
Polski Związek Karate Tradycyjnego                                                              zrzeszony w 
90-057 Łódź, ul. Sienkiewicza 85/87                                          International Traditional Karate Federation ITKF 
tel./fax (42) 632-85-79, tel. (42) 632-97-59                                                     European Traditional Karate Federation ETKF 
e-mail: pzkt@karate.pl   www.karate.pl  

   Łódź, 9.01.2014 r. 

 
EGZAMINY NA 

STOPNIE MISTRZOWSKIE Dan 
podczas Zimowego Gasshuku 2014 

29 stycznia – 2 lutego 2014 
 
 

Miejsce:   Centrum Japońskich Sportów i Sztuk Walki „Dojo-Stara Wieś“  
    Stara Wieś 1, 97-570 Przedbórz 
 
  

Procedura przystąpienia do egzaminu na stopień mistrzowski 
 

 
I. Każdy kandydat na egzamin zobowiązany jest przesłać zgłoszenie do biura PZKT. Dotyczy   
   to również osób, które po raz kolejny przystępują do egzaminu (tzn. mają poprawkę lub zdają       
   egzamin ponownie). 

 
Zgłoszenia do egzaminu tylko w formie pisemnej należy przesyłać do biura PZKT (e-mail: 
pzkt@karate.pl) do dnia 20 stycznia 2014 r. (poniedziałek). 
 

 
II. Do zgłoszenia należy dołączyć: 

1. Pisemną zgodę instruktora prowadzącego z klubu macierzystego na przystąpienie do 
egzaminu (osoby, które w przeszłości przystępowały do egzaminu i składały zgodę nie muszą 
składać jej ponownie). 

2. Wykaz aktywności, na podstawie których uzyskano wymaganą liczbę punktów. (patrz 
pkt V).  

 
 

III. Kandydaci na stopień 4 Dan zobowiązani są napisać pracę teoretyczną z zakresu karate, 
temat dowolny, ok. 6-10 stron. Pracę w języku polskim i angielskim, wydrukowaną                             
i oprawioną należy dostarczyć do biura PZKT w Łodzi do dnia 20 stycznia 2014 r. 
(poniedziałek).  

 
      Poniżej zamieszczamy schemat, którym należy się posłużyć przy tworzeniu pracy:  
1. Strona Tytułowa – Title page  - strona z tytułem pracy, nazwiskiem autora;  
2. Streszczenie – Abstract - zawierające maksimum 100 słów podsumowanie tematu, wyników                 

i wniosków;  
3. Wstęp – Introduction - wstęp zawierający opis tematu pracy wraz z zarysem stanu aktualnej 

wiedzy, a także jasno sformułowany cel pracy;  
4. Opis przeprowadzonych badań i zastosowane metody – Material and methods - 

szczegółowy opis sposobu przeprowadzenia badań oraz zastosowanych metod umożliwiający 
innym ich powtórzenie;  

5. Wyniki badań – Results - własne wyniki badań;  
6. Omówienie wyników – Discussion - porównanie otrzymanych przez autora wyników                      

z wynikami zawartymi w pracach innych badaczy, wyjaśnienie teoretycznych i logicznych 
aspektów zagadnienia, wnioskowanie, podsumowanie itp.;  

7. Bibliografia – References 
 
 



IV. Przy zapisie na egzamin należy złożyć 1 zdjęcie legitymacyjne do polskiego dyplomu (dotyczy 
osób, które po raz pierwszy przystępują do egzaminu na dany stopień). 

 
V. Przypominamy, że warunkiem przystąpienia do egzaminu na stopień mistrzowski jest 

zdobycie przez kandydata następującej liczby punktów poprzez udział w aktywnościach PZKT: 
na 1 Dan – 400 pkt. w ciągu 12 miesięcy poprzedzających egzamin 
na 2 Dan – 800 pkt. w ciągu 24 miesięcy poprzedzających egzamin 
na 3 Dan – 1200 pkt. w ciągu 36 miesięcy poprzedzających egzamin  
na 4 Dan – 1600 pkt. w ciągu 48 miesięcy poprzedzających egzamin  
itd.  
 
Punkty można uzyskać biorąc udział w niżej wymienionych imprezach: 

 

Lp. 
 

Nazwa imprezy 
 

Ilość punktów 

1. Międzynarodowe Seminarium z Avim Rokah (maj)  150 

2. Międzynarodowe Seminarium Gasshuku – lato (sierpień) 200 

3. Kurs Mistrzowski (grudzień) 50 

4. Konsultacje dla kandydatów do egzaminu na stopnie mistrzowskie Dan 50 

5. Regionalny Kurs Mistrzowski z Senseiem Włodzimierzem Kwiecińskim 50 

  

VI. Zapisy i wpłaty na egzamin          
    - w biurze Zimowego Gasshuku 2014 w Centrum Japońskich Sportów i Sztuk Walki „Dojo – 

Stara Wieś” 
  

VII. Konsultacje Dan  
     Informujemy, że w dniach 10-12 stycznia 2014 r. w Centrum Japońskich Sportów i Sztuk Walki    
    „Dojo-Stara Wieś” odbędą się konsultacje dla kandydatów na stopnie mistrzowskie Dan   
    (szczegółowe informacje na stronie internetowej www.karate.pl).   
 

VIII. Koszty egzaminu: 
W związku z prowadzonymi pracami nad ustaleniem zasad organizacji egzaminów na 
stopnie mistrzowskie Dan dla członków PZKT, koszty egzaminu zostaną podane                           
w terminie późniejszym.  
 
UWAGA!  
Osoby, które przystępują do egzaminu poprawkowego, dokonują jedynie opłaty w wysokości 

100zł.   
 

 Wymagania egzaminacyjne na poszczególne stopnie są dostępne na stronie internetowej  
PZKT http://karate.pl/wymagania_egzaminacyjne.php. 
 
 
 
 
 
 

    Monika Walczak 
    Dyrektor Biura 
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