
Dzień dobry.
Ponieważ ostatnio mieliśmy sporo zajęć 
z lekkoatletyki, zakończonych sprawdzianami, 
proponuję, abyście obejrzeli – niektórzy 
po raz pierwszy - prezentację na temat 
królowej sportu, bo tak od wielu lat nazywana jest 
lekkoatletyka.
Lekka atletyka kształtuje mnóstwo cech motorycznych 
niezbędnych w codziennym życiu.
Bez niej nie byłoby tylu dyscyplin, które mamy 
w dzisiejszych czasach. To od niej wszystko 
się zaczęło, zatem miano „królowa sportu” 
jest jak najbardziej zgodne z prawdą.



LEKKOATLETYKA
Królowa sportu



 Lekkoatletyka (także lekka atletyka) to jedna 
z najstarszych dyscyplin sportu, 

oparta na naturalnym ruchu.



Podstawowe konkurencje lekkoatletyczne: 
biegi, skoki, rzuty, pchnięcia i chód, 
mają swój początek w zachowaniach 

pradawnych ludzi. 

Były one w naturalny sposób uprawiane 
i trenowane przez człowieka, który musiał biegać,
 skakać przez przeszkody terenowe oraz rzucać 

oszczepem czy kamieniem. Z biegiem lat, 
dla rozrywki, człowiek zaczął stosować różne formy

 rywalizacji i wtedy obok sportów walki 
pojawiły się konkurencje lekkoatletyczne.



Starożytni Grecy
 podczas swoich igrzysk wprowadzili konkurencje 

rzutu dyskiem i biegi na krótkim dystansie, 
nieco później skok w dal z miejsca.



Bieg maratoński
   jest konkurencją olimpijską od czasów 

pierwszych nowożytnych igrzysk olimpijskich.
Wprowadzono ją dla upamiętnienia wyczynu 

Filippidesa, który po zwycięstwie Greków 
nad Persami w bitwie pod Maratonem 

pobiegł do Aten zanieść tę nowinę.



Konkurencje
lekkoatletyczne

sprinterskie: 60 m, 100 m, 200 m i 400 m,
średnie: 600 m, 800 m, 1000 m, 1500 m, 1 mila, 2000 m,

długie: 3000 m, 3000 m z przeszkodami, 5000 m i 10 000 m.
przez płotki: 60 m, 100 m, 110 m, 400 m,

uliczne: maraton (42 195 metrów), półmaraton 
i ultramaratony sztafetowe: 4 × 100 m, 4 × 400 m. 

BIEGI
 



Konkurencje
lekkoatletyczne

CHÓD : 10 km, 20 km i 50 km
 



Konkurencje
lekkoatletyczne

pchnięcie kulą,
rzut oszczepem,

rzut młotem,
rzut dyskiem

 

RZUTY
 



Konkurencje
lekkoatletyczne

skok wzwyż
skok w dal

trójskok
skok o tyczce

 

SKOKI
 



Konkurencje
lekkoatletyczne

czwórbój lekkoatletyczny
pięciobój lekkoatletyczny

siedmiobój lekkoatletyczny
dziesięciobój lekkoatletyczny

 

WIELOBOJE
 



LEKKOATLETYKA 

to dyscyplina olimpijska.
Letnie igrzyska olimpijskie to międzynarodowe 

zawody sportowe organizowane przez 
Międzynarodowy Komitet Olimpijski. 

Odbywają się co 4 lata, tj. w pierwszym roku 
danej olimpiady (liczonych od 1896 roku). 

Należą do największych i najbardziej popularnych
 zawodów sportowych na świecie. 

Zwycięstwo na igrzyskach olimpijskich uznawane 
jest przez sportowców większości dyscyplin 

za najbardziej prestiżowe osiągnięcie.
 



LEKKOATLETYKA 
 Pierwsze udokumentowane starożytne igrzyska 
odbyły się w roku 776 p.n.e. w Olimpii w Grecji.

Natomiast nowożytne letnie igrzyska olimpijskie 
rozgrywane są od 1896 r. 

Pierwsze odbyły się w Atenach.
 



Polska lekkoatletka 
Do najbardziej utytułowanych polskich sportowców 
i najwybitniejszych lekkoatletek w historii, należała 

 
Stawała na podium na czterech kolejnych 

igrzyskach olimpijskich.   

Irena Kirszenstein- Szewińska.

                Wyspecjalizowała się w biegach sprinterskich 
                                                i skoku w dal.



Lekkoatletykę zaczęła uprawiać jesienią 1960 roku, 
mając 14 lat. Pierwsze międzynarodowe sukcesy 
odniosła już w 1964 – podczas rozgrywanych w 

Warszawie europejskich igrzysk juniorów 
(późniejsze mistrzostwa Europy juniorów) 
   zdobyła trzy złote medale wygrywając: 

bieg na 200 metrów i skok w dal oraz wraz
z koleżankami w biegu rozstawnym na 4 × 100 

metrów.
 

Irena Szewińska 



Podczas swojego ostatniego olimpijskiego startu 
– na igrzyskach olimpijskich w Moskwie w 1980 – 

dotarła do półfinału biegu na 400 metrów.



 W czasie swojej kariery Irena Szewińska aż 10 razy
 poprawiała rekordy świata!



 Oprócz siedmiu medali olimpijskich 
Irena Szewińska wywalczyła 

dziesięć medali mistrzostw Europy 
(w tym pięć złotych) 

i aż 24 złote medale mistrzostw Polski!

OSIĄGNIĘCIA 



Po zakończeniu w 1980 roku 
kariery sportowej 

Irena Szewińska rozpoczęła 
działalność w szeregu 
różnych organizacji.

Była między innymi wiceprezesem 
Polskiego Komitetu Olimpijskiego,

 a od 1998 również członkiem 
Międzynarodowego Komitetu 

Olimpijskiego.



Irena Szewińska była wielokrotnie 
wyróżniana i nagradzana…

Zmarła w 29 czerwca 2018 roku w Warszawie.



Źródła:
https://pl.wikipedia.org/

wiki/Irena_Szewi
%C5%84ska

zdjęcia: Internet
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