
 

Witam proszę o rozwiązanie poniższej krzyżówki w dowolnej formie i 

przesłanie jej zdjęcia bądź skanu na adres mailowy: 

lukasz.pisarewicz@wp.pl. 

Prace zostaną ocenione dlatego należy przesłać je do 26.03.2020, 

osoby które nie dostarczą prac otrzymają oceny niedostateczne. 

mailto:lukasz.pisarewicz@wp.pl


 

       

  

  

  

    



  
  

Poziomo  
  

2.   Sportowy. Może być np: latynoamerykański  

4.   Rzut ... wykonywany z 7 m w piłce ręcznej  

6.   Gra ruchowa, polegająca na tym, że jedna osoba musi gonić   

innych i dotknąć dowolną z pozostałych osób biorących udział 
7.   Sportowa, akrobatyczna lub artystyczna  

12.   Ogół działań mających na celu obronę siebie przed fizycznym  
atakiem napastnik  

14.   Zimowa dyscyplina sportu, polegająca na zjeździe zawodników  
na specjalnych sankach po sztucznym torze lodowym.  

16. Skok ..., w którym mistrzem było Artur Partyka  

17. Potocznie piłkarz  ręczny  

18. Z opaską na ramieniu podczas meczu piłki nożnej  

19. Może być np:   alpejskie, dowolne lub klasyczne.  

20. Na rowerach. Może być np: szosowe, torowe, przełajowe lub 
górskie.  

24.   Rzut za 1 punkt w koszykówce  

28. Umyślne lub przypadkowe zagranie niezgodne z przepisami gry  

29. Buty sprinterów  

30. Japoński sport narodowy, walka odbywa się w kole o średnicy 
4,55 m   

i polega na wypchnięciu przeciwnika poza matę lub 
przewróceniu go  za pomocą odpowiednich rzutów, pchnięć 
i uderzeń ciałem. 

  
  

Pionowo  
  

1.      Piąty set w siatkówce  

3.      Dyscyplina nazywana królową sportu  

5.      Potoczna nazwa stylu klasycznego w pływaniu  

8. Na orientację lub przełajowy  
9. Nazwisko polskiego mistrza olimpijskiego w chodzie 

sportowym  

10. Jedna część spotkania z koszykówce  

11. Gra 2- lub 4-osobowa, polegająca na przebijaniu nad siatką lotki 
za pomocą rakietki  

12. Miejsce, w którym znajdują się m.in. hantle, gryfy, sztangi  

13. Zawodnik w piłce nożnej, który gra na pozycji najbliższej do 
przeciwnej bramki i jest   

         głównie odpowiedzialny za zdobywanie bramek  
15.    Wielofunkcyjne w szkolnym parku  

21. Nazwisko nauczyciela wychowania fizycznego z naszej szkoły, 
który trenuje piłkę   

         nożną w Unii Oświęcim  

22. Nazwisko najszybszego człowieka świata  

23. Gra rozgrywana konno na trawiastym boisku przy użyciu 
długich kijów tzw. malletów  

25. Choroba cywilizacyjna, na którą ma wpływ nieprawidłowe 
odżywianie (zbyt obfite  

          posiłki, zbyt częste jedzenie) i brak aktywności  
26. ... to zdrowie (powiedzenie)  

27. Kończy bieg 

 


