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JUDO 
ZASADY NABORU DO KLAS SPORTOWYCH 4-8 

/na podstawie wytycznych PZ JUDO/ 
 

Wymogi niezbędne: 

1. Orzeczenie lekarskie o braku przeciwskazań do uprawiania sportu i bardzo dobrym stanie zdrowia. 

2. Zgoda rodziców/prawnych opiekunów. 

3. Zaliczenie testu sprawności – minimum 150 pkt. z trzech prób! 

 
Dodatkowe wymagania: 

1. Kandydat powinien być członkiem Klubu Sportowego zarejestrowanego w PZ Judo. 

2. Kandydat powinien posiadać licencję zawodnika wydaną przez PZ Judo. 

3. Wyniki egzaminu wstępnego przesyłamy drogą elektroniczną do PZ Judo bezpośrednio po 

zakończeniu rekrutacji. 

 
Tabela 1. Kryteria punktowe sprawności ogólnej i umiejętności jako warunki przyjęcia do poszczególnych 

rodzajów szkół. 

  SZKOŁA 

PODSTAWOWA 
GIMNAZJUM 

SZKOŁY 

PONADGIMNAZJALNE 

SPRAWNOSĆ 

OGÓLNA 

SPRAWNOŚĆ 

FIZYCZNA 

OGÓLNA 
100 PKT. 75 PKT. 50 PKT. 

 

 

 
UMIEJĘTNOŚCI 

UMIEJĘTNOŚCI 

TECHNICZNE – 

STOPIEŃ 

SZKOLENIOWY 

- 25 PKT. 25 PKT. 

UMIEJĘTNOŚCI 

SPECJALNE – 

KLASA 

SPORTOWA 

- - 25 PKT. 

RAZEM PKT. 100 pkt. 100 pkt. 100 pkt. 

Warunek zaliczenia - łączna liczba punktów pomiędzy 50 - 100. 

 
Tabela 2. Kryteria punktowe sprawności ogólnej - próby z Międzynarodowego Testu Sprawności 

Fizycznej. 

SPRAWNOŚĆ OGÓLNA MTSF 

– SUMA PKT. W SKALI T 

Z 3 PRÓB 

 
SZKOŁA PODSTAWOWA 

 
GIMNAZJUM 

SZKOŁY 

PONADGIMNAZJALNE 

225 I WIĘCEJ 100 PKT. 75 PKT. 50 PKT. 

150 - 225 50 PKT. 50 PKT. 25 PKT. 
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Próby sprawnościowe z Międzynarodowego Testu Sprawności Fizycznej (MTSF): 

1. Siady z leżenia tyłem w ciągu 30 sekund (liczba). 

2. Skok w dal z miejsca (cm). 

3. Bieg wahadłowy na dystansie 4x10 m (s). 

 
Opis   prób,   sprzęt   i   pomoce,    sposób   wykonania   są    ogólnie   dostępne.    Bezpośrednie    wyniki w   

liczbie   powtórzeń,   cm,   sekundach   przeliczamy na   punkty     w   skali   T.   Tabele   z   wynikami i 

skalą T znajduje się w "Sprawność fizyczna i jej testowanie u młodzieży szkolnej", Józef Drabik, AWF 

Gdańsk 1992. 

 
Tabela 3. Kryteria punktowe umiejętności technicznych i specjalnych. 

UMIEJĘTNOŚCI SZKOŁA PODSTAWOWA GIMNAZJUM 
SZKOŁY 

PONADGIMNAZJALNE 

STOPIEŃ 

SZKOLENIOWY 
- 

VI KYU – 5 PKT. 

V KYU – 15 PKT. 

IV KYU – 25 PKT. 

 
MINIMUM IV KYU 

25 PKT. 

 
KLASA SPORTOWA - - 

MINIMUM II KLASA 

SPORTOWA: 

25 PKT. 

 
Stopień szkoleniowy udokumentowany zaświadczeniem wystawionym przez PZ Judo. 

Klasa sportowa udokumentowana zaświadczeniem wystawionym przez PZ Judo. 
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PŁYWANIE 
WYMAGANIA DLA KANDYDATÓW DO KLASY 

PIERWSZEJ SPORTOWEJ 

/na podstawie wytycznych szkolnych trenerów pływania/ 

 
Wymogi niezbędne: 

1. Orzeczenie lekarskie o braku przeciwskazań do uprawiania sportu i bardzo dobrym stanie zdrowia. 

2. Zgoda rodziców/prawnych opiekunów. 

3. Zaliczenie testu sprawności, który składa się z 5 ćwiczeń w hali sportowej (nie jest wymagana 

umiejętność pływania!). 

 
Opis testu: 

Na sprawdzian, który odbywa się na hali dzieci przynoszą strój sportowy oraz obuwie sportowe. 

 
Charakterystyka ćwiczeń: 

1. Slalom między pachołkami.  0-10 pkt 

2. Koordynacja – przejście wzdłuż po drabinkach 0-10 pkt 

3. Bieg na czworakach. 0-10 pkt 

4. Bieg wahadłowy 4x4m z dotknięciem piłki lekarskiej przez skłon. 0-10 pkt 

5. Skoczność: skok w dal z miejsca obunóż, pomiar odległości (cm) 0-10 pkt. 

 
Punktacja testów: 

Za każde zadanie można otrzymać maksymalnie 10 punktów. 

