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HISTORIA

• Umiejętność pływania człowiek wykorzystywał w czasach starożytnyc , o czym 

świadczą rysunki sprzed czterech tysięcy lat zAsyrii , Libii i Egiptu . Pierwszy 

oficjalny konkurs pływacki zorganizowano w Japonii w 35 r. p.n.e.

• W 1796 powstał klub pływacki Upsala Simsällskap w Uppsali w Szwecji, który 

wciąż istnieje i szczyci się tytułem najstarszego klubu pływackiego na świecie

• W 1869 powstało w Londynie towarzystwo pływackie i rozegrano pierwsze 

zawody.r



ZAWODY PŁYWACKIE

• Pływanie jest w programie igrzysk olimpijskich od samego początku (pływanie 
na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 1896). Do igrzysk olimpijskich w 
Londynie (1908) olimpijczycy pływali na otwartych akwenach – od tej pory 
zaczęto organizować zawody w krytych pływalniach. Na igrzyskach 
olimpijskich w Atenach (2004) zawody zostały rozegrane na pływalni otwartej 
– bez dachu, ponieważ organizatorzy nie zdążyli wybudować go na czas.W 
1973 zaczęto organizować mistrzostwa świata w pływaniu. Do konkurencji 
pływackich należą: pływanie w basenie, pływanie w płetwach, pływanie 
długodystansowe, , pływanie synchroniczne uprawiane przez kobiety, skoki do 
wody, które dzielą się na skoki z trampoliny oraz z wieży, podczas których 
zawodnicy wykonują punktowane figury podczas lotu, oraz piłka wodna.



NAJPOPULARNIEJSZE 
STYLE PŁYWACKIE

• 1 Styl klasyczny – żabka

• 2 Styl dowolny – kraul

• 3 Styl grzbietowy

• 4 Styl motylkowy – delfin



STYL KLASYCZNY-ŻABKA

Styl klasyczny, często zwany żabką, jest jednym z najbardziej popularnych stylów, 

jakie zobaczymy idąc na basen. Nie oznacza to, że jest on prosty. Styl ten wymaga 

bardzo dobrej synchronizacji pracy rąk i nóg. Zazwyczaj na basenach, 80% 

procent osób pływa tym stylem błędnie ( zbyt zamaszyste ruchy rękami, oraz 

głowa w wodzie zadarta do góry). Pływamy na brzuchu, zanurzając i wynurzając 

głowę z wody. Równo z wynurzeniem, następuje odepchnięcie ramion ( dłonie 

zataczają łuk ) i nóg na boki. Nogi w fazie napędowej powinny być ustawione pod 

kątem prostym w stosunku do łydek, a w fazie gdzie przygotowujemy się do 

„kopnięcia”, powinny być skierowane do wewnątrz. Żabka jest wymagającym

stylem, bardzo dobrze rozwija mięśnie nóg i górnych partii ciała.



STYL DOWOLNY-KRAUL

• Kraulem pływamy na brzuchu. Jest to najszybszy ze stylów 

pływackich.Wyprostowane nogi pracują cały czas, natomiast ręce 

naprzemiennie przenosimy nad wodą i zagarniamy pod siebie wodę. Praca nóg 

zaczyna się od ud, a stopy skierowane są do wewnątrz. W kraulu ważne jest, by 

praca nóg była jednostajna, ponieważ to nogi odpowiadają tutaj za naszą 

stabilność. Styl ten angażuje partie mięśni rąk, barków oraz nóg, bardzo dobry 

wybór, jeżeli chodzi o odchudzanie się.Odchudzanie przez pływanie jest 

bardzo korzystne dla naszego ciała, ponieważ nie obciąża tak naszych stawów, a 

wręcz przeciwnie, jeszcze może je rozluźnić.



STYL GRZBIETOWY

• Jest to jeden z łatwiejszych stylów pływania. Styl ten odbywa się leżąc, na 

plecach, przez co nasza twarz nie jest zanurzona w wodzie. Tak samo jak w 

kraulu, odbywa się intensywna praca nóg, utrzymująca nas w równowadze. 

Ręce pracują naprzemiennie ( dłoń ułożona w pozycji płaskie, kciuk pierwszy 

wynurza się z wody, a po ruchu do wody zanurza się jako pierwszy mały palec). 

Nogi powinny być rozluźnione, nie za sztywne. Styl grzbietowy poprawia 

mięśnie nóg, oraz mięśnie odpowiadające za stabilizacje ciała ( mięśnie przy 

kręgosłupie). Poleca się go często osobom z dolegliwościami odcinka 

lędźwiowego kręgosłupa.



STYL MOTYLKOWY-DELFIN

• Delfin to najbardziej wymagający styl pływacki. Jest on przeznaczony dla osób 

zaawansowanych, a nawet profesjonalistów. By poprawnie pływać tym stylem, 

nasze ręce i nogi muszą być na tyle mocne, by poprawnie wykonywać ruchy. 

Ruch jaki wykonujemy w tym stylu kojarzy się z ruchem delfina, stąd jego 

nazwa. Pod wodą odbywa się charakterystyczne kopnięcie, a ręce w tym stylu 

odbywają równoległy ruch w momencie wynurzania głowy, po czym po 

zanurzeniu rąk prowadzi się je do tyłu i zaczyna się kolejny cykl. Styl jest ten 

trudny. Zalicza się go do jednego z szybszych stylów pływackich.


