
KRYTERIA WRAZ Z OKRESLONA LICZBNĄ PUNKTÓW 

NA ETAPIE POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO 

DLA ODDZIAŁÓW SPORTOWYCH KLAS CZWARTYCH 

SZKOŁY PODSATWOWEJ NR 3 IM. JANA PAWŁA II W MYŚLENICACH 

 

Dyrektor Szkoły powołuje Komisje Rekrutacyjną, której zadaniem jest przeprowadzenie testu 

sprawności fizycznej kandydatów do oddziałów sportowych szkoły. Celem testów jest 

obiektywne stwierdzenie ogólnych i specjalnych umiejętności ruchowych dzieci, które 

wykazują zainteresowania sportowe i chcą doskonalić swoje umiejętności w oddziałach 

sportowych.  

 

Zestaw testów sprawności fizycznej do klasy o profilu piłka nożna. 

 

MIEJSCE: 

1. Boisko typu ORLIK lub sala gimnastyczna (warunki przeprowadzanych testów muszą 

być jednakowe dla wszystkich kandydatów). 

2. Ilość członków Komisji 

 minimum 2 osoby na testy techniczno-motoryczne 

 minimum 1 osoba na zespół (gra) 

 

KOLEJNOŚĆ TESTÓW: 

1. Test zwinności (4x10 m.) 

2. Test mocy (skok w dal z miejsca) 

3. Technika specjalna (prowadzenie piłki) 

4. Gra 

 ocena umiejętności w czterech obszarach 

 zaangażowanie w grę w ataku 

 zaangażowanie w grę w grę w obronie 

 współpraca w zespole 

 decyzyjność (podania, strzały, drybling) 

 

 

 

 



I. TEST ZWINNOŚCI 

 

1. Bieg sprinterski na dystansie 4x10 metrów. 

2. Start z pozycji stojącej. 

3. Początek po sygnale dźwiękowym. 

4. Do punktacji bierze się czas lepszego biegu. 

5. Stoper włączamy po minięciu linii mety. 

6. Max. 20 punktów (tabelka) 

 

Ocena Punktacja Czas 

Bardzo dobra 20 5” i mniej 

Dobry 15 5,01” – 5,4” 

Przeciętna 10 5,41” – 5,6” 

Słaba 5 5,61” – 5,8” 

Bardzo słaba 1 5,81” i więcej 

 

II. TEST MOCY 

 

1. Skok w dal z miejsca obunóż z pozycji stojącej. 

2. Testowany zawodnik staje za linią, po czym z jednoczesnego odbijania odbicia 

obunóż wykonuje skok w dal na odległość. 

3. Skok mierzony w cm wykonuje się dwukrotnie. 

4. Liczy się wynik skoku lepszego. 

5. Długość skoku zawarta jest pomiędzy linią odbicia a pierwszym śladem pięt. 

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

7. Max. 10 punktów (tabelka). 

 

Ocena Punktacja Czas 

Bardzo dobra 10 180 cm i więcej 

Dobry 8 142 cm – 179 cm 

Przeciętna 6 105 cm – 141 cm 

Słaba 4 67 cm – 104 cm  

Bardzo słaba 2 66 cm  i mniej 



III. PROWADZENIE PIŁKI 

 

1. Zawodnik ma za zadanie przeprowadzić piłkę jak najszybciej z linii startu dookoła 

tyczek A, B, C i D do linii mety. 