 0 – 20 pkt – poziom słaby, grupa sprawnościowa – „2” 

 21 – 30 pkt – poziom średni, grupa sprawnościowa –„3” 

 31 – 40 pkt – poziom dobry, grupa sprawnościowa –„4” 

 41 – 50 pkt – poziom bardzo dobry, grupa sprawnościowa –„5” 



Strona 6 z 15  

PŁYWANIE 
WYMAGANIA DLA KANDYDATÓW DO KLASY 

CZWARTEJ SPORTOWEJ 

/na podstawie wytycznych PZ Pływackiego/ 

 

Wymogi niezbędne: 

1. Orzeczenie lekarskie o braku przeciwskazań do uprawiania sportu i bardzo dobrym stanie zdrowia. 

2. Zgoda rodziców/prawnych opiekunów. 

3. Zaliczenie testu sprawności, na poziomie co najmniej dobrym. 

 
Testy sprawności pływackiej: 

Kandydat ma prawo do wykonania jeden raz każdej próby sprawdzianu pływackiego. Za poprawne 

wykonanie danej umiejętności pływackiej kandydat otrzymuje punkty. Przy ocenianiu podstawowych 

czynności pływackich i skoków do wody (w zależności od techniki wykonania) badany może uzyskać od 0 

– 3 pkt., w przypadku ruchów kończyn na dystansie kandydat może uzyskać od 0 – 5 pkt. (2 pkt. dodatkowo 

można uzyskać za przepłynięcie dystansu 15 m). Najwyższą ilość punktów przyznaje się za pływanie 

techniką kraul na grzbiecie i na piersiach na dystansie 25 m od 0 – 10 pkt., gdyż ocenie szczegółowej 

podlega: ułożenie ciała na wodzie, naprzemianstronna praca kończyn, ugięcie nóg w stawach kolanowych, 

ułożenie stopy, przenoszenie ramion nad wodą, włożenie ręki do wody i jej wyjęcie, oddychanie, 

koordynacja ruchów. Za każdy poprawnie wykonany element techniczny kandydat otrzymuje 1 pkt. Za cały 

test sprawności pływackiej kandydat może uzyskać maksymalnie 50 pkt. Na podstawie uzyskanych 

wyników z poszczególnych testów określa się poziom umiejętności pływackich i utworzy grupy 

sprawnościowe uczniów wg następujących kryteriów: 

0 – 20 pkt. – poziom słaby, grupa sprawnościowa – „1”, 

21 – 30 pkt. – poziom średni, grupa sprawnościowa –„2”, 

31 – 40 pkt. – poziom dobry, grupa sprawnościowa –„3”, 

41 – 50 pkt. – poziom bardzo dobry, grupa sprawnościowa –„4”. 

 
Na test umiejętności pływackich składa się: 11 zadań pływackich: 

 

1. Wydechy do wody: 

 0 pkt. brak wykonania wydechu do wody,

 1 pkt. pojedyncze wydechy do wody,

 2 pkt. wykonanie co najmniej 5 wydechów do wody,

 
2. Skok na nogi do wody głębokiej ze słupka: 

 0 pkt. brak wykonania skoku do wody,

 1 pkt. skok do wody z siadu,

 2 pkt. skok do wody na nogi z makaronem,

 3 pkt. skok do wody na nogi bez makaronu.

 
3. Leżenie na grzbiecie – meduza (ramiona i nogi ustawione szeroko w bok) – utrzymanie równowagi 

ciała i pływalność 

 0 pkt. brak podjęcia próby,

 1 pkt. meduza w pozycji na grzbiecie z przyborem (makaron, deska),
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 2 pkt. meduza w pozycji na grzbiecie – nogi opadają,

 3 pkt. meduza w pozycji na grzbiecie – wytrzymanie w pozycji powyżej 10 sek.

 
4. Leżenie na piersiach – meduza (ramiona i nogi ustawione szeroko w bok) – utrzymanie równowagi 

ciała i pływalność 

 0 pkt. brak podjęcia próby,

 1 pkt. meduza w pozycji na piersiach z przyborem (makaron, deska),

 2 pkt. meduza w pozycji na piersiach – nogi opadają,

 3 pkt. meduza w pozycji na piersiach – wytrzymanie w pozycji powyżej 10 sek.

 
5. Nurkowanie w głąb – głęb.1- 1,2m i wyłowienie przedmiotu: 

 0 pkt. brak podjęcia próby,

 1 pkt. zanurzenie głowy pod lustro wody,

 2 pkt. zejście po żerdzi pod lustro wody i wyjęcie przedmiotu,

 3 pkt. Wyłowienie przedmiotu z dna o głębokości 1-1,2 m.

 
6. Poślizg na piersiach na odcinku 5m: 

 0 pkt. brak podjęcia próby poślizgu na piersiach,

 1 pkt. poślizg na piersiach z przyborem (deska, makaron),

 2 pkt. poślizg na piersiach do 5 m,

 3 pkt. poślizg na piersiach powyżej 5 m.

 
7. Poślizg na grzbiecie na odcinku 5m: 

 0 pkt. brak podjęcia próby poślizgu na grzbiecie,

 1 pkt. poślizg na grzbiecie z przyborem (deska, makaron),

 2 pkt. poślizg na grzbiecie do 5 m,

 3 pkt. poślizg na grzbiecie powyżej 5 m.

