
Plzykładowe pytania egzaminacyjne

l, Dlaczego przy wejściu i wyjściu wykonuje się ukłon?
Ukłon jest tradycyjnym wyrazem szacunku' Gest ten wykonywany pzy wejściu i wyjściu z sałi tr€ningowej wftżaszacunek dla Taekwon-do, ćwiczących je i samego miejsca, gdzie odbywają się treningi.
2. Co oznaea s*owo Taekwon-do?
W dosłownym tfumaczeniu Taekwon_do oznEtcza:
+ TAE - kopnięcie, uderzenia nogami
+ KWON - ciosy, uderzenia ręką lub pięścią
+ Do - drogę
Dla generała Taekwon-do jest?
walką bez użycia broni. wymyślona dla celów samoobrony oraz jest sztuką dyscyplinowania umysfu poprzez
dyscyplinowanie ciała.
3. Jak się nazywa sala treningowa ?
Do Jang
4. Jak się nazytl'a stój w którym ćwiczysz?
StĘ nazywa sie Do Bok i składa się z:
+ bluzy - Sang -I
+ spodni - Ha -I
+ pasa - Ti

5. Omów rłegulamin sali:
- przy wejściu i wyjściu należy wykonać ukłon,
- unikać niepotrzebnych rozmów, a zachowywać koncentrację i skupienie,
' nie powinno się jeść' palić tytoniu i spożywać napojów,
- nie należy nosić obuwia"
- bez pozwolenia instruktora nie wykonywać jakichkolwiek ćwiczeń,
- wszystkie uwagi i zapytaBia do instruktora kierować przed i po treningu,
6. Jak się nazyt|va oi€iec Taekwon-do?

Choi Hong Hi
7' Policz po ltoreańsku od 1 do 1o:
1) hana
2) tul
3) set
4) net
5) dasot
6) yosot
7) ilqop
8) yeodul
9) ahop
10) yeoul

8. Jaka iest obowiązująca szerokość pasa, szerokość belki na nim, ile razy się go plzewiązuie wokół pasa i
dlaczego?
Pas pol'Yinien mieć 5cm szerokości i 5mm grubości. Szerokość belki powinna wynosić 5 mm i po1^'inna być umieszczona
w odległości 5cm od końca pasa'
Pas przewiązuje się 1 raz, ponieważ symbolizuje:
- dążenie dojednego, obranego celu
- szacunek i lojalność wobec jednego mistrza
- zwycięstwo za pomocą jednego ciosu

9. Daną formę omów ruch po ruchu. ile posiada ruchów i co symbolizuJe.
SAJU ]IRUGI _ uderzenie w 4 strony świata
SAJU MAKGI - blok w 4 strony świata
cHoN_JI TUL _ 19 ruchów, diagram krzyż. dosłowne tłurnaczenie nazwy układu: ''niebo-ziemia.'' nazwa symbolizuje w
Azji stworzenie, początek świata oraz początek historii człowieka. Pierwsza część układu symboiizu1e Niebo, druga
czqść symbolizuje Ziemię.
1o. rak się nazywa instruktor od l do III Dan' od It' do vt' od vII do vIIt, a jak mistrz?
I-III Dan, Boosabum (młodszy instruktor)
IV-VI Dan, Sabum (instruktor)
WI-Wil Dan, Sahyum (mistrz)
IX Dan, Saseong (wielki mistrz)
11. co symbolizrrją poszczególne kolory pasów?
BiaĘ - symbolizuje bezradność i niewinność początkującego ucznia, jest on jak biała, niezapisana jeszcze karta
papieru
żółq ' symbolizuje ziemię z któĘ roślina kiełkuje wypuszczając pierwsze pędy i powoli umacniając korzenie będące
podstawą dalszego rozwoju ucŻnia
zielony _ symbolizuje intensywny rozwój rośliny, która wypuszcza zielone pędy tak jak rosnące umiejętności ucznia w



Taekwon-do
Niebieski - symbolizuJe niebo w kierunku którego roślina pnie się i rozrasta w poĘżne drzewo, tak jak vYzrastają

u miejętności ćwiczącego

Gzerrrony _ symbolizuje niebezpieczeństwo, wskazując na wysokie umiejętności ćwiczącego

Czarny _ dojrzałość i biegłość ć:wiczącego, oznaea także iż posiada on mocne podstawy do dalszego zgĘbiania
tajników Taekwon-do
12. ornów pozycje:
CHARYOT SOGI
pięty złączone, palce stóp pod Ętem ak. 45o/a, nogi Ylryprostowane, Ęce lekko ugięte, dłonle zamknięte w pięści

oddalone ok. 3ocm' od bioder, wzrok skierowany przed siebie. W tej pozycji wykonujemy ukłon Kyong Ye pochylając

się ok.15 stopni w przód.
ilOASOGI
stopy zĘczone, plecy wyprostowane.
NARAT{I TUT{BI SOGI
stopy roz5tawione na szerokość ramion (zewnętrzn€ krawędzie) Wewnętrzne części równolegle do siebie' ęce ugięte w

łokciach, dłonie złożone w pięści na wysokcści pasa oddalone 5cm od siebie i 7cm od brzucha, łokcie blisko tułowia.

