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PRZYKŁADOWE PYTANIA NA STOPIEŃ 6-5 CUP 

 

1. Wymień czynniki teorii siły: 

 1) Siła reakcji – im większa siła zostanie włożona w uderzenie, tym większa będzie siła reakcji 

działająca na uderzającą kończynę w chili trafienia w cel (wynika to z III zasady dynamiki 

Newtona). 

 2) Prędkość – zależna jest od: czynników zewnętrznych (warunków otoczenia), wrodzonych 

predyspozycji (szybkości procesów nerwowych), stanu wytrenowania (stopnia doskonałości 

techniki), siły mięśni, elastyczności mięśni i ruchomości stawów oraz wytrzymałości i stanu 

psychicznego (pewności siebie). 

3) Koncentracja – koncentracja umysłu (czyli nastawienie i mobilizacja organizmu w celu 

zaangażowania całej energii, którą posiadamy w uderzenie) i koncentracja siły (działanie jak 

największą siłą w jak najkrótszym czasie na możliwie najmniejszą powierzchnię). 

4) Równowaga – zachowanie równowagi jest warunkiem osiągnięcia maksymalnej 

skuteczności wykonywanych technik. 

5) Kontrola oddechu – wydech należy wykonywać w końcowej fazie techniki, prawidłowe 

oddychanie pozwala na racjonalne wykorzystanie zasobów energii, zabezpiecza przed urazami 

w obrębie klatki piersiowej i brzucha oraz wpływa na poprawę mocy, szybkości i równowagi 

wykonywanych technik. 

6) Masa – aby zwiększyć siłę należy zwiększyć masę ciała lub przyśpieszenie techniki. 

 

2. Dlaczego w Taekwon-do są 24 układy formalne? 

Symbolizują 24 godziny doby. 

 

3. Podaj datę powstania słowa Taekwon-do oraz datę powstania ITF Międzynarodowej 

Federacji Taekwon-do. 

Termin Taekwon-do został przyjęty 11.04.1955 r. 

Międzynarodowa Federacja Taekwon-do powstała 22.03.1966 r. 

 

4. Jak wygląda Mikulmyo Chagi? 

Jest to kopnięcie wykonywane ze ślizgiem na nodze podporowej w kierunku celu, bez 

odrywania stopy od podłoża. 
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5. Ile jest stopni uczniowskich, a ile mistrzowskich? 

Stopni uczniowskich jest 10 (od 10 do 1). 

Stopni mistrzowskich 9 (od I do IX). 

 

6. Podaj 7 sekretów Taekwon-do: 

1) Każdy ruch ma swój cel, sposób wykonania i metodykę nauczania, które należy znać i zawsze 

o nich pamiętać. 

2) Dystans (odległość) oraz kąty uderzeń i bloków powinny być tak dobrane, aby zapewnić jak 

największą ich efektywność. Walka polega na pokonaniu przeciwnika jednym ciosem (dotyczy 

walki realnej, a nie zawodów sportowych). 

3) Każdy ruch rozpoczynamy ruchem wstecznym (technikę wykonujemy z zamachu – rozpędu 

wstecznego). Rozpoczętego ruchu nie zatrzymujemy, kontynuujemy wykonanie od początku 

do końca. 

4) Wykonanie techniki wymaga jednego wydechu, z wyjątkiem ruchów połączonych. 

Prawidłowego oddychania należy uczyć od pierwszych zajęć, jest to niezbędne do uzyskania 

prawidłowej szybkości technik i ograniczenia zmęczenia. Wydech powinien być jak najkrótszy i 

rozpoczynać się w dolnej części brzucha. 

5) Podczas przygotowania do wykonania techniki ramiona i nogi powinny być odpowiednio 

ugięte i rozluźnione. Zapewni to utrzymanie równowagi (przez obniżenie środka ciężkości 

ciała), płynność i harmonijne wykonanie ruchu. 

6) Fala. Wykonanie ciosu, czy bloku z gwałtownym obniżeniem środka ciężkości dodaje 

ruchowi siły. Dzięki temu uzyskujemy złożenie wektorów bezwładności, masy ciała oraz siły 

pracujących rąk i nóg – w konsekwencji wzrost skuteczności techniki. W Taekwon-Do środek 

ciężkości ciała powinien przemieszczać się po linii sinusoidalnej. 

7) Wydech, ruch rąk i nóg muszą być zakończone jednocześnie – w tym samym ułamku 

sekundy. W wykonanie techniki powinno być zaangażowane całe ciało. Ruch rozpoczynają 

duże grupy mięśniowe (wolniejsze), kończą mięśnie małe, lecz szybkie. W ruchu powinny brać 

udział także mięśnie brzucha i obręczy biodrowej. 
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7. Ile ma ruchów i co symbolizuje nazwa układów Won-Hyo i Yul-Gok? 

Won-Hyo  – 28 ruchów – nazwa układu wywodzi się od mnicha buddyjskiego żyjącego w VII 

wieku w dynastii Silla. Doprowadził on do przyjęcia buddyzmu jako głównej religii w Korei. 

Yul-Gok – 38 ruchów– nazwa jest pseudonimem wybitnego filozofa i uczonego Yil (1536-1584) 

zwanego „Konfucjuszem Korei”. Ilość ruchów symbolizuje miejsce urodzenia na 38 stopniu 

szerokości geograficznej. 
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Opracowanie: Marlena Jakubik (na podstawie: J. Wąsik, Ł. Grygiel „Taekwon-do. Podstawy treningu tradycyjnego”, Projack, 

Częstochowa 2012). 


