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Załącznik nr 3

TEST SPRAWNOŚCI DO KLASY 1
 Z ODDZIAŁAMI SPORTOWYMI

 

1. BIEG NA DYSTANSIE 20 M
 
Uczestnik  wykonuje  bieg  na  dystansie  20  m,  startując  z  miejsca  w  postawie  wysokiej,
na sygnał mierzącego czas. Po przekroczeniu wyznaczonej mety czas jest zatrzymany.
Wynik  testu:  z  dwóch  prób  zapisywany  jest  lepszy  rezultat.   Kandydat  otrzymuje
odpowiednią ilość punktów za uzyskany wynik wg przelicznika (załącznik 4).

2. BIEG WAHADŁOWY 4X10 Z PRZENOSZENIEM WORECZKA 
 
Uczestnik startuje z pozycji wysokiej, biegnie po pierwszy woreczek i wraca z nim na miejsce
startu, odkładając na ziemię, następnie biegnie po drugi woreczek i powraca z nim na miejsca
startu. Czas jest wyłączany w momencie odłożenia drugiego woreczka. Wynik testu: z dwóch
prób zapisywany jest  lepszy rezultat.  Kandydat  otrzymuje  odpowiednią  ilość  punktów za
uzyskany wynik wg przelicznika(załącznik 4)

3. TEST GIBKOŚCI  - SKŁON W PRZÓD W SIADZIE PROSTYM
 
Podczas próby dokonywany jest pomiar w centymetrach pogłębienia skłonu. 
Wynik testu: z dwóch prób zapisywany jest lepszy rezultat. Kandydat otrzymuje odpowiednią
ilość punktów za uzyskany wynik wg przelicznika(załącznik 4)
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TEST SPRAWNOŚCI DO KLASY 4
 Z ODDZIAŁAMI SPORTOWYMI

1. SKOK W DAL Z MIEJSCA  

Warunki  przeprowadzenia  próby:  powinno  przeprowadzić  się  tę  próbę  w  sali
gimnastycznej.  Wtedy potrzebne  jest  dostosowane  do  zajęć  sportowych  podłoże  z
wyznaczoną linią odbicia oraz podziałką centymetrową. Wszystkie pomiary dokonywane są
prostopadłe do kierunku skoku. Można również,  jako  miejsce do lądowania wykorzystać
cienkie (maks. 5 cm), twarde materace lub maty gimnastyczne. 
Sprzęt: podziałka centymetrowa
Sposób  wykonywania:  Badany  staje  w  niewielkim  rozkroku  z  ustawionymi  równolegle
stopami  przed  linią odbicia,  następnie  pochyla  tułów,  ugina  nogi  
w kolanach (półprzysiad) z równoczesnym zamachem obu kończyn górnych dołem w tył, po
czym wykonuje wymach rąk w przód z równoczesnym energicznym odbiciem obunóż, skacze
jak najdalej. W czasie wykonywania próby należy zwrócić uwagę na poprawność ustawienia
stóp. W żadnej fazie odbicia, nie powinny one przekraczać wytyczonej linii. 
Wynik: Długość skoku mierzymy od wyznaczonej linii odbicia (belki) do najbliższego śladu
pozostawionego przez piętę skaczącego. Jeżeli badany po wykonaniu skoku przewróci się do
tyłu, wówczas skok powtarza. 
Ilość prób: 3 (Z trzech wykonanych skoków notuje się najdłuższy)

