


   Piłka siatkowa to sport drużynowy, w którym 
biorą udział dwa zespoły po 6 zawodników  
w każdym (rozgrywający, atakujący, 
dwóch środkowych i dwóch przyjmujących,  

   libero).  

   Na boisku przebywa jednak tylko sześciu 
zawodników, libero zmienia się ze 
środkowym będącym w linii obrony, gdy 
drużyna przyjmuje zagrywkę. 



 Pomysłodawcą reguł gry w piłkę siatkową 
był William G. Morgan – na co dzień 
nauczyciel wychowania fizycznego w Young 
Men's Christian Associaton (YMCA) w Holyoke 
w Massachusetts. 9 lutego 1895 odbył się  
w tamtejszej sali gimnastycznej premierowy 
pokaz stworzonej przez niego dyscypliny, 
którą wówczas nazywano Minonette. 



 Do Polski siatkówka trafiła za pośrednictwem  
YMCA, a pierwszy mecz pokazowy miał miejsce 
w Warszawie w 1919.  

 Rok później w Łodzi rozegrano turniej drużyn 
szkolnych.  

 W 1929 w Warszawie rozegrano pierwsze 
mistrzostwa Polski – w rywalizacji kobiet 
zwyciężył AZS Warszawa, a wśród mężczyzn  
YMCA Łódź. 



- SIATKÓWKA KLASYCZNA (halowa) -pierwsza, 

najbardziej popularna odmiana. Mecze rozgrywane 
są w halach lub na otwartych boiskach o takich 
samych parametrach.  

  

 



 Rozgrywki toczą się na piaszczystych 
boiskach lub plażach. Najczęściej w 
spotkaniach uczestniczy mniej zawodników, 
na przykład według zasad stosowanych na 
igrzyskach olimpijskich – 

  dwóch w każdej drużynie. 

  Zmieniono także przepisy 

  dotyczące gry, mimo  

  że większość elementów  

  techniki gry jest podobna. 

 



 To odmiana   piłki siatkowej, wymyślona jako 
sport dla osób niepełnosprawnych, uprawiana  

  również przez  
pełnosprawnych  
siatkarzy.  

 Jest połączeniem  
sitzballu oraz  
siatkówki. 



 Siatkówka polega na odbijaniu piłki dowolną 
częścią ciała (najczęściej rękoma) tak, aby 
przeleciała ona nad siatką i dotknęła połowy 
boiska należącej do przeciwnika. 

  Każdy zespół może wykonać trzy odbicia – 
odbiór, wystawa i atak - każde następne jest 
błędem.  

 Punkty zdobywa się na wiele sposobów, na 
przykład, gdy piłka dotknie połowy boiska 
przeciwnika lub gdy upadnie ona poza 
boiskiem, a rywal dotknął jej jako ostatni.  
 



 
 Gra toczy się do momentu, gdy jedna z 

drużyn wygra 3 sety (w grupach 
młodzieżowych 2 – młodziczki i młodzicy) - 
w każdym z nich rywalizacja toczy się do 
zdobycia 25 punktów przy przewadze co 
najmniej dwóch punktów.  

 Przy wyniku 24:24 gra toczy się "na 
przewagi", dopóki któraś z drużyn osiągnie 
dwupunktową przewagę nad drugą.  

 Wyjątek stanowi piąty set, nazywany "setem 
decydującym", który jest rozgrywany, jeśli 
stan meczu po 4 setach wynosi 2:2. W tym 
secie zawodnicy grają do 15 punktów, 
również przy przewadze co najmniej dwóch 
punktów. 
 





 Boisko do gry jest 
prostokątem o wymiarach 
18m x 9m, ograniczonym 
dwiema liniami końcowymi   
i dwiema liniami bocznymi  
oraz  otoczonym strefą 
wolną o szerokości co 
najmniej 3 m z każdej 
strony. Wszystkie linie 
końcowe i boczne 
wykreślone są wewnątrz 
boiska. Oś linii środkowej 
dzieli boisko na dwa równe 
pola o wymiarach 9m x 9 
m każde. 



