
Materiały pomocnicze do testu : 

 

Judo – Łagodna droga, szlachetna droga 

Jigoro Kano – Twórca Judo , żył w latach 1860 – 1938. Urodził się i żył w Japonii.  

Judo powstało na bazie Jujitsu, Jigoro Kano trenując Jujitsu jednocześnie 

udoskonalał i zmieniał częśd technik. Jednym z założeo było to aby Judo można 

było trenowad wkładając 100 % swoich możliwości i siły nie robiąc sobie 

nawzajem krzywdy. W 1884 założył pierwszą swoją szkołę która nazywa się 

Kodokan i obecnie jest najbardziej znaną i największą szkołą judo na świecie. 

Początkowo ten nowy styl walki nazywany był Kano Jiu-Do. Od tego czasu judo 

zaczęło rozprzestrzeniad się po całym świecie, a w 1964 roku zostało dyscypliną 

olimpijską dla mężczyzn a w 1988 roku również dla kobiet. Obecnie jest 

najpopularniejszym sportem walki na świecie.  

 

Ciekawostki : 

Jigoro Kano miał tytuł profesora nauk ekonomicznych. 

 

W 1886 roku zorganizowano turniej walki wręcz w Japonii. Turniej miał na celu 

udowodnienie, która sztuka walki jest skuteczniejsza, klasyczne Jujitsu czy też 

nowe Judo. Mecz zwyciężyli uczniowie Kano 13:3 i tym samym to judo zostało 

wprowadzone jako dyscyplina nauczana w szkołach w Japonii.  

Filozofia judo : 

I zasada –Ustąp aby zwyciężyd 

II zasada – Maksimum skuteczności przy minimum wysiłku 

III zasada – Przez czynienie sobie dobra nawzajem do dobra ogólnego 

Stopnie zaawansowania: 

Stopnie Kyu – pasy uczniowskie (judo wprowadziło ten zwyczaj): 

VI kyu – pas biały 

V kyu – pas żółty 

IV kyu – pas pomaraoczowy 

III kyu – pas zielony 

II kyu – pas niebieski 

I kyu – pas brązowy 

 



Stopnie mistrzowskie Dan: 

I dan – pas czarny 

II dan – pas czarny 

III dan – pas czarny 

IV dan – pas czarny 

V dan – pas czarny 

VI dan – pas biało czerwony 

VII dan – pas białoczerwony 

VIII dan – pas białoczerwony 

IX dan – pas czerwony 

X dan – pas czerwony 

 

Techniki w judo dzielimy na dwie główne grupy : 

Nage Waza – rzuty 

Katame Waza – obezwładnienia 

 

Rzuty dzielimy na : 

Te Waza – rzuty ręczne np. Ippon seoinage 

Koshi Waza – rzuty biodrowe np. O goshi 

Ashi waza – podcięcia np. o sotogari 

Sutemi Waza – rzuty poświęcienia np. tomoenage 

 

Obezwładnienia dzielimi na : 

Osaekomi Waza – trzymania np.munegatame 

Shime Waza – duszenia np. nami jujijime 

Kansetsu Waza – dźwignie np. ude garami 

Rzut składa się z trzech faz : 

Kuzshi – wychylenie 

Tsukuri – obrót 

Kake – rzut 

 

 

 



Słowka do naucznia: 

 

Dojo – sala treningowa 

Tatami – mata do judo 

Ju – zwinnośd 

Do – zasada 

Hajime – start 

Matte – stop 

Sono mama -  zatrzymanie w pozycji 

Yoshi – kontynuacja 

Maitta – poddaje się 

SoreMade – koniec 

Eri – kołnierz 

Obi – pas 

Toki waza – ulubiona technika 

Rei – ukłon 

Jigohontai – postawa obronna 

Sensei – trener 

Kumi kata – uchwyt klasyczny 

Uke- partner 

Tori – dwiczący 

 

 

 