2. BIEG WAHADŁOWY 10 X 5 METRÓW  

Warunki przeprowadzenia próby: na równym i nie śliskim podłożu wytyczone są (długie
na minimum 1 m) dwie równoległe linie odległe od siebie o 5 m., na których ustawione są
stojaki.
Sprzęt:  stoper,  stojaki.  Komenda  rozpoczęcia  biegu  wyznacza  również  początek  pomiaru
czasu.
Sposób wykonania: Badany staje w pozycji startowej wysokiej, obie jego stopy znajdują się
przed jedną z linii. Po komendzie „start” badany biegnie najszybciej jak potrafi do drugiej
linii, przekracza ją obiema stopami i wraca z powrotem. Taki podwójny kurs wykonuje pięć
razy. Każdy nawrót wykonywany przez ćwiczącego jest głośno liczony przez nauczyciela.
Podczas biegu nie wolno podpierać się rękami o podłoże. Należy przeprowadzać próbę w
takich warunkach i przy wykorzystaniu takiego obuwia, które zapobiegnie poślizgom. 
Wynik:  Miarą  próby jest  czas  potrzebny  do  wykonania  pełnych  pięciu  cykli  (pokonania
łącznie 50 m) Pomiaru dokonuje się z dokładnością do 0, 1 sekundy.
Ilość prób: 2 (wybierany jest najlepszy wynik)
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3. RZUT PIŁECZKĄ PALANTOWĄ  

Warunki przeprowadzenia próby: Rzutnia: Składa się z (1) rozbieżni, (2) linii wyrzutu i (3)
pola rzutów. Rozbieżnia powinna mieć szerokość 2-4 m. Wielkość pola rzutów i  długość
taśmy mierniczej  muszą  być  dostosowane  do  przewidywanych  odległości  uzyskiwanych
przez zawodników. 
Sprzęt:  piłka palantowa 80 g – dla dzieci do 11 roku życia; 150 g – dla dzieci starszych;
przynajmniej 3 sztuki. Znaczniki odległości.
Sposób  wykonania:  Rzut  jest  ważny,  gdy  wyrzut  piłki  nastąpi  wewnątrz „korytarza”
wyznaczonego  szerokością  rozbieżni  oraz  przed  linią  wyrzutu,  
a  zawodnik  opuścił  rozbieżnię  przez  linię  boczną.  Piłka  musi  być  trzymana  
w dłoni,  ale  sposób wykonania  rzutu  jest  dowolny.  Rzut  uznaje  się  za  nieważny  nastąpi
dotknięcie jakąkolwiek częścią ciała linii lub pola rzutów.
Pomiar odległości: Sędzia ustala miejsce upadku piłki. Przy pomiarze bierze się pod uwagę
najbliższe miejsce zetknięcia się piłki z polem rzutów. 
Wymagana przepisami dokładność pomiaru wynosi 0, 5 m. 
Ilość prób: 3 (wybierany jest najlepszy wynik)

4. OCENA EKSPERCKA -  ODBICIA SPOSOBEM OBURĄCZ   
GÓRNYM /WYRZUTY I CHWYTY

Dla  dzieci  w  wieku  10-12  lat  dopuszcza  się  zastąpienie  odbić  wyrzutami  
i chwytami.
Warunki przeprowadzenia próby:  Próbę można wykonywać w sali gimnastycznej lub w
innym miejscu na równym i suchym podłożu Sprzęt: piłka do siatkówki.
Sposób  wykonania:  Badany  staje  na  boisku  trzymając  piłkę  do  siatkówki  
w dłoniach.  Próba  polega  na wykonywaniu  odbić  sposobem  górnym  lub na  podrzutach  i
chwytach  piłki.  Odbicia  rozpoczynamy  od  podrzutu  oburącz  dołem  nad  sobą  do  odbić
oburącz  górą lub chwytu.  Ocena dokonywana jest  na zasadzie  „oceny eksperckiej”  przez
trenera piłki siatkowej. Czas trwania próby określa trener.
Ocenie podlegają takie elementy jak:

1. technika  odbicia  sposobem oburącz  górnym (lub  chwyty  i  wyrzuty  w klasach
młodszych)

2. ciągłość odbicia (im dłuższy czas tym lepiej)
3. koordynacja odbić i ewentualnie przemieszczanie się

Ilość prób: 2 (wybierany jest najlepszy wynik)

Testy sprawnościowe (próby, wyniki, oceny) zostały przygotowane na podstawie założeń
Polskiego Związku Piłki Siatkowej, które zostały zatwierdzone przez Ministerstwo

Sportu i Turystyki.

https://www.gov.pl/web/sport/polski-zwiazek-pilki-siatkowej

https://www.gov.pl/web/sport/polski-zwiazek-pilki-siatkowej