 Przed rozpoczęciem każdego seta trener musi 
przekazać kartkę z ustawieniem początkowym 
swojego zespołu, co jest niezbędne do 
kontrolowania porządku rotacji zawodników  
w czasie gry.  

 W momencie uderzenia piłki przez zawodnika 
zagrywającego, każdy zespół musi znajdować się 
na własnej połowie boiska, ustawiony zgodnie  
z porządkiem rotacji (z wyjątkiem zawodnika 
zagrywającego) – trzej zawodnicy linii ataku wzdłuż 
siatki (zajmują miejsca: 4 – lewy ataku,  
3 – środkowy ataku, 2 – prawy ataku) i trzej z linii 
obrony (na miejscach: 5 – lewy obrony,  
6- środkowy obrony i 1 – prawy obrony). 



Rotacja zawodników następuje 
wtedy, kiedy zespół odbierający 
zagrywkę zdobywa prawo do 
wykonywania zagrywki, wtedy 
zawodnicy dokonują zmiany 
pozycji, przesuwając się o jedną 
zgodnie z ruchem wskazówek 
zegara (zawodnik z pozycji 2 
przechodzi na pozycję 1, 
zawodnik z pozycji 1 przechodzi 
na pozycję 6 itd.). 





 Piłka do gry w siatkówkę ma w obwodzie  
65-67 cm, masę 260-280 g  oraz rozmiar 5. 

 

 



 Chód, bieg 

 Krok dostawny  

 Krok skrzyżny 

 Doskok 

 Wypad 

 Wyskok 

 Zwód 

 Pady: przodem, bokiem, tyłem  

 Rzut siatkarski 



 Oburącz górne  

 Oburącz dolne 

 Jednorącz górne 

 Jednorącz dolne 

 Innymi częściami ciała 

 



 Zagrywka, zwana inaczej serwisem lub 
serwem, jest to wprowadzenie  piłki do gry, 
mające na celu zdobycie punktu lub 
utrudnienie przyjęcia piłki rywalom.  

 Jeśli piłka po serwisie wpadnie w boisko 
przeciwnika, mamy do czynienia z asem 
serwisowym.  

 Serwis to jedyny element, który  
każdy zawodnik wykonuje  
samodzielnie, bez pomocy 
 kolegów z drużyny. 



 Zagrywka w siatkówce wykonywana jest zza 
linii końcowej boiska, a zgodę na jej 
wykonanie musi dać sędzia.  

 Każdy zawodnik ma 8 sekund – liczonych od 
gwizdka sędziego – na wykonanie swojej 
zagrywki.  

 O tym, kto rozpocznie mecz zagrywką, 
decyduje losowanie. Jeśli pierwszego seta 
rozpoczynała drużyna A, to w drugim będzie 
to zespół B i na zmianę.  

 W czasie gry, serwis wykonuje drużyna, która 
zdobyła ostatni punkt. 



 

 Zagrywka dolna 

 Zagrywka sposobem dolnym to najłatwiejszy 
sposób na wprowadzenie piłki do gry. 
Zawodnik wykonuje zamach ręką do tyłu, a 
następnie ruchem wahadłowym uderza w 
piłkę. Tak uderzona piłka leci na drugą stronę 
siatki dużym łukiem i z niewielką prędkością. 
Ten typ serwisu nie jest już stosowany przez 
profesjonalnych graczy. 

 



 Zagrywka boczna 
   Jak łatwo się domyślić, przy takiej zagrywce 

zawodnik ustawia się bokiem do boiska,  
a w momencie uderzenia piłki, wykonuje 
skręt tułowia. 

 
 Zagrywka górna 
 Jest to najpopularniejsza zagrywka  

w siatkówce. Zawodnik staje przodem do 
boiska. Ręka, którą będzie uderzał w piłkę, 
jest zgięta i znajduje się za głową. Natomiast 
piłkę trzyma w drugiej ręce, wyciągniętej 
przed sobą. Zawodnik podrzuca piłkę do góry 
i uderza ją, gdy ta znajduje się w najwyższym 
punkcie. 
 



