
                                                                   

                                                                  Drodzy uczniowie!!!
                  Przekazujemy Wam nowe zadania z wychowania fizycznego.
         Wcześniej przypominaliśmy przepisy gry w piłkę siatkową. W tym tygodniu prosimy
   o zmierzenie się z testem o piłce siatkowej (praca obowiązkowa dla wszystkich 
   do 14.05.2020r.).

                                                       Test wiedzy o piłce siatkowej.

1.Jakie wymiary ma boisko do siatkówki?
a)12x15m         b) 9x18m        c) 10x12m       d)9x15m 

2.Jaka jest wysokość siatki dla kobiet i mężczyzn?
a)2.24 i 2.43m       b)2.25 i 2.50m       c)2.20 i 2.40m    d) 2.30 i 2.45m

3.Ile najwięcej setów może być rozegranych w meczu siatkówki?
a) 3            b) 4           c) 5          d) 6

4. Który zawodnik nie jest reprezentantem Polski w piłce siatkowej?
a)Michał Kubiak      b) Maciej Muzaj    c)Paweł Zatorski     d)Michał Haratyk

5.Czy libero może być kapitanem drużyny?
a)tak             b)nie          c)tylko w 5 secie       d) tylko gdy pierwszy kapitan doznał kontuzji.

6.Ile zmian można dokonać w secie?
a)6           b)2            c)3             d)5

7.Jeśli jedna drużyna zdobyła w pierwszym secie 25 punktów, to ile musi zdobyć druga drużyna by tego seta
wygrać?
a)26           b)27        c)28             d)29

8.Gdy podczas serwisu piłka dotknie górnej krawędzi siatki, a następnie opadnie na połowę przeciwnika to:
a)powtarza się serwis   b)punkt otrzymuje drużyna przyjmująca    c)punkt dostaje drużyna zagrywająca    d) 
przyznaje się po punkcie dla obu drużyn

9.Czy zagrywka może być blokowana przez zawodników drużyny przeciwnej?
a)nie             b)tak          c) tylko przez rozgrywającego        d) tylko przez zawodników linii ataku.

10.Kiedy drużyna może odbić piłkę 4 razy?
a)po podbiciu przez libero    b) po odbiciu od siatki     c) kiedy dotknęła antenki    d) po dotknięciu przez 
zawodnika blokującego 

11.Ile sekund ma zawodnik na wykonanie zagrywki po gwizdku sędziego?
a) 15           b) 10          c)8           d) 5

12.Co się dzieje jeśli zawodnik otrzyma żółtą kartkę?
a)drużyna traci punkt          b)zawodnik musi zejść z boiska         c)drużyna traci prawo do wykonywania 
zagrywki           d)nie ma konsekwencji, to ostrzeżenie od sędziego

                                          Dziękujemy za wzięcie udziału w teście.



        W tym tygodniu skupimy się na kończynach dolnych. Mięśnie nóg stanowią najsilniejszą grupę mięśni
   w całym ludzkim organizmie. Prawidłowe funkcjonowanie mięśni nóg to podstawa sprawności fizycznej.
         Spróbuj kilka razy w tygodniu wykonać jeden z mini treningów, pamiętaj o rozgrzewce
   i ćwiczeniach rozciągających na koniec. Ćwiczenia wykonuj zawsze w miarę własnych możliwości.
  Załóż strój sportowy, pamiętaj o bezpieczeństwie. Intensywność i liczbę powtórzeń dostosuj do swoich  
  umiejętnośći. Powodzenia!

                                                      Treningi do wyboru:
Trening nr 1:
https://www.youtube.com/watch?v=ip3TFQ6G4W8
Trening nr 2:
https://www.youtube.com/watch?v=uUQYtVoOUhs
Trening nr 3:
https://www.youtube.com/watch?v=q2q9tQ_LYwo
           
4.Przykładowe ćwiczenia rozciągające po treningu:
https://www.youtube.com/watch?v=Mb6gLj9FYL
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