
TAŃCE STANDARDOWE

Walc wiedeński, walc angielski, tango, 

quickstep, fokstrot



Tańce standardowe to grupa tańców prezentowanych na turniejach tańców 

towarzyskich. Zaliczają się do nich:

* walc wiedeński

* walc angielski

* tango

* quickstep

* fokstrot

Charakterystyczny jest ubiór pary tanecznej –

mężczyzna występuje we fraku i lakierkach, 

a kobieta w długiej, zwiewnej sukni i pantoflach na obcasie.

Ustandaryzowaniem wszystkich tańców i włączeniem ich do programu 

turniejowego zajęli się członkowie Imperial Society of Teachers of Dancing 

(ISTD). Nie dotyczyło to początkowo walca wiedeńskiego, 

który dla Anglii nie był zbytnio wart zainteresowania, 

a walc angielski był tym jedynym właściwym. 

W późniejszym czasie, również i walc wiedeński dołączył do tej grupy tańców.



WALC 
WIEDEŃSKI

Walc wiedeński (niem. Wiener Walzer) –

taniec towarzyski, szybsza odmiana walca. 

Tempo walca wiedeńskiego 

wynosi ok. 60 taktów na minutę. 

Charakterystyczne dla tego tańca 

są szybkie wirowe obroty. 

Po raz pierwszy został wykonany w 1815, 

podczas kongresu wiedeńskiego. 

Walc wiedeński należy do światowego 

programu tanecznego i jest tańczony 

na turniejach tańca towarzyskiego.



Walc wiedeński jest najstarszym turniejowym tańcem standardowym. Mimo iż 

istnieją tańce standardowe o bardziej dostojnych ruchach, jak np. fokstrot, to 

taniec ten na pewno można zaliczyć do najbardziej eleganckich tańców 

turniejowych. 

Tańczy się go do muzyki, najczęściej instrumentalnej, w metrum na trzy 

czwarte. W muzyce silnie akcentowane jest uderzenie "na raz". Ruchy w walcu 

wiedeńskim powinny być płynne. 

Najtrudniejsze jest uzyskanie efektu płynności. 

Na taniec ten składa się pięć podstawowych figur:

•krok zmienny,

•obrót w prawo,

•obrót w lewo,

•fleckerl w prawo,

•fleckerl w lewo.



HTTPS: / /WWW.YOUTUBE.COM/WATC
H?V=PX40UEHLS4G&T=129S

Ze względu na powstanie jego 

następcy, walca angielskiego, 

walc wiedeński jest czasem 

pomijany na turniejach 

w Anglii oraz Stanach 

Zjednoczonych. Taniec ten ze 

względu na prostotę 

podstawowych kroków nadaje 

się do nauki dla 

początkujących tancerzy.

Nad Pięknym Modrym Dunajem- J. Srauss

https://www.youtube.com/watch?v=px40UeHls4g&t=129s

https://www.youtube.com/watch?v=px40UeHls4g&t=129s


WALC 
ANGIELSKI

Walc angielski należy do 

klasycznych tańców turniejowych.

Taniec pochodzi z Anglii

i po raz pierwszy został 

wykonany około roku 1910

w Londynie.

Metrum 3/4, tempo 30 – 31 

taktów/minutę, 

którego technikę i styl ustalono 

w Anglii w 1921 roku.



Na kryteria oceny sędziowskiej składa się m.in. prawidłowe wykonanie 

wahadłowego ruchu pary z różnymi wariantami unoszenia 

i opadania podczas każdego taktu. 

Niezwykle istotny jest także sposób trzymania partnerów, 

który przez cały czas tańczenia nie powinien się zmieniać, 

zaś sylwetki tancerzy powinny tworzyć subtelne linie. 

Walc angielski jest tańczony w kontakcie 

– ciała tancerzy stykają się od bioder aż do mostka partnerki,

Podstawowe figury to – obrót w prawo, chasse, wirówka, promenada, whisk, 

open telemark, tkacz, skrzydełko, wirówka w lewo, fallaway.

Mistrzostwa Polski, Elbląg 2017 
Darek Myćka i Madara Freiberga, walc angielski
https://www.youtube.com/watch?v=fjVra1JT0C8



TANGO

Tango – taniec towarzyski pochodzący 

z Buenos Aires w Argentynie 

i Montevideo w Urugwaju. 