 Zagrywka z wyskoku 
 Serwis sposobem górnym może być również 

wykonany z wyskoku. Dzięki zagraniu  
z wyskoku, zawodnik może bardzo mocno 
uderzyć piłkę. Zazwyczaj po takim serwisie, 
piłka osiąga prędkość powyżej 100 km/h. 
Zagrywka z wyskoku jest jedną z najczęściej 
stosowanych w siatkówce. 

 Zagrywka float 
 Float lub tak zwana „brazylijka”, należy do 

jednego z najpopularniejszych zagrań w piłce 
siatkowej. Jest to znacznie słabsza zagrywka 
niż ta wykonana z wyskoku – zazwyczaj 
osiąga prędkość od 50 do 70 km/h. Jest ona 
bardzo trudna do przyjęcia, ponieważ trudno 
jest przewidzieć jej tor lotu.   
 



 Skrót 

 Jest to specjalny rodzaj zagrywki, ponieważ 
może być wykonany zarówno z wyskoku, jak i 
z zagrywki typu float. Skrót spada zaraz za 
siatkę, a jego zadaniem jest zaskoczenie 
rywali albo wyłączenie z ataku zawodnika, 
który taką zagrywkę przyjmie. 

 



ATAK 
 

 Atak siatkarski to przebicie piłki jedną ręką 
na stronę przeciwnika. Zgodnie z przepisami 
gry w piłkę siatkową „każde zagranie, w 
wyniku, którego piłka kierowana jest na 
stronę przeciwnika – z wyjątkiem zagrywki i 
bloku – jest atakiem”. Celem ataku jest 
oczywiście zdobycie punktu dla swojej 
drużyny, ale również utrudnienie obrony 
przeciwnikom.   



 Atak uznaje się za spełniony, gdy piłka 
przekroczy pionową płaszczyznę siatki lub 
gdy zostanie dotknięta przez przeciwnika. 
 

 Atak w siatkówce można podzielić na cztery 
etapy.  

 Najpierw następuje kontakt wzrokowy 
zawodnika z piłką, czyli obserwowanie piłki 
przechodzącej ze strony przeciwnika. Później 
zawodnik wykonuje rozbieg, aby zbliżyć się 
do miejsca, z którego wykona wyskok. 
Następnie wyskakuje i uderza piłkę całą 
dłonią. 



 Zbicie piłki, tzw. sposobem tenisowym – 
polega na silnym uderzeniu piłki nad siatką, 
tak, aby wpadła w pole przeciwnika. Jest to 
skuteczne i efektowne zagranie. Podczas 
wykonywania takiego ataku ciało zawodnika 
układa się w łuk. 

 Plas – polega na uderzeniu piłki w najsłabiej 
pilnowane przez rywali miejsce. Piłkę kieruje 
się z niedużą siłą, co często zaskakuje 
zawodników w obronie. Plas często stosuje 
się, gdy nie ma możliwości wykonania 
dynamicznego zbicia. 

 



 Kiwka (kiwnięcie) – to forma ataku zbliżona 
do plasu. Natomiast różni się od niego tym, 
że piłki nie uderza się mocno, tylko delikatnie 
przebija ponad siatkę. Zawodnicy często 
przed wykonaniem kiwnięcia, markują mocny 
atak, co dezorientuje przeciwników co do 
formy ataku i miejsca upadku piłki. Należy 
jednak pamiętać, że odbicie musi być czyste – 
podczas kiwnięcia piłka nie może zostać 
złapana ani rzucona. 

 Obicie o blok – gdy zawodnik atakujący wie, 
że zostanie zablokowany, stara się uderzyć 
piłkę o  blok przeciwnika, by wyleciała na aut. 

