały na kopaniu piłki, 
ale tych, w które grano "na piechotę" (czy też na 
nogach, po angielsku on foot).

 Pierwsze piłki robiono ze zwierzęcych pęcherzy

http://pl.wikipedia.org/wiki/Pi%C5%82ka_no%C5%BCna


Zasady gry
 Mecze rozgrywane są na polu gry w kształcie prostokąta 

o szerokości od 45 m do 90 m i długości od 90 m do 120 
m. 

 Linie bramkowe  - dwie krótsze linie.

 Linie boczne - dwie dłuższe linie. 

 Bramki ustawione są po przeciwległych stronach pola gry, 
na środku linii bramkowych; o szerokości między 
wewnętrznymi krawędziami słupków 7,32 m i wysokości 
dolnej krawędzi poprzeczki od podłoża 2,44 m. 

 Piłka powinna mieć obwód nie mniejszy niż 68 cm i nie 
większy niż 70 cm, a jej waga powinna wynosić od 410 do 
450 gramów. Przy rozpoczęciu zawodów ciśnienie 
powietrza we wnętrzu piłki musi wynosić od 0,8 do 1,1 
atmosfery.



 Skład drużyny liczy 

11 zawodników, w tym

bramkarz. Drużyna może

również wyznaczyć 

maksymalnie do 

7 zawodników rezerwowych. 

W trakcie spotkania drużyna 

może dokonywać wymian 

zawodników, których liczba 

zależy od regulaminu danych 

rozgrywek. Zawodnik 

wymieniony nie może znaleźć 

się ponownie na placu gry.



Czas trwania
 Czas gry wynosi 90 minut (dwie połowy, każda po 45 

minut). Sędzia może przedłużyć każdą połowę 
meczu stosownie do przerw w grze. Po upływie 
doliczonego czasu gry zwycięzcą jest ta drużyna, 
która zdobyła więcej bramek.

 W przypadku, gdy mecze rozgrywane są 
turniejowym systemem dwumeczów, pierwszy mecz 
zawsze kończy się po drugiej połowie. Zwycięzcą 
dwumeczu zostaje ta drużyna, która w dwóch 
meczach zdobędzie więcej goli. Jeśli okaże się, że 
obie drużyny zdobyły ich tyle samo, zwycięża 
drużyna, która strzeliła więcej goli w meczu 
wyjazdowym. Jeśli powyższe warunki nie wyłonią 
zwycięzcy, odbywa się dogrywka.



Jak mniej się martwić?
Grać w nogę!

 Rekreacyjne uprawianie piłki 
nożnej ma wpływ nie tylko 
na nasze zdrowie fizyczne 
oraz kondycje, ale wpływa 
również na poprawę zdrowia 
psychicznego. Jak 
udowodnili ostatnio 
naukowcy, osoby grające w 
nogę są bardziej 
zmotywowane i szczęśliwe.



.

W piłkę nożną warto grać, ponieważ to sport 

który rozwija wiele czynności w organizmie 

człowieka. Piłkarz powinien mieć dobrze 

rozwinięty zmysł obserwacji, refleksu, a także 

umiejętność przewidywania. Prócz tego, ćwiczy 

się także wytrzymałość oraz szybkość. To tylko 

niektóre cechy i umiejętności, które rozwija się 

dzięki piłce nożnej. Człowiek dzięki wysiłkowi 

fizycznemu jest w stanie pozbyć się 

negatywnych emocji, całą złość przełożyć na 

ćwiczenia, co powoduje rozprężenie psychiczne, 

mimo wysiłku fizycznego.





•Kolarstwo górskie – forma kolarstwa, 

uprawianego za pomocą rowerów górskich, 

których konstrukcja umożliwia poruszanie 

się w trudnym terenie. Rowery te mają 

specjalnie wzmocnioną konstrukcje oraz 

grube opony z głębokim bieżnikiem. Wbrew 

nazwie, kolarstwo górskie nie musi 

koniecznie odbywać się w górach. Istotną 

cechą tego kolarstwa jest jazda w 

szczególnie trudnym terenie, po którym nie 

można poruszać się zwykłymi rowerami.

http://www.extreme.banzaj.pl/galeria/Kolarstwo-gorskie-1-galeria-593-74715-jpg.html


Kolarstwo górskie powstało w USA, gdzie pod 

koniec lat 70. XX w. Pojawiła się moda na jazdę 

rowerami w trudnym terenie. Za twórcę tego sportu 

uważa się najczęściej Gary Fishera, który w 1979 r. 

jako pierwszy wpadł na pomysł produkcji rowerów 

opartych generalnie na konstrukcji roweru 

miejskiego, ale o wzmocnionej i skróconej ramie, 

pozbawionego osłon, błotników oraz zaopatrzenie 

go w koła o średnicy 26 cali..Międzynarodowa 

Unia Kolarska zwróciła uwagę na ten sport 

jesienią 1990 roku i włączyła do katalogu swoich 

oficjalnych zawodów. W 1996 zawody w Cross-

country stały się oficjalnie konkurencją rozgrywaną 

na letniej olimpiadzie.