(ok. 10 cm)
GUNNUN SOGI
stopy oddalone od siebie na szerokość ramion (mierzymy od linii centralnej stóp), pźesunięty względem siebie ok. 1,5

szerokości ramion (mierzymy od palców stopy przedniej do palców stopy tylnej), stopa nogi tylnej skęcona do

25stopni na zewnątrz, noga tylna wyprostowana w kolanie, przednia ugięta tak by rzepka kolana i pięta stopy

znajdowały się w pionie, ciężar rozłożony 5oo/o, stopy całą powierzchnią przylegają do podłoża'

T{IUT{IA SOGI
stopa nogi przedniej skręcona do środka ok' 15 stopni i ugięta w kolanię jak w pozycji Gunnun Sogi' Stopa noEi tylnej

skęcona także ok- 1sstopni w przód lecz od linii bocznej {prostopadbj do kierunku ruchu), noga ugięta w kolanie tak
by rzepka w kolanie znalazła się w pionie z pa]cami stopy' stopy oddalone od siebie ok. 1,5 szerokości ramion (od

palców stopy przedniej do zewnętrznej części pięty nogi tylnej). Ciężar ciała 30o/o na nodze przednĘ, 7oryo na nodze

Ęlnej, tułów w kierunku ruchu.
ATINUN SOGI
stopy rozstawione w odległości ok. 1.5 szerokości ramion mierząc od wewnętrznych krawędzi, które są równolegle do

siebie, ciężar ciała rozłoŹony równorniernie, nogi ugięte w kolanach rozsuniętych na z€wnątrz (do linii palców stóp)'
pięty w jednej linii'
13' lak brzrni przysięga Taekwonto?
- Ędę bezwzględnie przestrzegał obowiązujących zasad Taekwon-do,
- będę szanował instruktora, wyższe stopnie i innych ćwiczących,
- nigdy nie będę nadużywał swoich umiejętności,
- będę bronił wotności i sprawiedliwości,
- będę uczestniczyłw budowie pokojowego świata'
14' W jakim kierunku skierowany iest wzrok podczas wykonywania układu?
Wzrok należy kierować w kierunku, w jakim ustawiona jest pozycja, w jaklej stoisz. kiedy wykonujesz uderzenie lub

blok.
15. Dlaczego przqy wykonywaniu technik Taelmron_do robi się falę?
Fala umożliwia pełne wykorzystanie czynników mocy technik' Wykonując ją uzyskuje się zwiększenie sĘ oddziaływania

wykonanych technik poprzel maksymalne wykorzystanie masy ciała'
16. W Jakim mieście znajduie się siedziba rTĘ a w jakim ooTKD ITF
Siedziba ITF mieści się od 1986r. W Wiedniu {Austria).
Poprzednio znajdowała 5ię w Toronto (Kanada).
ooTKD ITF ma swoja siedziĘ w Lublinie.

17. Wymień zasas Taglwon-do.
Grzeczność- {Ye Ui)
Uczciwość - (Yom Chi)
Wytrwałość (In Nae)
Samokontrola (Guk Gi)
odwaga (niezłomny duch) (Baekjool Bool)

18. omółl dane kopnięcia: np.: ap chagi' yop chagi' dolĘo chagi.
t9. Danąformę omów ruch po ruchu, co svmbolizgje ile ruchów posiada:

c}loH-'I _ 19 ruchów Nazwa układu dosłowńie ozrEję'a Niebo-Ziemia i w i\zji interpretowana jest jako stworzenie

świata lub początek łudzkości' Pienłsza część symbolizuje niebo, druga ziemię'
DAN-GUN - 21 ruchów, , nazriYa układu pochodzi od króla, mitycznego załozyciela państwa koreańskiego , w roku

2333 przed nasza erą'
Do-sAil - 24 ruchy, pseudonirn patrioĘ koreańskiego Ahn Chang Ho, układ symbolizuje jego ŻYcie poświęcone

szerzeniu edukacji w Korei oraz walce o niepodtegłość państwa.

woil-HYo - 28 ruchów Nazwa układu wywodzi się od mnicha buddyjskiego żyjącego w VII wieku w dynastii Silla. .-.'

Doprowadził on do przyjęcia buddyzmu jako głownej religii w Korei'