 



 Podczas wykonywania ataków, zawodnikom 
mogą się przytrafić błędy, które skutkują utratą 
punktu. Nie chodzi tylko o posłanie piłki w aut, 
uderzenie piłki w blok przeciwnika czy  
w antenkę. Jeśli zawodnik znajduje się w drugiej 
linii, podczas wykonywania ataku nie może 
przekroczyć linii trzeciego metra – nawet 
delikatne nadepnięcie na linię jest błędem.   
Sędzia może także odgwizdać błąd, jeśli uzna, 
że zawodnik miał zbyt długi kontakt z piłką, np. 
podczas wykonywania kiwki. Zawodnikom 
zdarzają się także błędy dotknięcia siatki.  



   

 Blok jest jednym  z najtrudniejszych 

  elementów w piłce siatkowej.  

 Polega na  wyskoku i ustawieniu rąk nad 
siatką tak, aby  uniemożliwić rywalom 
przebicie piłki na drugą stronę.  

 Celem bloku będzie zatem powstrzymanie 
ataku przeciwnika, uzyskanie piłki dla siebie, 
by móc rozegrać kontratak, a także zdobycie 
punktu.  



 

 Blok w siatkówce może wykonać jeden, 
dwóch lub jednocześnie trzech zawodników, 
którzy znajdują się w pierwszej linii. 
Najczęściej jednym z nich jest  środkowy, 
ponieważ blokowanie należy do jego 
głównych zadań. Libero ani żaden z graczy 
znajdujących się w drugiej linii nie może 
wykonać bloku spełnionego.   



 Najtrudniejszy do wykonania jest blok 
grupowy, czyli taki, do którego skacze dwóch 
lub trzech zawodników. Wymaga on 
idealnego zgrania wszystkich siatkarzy. 
Muszą oni nie tylko 

  wyskoczyć w tym  

  samym momencie,  

  ale również  

  odpowiednio  

  przełożyć dłonie. 



 Blok pozytywny (punktowy) – o bloku 
pozytywnym mówimy wtedy, gdy piłka nie 
przedostaje się na stronę drużyny broniącej. 
W wyniku tego bloku zespół zdobywa punkt  
i utrzymuje swoją  zagrywkę lub zdobywa 
punkt i zagrywkę.  

 



 

 

 Blok pasywny (wyblok) – jego celem 
jest osłabienie siły ataku przeciwnika, aby 
można było obronić piłkę i wyprowadzić 
kontratak. Gdy zawodnicy nie są w stanie 
odpowiednio ułożyć rąk do bloku, często 
wykonują właśnie blok pasywny. W takim 
przypadku ręce blokującego pozostają po 
jego stronie siatki. Dłonie i przedramiona są 
odchylone do tyłu, co ma obniżyć siłę ataku. 



 Blok taktyczny – ma on na celu zastawienie 
konkretnego kierunku ataku przeciwnika, aby 
zmusić go do uderzenia piłki w niewygodną 
dla niego stronę. Przykładowo, jeśli blokujący 
ma za zadanie blokować prostą, to zawodnik 
broniący musi ustawić się po skosie. 



 Jeśli zawodnik blokujący przełoży ręce i 
dotknie piłki po stronie przeciwnika przed lub 
w czasie wykonywania ataku, popełni błąd. 

  Dotknięcie siatki w bloku – niezależnie od 
tego, czy jest to górna, czy dolna część siatki 
– jest traktowane jako błąd.  
Skutkuje przerwaniem akcji, a punkt zdobywa 
drużyna przeciwna. 

 Zawodnicy nie mogą blokować zagrywki. 
 Libero nie może wykonać próby bloku. 
 Siatkarze nie mogą blokować piłki po stronie 

przeciwnika za antenkami. 
 

https://www.siatkarsko.pl/libero-specjalista-od-defensywy/


 REPREZENTACJA POLSKI W PIŁCE SIATKOWEJ 
MĘŻCZYZN (zwyczajowo zwana również: 

reprezentacją narodową, kadrą narodową, drużyną 
narodową) –  to zespół siatkarski reprezentujący 
Rzeczpospolitą Polską w meczach i sportowych 
imprezach międzynarodowych, powoływany przez 
selekcjonera, w którym występować mogą wszyscy 
zawodnicy posiadający obywatelstwo polskie. 
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