 
8. Praca nóg do kraula na grzbiecie /0-5 pkt./ 

 0 pkt. brak podjęcia próby,

 1 pkt. przepłynięcie nogami do kraula na grzbiecie z przyborem (deska, makaron) na odc. 10m,

 2 pkt. przepłynięcie nogami do kraula na grzbiecie z przyborem (deska, makaron) na odc. 15m,

 3 pkt. przepłynięcie nogami do kraula na grzbiecie bez przyboru 15 m.

 5 pkt. przepłynięcie nogami do kraula n grzbiecie bez przyboru powyżej 15 m

 
9. Praca nóg do kraula na piersiach /0-5 pkt./ 

 0 pkt. brak podjęcia próby,

 1 pkt. przepłynięcie nogami do kraula na piersiach z przyborem (deska, makaron) na odc.10m,

 2 pkt. przepłynięcie nogami do kraula na piersiach z przyborem (deska, makaron) na odc. 15m,

 3 pkt. przepłynięcie nogami do kraula na piersiach z przyborem (deska, makaron) na odcinku 25 m.

 5 pkt. przepłynięcie nogami do kraula na piersiach z przyborem (deska, makaron) na odcinku powyżej 

25 m.

 
10. Technika pływania kraulem na grzbiecie /0-10 punktów/ 

 0 pkt. brak podjęcia próby,

 1 pkt. przepłynięcie kraulem na grzbiecie z przyborem – dokładanka (deska, makaron) na odc.15m,

 2 pkt. przepłynięcie kraulem na grzbiecie dokładanką na odc. do 15m

 3 pkt. przepłynięcie kraulem na grzbiecie na odcinku 25 m.
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 Podczas pływania na odcinku 25 m kandydat może dodatkowo uzyskać punkty za prawidłowo 

wykonaną technikę dodatkowo /poszczególne elementy/:

 ułożenie ciała na wodzie /0-1 pkt/ 

 naprzemianstronna praca kończyn /0-1 pkt// 

 prawidłowa praca nóg /0-1 pkt/ 

 przenoszenie ramion nad wodą /0-1 pkt/ 

 włożenie ręki do wody /0-1 pkt// 

 prawidłowe oddychanie /0-1 pkt// 

 koordynacja ruchów /0-1 pkt/ 

 
11. Technika pływania kraulem na piersiach /0-10 punktów/ 

 0 pkt. brak podjęcia próby,

 1 pkt. przepłynięcie kraulem na piersiach z przyborem – dokładanka (deska, makaron) na odc.15m,

 2 pkt. przepłynięcie kraulem na piersiach dokładanką na odc.15m

 3 pkt. przepłynięcie kraulem na piersiach na odcinku 25 m.

  Podczas pływania na odcinku 25 m kandydat może dodatkowo uzyskać punkty za prawidłowo 

wykonaną technikę dodatkowo /poszczególne elementy/:

 ułożenie ciała na wodzie /0-1 pkt/ 

 naprzemianstronna praca kończyn /0-1 pkt// 

 prawidłowa praca nóg /0-1 pkt/ 

 przenoszenie ramion nad wodą /0-1 pkt/ 

 włożenie ręki do wody /0-1 pkt// 

 prawidłowe oddychanie /0-1 pkt// 

 koordynacja ruchów /0-1 pkt/ 

 

 
Sprawdzian zdolności motorycznych na lądzie składa się z 5 prób /maksymalnie 50 punktów/: 

(w SP nr 5 nie będzie realizowana pierwsza próba: bieg na 50 m. – brak możliwości przeprowadzenie 

powyższej próby – zatem maksymalna liczba punktów z tej części testu to 40) 

 
 

 

1. Zwinność: bieg wahadłowy 4 x 10 m, pomiar czasu (s) 0-10 pkt. 

a) wykonanie 

Na sygnał "na miejsca" badany staje na linii startu. Na komendę "start" biegnie do drugiej linii 

(odległość 10 m), podnosi z półkola klocek, po czym wraca na linie startu, gdzie kładzie klocek 

(klocek nie może być rzucony). Następnie biegnie po drugi klocek i wracając kładzie go ponownie 

w półkolu. 

b) pomiar 

Próbę wykonuje się dwukrotnie. Liczy się lepszy czas, mierzony z dokładnością do 1/10 s Próba 

zostaje zakończona z chwila, gdy drugi klocek znajduje się w półkolu. 

c) uwagi 

Próba zostaje unieważniona, gdy klocek jest do półkola wrzucony. Tak wykonaną próbę należy 

powtórzyć. 

d) sprzęt i pomoce 

stoper, dwa klocki o wymiarach 5x5x5 cm, półkole. 
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ILOŚĆ PUNKTÓW DZIEWCZĘTA CHŁOPCY 

10 Poniżej 11,5 s poniżej 11,0 s 

9 11,5 – 12,2 s 11,0-11,7 s 

8 12,2 -12,9 s 11,7-12,4 s 

7 12,9 – 13,6 s 12,4-13,1 s 

6 13,6 – 14,3 s 13,1-13,8 s 

5 14,3 – 15,0 s 13,8-14,5 s 

4 15,0 – 15,7 s 14,5-15,2 s 

3 15,7 – 16,3 s 15,2-15,8 s 

2 16,3 – 16,9 s 15,8-16,4 s 

1 16,9 -17 5 s 16,4 – 17,0 

0 Powyżej 17,5 s Powyżej 17,0 s 

 

2. Skoczność: skok w dal z miejsca, pomiar odległości (cm) 0-10 pkt. 

e) wykonanie 

Testowany staje za linią, po czym z jednoczesnego odbicia obunóż wykonuje skok w dal na 

odległość, do piaskownicy lub na materac. 

f) pomiar 

Skok mierzony w cm, wykonuje się dwukrotnie. Liczy się wynik skoku lepszego. Długość skoku 

zawarta jest pomiędzy linia skoku a ostatnim śladem piet. c) uwagi 

Skok z upadkiem w tył na plecy jest nieważny i należy go powtórzyć. 

d) sprzęt i pomoce 

Piaskownica lub 2 materace, taśma miernicza, kreda, lista badanych. 

