
TAŃCE LATYNOAMERYKAŃSKIE
Samba, cha-cha, rumba, pasodoble, jive, salsa.



Tańce latynoamerykańskie to grupa tańców prezentowanych 

na turniejach tańców towarzyskich obok tańców standardowych.

Tańce latynoamerykańskie są najczęściej szybkie, 

dynamiczne, o wyrazistej muzyce. 

Rozwinęły się głównie w XX wieku,

swoimi początkami sięgają jednak XIX wieku, gdy zaczęły się mieszać różne 

rytmy muzyki amerykańskiej, indiańskiej i hiszpańsko-portugalskiej.

Ważne w nich są zmysłowe ruchy bioder i całego ciała. 

W tych tańcach ważna jest izolacja ciała, 

czyli odizolowanie górnej partii ciała od dolnej.

Do tych tańców ubiór jest inny 

niż do tańców standardowych. 

Mężczyzna nie musi zakładać fraka, 

jednakże kolor jego stroju powinien współgrać 

z kolorem stroju partnerki. 

Jeśli chodzi o obuwie, to panie zakładają sandałki 

a panowie buty na obcasie. 



Samba - taniec brazylijski. 

Prawdopodobnie wywodzi się z tańca 

„w kółko” afrykańskich ludów Bantu.

Typowe tempo samby to ok. 54–56 

taktów/min. Podobnie jak w innych 

tańcach latynoamerykańskich, figury 

podstawowe można tańczyć w trzymaniu 

zamkniętym (prawa dłoń partnerki 

trzymana przez lewą dłoń partnera mniej 

więcej na wysokości ich wzroku, lewa ręka 

partnerki leży luźno na prawym barku 

partnera, prawa dłoń partnera na lewej 

łopatce partnerki) lub w trzymaniu 

otwartym (prawa dłoń partnerki trzymana 

przez lewą dłoń partnera na wysokości 

bioder, prawa ręka partnerki oraz prawa 

dłoń partnera odprowadzone naturalnie do 

boku na wysokości barku).

SAMBA



Poza rzadko tańczonymi figurami podstawowymi, 

samba ma charakter progresywny – tańcząca para 

szybko przemieszcza się po całym parkiecie. 

Samba zwana jest tańcem kochanków. 

Jest tam bardzo dużo ruchów, wyrażających uczucia. 

Ruch samby przypomina falowanie partnerów. 

W wielu figurach partnerzy kolejno obiegają się 

dookoła, jakby starając się przechytrzyć nawzajem 

i wyprzedzić w drodze do mety. 

Tańczenie samby może też przypominać bieganie 

po rozżarzonych węglach, na których 

trzeba jak najkrócej stawać, by się nie poparzyć. 

Natomiast w niektórych figurach, np. w Bota Fogos, 

stopy wykonują ruch, niczym grabie, 

lub nogi ptaka, zgrabiając znalezione skarby.



SAMBA BRAZYLIJSKA –
DLACZEGO KARNAWAŁ 

Z JEJ UDZIAŁEM JEST TAKI 
SŁYNNY?

Samba jest tańcem, który każdemu będzie się 

kojarzył z Brazylią i hucznym karnawałem 

w Rio de Janeiro.

Początków samby trzeba szukać w okresie 

kolonializmu, kiedy do Ameryki masowo 

przywożono afrykańskich niewolników. 

Ognisty taniec w pierwotnej formie 

przywędrował z niewolnikami 

i szybko przeniknął do kultury brazylijskiej. 

Związek miał z pieśniami i rytmami 

afrykańskimi. Sama nazwa także jest 

pochodzenia afrykańskiego, gdzie „semba” 

oznacza „modlitwę”. 

W części regionów Brazylii obecnie samba 

jest utożsamiana z kobietą. Przed wiekami 

samba miała w sobie dużo więcej erotyzmu, 

niż ma to miejsce teraz. Dlatego też nie 

nadawała się do tego, by tańczyć ją 

publicznie. Wersja, którą teraz możemy 

podziwiać, jest mocno zmodyfikowana.

Samba brazylijska



Do znanego na całym świecie karnawału, uczestnicy przygotowują się 
przez cały rok w szkołach „escolas de samba”. 

Pokazuje to, jak wielkie znaczenie ma ten taniec dla brazylijskiej tradycji. 
Tworzą się zespoły tancerzy, którzy przygotowują niesamowite, 

a nieraz i bardzo zaskakujące interpretacje wiejskiej samby. 
Na specjalnych platformach, sambordonach, podczas mieniącej się wszystkimi 

kolorami parady rywalizują różne grupy
taneczne. Rytm jest wybijany na bębnach 

i innych instrumentach, ale pojawiają się 
też metal, garnki, a nawet blaszane pralki!