2. Zawodnik startuje na sygnał dźwiękowy. 

3. Czas jest zatrzymywany w momencie, gdy kandydat przekroczy linię mety. 

4. Próbę zawodnik wykonuje 1 raz. 

5. W przypadku zawodnika lewonożnego próbę wykonujemy od linii mety do linii startu. 

6. Odległość między tyczkami wynosi 9 metrów. 

7. Max. 10 punktów (tabelka) 

 

Ocena Punktacja Czas 

Bardzo dobra 10 19” i mniej 

Dobry 8 19,01” – 24,01” 

Przeciętna 6 24,02” – 25,05” 

Słaba 4 25,06” – 28,05” 

Bardzo słaba 2 28,06” i więcej 

 

 

IV. GRA 

 

1. Wymiary boiska Orlik (20 m x 35 m). 

2. Składy 4 osobowe, gra 4/4. 

3. Czas gry to 8 minut. 

4. Ilość gier maksimum 4, minimum 2. 

5. Przerwa pomiędzy meczami 5 minut. 

6. Oceniane elementy: 

 zaangażowanie w grę w ataku, 

 zaangażowanie w grę w obronie, 

 współpraca z kolegami, 

 decyzyjność (podania, strzał, drybling). 

7. Za każdy element max. 15 pkt. 

8. Max. 60 punktów. 



Ocena Punktacja 

Doskonała 15 

Bardzo dobra 12-14 

Dobra 9-11 

Przeciętna 6-8 

Słaba 3-5 

Bardzo słaba 1-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Mistrz dryblingu  

 
 
 
Zadanie:  
Start ze stojącej piłki z linii startu. Kierunek biegu jest wyznaczony przez tor. Prowadzimy piłkę 
pomiędzy tyczkami. Następnie zagrywamy piłkę wewnętrzną częścią stopy o ławkę i przyjmujemy ją 
w kierunku dalszego biegu. Omijamy kolejne dwie tyczki, po czym prowadzimy piłkę jak najszybciej 
pomiędzy pachołkami. Dalej zagrywamy piłkę wewnętrzną częścią stopy przez bramkę, sami ją 
obiegając (z lewej lub prawej strony), w taki sposób aby przejąd ją za bramką, ale przed linią mety. W 
przeciwnym razie próba nie zostanie zaliczona.  
Przeprowadzenie:  
Kierunek biegu musi byd zgodny z rysunkiem (patrz wyżej)  
Jeśli uczestnicy nie zachowają poprawnego kierunku biegu, próba nie zostanie zaliczona. Nie zostanie 
ona również zaliczona w momencie, gdy dwiczący nie zdoła przejąd piłki przed linią mety. Osoba 
nadzorująca poprawne przeprowadzenie próby, jest odpowiedzialna za pomiar czasu.  
Punktacja: 

• 1-17    sek.  6 pkt      
• 18-21  sek.            5 pkt     
• 22-25  sek.  4 pkt 
• 26-29  sek.            3 pkt 
• 30-33  sek.            2 pkt 
• 34-37  sek.            1 pkt 
• >37   sek. 0 pkt 

Czas zawsze zaokrąglamy do pełnych sekund (np. 21,9 sek. zaokrąglamy do 21 sekund). 
 
 
 
 
 
 



7. Mistrz krótkich podao  

 
 
Zadanie:  
Dwiczący musi przez 30 sekund zagrad jak najwięcej razy piłkę o ławkę (wewnętrzną częścią stopy!)  
Przeprowadzenie:  

• Każdy kontakt piłki z ławką zaliczany jest jako punkt, nawet gdy piłka nie wróci za linię 
początkową (wskazówka: piłkę można przeprowadzid z powrotem za linię), 

• Odbitą od ławki piłkę można przyjąd lub zagrad bezpośrednio z tzw. „pierwszej piłki”. Odbitej 
piłki nie wolno łapad w ręce, 

• Przy zagrywaniu piłki nie wolno przekroczyd linii początkowej. W przeciwnym razie takie 
zagranie nie zostanie zaliczone. Trzeba tego obowiązkowo i konsekwentnie przestrzegad, 

• Tylko w przypadku gdy piłka przeleci nad ławką lub z jej boku, można skorzystad z piłki 
rezerwowej, 

• Dwie piłki rezerwowe leżą na linii początkowej w rogach pola gry. Tylko zawodnik 
przeprowadzający próbę może wziąd piłkę rezerwową (wskazówka: trener, opiekun lub 
osoby czekające na swoją kolej nie podają piłki rezerwowej dwiczącemu), 

• Osoba nadzorująca poprawne przeprowadzenie próby mierzy czas (wskazówka: na tej stacji 
przydatna byłaby druga osoba nadzorująca próbę, która skupiałaby się na poprawnym 
wykonywaniu podao – dwiczący nie może przekroczyd przy zagraniu linii początkowej). 

