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Testy sprawnościowe dla kandydatów do klasy sportowej 
I gimnazjum. 

 
 
Obszary diagnostyczne w przygotowaniu motorycznym 
 

• Mi ęśnie brzucha 

 

Skłony w przód z leżeniem tyłem. 

Cel: Ocena siły mięśni brzucha. 

Przebieg: Badany leży na macie z rozstawionymi na szerokość 30 cm stopami i kolanami 
ugiętymi pod kątem prostym. Ręce splecione na karku. Testowanemu pomaga partner, który 
przytrzymuje stopy tak, aby me odrywały się od podłoża. Na sygnał "start" badany wykonuje 
skłony w przód dotykając łokciami kolan następnie wraca do pozycji wyjściowej. 

Czas wykonania: 30 sekund. 

Wynik: Próba wykonywana jest 1 raz. Notowana jest ilość wykonanych skłonów w ciągu 30 
sekund. 

Sprzęt, pomoce: Mata, materac, stoper. Arkusz z listą badanych uczestników. 

Uwagi: Badanego nie dyskwalifikuje się w wypadku, gdy robi dłuższe przerwy w czasie 
wykonywania skłonów. 

 

• Szybkość 

 

Bieg na 50 m. 

Cel: Ocena szybkości. 

Przebieg: Na sygnał "na miejsca" testowany staje nogą wykroczną przed linią startową w 
pozycji startowej wysokiej (nie stosuje się startu niskiego). Następnie na sygnał "start" 
biegnie jak najszybciej do mety. 

Wynik: Czas mierzy się z dokładnością do 1/10 sekundy. Liczy się wynik lepszy z dwóch 
wykonanych prób. 

Sprzęt, pomoce: Stoper. Arkusz z listą badanych uczestników. 
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• Bieg „po kopercie – zygzakiem”. 

Cel: Próba oceny koordynacji ruchowej. 

Przebieg: Start odbywa się z pozycji wysokiej na sygnał z punktu A – „Start”. Ćwiczący 
obiega kolejno punkty B,C,D,E,C,A, w których winny znajdować się stojaki – chorągiewki o 
wysokości 150 cm. Próba kończy się w momencie dotknięcia chorągiewki w punkcie A po 
trzykrotnym pokonaniu w/w trasy biegu (Ryc. 1). 

Wynik: Ocenie podlega najkrótszy czas pokonania trasy. 

Sprzęt, pomoce: Stoper, chorągiewki. Arkusz z listą badanych uczestników. 

Uwagi: Punkty A,B,D,E tworzą prostokąt o bokach 3 i 5 metrów. 

 

 

Ryc. 1 

• Gibkość 

 

Skłon tułowia w przód. 

Cel: Ocena gibkości. 

Przebieg: badany staje na taborecie tak, aby palce stóp były równo z krawędzią, stopy 
złączone, nogi proste w kolanach - z tej pozycji skłon w dół tak, aby dosięgnąć palcami jak 
najniżej podziałki centymetrowej poniżej krawędzi taboretu - utrzymanie tej pozycji przez 2 s 
(Ryc. 2). 

Wynik: Pomiar z dokładnością do 1 cm. Liczy się najlepszy wynik z dwóch kolejnych 
skłonów. 

Sprzęt, pomoce: taboret, skrzynia – z podziałką. Arkusz z listą badanych uczestników. 

Uwagi: Badanego nie dyskwalifikuje się w wypadku, gdy robi dłuższe przerwy w czasie 
wykonywania skłonów. 
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Ryc. 2 

 
 
 
 
 
 

Dyscyplina-tenis ziemny. Ćwiczenia uzgodnione z PZT 
(zajęcia będą odbywać się na korcie) 

 
 
1 Cel : Próba oceny techniki biegu i koordynacji 
   
 Przebieg : Rakieta tenisowa położona na środku kortu. Piłeczki tenisowe rozłożone na korcie 
w skrajnych punktach kar serwisowych. Zawodnik po gwizdku trenera stara się pozbierać 
piłeczki jak najszybciej na główkę rakiety. 
 
Wynik  : Czas wykonania na który składają się dwie próby 
 
2 Bieg wahadłowy: 
 
Cel: szybkość i koordynacja 
 
Przebieg: Rakieta tenisowa położona na linii serwisowej. Zawodnik startuje do czterech 
piłeczek rozłożonych po linii prostej  w stronę  siatki. Każda piłeczkę odkłada  pojedynczo na 
główkę rakiety 
 
Wynik : Czas wykonania na który składają się dwie próby 
 
 
3. Mini turniej tenisa - turniej rozgrywany jest na kara serwisowe do sześciu pkt systemem 
brazylijskim( do dwóch przegranych) 
 
Cel: Celem turnieju jest wyselekcjonowanie młodzieży chętnej do rozwijania swoich 
umiejętności w zakresie dyscypliny sportowej tenis ziemny 
 