Parada stanowi ostatnie wydarzenie
brazylijskiego karnawału. 

Poza przepychem i istną eksplozją barw,
charakterystyczne są półnagie tancerki.

Bellini - Samba De Janeiro
https://www.youtube.com/watch?v=HAiHEQblKeQ



CHA CHA

Cha-cha, cha-cha-cha, cza-cza – młody 
kubański, latynoamerykański taniec 

towarzyski w metrum parzystym 4/4 i 
typowym tempie 32-33 taktów na 

minutę, wywodzący się 
z rumby i mambo. 

Taniec opiera się na kroku chassé 
czyli kroku w formacie 

odstaw-dostaw-odstaw. 
Chassé wykonywane do tyłu nosi 

nazwę back lock, natomiast 
w przód lock step. Aby cha-cha 

wyglądała efektownie, należy zwrócić 
uwagę na przeprostowywanie kolan 
oraz ogólną moc nóg. Ma to również 
wpływ na ruch innych partii ciała, 

na przykład bioder.
2014 Washington Open Riccardo & Yulia - Cha Cha Cha
https://www.youtube.com/watch?v=08rWdLdm3Vk



Cha-cha jest jednym z młodszych 

tańców towarzyskich, powstała 

przy udziale wpływów swingu 

i jazzu na muzykę kubańską. 

Kroki cha-chy zawitały do Europy 

i Stanów Zjednoczonych w połowie XX wieku, 

natomiast zostały ujednolicone w 1953 roku. 

Cha-cha jest tańcem latynoamerykańskim, 

który charakteryzuje się ruchem praktycznie w jednym miejscu.



RUMBA

Rumba to pochodzący z Kuby 

taniec towarzyski, który swoje korzenie 

ma wśród afrykańskich społeczności. 

To połączenie sprawia, że rumba jest 

tańcem niezwykle zmysłowym

i sensualnym. Kroki i figury rumby 

wymagają doskonałej koordynacji 

ruchowej oraz odwagi, 

ponieważ charakterystyczny ruch bioder 

w rumbie jest śmiały i erotyczny.

Rumba towarzyska opiera się na grze 

pozorów. Tancerze zwodzą się wzajemnie, 

wzbudzając między sobą napięcie 

i wywołując pożądanie. Muzyka i strój 

do rumby mają tworzyć spójną, 

sensualną całość wraz z historią 

opowiadaną przez partnerów tanecznych 

na parkiecie.
Basic Rumba Routine by Franco Formica & Oxana Lebedew
https://www.youtube.com/watch?v=Qgwyiyvz6FI



RUMBA DO EUROPY DOTARŁA 
W LATACH 20-TYCH XX WIEKU. 
POCZĄTKOWO TANIEC TEN NIE 

PRZYPADŁ EUROPEJCZYKOM 
DO GUSTU ZE WZGLĘDU NA SWÓJ 
ODWAŻNY CHARAKTER, JEDNAK 
Z CZASEM JEGO POPULARNOŚĆ 

WZROSŁA, SZCZEGÓLNIE 
W STANACH ZJEDNOCZONYCH. 
W LATACH 30-TYCH I 40-TYCH 

POWSTAŁ KONFLIKT POMIĘDZY 
TANCERZAMI DOTYCZĄCY TEGO, 
KTÓRA ODMIANA RUMBY (A BYŁO 
ICH WÓWCZAS TRZY: KUBAŃSKA, 

AMERYKAŃSKA, EUROPEJSKA) 
MA OBOWIĄZYWAĆ NA ZAWODACH 

TANECZNYCH. OSTATECZNIE 
ZOSTAŁA NIM RUMBA KUBAŃSKA 

Z MOŻLIWYMI WARIANTAMI 
KROKÓW UPROSZCZONYCH 

Z TZW. RUMBY SQUARE.



PASODOBLE Pasodoble, (hiszp. podwójny krok) –

hiszpański taniec w metrum 2/4. 

Tematycznie taniec ten przypomina walki 

na arenie toreadorów z bykami, 

tzw. corridę. Partner występuje w roli 

toreadora (hiszp. torero), 

a partnerka odgrywa rolę płachty i byka.

Sam taniec składa się z trzech części:

• wejście na arenę,

• zobrazowanie samej walki i zabicia 

byka,

• parada po zakończeniu walki.

