
Terminy i miejsce testów sprawności fizycznej do klasy sportowej 

 
Testy sprawnościowe przeprowadzone zostaną zgodnie z harmonogramem rekrutacji                           

do oddziału sportowego w Szkole Podstawowej im. B. Chrobrego w Żórawinie w hali sportowej. 

Podczas prób sprawności fizycznej kandydaci powinni posiadać strój sportowy (koszulka, 

spodenki, dres, obuwie sportowe). 

W przypadku usprawiedliwienia nieobecności kandydata do klasy sportowej na teście sprawności 
fizycznej Szkolna Komisja Rekrutacyjno – Kwalifikacyjna może wyznaczyć dodatkowy termin testu 

sprawnościowego. 
 

   
Opis prób sprawnościowych. 

 

1. Próba zwinności  

Wykonanie: próba składa się z kilku odcinków o różnym sposobie wykonania: na sygnał start z pozycji 

wysokiej do chorągiewki ustawionej w odległości 5 m od linii startu i mety - okrążenie chorągiewki - bieg do 

materaca (w połowie między chorągiewkami) - przewrót w przód - bieg do drugiej chorągiewki (10 metrów od 

pierwszej) - okrążenie chorągiewki w drodze powrotnej do materaca – przyjęcie  pozycji na czworakach do 

materaca - ponowny przewrót - powstanie - bieg do pierwszej chorągiewki - okrążenie bez dotykania - bieg do 

mety.  

Ocena: czas wykonania całej próby mierzony z dokładnością do 0,1 sekundy. 

 
 

  

2. Próba skoczności - skok w dal z miejsca 

Wykonanie: ustawienie w miejscu oznaczonym linią (na progu), stopy równolegle do siebie, ugięcie nóg w 

kolanach - zamach rąk do tyłu - skok z mocnym zamachem rąk w przód z odbicia obunóż. 

Ocena: miara odległości od linii (progu) do tylnej krawędzi pięty (śladu) w centymetrach 

 

 
 

 

DYSCYPLINA ZAKRES TESTU SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ 

 Sprawność ogólna  

  
  

1. Próba zwinności – bieg z przewrotem w przód 
2. Próba skoczności – skok w dal z miejsca 

3. Próba siły – rzut piłką lekarską /1kg/ 

4. Próba wytrzymałości – przysiady z wyrzutem nóg w tył 
5. Próba zwrotności - ,,koperta” 

Piłka siatkowa  

  

  

  umiejętności techniczne: 

  - odbicia  piłki sposobem górnym i dolnym 

  - zagrywka sposobem dolnym i górnym 

Piłka koszykowa umiejętności techniczne: 

- kozłowanie piłki po slalomie, 
- podania i chwyty piłki z przed klatki piersiowej 

- rzuty do kosza – po kozłowaniu z biegu , z miejsca 

  

Piłka ręczna 

umiejętności techniczne: 

- podania i chwyty piłki, 
- prowadzenie piłki po slalomie kozłując, 

- rzuty do bramki po kozłowaniu  z wyskoku , po przeskoku 
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3. Próba siły – rzut piłką lekarską /1kg/ 

Wykonanie: postawa w małym rozkroku, stopy równolegle do siebie przed linią rzutów, piłka trzymana oburącz 

- zamach ze skłonem tułowia do tyłu, nogi ugięte w kolanach - rzut piłką zza głowy, na odległość. 

Ocena: po wykonaniu dwóch rzutów próbnych ( piłka 1 kg, ), wykonuje się dwa rzuty kwalifikowane do 

pomiaru. 

 

 
 

 

4. Próba wytrzymałości – przysiady z wyrzutem nóg w tył 

Wykonanie: przysiady z wyrzutem nóg do podporu w określonym czasie (dziewczęta - 30 s, chłopcy - 60 s). Na 

komendę "ćwicz" z postawy stojąc - przysiad podparty - energiczny wyrzut nóg w tył, tak aby udo i podudzie 

tworzyły linię prostą i aby biodra znajdywały się w linii prostej łączącej pięty z karkiem lub poniżej niej - 

powrót do przysiadu podpartego, po czym szybkie przejście do postawy z klaśnięciem w dłonie nad głową.  

Ocena: liczba przysiadów z wyrzutem nóg do podporu w czasie 30 sekund dla dziewcząt i 60 sekund dla 

chłopców. Cała próba powoduje zadłużenie tlenowe, mierzy wytrzymałość ogólną. 

 
 

5.Próba zwrotności - bieg po kopercie 5 x 3 metra.  

Wykonanie: na wybranym miejscu oznaczonym chorągiewkami prostokąt o wymiarach 5 x 3 m. Na sygnał 

gwizdkiem start z wysokiej pozycji po komendzie "gotów". Bieg sprintem drogą B-E-C-D-E-A omijając 

chorągiewki bez dotykania ich. Bieg w ten sposób wykonywany jest trzykrotnie. Po trzeciej rundzie dotknięcie 

chorągiewki A powoduje zatrzymanie stopera przez osobę mierzącą. 

Ocena: wynik próby stanowi czas, jaki został uzyskany w trzech nieprzerwanych obiegach zygzakiem. 

 

 

 
 

 

Wyniki testu sprawności fizycznej ogłoszone zostaną do 7 dni po zakończonych testach 

sprawnościowych.                                

Jeżeli w klasie sportowej są wolne miejsca, można dokonać naboru uzupełniającego w trakcie roku 

szkolnego na wniosek ucznia za zgodą rodziców / prawnych opiekunów/, nauczyciela lub trenera po spełnieniu 

wymagań zawartych w procedurze rekrutacji. 

Możliwy jest ewentualny nabór uzupełniający po pierwszym półroczu klasy czwartej, po klasie czwartej 

i po pierwszym półroczu klasy piątej. 
W przypadku wolnych miejsc prowadzona będzie dodatkowa rekrutacja. 

Przy wyborze kandydata decydują: 

a)   ocena testu sprawności fizycznej określonej dla każdej dyscypliny sportowej; 

b)   krótka ocena opisowa i opinia wychowawcy za I półrocze bieżącego roku szkolnego – dotyczy uczniów klas    

      trzecich szkoły podstawowej; 

c)    osiągnięcia kandydata w zawodach sportowych oraz konkursach przedmiotowych i artystycznych w klasie  

       III szkoły podstawowej. 

Opracował: mgr Bartosz Kubicki 
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