 

ILOŚĆ PUNKTÓW DZIEWCZĘTA CHŁOPCY 

10 Powyżej 160 cm powyżej 170 cm 

9 150 -160 cm 160-170 

8 140 – 150 cm 150-160 

7 130 – 140 cm 140-150 

6 120 -130 cm 130-140 

5 110 – 120 cm 120-130 

4 100 – 110 cm 110-120 

3 90 -100 cm 100-110 

2 80 – 90 cm 90-100 

1 70 -80 cm 80-90 cm 

0 Poniżej 70 cm poniżej 80 cm 

 
3. Siła ramion: rzut piłką lekarską (2 kg) w przód, pomiar odległości (cm) 0-10 pkt. 

g) wykonanie 

Testowany staje za linią w rozkroku na szerokość bioder, trzymając oburącz piłkę wykonuje 

zamach z lekkim skłonem tułowia w tył po czym wyrzuca ją jak najdalej w przód. 

h) pomiar 

Rzut mierzony w cm, wykonuje się trzykrotnie. Liczy się wynik najlepszego rzutu. c) uwagi 

W trakcie wykonania rzutu nie wolno odrywać stóp od podłoża 

d) sprzęt i pomoce 

Piłka lekarska (2kg), taśma miernicza, lista badanych. 
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ILOŚĆ PUNKTÓW DZIEWCZĘTA CHŁOPCY 

10 Powyżej 3,40 m Powyżej 4,00 m 

9 3,2 – 3,4 m 3,75 – 4,00 m 

8 3,0 – 3,2 m 3,50 - 3,75 m 

7 2,8 – 3,0 m 3,25 – 3,50 m 

6 2,6 – 2,8 m 3,00 – 3,25 m 

5 2,4 – 2,6 m 2,75 – 3,00 m 

4 2,2 – 2,4 m 2,50 – 2.75 m 

3 1,9 – 2,2 m 2,25 – 2,50 m 

2 1,6 – 1,8 m 2,00 – 2,25 m 

1 1,4 – 1,6 m 1,75 – 2,00 m 

0 Poniżej 1,40 Poniżej 1,75 m 

 

4. Gibkość: - skłon tułowia w przód: stanie w pozycji na baczność. 

i) wykonanie 

Badany staje na taborecie tak, by palce stóp obejmowały jego krawędź, stopy zwarte, kolana 

wyprostowane. Następnie wykonuje skłon w przód, zaznaczając jak najniżej palcami rąk ślad na 

przymocowanej w tym celu do taboretu podziałce. 

j) pomiar 

Próbę wykonuje się dwukrotnie, wynik odczytywany jest w cm 

k) uwagi 

Sztywna podziałka jest tak umocowana, że jej 50 cm znajduje się na wysokości styku stóp z 

powierzchnia podpórki. Podpórka powinna mieć 15 cm wysokości i znajdować się 50 cm od 

ściany. W czasie wykonywania próby badany trzyma nogi wyprostowane. Skłon należy 

wykonać płynnie bez gwałtownych przyruchów. 

l) sprzęt i pomoce 

podpórka (wys. 15 cm), podziałka o długości 100 cm 

 

ILOŚĆ PUNKTÓW DZIEWCZĘTA CHŁOPCY 

10 + 18 cm poniżej + 15 cm 

9 15-18 cm poniżej 12-15 cm poniżej 

8 12-15 cm poniżej 9-12 cm poniżej 

7 9-12 cm poniżej 6-9 cm poniżej 

6 6-9 cm poniżej 3-6 cm poniżej 

5 3-6 cm poniżej 0-3 cm poniżej 

4 0-3 cm poniżej 0-3 cm powyżej 

3 0-3 cm powyżej 3-6 cm powyżej 

2 3-6 cm powyżej 6-9 cm powyżej 

1 6-9 cm powyżej 9-12 powyżej 

0 Więcej niż 9 cm powyżej Więcej niż 12 cm powyżej 

Po analizie wyników testów pływackich kandydatów z poprzednich lat, w opinii trenerów, 

przyjęcie dolnego progu punktacji: 31 – 40 pkt. – poziom dobry, grupa sprawnościowa –„3” daje 

możliwość utworzenia grupy/klasy pływackiej, która jest wstanie na dobrym poziomie realizować 

założenia szkoleniowe, w tym stale zwiększającą się liczbę godzin zajęć. 
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GIMNASTYKA SPORTOWA 
WYMAGANIA DLA KANDYDATEK DO KLASY 

PIERWSZEJ MISTRZOSTWA SPORTOWEGO 

/na podstawie wytycznych PZ GIMNASTYCZNEGO/ 

 
Wymogi niezbędne: 

1. Orzeczenie lekarskie o braku przeciwskazań do uprawiania sportu i bardzo dobrym stanie zdrowia. 

2. Zgoda rodziców/prawnych opiekunów. 

3. Zaliczenie testu sprawności, co najmniej na poziomie sprawności średniej! 

 
Opis testu: 

Maksymalna liczba punktów wynosi 100. 