Cross-country – zawody są rozgrywane w 

rundach, zwykle o długości od 6 do 8 km, 

które zawodnicy pokonują kilka lub 

kilkanaście razy w trakcie jednego startu. 

Od 2005 roku, podobnie jak w kolarstwie 

przełajowym, zawodnicy mogą korzystać z 

narzędzi i części zamiennych dostępnych 

w wyznaczonych do tego celu boksach. 

Ewentualnych napraw muszą jednak 

dokonywać sami. O zwycięstwie decyduje 

wyłącznie kolejność dotarcia zawodników 

do mety

http://www.extreme.banzaj.pl/galeria/Kolarstwo-gorskie-6-galeria-593-74705-jpg.html


All mountain – to odmiana cross- country tylko w trudniejszym terenie. 

http://www.extreme.banzaj.pl/galeria/Kolarstwo-gorskie-7-galeria-593-74717-JPG.html


•Enduro – jest to dyscyplina polegająca na 

jeżdżeniu po wyznaczonych przez siebie trasach, w 

każdym terenie. Odbywają się zawody zaliczane do, 

Enduro, ale w rzeczywistości jest to styl jazdy 

niemający na celu wyczynu i rywalizacji. 



Maraton - polega na przejechaniu długiej trasy 

od 50 do około 200 km, głównie w terenie. W 

maratonach rozgrywane są oficjalne zawody, 

od 2004 roku organizowany jest puchar świata 

w tej dyscyplinie

http://www.extreme.banzaj.pl/galeria/Kolarstwo-gorskie-24-galeria-593-74720-jpg.html


Zjazd – indywidualny zjazd rowerem na 

czas po stromych, naturalnych stokach. 

Ścieżki zjazdowe są często bardzo wąskie, 

kamieniste czy poprzecinane wystającymi 

korzeniami. Zawodnicy ścigają się na tej 

samej trasie, w pewnych odstępach czasu 

od siebie. Wygrywa najszybszy. 

http://www.extreme.banzaj.pl/galeria/Kolarstwo-gorskie-2-galeria-593-74724-jpg.html


Street – przemieszczanie się po mieście 

wykorzystując elementy jego infrastruktury 

(murki, pomniki.) jako przeszkody. 



Maja Włoszczowska  – polska zawodniczka kolarstwa 

górskiego, wicemistrzyni olimpijska z Pekinu, złota 

medalistka mistrzostw świata w wyścigu elity MTB oraz 

w maratonie MTB, wielokrotna wicemistrzyni i mistrzyni 

Europy, wielokrotna mistrzyni Polski w cross-country.



Osiągnięcia :

2008 rok:

• 1 miejsce. – Puchar Świata MTB XC –

Schladming, Austria.

•Srebrny medal: Igrzyska Olimpijskie 2008 w 

Pekinie.

2009 rok:

•Złoty medal: Mistrzostwa Europy 2009 MTB 

XC – Zoetermeer, Holandia.

•Srebrny medal: Mistrzostwa Europy 2009 

MTB Maraton – Tartu, Estonia.

2010 rok:

• Złoty medal: Mistrzostwa Świata 2010 MTB –

Mont-Sainte-Anne, Kanada.

2011:

•Srebrny medal: Mistrzostwa Świata 2011 

MTB – Champéry, Szwajcaria.



Kolarstwo górskie obecnie, jest już czymś więcej niż tylko rozrywką – jest 
jednym z najpopularniejszych sportów. Przyjrzyjmy się, jakie są powody, 
takiego, a nie innego stanu rzeczy.

Oto kilka najważniejszych:
•Kolarstwo górskie jest sposobem na pozostanie w dobrej formie. 
•W tym sporcie chodzi o wydostanie się z miejskiej dżungli na pustkowie i w 
góry, głównie po to, aby dobrze się bawić, a zarazem dostarczyć organizmowi 
trochę świeżego powietrza. 
•Kolarstwo górskie to kontakt z naturą. 
•Pozwala oderwać się od rzeczywistości codziennego życia. Jest ucieczką od 8-
godzinnej pracy, terminów, rachunków i zanieczyszczeń. 
•Jest przepustką do relaksu, czasu, aby naładować swoje biologiczne baterie. 
•W kolarstwie górskim chodzi zarówno o podbój góry, jak i samego siebie! 
•Perspektywa świata widziana z wysokości, daje możliwość spojrzenia na życie 
z innej perspektywy. 