Punktacja: 
• Każde poprawne zagranie (wewnętrzną częścią stopy, sprzed linii początkowej), które trafi w 

ławkę (nawet w kant, pod warunkiem, ze piłka odbije się).  

Lp. Próba 
Punktacja 

6 5 4 3 2 1 

1 Żonglerka piłki nogą (liczba powtórzeo) 20 18 16 15 13 10 

2 Żonglerka piłki głową (liczba powtórzeo) 7 6 5 4 3 2 

3 Uderzenie do celu (liczba powtórzeo) 6 5 4 3 2 1 

4 Strzał do bramki (liczba punktów) 20 18 15 13 11 10 

5 Uderzenie piłki na odległośd (m) 25 22 20 18 16 15 

6 Mistrz dryblingu (sek) 1-21 22-25 26-29 30-33 34-37 37 

7 Mistrz krótkich podao (ilośd odbid x 3) 54 53-43 42-34 33-25 24-16 15 



W każdej próbie można było zdobyd od 0 do 6 punktów. Na wynik koocowy składała się suma 
punktów zdobytych w każdej z  prób, maksymalnie zawodnik mógł zdobyd 42 punkty.  Test 
sprawności specjalnej stanowił częśd procedury naboru do klas o poszerzonym  programie nauczania 
wychowania fizycznego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ZESTAW PRÓB SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ OBOWIĄZUJĄCYCH PRZY 

NABORZE DO KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

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), 

• 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, 

6. 3 pkt. Wyłowienie przedmiotu z dna o głębokości 1-1,2 m. 

 

Poślizg na piersiach na odcinku 5m: 

• 0pkt. brak podjęcia próby poślizgu na piersiach, 

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

• 2pkt. poślizg na piersiach do 5 m, 

• 3pkt. poślizg na piersiach powyżej 5 m. 

7. Poślizg na grzbiecie na odcinku 5m: 

• 0pkt. brak podjęcia próby poślizgu na grzbiecie, 

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

• 2pkt. poślizg na grzbiecie do 5 m, 



makaron) 

makaron) 

makaron) 

makaron) 

• 3pkt. poślizg na grzbiecie powyżej 5 m. 

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

• 0pkt. brak podjęcia próby, 

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

na odc. 10m, 

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

na odc. 15m, 

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

• 5pkt. 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, na 

odc.10m, 

2 pkt. przepłynięcie nogami do kraula na piersiach z przyborem (deska, na 

odc. 15m, 

3 pkt. przepłynięcie nogami do kraula na piersiach z przyborem (deska, na 

odcinku 25 m. 

5 pkt. przepłynięcie nogami do kraula na piersiach z przyborem (deska, 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. 

• 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 / 

1. Szybkość: bieg na odcinku 25 m, pomiar czasu (s) 0-10 pkt 

a) wykonanie 

Na sygnał "na miejsca" testowany staje noga wykroczna za linia startowa w pozycji 

startowej wysokiej (nie stosuje się startu niskiego). Następnie na sygnał "start" biegnie 

jak najszybciej do mety. 

b) pomiar 

Czas mierzy się z dokładnością do 1/10 sekundy. 

c) uwagi 

Na każdego badanego przypada jeden mierzący czas. Bieżnia powinna być prosta, 



powinna posiadać tory, oraz znajdować się w dobrym stanie. Próby należy 

przeprowadzać w dobrych warunkach atmosferycznych - względnie bezwietrznych i 

przy optymalnej temperaturze powietrza. 

d) sprzęt i pomoce 

stoper, lista 

badanych. 

 

2. 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 wracaj ąc 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. 