 
1. Pomiar siły ramion i obręczy barkowej - w zwisie na drążku w nachwycie utrzymanie ciała na ugiętych 

rękach, drążek znajduje się minimum na wysokości oczu. 

 

CZAS (S): 1 s 2 s 3 s 4 s 5 s 6 s 
7 s 

i więcej 

PUNKTY: 3 6 9 12 15 18 20 

 
2. Pomiar siły mm brzucha - w zwisie unoszenie prostych nóg do poziomu. 

 
 

ILOŚĆ: 1 2 3 4 
5 i 

więcej 

PUNKTY: 4 8 12 16 20 

 
3. Próba gibkości: 

 skłon w przód w siadzie prostym – do 5 pkt. 

 skłon w przód w siadzie rozkrocznym – do 5 pkt. 

 szpagat wykroczny na lepszą nogę – do 5 pkt. 

Odchylenia kątów od pożądanych wartości: 

 do 20° - 5 pkt. 

 20° - 45° – 3 pkt. 

 45° – 0 pkt. 

 
4. Ćwiczenia równoważne, materace asekuracyjne pod równoważnią 40 cm. 

Materac do zeskoku 40 cm. Przejście po równoważni samodzielnie – do 10 pkt. w tym: 

 
 samodzielne wejście na równoważnię – do 3 pkt. 
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 samodzielne przejście po równoważni z asekuracją – do 4 pkt. 

 samodzielny zeskok na materac – 3 pkt. 
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5. Próba szybkości – bieg na odcinku 20 m. – technika biegu: 
 
 

OCENA: słaba dobra wybitna 

PUNKTY: 1-4 5-12 13-20 

 
6. Stanie na rękach przy drabinkach lub w formie uproszczonej – do 15 pkt: 

 Słabo wykonane stanie na rękach -  do 5 pkt. 

 Dobrze wykonane stanie na rękach – do 10 pkt. 

 Wybitnie wykonane stanie na rękach – do 15 pkt. 

 

 
TABELA NORM SPRAWNOŚCI: 

 

 

 

PUNKTY: Powyżej 70 51-70 30-50 Poniżej 30 

SPRAWNOŚĆ: wybitna dobra średnia niska 

 

 

 

 

Uzyskanie co najmniej średniej normy sprawności jest wynikiem pozytywnym, kwalifikującym do 

szkolenia w I klasie sportowej w szkole podstawowej , ocena dobra kwalifikuje  do szkolenia w szkole 

lub oddziale mistrzostwa sportowego.
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GIMNASTYKA SPORTOWA 
WYMAGANIA DLA KANDYDATEK DO KLASY 

CZWARTEJ MISTRZOSTWA SPORTOWEGO 

/na podstawie wytycznych PZ GIMNASTYCZNEGO/ 

Wymogi niezbędne: 

1. Orzeczenie lekarskie o braku przeciwskazań do uprawiania sportu i bardzo dobrym 

stanie zdrowia. 

2. Zgoda rodziców/prawnych opiekunów. 

3. Zaliczenie testu sprawności, co najmniej na poziomie sprawności średniej! 

4. Umiejętność wykonania określonych elementów technicznych, które powinny być 

opanowane po zakończeniu ukierunkowanego etapu szkolenia - 9 lat. 

 
Opis testu: 

Sprawdzian umiejętności technicznych i przygotowania ogólnego na poszczególnych etapach 

szkolenia sportowego w gimnastyce sportowej kobiet 

 

 

 
Test sprawności ogólnej po zakończeniu ukierunkowanego etapu szkolenia - 10 lat: 

 
1. Skok w dal z miejsca (2 próby liczy się lepsza). Odległość liczy się od linii skoku do pięty: 

 

ODLEGŁOŚĆ 

(cm): 
60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 

200 i 

więcej 

PUNKTY: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

 
2. Unoszenie prostych nóg w zwisie na drabince w ciągu 15 s. Stopy muszą dotykać drabinki 

nad głową: 
 

ILOŚĆ: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 i 

więcej 

PUNKTY: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

 
3. Pompki w podporze przodem w czasie 15 s. Tułów prosty, ugięcie RR w stawach 

łokciowych minimum 90°: 
 

ILOŚĆ: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 i 

więcej 

PUNKTY: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
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4. Podciągania na drążku w ciągu 15 s., bez zamachu o tułowiu prostym, broda minimum 

na wysokość drążka: 
 

ILOŚĆ: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 i 

więcej 

PUNKTY: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

 

 
5. Wejście na linę z siadu bez pomocy nóg 3m.: 

 

CZAS (s): 
Poniżej 

5 
5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 

Powyżej 

14 

PUNKTY: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 

 
6. Wymyki w ciągu 30 s.: 

 wymyk - 2 pkt max 16 pkt. 

 
7. Szpiczagi na stojaczkach z podporu w rozkroku. Szpiczaga jest zaliczona po zejściu 

do podporu: 

 szpiczaga - 2 pkt max 10 pkt. 

