
KARTA  ĆWICZEŃ 
INSTRUKCJA  

1. Ćwiczenia wykonaj przez 3 dni ( dowolnie przez ciebie wybrane). Możesz wykonywać je 

więcej razy np.  od 3- 5 razy w tygodniu  :) !  

2. Pamiętaj o rozgrzewce. 

3. Czasu trwania ćwiczenia - 30 s, przerwa między ćwiczeniami od 1-2 minut. 

4. Wzór  zapisania wyniku w karcie ćwiczeń  

5. Jeżeli w  zadanie nr. 2,8,9,12 nie uda Ci się wytrzymać max. 30s, to wpisz ile czasu        
wytrzymałeś wykonując ćwiczenie.  

6. Zadanie dla ucznia będzie widoczne w  Librusie  w ikonce - ZADANIA DOMOWE.  

Możesz wysłać rozwiązanie odsyłając kartę pracy lub samo rozwiązanie przez Librusa 

 np.     1. 12 pajacyków 

           2.  15 s    

5. Na koniec ćwiczeń  pamiętaj o ćwiczeniach rozciągających!!! 

6. Pamiętaj o dacie zakończenia zadania i przesłaniu  wyniku do swojego nauczyciela!!! 

Zestaw ćwiczeń
Data……………. Data……………. Data……………. 

Wpisujesz 
 ilość pajacyków  

wykonanych  
w czasie 30 s 

…….…

Wpisujesz 
 ilość pajacyków  

wykonanych  
w czasie 30 s 

…….…

Wpisujesz 
 ilość pajacyków  

wykonanych  
w czasie 30 s 

…….…

  
Ile czasu 

wytrzymałeś 
……… 

max. 30s

  
Ile czasu 

wytrzymałeś 
……… 

max. 30s

  
Ile czasu 

wytrzymałeś 
……… 

max. 30s

 

 



Wpisujesz 
 ilość pompek 
wykonanych  
w czasie 30 s 

…….…

Wpisujesz 
 ilość pompek 
wykonanych  
w czasie 30 s 

…….…

Wpisujesz 
 ilość pompek 
wykonanych  
w czasie 30 s 

…….…

Wpisujesz 
 ilość brzuszków 

wykonanych  
w czasie 30 s 

…….…

Wpisujesz 
 ilość brzuszków 

wykonanych  
w czasie 30 s 

…….…

Wpisujesz 
 ilość brzuszków 

wykonanych  
w czasie 30 s 

…….…

Wpisujesz 
 ilość wejść 

w czasie 30 s 
…….…

Wpisujesz 
 ilość wejść 

w czasie 30 s 
…….…

Wpisujesz 
 ilość wejść 

w czasie 30 s 
…….…

Wpisujesz 
 ilość przysiadów 

wykonanych  
w czasie 30 s 

…….…

Wpisujesz 
 ilość przysiadów 

wykonanych  
w czasie 30 s 

…….…

Wpisujesz 
 ilość przysiadów 

wykonanych  
w czasie 30 s 

…….…

Wpisujesz 
 ilość opuszczeń  

wykonanych  
w czasie 30 s 

…….…

Wpisujesz 
 ilość opuszczeń  

wykonanych  
w czasie 30 s 

…….…

Wpisujesz 
 ilość opuszczeń  

wykonanych  
w czasie 30 s 

…….…

Ile czasu 
wytrzymałeś 

……… 

max. 30s

Ile czasu 
wytrzymałeś 

……… 

max. 30s

Ile czasu 
wytrzymałeś 

……… 

max. 30s

 

 

 

 

)

 



POWODZENIA :)

Ile czasu 
wytrzymałeś 

……… 

max. 30s

Ile czasu 
wytrzymałeś 

……… 

max. 30s

Ile czasu 
wytrzymałeś 

……… 

max. 30s

Wpisujesz 
 ilość wypadów 
łącznie na P i L 

nogę 
w czasie 30 s 

…….…

Wpisujesz 
 ilość wypadów 
łącznie na P i L 

nogę 
w czasie 30 s 

…….…

Wpisujesz 
 ilość wypadów 

łącznie na P i L nogę 
w czasie 30 s 

…….…

Wpisujesz 
 ilość obrotów T 

wykonanych łącznie 
na P i L stronę 
w czasie 30 s 

…….…

Wpisujesz 
 ilość obrotów T 

wykonanych 
łącznie na P i L 

stronę 
w czasie 30 s 

…….…

Wpisujesz 
 ilość obrotów T 

wykonanych łącznie 
na P i L stronę 
w czasie 30 s 

…….…

Ile czasu 
wytrzymałeś  

na prawą stronę 
……….. 

na lewą stronę 
…………….. 

max. 30s

Ile czasu 
wytrzymałeś  

na prawą stronę 
……….. 

na lewą stronę 
…………….. 

max. 30s

Ile czasu 
wytrzymałeś  

na prawą stronę 
……….. 

na lewą stronę 
…………….. 

max. 30s

  

 

 

 

 


