
 

Zasady prowadzenia testu sprawnościowego do klas sportowych 

TEST SPRAWNOŚCIOWY DO I KLASY SPORTOWEJ 

1. Czas biegu na 20 m ze startu wysokiego. 

2.  Czas biegu na 250 m. 

3. Długość rzutu piłeczką palantową jednorącz (powyżej barku) z miejsca. 

4. Długość skoku w dal z rozbiegu. Egzekwowane odbicie z jednej nogi, lądowanie na 

obydwie do piaskownicy. 

5. Długość skoku w dal z miejsca, z odbicia obunóż i lądowaniem na materac. 

6. Długość rzutu piłką lekarską – 1 kg z miejsca, zza głowy, do przodu nad poprzeczką 

umieszczoną na wysokości głowy dziecka w odległości ok. 1,5 m od ćwiczącego. 

7. Czas biegu wahadłowego 4 x 5 m z przenoszeniem 2 klocków z linii końcowej na linię 

startu. 

O kwalifikacji dziecka do klasy  sportowej decyduje suma punktów uzyskanych z prób 

sprawności fizycznej (tabela). 

TABELA 1. DLA 7 LATKÓW - DZIEWCZĘTA I CHŁOPCY 

 

 

 

 

 

Lp. Konkurencja  

Punktacja 

„1” „2” „3” „4” 

Wynik 

1. Bieg na 20 m 4.50   4.30  4.10  3.90 

2. Bieg na 250 m 1.20   1.15  1.10   1.05 

3. Rzut p. palantową 7  11 15 18 

4. Skok w dal z rozbiegu 1.90  2.10 2.30 2.45 

5. Skok w dal z miejsca 1.00  1.15 1.30 1.40 

6. Rzut piłką lekarską – 1 kg 3.00  3.50 4.00 4.50 

7. Bieg wahadłowy 4x5m 8.90  8.60 8.30 8.00 



 

TABELA 1. DLA 6 LATKÓW - DZIEWCZĘTA I CHŁOPCY  

 

TEST SPRAWNOŚCIOWY DO IV KLASY SPORTOWEJ 

1. BIEG ZWINNOŚCIOWY (4 x 10m) 

Wykonanie: 

Na sygnał „na miejsca” dziecko staje na linii startu. Na komendę „start” biegnie do drugiej linii 

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

woreczek ( woreczek nie może być rzucony). Następnie biegnie po drugi woreczek i wracając 

kładzie go ponownie w półkolu. Wtedy następuje zatrzymanie a czasu a uzyskany wynik  

w sekundach przekłada się na liczbę punktów. Test wykonywany jest dwukrotnie. Pod uwagę 

brany jest lepszy uzyskany przez ucznia wynik 

 

 

 

Lp. Konkurencja  

Punktacja 

„1” „2” „3” „4” 

Wynik 

1. Bieg na 20 m 4.80   4.60  4.40  4.20 

2. Bieg na 250 m 1.25  1.20  1.15  1.10 

3. Rzut p. palantową 6 9 12 15 

4. Skok w dal z rozbiegu 1.70  1.90 2.10 2.30 

5. Skok w dal z miejsca 0.90  1.05 1.20 1.30 

6. Rzut piłką lekarską – 1 kg 2.80  3.20 3.50 3.80 

7. Bieg wahadłowy 4x5m 9.20  8.90 8.60 8.30 



 

2. BIEG WYTRZYMAŁOŚCIOWY 100 m 

Wykonanie: 

Bieg okólny na hali sportowej. Po przekroczeniu linii mety następuje zatrzymanie czasu  

a uzyskany przez ucznia wynik w sekundach przekłada się na linię punktów. Test wykonywany 

jest dwukrotnie. Pod uwagę brany jest lepszy uzyskany przez ucznia wynik 

 

3. 

3. SKOK W DAL Z MIEJSCA 

Wykonanie: 

Uczeń z wyznaczonej linii wykonuje skok w dal obunóż z miejsca z lądowaniem na obie nogi. 

Pomiar dokonywany jest z miejsca skoku do miejsca gdzie pięty dziecka zetknęły się z 

podłożem. Test wykonywany jest dwukrotnie. Pod uwagę brany jest lepszy uzyskany przez 

ucznia wynik 
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4. RZUT PIŁECZKĄ PALANTOWĄ 

Wykonanie: 

Uczeń z rozbiegu przodem wykonuje rzut piłeczką palantową sprzed wyznaczonej linii. Pomiar 

dokonywany jest na podstawie odległości od linii do miejsca gdzie piłeczka pierwszy raz 

zetknęła się z podłożem. Test wykonywany jest dwukrotnie. Pod uwagę brany jest lepszy 

uzyskany przez ucznia wynik. 

 

 

5. RZUT PIŁKĄ LEKARSKĄ ZNAD GŁOWY W PRZÓD. 

Wykonanie: 

Uczeń staje przodem przed wyznaczoną linią pomiarową, która oznacza początek strefy rzutu i 

wykonuje rzut piłką lekarską 1kg w przód zza głowy. Uzyskany wynik w centymetrach 

przekłada się na liczbę punktów. Test wykonywany jest dwukrotnie. Pod uwagę brany jest 

lepszy uzyskany przez ucznia wynik 

 



 

 

WYNIKI 

W każdej konkurencji uczeń otrzymuje punkty. Maksymalnie 20p za każdą wykonaną 

konkurencję. O miejscu decyduje liczba zdobytych punktów. 
 

 

 