Ilość punktów Dziewczęta chłopcy 

10 Poniżej 8,5 s poniżej 8,0 s 

9 8,5 - 9,0 s 8,0 - 8,5 s 

8 9,0 - 9,5 s 8,5 - 9,0 s 

7 9,5 - 10,0 s 9,0 - 9,5 s 

6 10,0 - 10,5 s 9,5 - 10,0 s 

5 10,5 - 11,0 s 10,0 - 10,6 s 

4 11,0 - 11,5 s 10,6 - 11,2 s 

3 11,5 - 12,1 s 11,2 - 11,8 s 

2 12,1 - 12,7 s 11,8 - 12,4 s 

1 12,7 - 13,3 s 12,4 - 13,0 s 

0 powyżej 13,3 powyżej 13,0 s 
 



 

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

a) wykonanie 

Testowany staje za linia, po czym z jednoczesnego odbicia obunóż wykonuje skok w 

dal na odległość, do piaskownicy lub na materac. 

b) 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 

 

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 
 

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 
 



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

a) 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. 

b) 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. 

 

  

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 
 



5. Gibkość: 

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

a) 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. 

b) pomiar 

Próbę wykonuje się dwukrotnie, wynik odczytywany jest w cm 

c) 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. 

d) 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 
 



Zasady rekrutacji :  

1. Do czwartej klasy sportowej o profilu piłki siatkowej może uczęszczad uczeo, który:  
1/ w roku rozpoczęcia nauki w klasie czwartej ukooczył lub ukooczy 9 lub 10 lat ( rocznik 
2008 lub 2009);  
2/ posiada bardzo dobry stan zdrowia, potwierdzony orzeczeniem lekarskim wydanym przez 
lekarza sportowego . Do egzaminu rekrutacyjnego wystarczy orzeczenie lekarza 
podstawowej opieki zdrowotnej;  
3/ sprawdzenie podao z oświadczeniami Rodziców/ prawnych Opiekunów  
4/ uzyskał pozytywne wyniki próby sprawności fizycznej na warunkach ustalonych przez 
Polski Związek Piłki Siatkowej;  
 
2. Zakres próby sprawności fizycznej:  
 Każdy kandydat poddany zostanie następującym próbom zgodnym z zaleceniami Polskiego 

Związku Piłki Siatkowej:  

ZESTAW PRÓB SPRAWNOSCI FIZYCZNEJ OBOWIĄZUJĄCYCH PRZY NABORZE DO KLASY IV 

SZKOŁY PODSTAWOWEJ O PROFILU PIŁKI SIATKOWEJ OPRACOWANE PRZEZ PZPS 

1. Skok w dal z miejsca  

2. Bieg wahadłowy 10 x 5 m.  

3. Rzut piłeczką palantową 

SZCZEGÓŁOWY OPIS TESTÓW SPRAWNOŚCIOWYCH 

Skok w dal z miejsca 

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 kooczyn górnych dołem w tył, po czym wykonuje wymach rąk 
w przód z równoczesnym energicznym odbiciem obunóż, skacze jak najdalej. W czasie 
wykonywania próby należy zwrócid uwagę na poprawnośd ustawienia stóp. W żadnej fazie 
odbicia, nie powinny one przekraczad wytyczonej linii. Długośd 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 1cm. 

 

Bieg wahadłowy 10x5 metrów 

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 pięd 
razy. Każdy nawrót wykonywany przez dwiczącego jest głośno liczony przez nauczyciela lub 
przez współdwiczących. W czasie wykonywania próby należy motywowad uczniów do 
utrzymywania prędkości przez cały czas trwania próby. Podczas biegu, szczególnie podczas 



zwrotów, nie wolno podpierad się rękami o podłoże. Należy przeprowadzad 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 O, 1sekundy. 

