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PYTANIA EGZAMINACYJNE NA STOPNIE 8-7 CUP 

 

1. Jak się nazywa instruktor od I do III Dana, od IV do VI, od VII do VIII, a jak mistrz? 

I – III DAN Boosabum (młodszy instruktor) 

IV – VI DAN Sabum (instruktor) 

VII – VIII DAN Sahyum (mistrz) 

IX DAN – Saseong (wielki mistrz) 

 

2. Co symbolizują poszczególne kolory pasów? 

Biały – symbolizuje niewinność, brak wiedzy i doświadczenia w Taekwon-do. 

Żółty – jest symbolem ziarna, z którego wyrasta roślina i zapuszcza korzenie, jest to początek 

drogi adepta. 

Zielony – oznacza roślinę wyrastająca z ziarna. Tak jak roślina się rozwija, tak umiejętności 

adepta rosną. 

Niebieski – jest symbolem nieba, którego sięga rozwijająca się roślina. 

Czerwony – oznacza krew, niebezpieczeństwo, umiejętności adepta są na tyle zaawansowane,  

że stanowią zagrożenie dla przeciwników. 

Czarny – przeciwieństwo pasa białego, oznacza dojrzałość i biegłość w taekwon-do oraz, że 

jego posiadacz jest nieczuły na strach i ciemność. 

 

3. W jakim kierunku skierowany jest wzrok podczas wykonywania układu? 

Wzrok należy kierować w stronę, w którą ustawiona jest pozycja podczas wykonywania 

uderzenia lub bloku. 

 

4. Dlaczego podczas wykonywania technik Taekwon-do wykonuje się tzw. „falę”? 

Fala umożliwia pełne wykorzystanie mocy technik. Wykonując ją uzyskuje się zwiększenie siły 

oddziaływania wykonywanych technik poprzez maksymalne wykorzystanie masy ciała. 

 

5. W jakim mieście znajduje się siedziba ITF (Międzynarodowej Federacji Taekwon-do) a w 

jakim Polskiego Związku Taekwon-do? 

Siedziba ITF mieści się w Benidorm w Hiszpanii. 

Siedziba PZTKD mieści się w Lublinie. 
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6. Ile ma ruchów i co symbolizuje układ Dan-Gun i Do-San? 

Dan-Gun – 21 ruchów – nazwa pochodzi od świętego Dan Gun Wanggom, który jest uważany 

za legendarnego założyciela Korei. 

Do-San – 24 ruchy – nazwa jest pseudonimem koreańskiego patrioty Ahn Chang Ho, który całe 

życie poświęcił szerzeniu edukacji oraz walce o niepodległość Korei. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Opracowanie: Marlena Jakubik 