Możemy mówić dużo na temat powodów, dla których powinieneś 
rozpocząć uprawiać kolarstwo górskie. Po prostu zapoznaj się z 

podstawowymi zasadami jazdy na rowerze górskim, kup sprzęt, i 
spróbuj tego nowego doświadczenia. Wtedy od razu zrozumiesz, że 

było warto.





Badminton to  gra dla 2 lub 4 osób, 

polegająca na przebijaniu nad siatką lotki 

za pomocą rakietki; gra rozgrywana jest na 

punkty na polu o długości 13,4 m i 

szerokości 6,1 m. Badminton jest grą 

typowo halową, w której liczy się czas 

reakcji, technika ale przede wszystkim 

kondycja fizyczna. 



Wiele osób uważa badminton za zabawę. Nie 
myślimy o nim w kategorii sportu. Zwykle kojarzy  
się z czasami dzieciństwa i wakacyjnym okresem 
odpoczynku na plaży. Tymczasem uprawiany 
zawodowo jest najszybszym sportem rakietowym 
na świecie. Rekord prędkości lotki wynosi 
421km/h ustanowiony przez indonezyjskiego 
gracza Taufika Hidayata.



Badminton ma najgorszą sławę ze 
sportów rakietowych - jest 
uznawany za rekreacyjną zabawę 
lub sport dla słabeuszy, popularnie 
zwany „kometką”. Nic bardziej 
mylnego. Kometka to rekreacyjna 
zabawa na świeżym powietrzu, 
podczas gdy badminton to 
najszybszy sport rakietowy 
dyscyplina wybitnie halowa, a na 
profesjonalnym poziomie nie ma nic 
wspólnego z grą na wolnym 
powietrzu.

Badminton

,,Kometka’’



Historyczną chwilą dla Badmintona w Polsce 
był dzień 29 maja 1977 roku, kiedy to w 
Głubczycach spotkali się przedstawiciele 
klubów i podpisali deklaracje o 
przystąpieniu do Polskiego Związku 
Badmintona. 

Polski Związek Badmintona –
ogólnokrajowy związek sportowy 
działający na terenie Polski, 
będący reprezentantem polskiego 
Badmintona zarówno mężczyzn, 
jak i kobiet we wszystkich 
kategoriach wiekowych w kraju i 
zagranicą. 



W kategoriach:

Singiel mężczyzn: 

Przemysław Wacha

Singiel kobiet:

Kamila Augustyn



W kategoriach:

Debel Mężczyzn:

Adam Cwalina i Michał Łogosz

W kategoriach:
Mikst:
Robert Mateusiak i Nadieżda Zięba



Jest wiele przyczyn dla których warto uprawiać badmintona, poniżej przedstawiam 
niektóre z nich:

•łatwe do opanowania pierwsze kroki
•przeznaczony dla ludzi w każdym wieku
•świetna zabawa, podczas której można się wyszaleć, pozbyć napięcia i codziennych stresów
•pozwala utrzymać doskonałą kondycję
•poprawia się wydolność naszego organizmu
•kształtuje wszechstronnie wszystkie cechy motoryczne
•gwarantuje sportową sylwetkę (godzina niezbyt intensywnej gry to utrata ok. 400 kalorii)

Badminton to nie tylko doskonały trening ciała, to także trening umysłu. Rywalizacja w tej 
niezwykle dynamicznej grze wymaga koncentracji i błyskawicznego podejmowania właściwych 
decyzji.



Mam nadzieję, że ta prezentacja pozwoli Wam spojrzeć inaczej na 
badminton oraz zachęci do jego uprawiania. Badminton warto 

uprawiać już na poziomie rekreacyjnym, ponieważ jest to ciekawa 

dyscyplina sportu, dzięki której można rozwijać się fizycznie, a 

przy okazji dostarczyć sobie sporo pozytywnych emocji i 

adrenaliny, której w tym sporcie bez wątpienia nie brakuje.





.













Chcesz spróbować swoich sił w 

motocrossie? Nic dziwnego, to jedna 

z najciekawszych, najbardziej 

widowiskowych dyscyplin sportów 

motocyklowych. Zapewnia mnóstwo 

adrenaliny oraz jest to świetne 

zajęcie dla osób szukających silnych 

wrażeń