 
8. Stanie na RR na czas - 2 próby liczy się lepsza: 

 

CZAS (s): 1 4 8 13 18 24 28 32 36 40 50 
60 i 

dłużej 

PUNKTY: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 14 

 
9. Bieg na dystansie 25 m: 

 

CZAS (s): 
Poniżej 

4,5 

4,5- 

4,6 

4,6- 

4,7 

4,7- 

4,8 

4,8- 

4,9 

4,9- 

5,0 

5,0- 

5,1 

5,1- 

5,2 

5,2- 

5,3 

5,3- 

5,4 

Powyżej 

5,4 

PUNKTY: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 

 

TABELA NORM SPRAWNOŚCI: 
 
 

PUNKTY: Powyżej 70 61-70 45-60 35-44 Poniżej 35 

SPRAWNOŚĆ: wybitna wysoka średnia niska 
bardzo 

niska 

 
Uzyskanie co najmniej średniej normy sprawności jest wynikiem pozytywnym, 

kwalifikującym do szkolenia w IV klasie sportowej w szkole podstawowej , ocena wysoka 

kwalifikuje do dalszego szkolenia w szkole lub oddziale mistrzostwa  sportowego
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Elementy techniczne, które powinny być opanowane po zakończeniu ukierunkowanego    etapu   

szkolenia - 9 lat: 

 

1. Skok - koń 110 cm 

1) 2 x przerzut przez konia do leżenia na stertę za koniem (może być odbicie z dwóch 

odskoczni standardowych lub jednej odskoczni typu Banfer). 

 
2. Poręcze 1 

1) Wspieranie wychwytem na DŻ, kołowrót w podporze, naskok kuczny 

2) Doskok do GŻ, wspieranie wychwytem i w połączeniu kołowrót w podporze 

3) Odmach w podporze i zamachem nawinięcie na GŻ 

4) Odmach, zeskok nastopowy z GŻ o NN złączonych 

 
Poręcze 2: (paski) 

1) Ze zwisu na paskach wspieranie wychwytem na żerdź w połączeniu odmach kołowrót 

wolny w podporze do zwisu lub podmykiem i maksymalnie 6 zamachów w przód do stania 

na RR. Po dojściu do st. na RR wykonanie dwóch kołowrotów olbrzymich. 

 
3. Równoważnia: 

1) Zaznaczone stanie na RR 

2) Mostek w tył lub w przód lub tik-tak 

3) Przerzut bokiem 

4) Zeskok przerzutem bokiem z % obrotu 

5) Seria podskoków: 

 pierwszy kuczny 

 drugi pistolet 

 
4. Ćwiczenia wolne: 

1) Z 2-3 kroków rozbiegu (maksymalnie) „falset” rundak, flik-flak 

2) Dowolny półobrót i z falsetu przerzut w przód na 1 N 

3) W połączeniu lub 2-3 kroki rozbiegu (maksymalnie) przerzut w przód na 2 NN 

4) Siad o NN prostych i przewrót w tył do stania na RR 

5) Piruet na 1 N 

6) Pasaż (z kroku dostawnego, 2 połączone skoki szpagatowe i z marszu lub rozbiegu 

„assemble” i łącznie podskok „sissonne” do lądowania na IN, IR w przód 2R w bok) 

7) Salto w przód z rozbiegu 
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PIŁKA SIATKOWA 
 

PRÓBY SPRAWNOŚCIOWE DO KLASY I SPORTOWEJ  
 

OPIS WYKONANIA PRÓB SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ: 
 

 

PRÓBY SPRAWNOŚCIOWE: 

 

 

1. Próba siły - rzut piłką lekarską 2 kg znad głowy 

 

Sprzęt: piłka lekarska o masie 2 kg, taśma miernicza. 

 

Sposób wykonywania testu: Badane dziecko staje w lekkim rozkroku, dosuwając palce do wyznaczonej linii. 

Rzut wykonywany jest piłką trzymaną oburącz znad głowy. Każde dziecko wykonuje dwa rzuty próbne i trzy 

właściwe, tj. mierzone. Odległość wykonanych rzutów mierzy się z dokładnością do 10 cm. Za miarę siły 

przyjęto największą odległość, na jaką dziecko wykonało rzut, w jednej z trzech prób. 

 

 

 

2. Próba mocy – skok w dal z miejsca 

 

Sprzęt: taśma miernicza. 

 

Sposób wykonania testu: 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. Długość skoku mierzymy od wyznaczonej 

linii odbicia do najbliższego śladu pozostawionego przez piętę skaczącego. Jeżeli badany po wykonaniu skoku 

przewróci się do tyłu, wówczas skok powtarza. Z trzech wykonanych skoków notuje się najdłuższy z 

dokładnością do 1 cm. 

 

 

 

3. Próba szybkości – bieg na odległość 20 m ze startu wysokiego 

 

Sprzęt: taśma miernicza, stoper, dwa pachołki. 

 

Sposób wykonania testu: Badany ustawia się na linii startu oznaczoną pachołkiem. W odległości 20 m od linii 

startu ustawiany jest drugi pachołek wyznaczający linię mety. Badany musi przebiec wyznaczoną trasę w jak 

najkrótszym czasie. Każde dziecko wykonuje próbę dwukrotnie, biegnąc indywidualnie. Czas próby mierzy się z 

dokładnością do 0,1 s. 