Tango jest także rodzajem muzyki. 

Obecnie istnieje wiele form tanga, 

zarówno muzycznych, jak i tańca –

tango argentyńskie (i jego odmiany 

tango vals, tango nuevo, milonga), 

tango amerykańskie, tango 

warszawskie, tango fińskie, tango 

międzynarodowe.



Klasyczne tango argentyńskie jest tańcem 

charakteryzującym się improwizacją 

i bliskością partnerów. 

Liryka tang wyraża zazwyczaj smutek 

lub zawód miłosny. 

Tango wywodzi się z tradycji hiszpańskich 

habanery i flamenco, przeszczepionych na grunt 

Ameryki Południowej i zmieszanych 

z „candombe”, którą tańczyli i śpiewali 

na ulicznych paradach afrykańscy niewolnicy.

Tango argentyńskie oparte jest na improwizacji 

i nawet w ramach tej samej muzyki istnieją 

różnice w sposobie tańca. Najczęściej spotykanym 

stylem tańczenia tanga jest tango salon 

z kontaktem po prawej stronie 

i z lekkim otwarciem trzymania po stronie lewej. 
Antonio Banderas - Take the Lead - Tango Scene
https://www.youtube.com/watch?v=6lAKlYTQVKY&t=64s



QUICKSTEP

Quickstep to taniec towarzyski należący 

do grupy tańców standardowych. 

Powstał w latach 20 XX wieku 

w Stanach Zjednoczonych. 

Po raz pierwszy w Europie pojawił się 

w Anglii w pierwszej połowie XX stulecia, 

będąc poniekąd szybką odmianą fokstrota. 

Podobnie jak fokstrot charakteryzuje się 

metrum parzystym (4/4). Jak każdy

z tańców standardowych jest tańczony 

w trzymaniu zamkniętym 

(nie dotyczy tzw. stylu 

latynoamerykańskiego).



Quickstep należy do grupy tańców swingowych, 

jednak ze względu na szybkie tempo akcja swingowa 

jest mniej wyraźna 

niż w fokstrocie. 

Charakterystyczną cechą quickstepa są podskoki, sprawiające wrażenie, 

jakby tańcząca para poruszała się ponad powierzchnią parkietu, 

oraz kicki (czyli wykopy nogami w powietrze). 

Choć w zasadzie nie wykonuje się podskoków, szybkie tempo tańca sprawia, 

że przy krokach tańczonych w tempie 8/takt 

tancerze samoistnie wznoszą się w powietrze. 

Na turniejach tańczy się go jako czwarty taniec standardowy,

zaraz po walcu wiedeńskim. 

W klasach wyższych tańczony jest jako piąty taniec standardowy, 

zaraz po fokstrocie.

WDSF World Open Standard | Final Solo Quickstep | Polish Cup 2015
https://www.youtube.com/watch?v=bv9fdYuX_rE



FOKSTROT

Fokstrot jest amerykańskim 

tańcem towarzyskim. 

Do Europy dotarł około 1918 roku. 

Taniec ten ma metrum parzyste, 

rytm synkopowany i szybkie tempo. 

Nazwa tańca oznacza krok lisa 

i pochodzi od nazwiska aktora 

Harry'ego Foksa, który wprowadził 

do tego tańca kroki kłusujące.



Fokstrot uważany jest za jeden z najtrudniejszych tańców 

i nazywany najbardziej wyczerpującym spacerem świata. 

Podobnie jak wszystkie tańce standardowe, 

fokstrota tańczy się w trzymaniu zamkniętym. 

Najważniejszą jego cechą jest połączenie otwartych figur 

z akcją swingową. Otwarte figury oznaczają, 

że na koniec taktu nie łączy się razem nóg. 

Para tańcząca fokstrota sprawia wrażenie,

jakby opadała podczas przyspieszeń akcji swingowej,
a unosiła się podczas jej zatrzymań. Wiele figur w fokstrocie jest wspólnych 

dla walca angielskiego. Niektóre są wspólne dla fokstrota i quickstepa.

Dmitry Zharkov - Olga Kulikova | 2018 PODF - Night 
Of Nine, Prague | Showcase Slow Foxtrot
https://www.youtube.com/watch?v=d_UkPMXig3c
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