Rzut piłeczką palantową 

Sposób wykonania: Rzut ważny i rzut nieważny. 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 byd trzymana w dłoni, ale sposób 
wykonania rzutu jest dowolny- lewą lub prawą ręką, 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. U małych dzieci, może zdarzyd się sytuacja, gdy piłka wymyka się z dłoni podczas 
rzutu i spada na rozbieżnię lub teren obok rozbieżni, nie osiągając pola rzutów. Taki rzut 
należy uznad za nieodbyty i ponowid go. Jeśli nie nastąpiło przekroczenie linii, decyzję o 
ważności/nieważności rzutu można podjąd dopiero po opuszczeniu rozbieżni przez 
zawodnika. Pomiar odległości: Sędziowie mierzący odległośd są równomiernie, co kilkanaście 
metrów rozstawieni w polu rzutów i obserwują lot piłki. Rozstawienie wzdłuż całego pola jest 
bardzo ważne i ułatwia sprawny odczyt wyników, ponieważ z reguły uzyskiwane odległości są 
bardzo zróżnicowane. Wynik odczytuje ten sędzia, który znajduje się najbliżej upadającej 
piłki. Sędzia ustala miejsce upadku piłki. Potem ocenia wzrokowo odległośd po kątem 
prostym względem rozłożonej miary. Jeśli piłka spadła w dośd dużej odległości od miary, 
należy do niej podejśd w celu prawidłowego odczytu. Przy pomiarze bierze się pod uwagę 
najbliższe miejsce zetknięcia się piłki z polem rzutów. Wymagana przepisami dokładnośd 
pomiaru wynosi 0,5 m. 

4.Zasady uzyskiwania punktów:  
Kandydat otrzymuje punkty za wykonanie sprawdzianów oraz za wzrost. Za egzamin z 
predyspozycji sprawnościowych i pomiaru wysokości ciała można zdobyd maksymalnie 400 
pkt. Zaliczenie egzaminu sprawnościowego (łącznie pomiaru wysokości ciała oraz trzech 
prób) wiąże się z uzyskaniem 140 pkt. W przypadku, gdy kandydat osiągnie wynik pośredni 
pomiędzy dwoma wartościami z danej próby wpisujemy wynik punktowy niższy.  
W przypadku gdy uczeo lub uczennica rozpoczęli naukę wcześniej (niż w wieku 7 lat), należy 
zmniejszyd kryterium punktowe o 30 pkt. za każdy rok.  
Ze względu na fakt, iż w piłce siatkowej preferowane są dzieci późno dojrzewające, które 
mogą w trakcie naboru do klas siatkarskich we wczesnym etapie szkolenia osiągad niższe 
wyniki w próbach sprawnościowych i w kryterium wysokości ciała oraz ze względu na pozycje 
na boisku w zespole, dopuszcza się możliwośd (do decyzji Organu Prowadzącego szkołę) 
przyjęcia do klasy sportowej uczniów, którzy osiągną niższe wyniki niż podane w powyższej 
tabeli pod warunkiem, że średnią liczbą punktów zdobytych przez wszystkich kandydatów do 
danej klasy wynosi przynajmniej liczbę punktów przewidzianą w tabeli dla danej klasy (np. 
średnia liczba punktów dla IV-ej klasy szkoły podstawowej to 140 p-ów). 
 

 

 

 

 



 

 

 

WYNIKI PRÓB SPRAWNOŚCIOWYCH OPRACOWANE PRZEZ PZPS 

Punkty Wzrost 
Skok w dal z 

miejsca 
Rzut p. 

palantową 

Bieg 
wahadłowy 

10 x 5m 

  [cm] [cm] [m] [s] 