Riccardo Cocchi -Yulia Zagoruychenko | Disney 2016 | Showdance Paso Doble

https://www.youtube.com/watch?v=vWVeWRoYwqU



Muzyka 
o charakterze marszowym wyzwala 

narastające napięcie, 
by przez poszczególne akcenty wzbudzić 

entuzjazm w ostatnim uderzeniu. 
Bardzo widowiskowy taniec, 

a tancerze specjalnie przygotowują się 
do rozpoczęcia, przyjmując pozy 
i wprowadzając nastrój, by ruszyć 
z pierwszym uderzeniem muzyki. 

Efektowne zatańczenie Pasodoble wymaga 
od tancerzy dużych umiejętności 

i sztuki pełnej wyrazu. 
Każda część w muzyce kończy się mocno 

akcentowanym uderzeniem, na które 
tancerze przyjmują efektowną pozę, 

stanowiącą podsumowanie 
dotychczasowego etapu walki. 

Na turniejach tańca jest tańczony jako 
przedostatni taniec latynoamerykański.



JIVE

• .
Jive – amerykański taniec 

towarzyski z kanonów tańców 

latynoamerykańskich, 

powstały po 1910 roku. 

Jive dotarł do Europy w latach 1940., 

dzięki amerykańskim żołnierzom, 

początkowo pod nazwą jitterbug
(ang. jitter - mieć tremę, podskakiwać 

nerwowo; bug owad, pluskwa). 

Jego odmianą jest boogie- woogie, a ze 

względu na podobne kroki, 

często mylony jest z rock and rollem.

https://www.youtube.com/watch?v=eQtls8b_oAc



Kroki wykonuje się, dynamicznie wbijając ciężar ciała w parkiet 

(jakby chciało dynamicznie rozgniatać uciekające pluskwy). 

Typowe tempo jive'a to 42-44 takty na minutę, w kroku podstawowym 

występuje synkopowany rytm (raz-dwa, raz-e-dwa, raz-e-dwa), 

czyli 5 lub 6 kroków w takcie. 

W bardziej zaawansowanych figurach możliwe są rozmaite interpretacje 

rytmiczne. Charakterystycznymi cechami jive'a są szybkie kopnięcia ("kicki") 

oraz elastyczne akcje jazzowe z typowym przeciąganiem pod koniec frazy 

rytmicznej, by uzyskać większe przyśpieszenie 

i większą dynamikę na początku następnej frazy. 

Tańcząc jive'a należy mieć ciężar ciała z przodu. 

Na turniejach tańczony jako ostatni z pięciu tańców latynoamerykańskich.



SALSA Salsa jest popularnym na całym 
świecie tańcem latyno -amerykańskim
o pochodzeniu karaibskim rozwiniętym 

szczególnie na Kubie i w Ameryce, 
tańczonym do muzyki również 

nazywanej salsą. 
Termin salsa obecnie, to określenie 

tanecznego i muzycznego stylu. 
Nazwa ta jednak pochodzi 

od hiszpańskiej nazwy sosu, 
początkowo kwestia ta budziła spore 

kontrowersje. 
W latach 70. najpopularniejsza 

była salsa caliente, tańczona bardzo 
szybko i widowiskowo. 

Z kolei w latach 80. uznanie zdobyły 
bardziej romantyczne wersje, 
na przykład salsa romantica.



Obecnie taniec dzieli się na dwa 

główne rodzaje - salsę kubańską

oraz salsę typu New York. 

Pierwsza z nich powstała po połączeniu 

kubańskiej rumby z tańcem son, 

natomiast odmiana New York 

jest prezentowana w parze, 

często znajduje się w programach turniejów.

https://www.youtube.com/watch?v=4Q_fnhxsQL4



https://pl.wikipedia.org/wiki/Ta%C5%84ce_latynoameryka%C5%84skie

https://pl.wikipedia.org/wiki/Cha-cha

https://pl.search.yahoo.com/search?fr=mcafee_uninternational&type=E211PL0G0&p=Rumba

https://www.poradnikzdrowie.pl/treningi/taniec/rumba-pochodzenie-tanca-kroki-i-figury-w-rumbie-aa-se4F-tupr-ZYYt.html

https://uroda.abczdrowie.pl/tance-latynoamerykanskie

https://pl.wikipedia.org/wiki/Pasodoble

https://pl.wikipedia.org/wiki/Jive

https://uroda.abczdrowie.pl/salsa

https://pl.wikipedia.org/wiki/Salsa_(taniec)

https://www.youtube.com/watch?v=4Q_fnhxsQL4