 

 

 

 

 

4. Próba zwinności – bieg „wahadłowy" 4x5 m z przenoszeniem klocka 
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Sprzęt: stoper, dwa klocki, taśma miernicza. 

 

Sposób wykonania testu: 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, podnosi jeden z klocków i 

biegnie z powrotem do linii startowej, gdzie pozostawia klocek w wyznaczonym miejscu. Taki podwójny kurs 

wykonuje jeszcze raz (klocków nie wolno rzucać).  Badane dziecko wykonuje próbę dwukrotnie. Czas wykonania 

mierzy się z dokładnością do 0,1 s. Za miarę zwinności przyjmuje się czas próby lepszej, tj. szybciej wykonanej. 

 

 

UWAGA ! 
• Na ogólną ocenę (maksymalnie 100 punktów) składa się suma punktów z czterech najlepszych prób. 

• Zaliczenie egzaminu sprawnościowego wiąże się z uzyskaniem sumy minimum 20 punktów z czterech 

prób sprawnościwych. 

• Kandydaci zdają egzamin z predyspozycji sprawnościowych w stroju sportowym. 

• Wymagane jest posiadanie zaświadczenia lekarskiego o zdolności do uprawiania sportu i zgodę rodzica na 

udział w testach. 

 

 

 

 
WYMAGANIA DLA KANDYDATÓW DO 

KLASY   CZWARTEJ SPORTOWEJ 

 
 

OPIS WYKONANIA PRÓB SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ – piłka siatkowa 
 
Za egzamin z predyspozycji sprawnościowych, pomiaru wysokości ciała oraz oceny eksperckiej można zdobyć 
w sumie maksymalnie 100 pkt. 
 

Zaliczenie egzaminu 
sprawnościowego 

wiąże się 
z uzyskaniem 
następującej liczby 
punktów: Wiek 

 
 

KLASA 

 
 
Liczba punktów - 
dziewczęta 

 
 
Liczba punktów - 
chłopcy 

7 lat Do klasy I SP   

8 lat Do klasy II SP   

9 lat Do klasy III SP   

10 lat Do klasy IV SP 20 20 

11 lat Do klasy V SP 40 35 

12 lat Do klasy VI SP 60 50 
13 lat Do klasy VII SP 20 20 

14 lat Do klasy VIII SP 35 40 

 

W przypadku, gdy kandydat osiągnie wynik pośredni pomiędzy dwoma wartościami z danej próby 
wpisujemy wynik punktowy niższy. 
 

UWAGA ! 
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 Na ogólną ocenę (maksymalnie 100 punktów) składa się suma punktów z 3 najlepszych 
prób plus punkty uzyskane z oceny eksperckiej. 

 Kandydaci zdają egzamin z predyspozycji sprawnościowych w stroju sportowym. 
 Wymagane jest posiadanie zaświadczenia lekarskiego o zdolności do uprawiania sportu 

i zgodę rodzica na udział w testach. 

 Każdorazowo bierzemy pod uwagę wiek kalendarzowy. 
 W przypadku dzieci z roczników młodszych punkty uzyskane dla wieku 

kalendarzowego przeliczamy proporcjonalnie do norm wieku docelowego. 
 

PRÓBY SPRAWNOŚCIOWE 
 

SKOK W DAL Z MIEJSCA. 
1. 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. 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. Z trzech wykonanych skoków notuje się najdłuższy z dokładnością 
do 1 cm. 
 
BIEG WAHADŁOWY. 
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 lub przez współćwiczących. W czasie wykonywania próby należy motywować 
uczniów do utrzymywania prędkości przez cały czas trwania próby. Podczas biegu, szczególnie podczas zwrotów, 
nie wolno podpierać się rękami o podłoże. Należy przeprowadzać próbę w takich warunkach i przy 
wykorzystaniu takiego obuwia, które zapobiegnie poślizgom. Próbę wykonuje się jeden raz. Wynik. Miarą próby 
jest czas potrzebny do wykonania pełnych pięciu cykli (pokonania łącznie 50 m) Pomiaru dokonuje się z 
dokładnością do 0, 1 sekundy. 
 