1 138,0 85 10,0 22,80 

2 138,5 87 10,5 22,75 

3 139,0 88 11,0 22,70 

4 139,5 90 11,5 22,65 

5 140,0 91 12,0 22,60 

6 140,5 93 12,5 22,55 

7 141,0 94 13,0 22,50 

8 141,5 96 13,5 22,45 

9 142,0 97 14,0 22,40 

10 142,5 99 14,5 22,35 

11 143,0 100 15,0 22,30 

12 143,5 102 15,5 22,25 

13 144,0 103 16,0 22,20 

14 144,5 105 16,5 22,15 

15 145,0 106 17,0 22,10 

16 145,5 108 17,5 22,05 

17 146,0 109 18,0 22,00 

18 146,5 111 18,5 21,95 

19 147,0 112 19,0 21,90 

20 147,5 114 19,5 21,85 

21 148,0 115 20,0 21,80 

22 148,5 117 20,5 21,75 

23 149,0 118 21,0 21,70 

24 149,5 120 21,5 21,65 

25 150,0 121 22,0 21,60 

26 150,5 123 22,5 21,55 

27 151,0 124 23,0 21,50 

28 151,5 126 23,5 21,45 

29 152,0 127 24,0 21,40 

30 152,5 129 24,5 21,35 

31 153,0 130 25,0 21,30 

32 153,5 132 25,5 21,25 

33 154,0 133 26,0 21,20 

34 154,5 135 26,5 21,15 

35 155,0 136 27,0 21,10 

36 155,5 138 27,5 21,05 

37 156,0 139 28,0 21,00 

38 156,5 141 28,5 20,95 

39 157,0 142 29,0 20,90 

40 157,5 144 29,5 20,85 

41 158,0 145 30,0 20,80 

42 158,5 147 30,5 20,75 

43 159,0 148 31,0 20,70 



44 159,5 150 31,5 20,65 

45 160,0 151 32,0 20,60 

46 160,5 153 32,5 20,55 

47 161,0 154 33,0 20,50 

48 161,5 156 33,5 20,45 

49 162,0 157 34,0 20,40 

50 162,5 159 34,5 20,35 

51 163,0 160 35,0 20,30 

52 163,5 162 35,5 20,25 

53 164,0 163 36,0 20,20 

54 164,5 165 36,5 20,15 

55 165,0 166 37,0 20,10 

56 165,5 168 37,5 20,05 

57 166,0 169 38,0 20,00 

58 166,5 171 38,5 19,95 

59 167,0 172 39,0 19,90 

60 167,5 174 39,5 19,85 

61 168,0 175 40,0 19,80 

62 168,5 177 40,5 19,75 

63 169,0 178 41,0 19,70 

64 169,5 180 41,5 19,65 

65 170,0 181 42,0 19,60 

66 170,5 183 42,5 19,55 

67 171,0 184 43,0 19,50 

68 171,5 186 43,5 19,45 

69 172,0 187 44,0 19,40 

70 172,5 189 44,5 19,35 

71 173,0 190 45,0 19,30 

72 173,5 192 45,5 19,25 

73 174,0 193 46,0 19,20 

74 174,5 195 46,5 19,15 

75 175,0 196 47,0 19,10 

76 175,5 198 47,5 19,05 

77 176,0 199 48,0 19,00 

78 176,5 201 48,5 18,95 

79 177,0 202 49,0 18,90 

80 177,5 204 49,5 18,85 

81 178,0 205 50,0 18,80 

82 178,5 207 50,5 18,75 

83 179,0 208 51,0 18,70 

84 179,5 210 51,5 18,65 

85 180,0 211 52,0 18,60 

86 180,5 213 52,5 18,55 

87 181,0 214 53,0 18,50 

88 181,5 216 53,5 18,45 

89 182,0 217 54,0 18,40 

90 182,5 219 54,5 18,35 

91 183,0 220 55,0 18,30 

92 183,5 222 55,5 18,25 

93 184,0 223 56,0 18,20 

94 184,5 225 56,5 18,15 

95 185,0 226 57,0 18,10 



96 185,5 228 57,5 18,05 

97 186,0 229 58,0 18,00 

98 186,5 231 58,5 17,95 

99 187,0 232 59,0 17,90 

100 187,5 234 59,5 17,85 

 

Dodatkowa próba ( dla rozeznania umiejętności siatkarskich ). 

Chwyty i podrzuty lub odbicia mini piłki siatkowej 

Sposób wykonania: podrzuty i chwyty imitujące odbicia lub odbicia mini piłki siatkowej 
sposobem górnym (koszyczek). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


