
OPIS PRÓB SPRAWNOŚCI DLA KANDYDATÓW DO KLAS I-III 

SZKOŁY MISTRZOSTWA SPORTOWEGO TYCHY 

 

1. SZYBKOŚĆ - BIEG NA ODCINKU 20 M. 

Kandydat ma za zadanie pokonanie w jak najkrótszym czasie odcinka 20m 

(rysunek 1). Szybkość wykonania mierzona jest za pomocą systemu 

fotokomórek WITTY. O kolejności decyduje czas wykonania próby. Skala 

punktowa przedstawia się następująco według przedziału czasowego: 

100 pkt (3,5-4,00) 90 pkt (4,00-4,10) 80 pkt (4,10-4,20)  

70 pkt (4,20-4,30) 60 pkt (4,30-4,40) 50 pkt( 4,40-4,50) 

40 pkt (4,50-4,60) 30 pkt (4,60-4,70) 20 pkt (4,70-5,00) 

   10pkt (5,00-poniżej)

 

 

 

 
2. ZWINNOŚĆ – BIEG WAHADŁOWY. 

Kandydat ma zadanie pokonanie w jak najkrótszym czasie trasy biegu wg rysunku 2. 

Szybkość wykonania mierzona jest za pomocą systemu fotokomórek WITTY. O 

kolejności decyduje czas wykonania próby. Skala punktowa przedstawia się 

następująco według przedziału czasowego: 

100 pkt (12,00-12,50) 90 pkt (12,50-13,00) 80 pkt (13,00-13,50)  

70 pkt (13,50-14,00)  60 pkt (14,00-14,50) 50 pkt ( 14,50-15,00) 

40 pkt (15,00-15,50)  30 pkt (15,50-16,00) 20 pkt (16,00-17,00) 

    10pkt (17,00-poniżej)



 
 
 

3. SIŁA – SKOK W DAL Z MIEJSCA. 

Polega na odbiciu się sprzed wyznaczonej linii, stojąc na ziemi obiema nogami i 

oddaniu jak najdłuższego skoku, lądując na obu stopach. O wyniku decyduje 

uzyskana odległość mierzona w centymetrach według oceny punktowej. 

100 pkt (140 cm – powyżej)  90 pkt (140-135) 80 pkt (135-130) 

70 pkt (130-125)   60 pkt (125-120)  50 pkt (120-115) 

40 pkt (115-110)    30 pkt (110-105)  20 pkt (105-100)

     10 pkt (100-poniżej) 
 
 

 

 
 
 

4. GRA 3 V 3 NA 4 BRAMKI – DOTYCZY WYŁĄCZNIE KANDYDATÓW DO 

KLASY AKROBATYCZNEJ Z ELEMENTAMI PIŁKI NOŻNEJ 

Gra 3 v 3 ze strefą uderzenia na bramkę, bez pozycji bramkarza. Czas gry 5 minut 

minimum 3 mecze testowe. W ocenie biorą udział trenerzy piłki nożnej, którzy 

oceniają zawodnika na poziomie (techniki, mikrotaktyki, motoryki oraz cech 

wolicjonalnych )  Maksymalną ilość punktów można otrzymać wg poniższej skali  

1-2 bardzo słaba  

3-5 słaba 

6-8 przeciętna 

9-11 dobra 

12-15 bardzo dobra 

Sumując wszystkie cechy maksymalnie można uzyskać 60 punktów.  

 



 
 

5. GIBKOŚĆ – SKŁON TUŁOWIA W PRZÓD. 

Próba będzie wykonywana na materacu lub macie. Z pozycji siad o nogach prostych 

kandydat wykonuje skłon tułowia w przód. Dąży do tego, aby położyć brzuch na 

udach, a klatką piersiową i rękami sięgać jak najdalej w przód w kierunku stóp. Po 

wykonaniu pełnego skłonu przytrzymuje pozycje przez kilka sekund. Oceny dokonuje 

trener akrobatyki (max. 100 pkt., min. 0 pkt.). 

 
6. GIBKOŚĆ – PODPÓR ŁUKIEM LEŻĄC TYŁEM (TZW. „MOSTEK”). 

Próba będzie wykonywana na materacu lub macie. Z leżenia tyłem kandydat ugina i 

opiera ramiona obok głowy na szerokość barków (palce zwrócone ku plecom), ugina 

nogi w stawach kolanowych (stopy oparte o podłoże). Przez wyprost nóg i ramion 

podnosi tułów w górę do mostka. W mostku przenosi ciężar ciała na ramiona i 

pootrzymuje pozycje kilka sekund. Oceniane będzie samodzielne wykonanie 

ćwiczenia, wyprost w stawach łokciowych i kolanowych oraz ustawienie stawu 

barkowego w stosunku do podłoża. Oceny dokonuje trener akrobatyki (max. 100 pkt., 

min. 0 pkt.). 

 
7. SIŁA RĄK I BARKÓW – ZWIS NA DRĄŻKU O RAMIONACH UGIĘTYCH 

Próba będzie wykonywana na drążku zawieszonym na drabince. Kandydat podchodzi 

do zwisu samodzielnie, podchwytem o ramionach ugiętych. Dłonie powinny 

znajdować się na szerokość barków. Na sygnał „start” zaczyna się próba zwisu i trwa 

aż do zmęczenia. Podbródek w czasie ćwiczenia powinien znajdować się wyraźnie nad 

drążkiem. Próba wykonywana jest 1 raz. Pomiar kończy się z chwilą, gdy podbródek 

znajduje się na poniżej drążka. O wyniku decyduje czas wykonania próby według skali 

czasowo-punktowej. 

100 pkt(70-40s) 90 pkt(50-40s)  80 pkt(40-35s)  70 pkt (35-30s) 

60 pkt(30-25s) 50 pkt(25-20s)  40 pkt(20-15s)  30 pkt(15-10s) 

20 pkt(10-5s)  10 pkt(5s-poniżej)   