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. Jej długość powinna umożliwiać swobodne rozwinięcie optymalnej 
prędkości (od kilku metrów dla najmłodszych do kilkunastu dla starszej młodzieży). Nawierzchnia musi być 
równa. Dzieci i początkujący mają tendencję do nadmiernego wydłużania swoich rozbiegów, ponad swoje 
możliwości biegowe, co nie przekłada się na skuteczność rzutu. Dlatego niekiedy warto ograniczyć długość 
rozbieżni, np. stawiając płotek. Wpływa to także pozytywnie na organizację i bezpieczeństwo 
– dzieci oczekują na swoją kolej za „barierką”, a na rozbieżni znajduje się tylko jedna osoba, wykonująca rzut. 2) 
Linia wyrzutu jest linią prostą o szerokości 5 cm. 3) Pole rzutów nie musi być ograniczone z boku lub w kierunku 
rzutu, a jedynie linią wyrzutu od strony rozbieżni. Zatem piłka nie musi upaść wewnątrz jakiegoś wyznaczonego 
sektora rzutów. Naturalne granice stanowią tu rozmiary boiska lub in. terenu. Na polu rzutów w osi długiej 
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rozbieżni, pod kątem prostym do linii końcowej układa się taśmę mierniczą, obok której umieszcza się znaczniki 
odległości, np., co 5 m. Wielkość pola rzutów i długość taśmy mierniczej muszą być dostosowane do 
przewidywanych odległości uzyskiwanych przez zawodników. W przypadku najsprawniejszych dzieci i młodzieży 
są to rzuty nawet 60-metrowe i dalsze. 
Sprzęt: piłka palantowa 80 g – dla dzieci do 11 roku życia; 150 g – dla dzieci starszych; przynajmniej 3 sztuki. 
Miara odpowiedniej długości (20-100 m). 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 - oburącz, z zamachem od dołu lub od góry czy też bez 
zamachu, z miejsca lub z rozbiegu. Rzut uznaje się za nieważny w zasadzie tylko w jednym przypadku, – jeśli 
nastąpi dotknięcie jakąkolwiek częścią ciała linii lub pola rzutów. Pomiar odległości: Sędziowie mierzący 
odległość są równomiernie, co kilkanaście metrów rozstawieni w polu rzutów i obserwują lot piłki. Wynik 
odczytuje ten sędzia, który znajduje się najbliżej upadającej piłki. Sędzia ustala miejsce upadku piłki. Potem 
ocenia wzrokowo odległość po kątem prostym względem rozłożonej miary. Jeśli piłka spadła w dość dużej 
odległości od miary, należy do niej podejść w celu prawidłowego odczytu. Przy pomiarze bierze się pod uwagę 
najbliższe miejsce zetknięcia się piłki z polem rzutów. Wymagana przepisami dokładność pomiaru wynosi 0, 5 m. 
 
ZASIĘG W WYSKOKU OBUNÓŻ Z ROZBIEGU 
Warunki przeprowadzenia próby: najlepiej w sali gimnastycznej lub w innym miejscu na równym i suchym 
podłożu 

Sprzęt: miara/taśma z podziałką ok. 60 cm zawieszoną lub przyklejoną na ścianie, koszu. 

Sposób wykonania: Badany staje w niewielkiej odległości (2-4 m) od zawieszonej taśmy. Wykonuje rozbieg 
zakończony półprzysiadem z zamachem ramion i skacze w górę z odbicia obunóż z jednoczesnym wyciągnięciem 
ramienia zamachowego w celu dotknięcia taśmy jak najwyżej. Wynik: 
z trzech wykonanych skoków ustala się najwyższy w centymetrach. Przed wykonaniem trzech skoków 
mierzonych, badany wykonuje dwa skoki próbne 
 
RZUT PIŁKĄ LEKARSKĄ OBURĄCZ W PRZÓD ZNAD GŁOWY – 2 kg 
Warunki przeprowadzenia próby: rzutnia składa się z linii wyrzutu oraz pola rzutów. Próbę można wykonywać 
w sali gimnastycznej lub w innym miejscu na równym i suchym podłożu 

Sprzęt: miara/taśma z przytwierdzona/przyklejona do podłoża/parkietu; piłki lekarskie 2 kg. 

Sposób wykonania: Badany staje w niewielkim rozkroku, przodem do kierunku wykonania rzutu. Rzut 
wykonywany jest piłką trzymaną oburącz znad głowy. Sposób pomiaru odległości podobny jak w rzucie piłeczką 
palantową. Dokładność pomiaru-10 cm. Wynik: z trzech wykonanych rzutów ustala się najdłuższy w 
centymetrach. 
 

OCENA ZWINNOŚCI: T- TEST 
Warunki przeprowadzenia próby: Próbę można wykonywać w sali gimnastycznej lub w innym miejscu na 
równym i suchym podłożu 

Sprzęt: pachołki, miara, stoper. Komenda rozpoczęcia biegu wyznacza również początek pomiaru czasu. 

Sposób wykonania: ustawienie pachołków w kształcie litery „T” 
Zawodnik stojący przy pachołku A na sygnał „start” biegnie do pachołka B (10 m.) po dotknięciu pachołka B 
zawodnik zmienia kierunek i krokiem odstawno - dostawnym porusza się do pachołka C lub D (odległość 
pomiędzy B i C oraz B i D to 5 m.); po dotknięciu ręką wybranego pachołka( np. C) zawodnik przemieszcza się 
dalej krokiem obronnym do przeciwległo pachołka, (gdy zawodnik wybrał C następnym punktem jest D) i po 
dotknięciu ręką poruszając się dalej tak samo i wraca do pachołka B; po dotknięciu pachołka B zmienia formę 
ruchu i poruszając się tyłem wraca do pachołka A. Po zakończeniu biegu wynik ze stopera należy zapisać. 
Dokładność pomiaru 0, 05 sek. 
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- 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 oburącz dolnym i górnym na przemian. Odbicia rozpoczynamy od podrzutu 
oburącz dołem nad sobą do odbić oburącz górą, potem oburącz dołem itd. na przemian. 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. technika odbicia sposobem oburącz dolnym (lub chwyty i wyrzuty w klasach młodszych). 
3. ciągłość odbicia (im dłuższy czas tym lepiej). 
4. zachowanie naprzemienności odbić (sposobem oburącz górnym i dolnym). 
5. koordynacja odbić i ewentualnie przemieszczanie się. 

Ocenie od 1 do 5 punktów podlega każdy wyżej wymieniony element osobno (razem maksymalnie 25 

punktów). 

 


