
TEST SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ  DO KLASY  SPORTOWEJ
O PROFILU PIŁKI NOŻNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 6  

W GDYNI OBŁUŻU

Kandydaci  przystępujący  do  testów  sprawnościowych  zobowiązani  są  do  posiadania
stroju sportowego jak w przypadku zajęć wychowania fizycznego: koszulka, spodenki,
obuwie halowe oraz buty na boisko ze sztucznej nawierzchni.

I. Sprawność ogólna. 

1. Próba wytrzymałości – bieg wahadłowy 4x10m. - (max. 10 punktów)

Wykonanie: na sygnał – start z pierwszego zaznaczonego pachołka – bieg do drugiego 
pachołka oddalonego o 10 metrów, obiegnięcie go i bieg z powrotem do pierwszego 
pachołka.  Pomiar dokonywany jest ręcznie z dokładnością  do 0,01 s, zalicza się lepszy 
wynik w dwóch próbach. 

2.Próba szybkości – bieg na odcinku 20 m. - ( max. 10 punktów)

Wykonanie: na sygnał bieg na odcinku 20 m ze startu wysokiego. Pomiar dokonywany 
jest z dokładnością do 0,01 s, liczy się lepszy wynik z dwóch prób. 

3.Próba skoczności (mocy) – skok w dal z miejsca. - (max. 10 punktów)

Wykonanie: ustawienie w miejscu odbicia w małym rozkroku – zamach ramion – skok z 
odbicia obunóż jak najdalej. Próba wykonywana dwukrotnie, lepszy wynik jest 
odnotowywany z dokładnością do 1 cm. 

4.Próba zwinności – bieg po kopercie 5 x 3metra. - (max. 10 punktów)

Wykonanie:  na wybranym miejscu oznaczonym pachołkami 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 pachołki bez dotykania ich. Bieg w ten sposób 
wykonywany jest trzykrotnie. Po trzeciej rundzie dotknięcie pachołka A powoduje 
zatrzymanie stopera przez osobę mierzącą. Próba wykonywana jest tylko raz.

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

II. Test sprawności specjalnej.

Kandydaci do klasy sportowej o profilu piłki nożnej zostają  podzieleni na drużyny            
i rozgrywają test mecz między sobą na sali gimnastycznej lub boisku typu „ orlik” ze 
sztucznej nawierzchni. W czasie gry trenerzy oceniają umiejętności piłkarskie, 
zaangażowanie w grze oraz sposób poruszania się po boisku.Ocena trenera 10 punktów

Czas gry jest uzależniony od ilości kandydatów.   


