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Załącznik nr 1  

do Zarządzenia nr 6/2022 

Dyrektora Zespołu Szkół nr 1  

im. Karola Wojtyły – Jana Pawła II w Brodnicy 

z dnia 25 lutego 2022 r. 

 

REGULAMIN REKRUTACJI 

DO KLAS IV ODDZIAŁÓW SPORTOWYCH 

W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 IM. KAROLA WOJTYŁY – JANA PAWŁA II W BRODNICY 

SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 7 W BRODNICY 

W ROKU SZKOLNYM 2022/2023 

Podstawa prawna: 

1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo Oświatowe (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1082 ze zm.: Dz.U. z 2021 r., 

poz. 762),  

2. Rozporządzenie MEN z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie oddziałów i szkół sportowych oraz oddziałów 

i szkół mistrzostwa sportowego (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 2138), 

3. Rozporządzenie MEN z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego 

oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz.U. z 2019 r., poz. 

1737), 

4. Zarządzenie nr 29/2022 Burmistrza Brodnicy z dnia 28 stycznia 2022 r. w sprawie harmonogramu czynności  

w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do szkół podstawowych, dla których 

organem prowadzącym jest Gmina Miasta Brodnicy na rok szkolny 2022/2023, 

5. Zarządzenie nr 16/2019 Burmistrza Brodnicy z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku 

o przyjęcie do publicznego przedszkola oraz wzoru zgłoszenia i wzoru wniosku o przyjęcie do publicznej 

szkoły, 

6. Uchwała nr XXII/192/2017 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie określenia 

kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem 

publicznej szkoły podstawowej, 

7. Statut Szkoły.  

 

1. Kandydaci do klasy czwartej oddziału sportowego mogą być przyjęci po przeprowadzeniu 

postępowania rekrutacyjnego. 

2. W oddziałach sportowych będzie prowadzone szkolenie sportowe w dyscyplinach piłka 

ręczna i pływanie.  

3. Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodzica kandydata.  

4. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez Dyrektora 

Szkoły. 

5. Do oddziału sportowego przyjmuje się kandydatów, którzy: 

1) zamieszkują w obwodzie szkoły, 

2) ukończyli klasę 3 w szkole podstawowej,  

3) posiadają stan zdrowia umożliwiający podjęcie nauki w oddziale sportowym, 

potwierdzony orzeczeniem lekarskim wydanym przez lekarza podstawowej opieki 

zdrowotnej (zaświadczenie lekarskie),  

4) posiadają pisemną zgodę rodziców na uczęszczanie kandydata do oddziału 

sportowego, 



2 
 

5) uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej, na warunkach ustalonych 

przez polski związek sportowy właściwy dla danego sportu, w którym jest 

prowadzone szkolenie sportowe w danym oddziale. 

 

Przyjęcie kandydata zamieszkałego poza obwodem Szkoły Podstawowej nr 7 

w Brodnicy może mieć miejsce jedynie w przypadku, gdy szkoła będzie dysponować 

wolnymi miejscami.  

 

6. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających powyższe warunki, na pierwszym 

etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę wyniki prób sprawności fizycznej.  

7. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania 

rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę: 

1) wielodzietność rodziny kandydata (rodzina wychowująca troje i więcej dzieci); 

2) niepełnosprawność kandydata; 

3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata; 

4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata; 

5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata; 

6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie; 

7) objęcie kandydata pieczą zastępczą. 

 

Kryteria, o których mowa w pkt. 6, mają jednakową wartość. 

8. Na potwierdzenie spełniania powyższych kryteriów, do wniosku dołącza się odpowiednio: 

1) oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata (we wniosku),  

2) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na 

niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu 

niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów 

o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,  

3) prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu 

oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu 

żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem (oświadczenie o samotnym 

wychowywaniu dziecka - we wniosku),  

4) dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 

9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. 

 

Kopie w/w dokumentów poświadcza za zgodność z oryginałem rodzic. Przy składaniu 

kopii należy przedstawić do wglądu oryginały tych dokumentów. Poświadczenia można 

dokonać w sekretariacie szkoły na podstawie dostarczonego oryginału dokumentu.  
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9. TERMINY REKRUTACJI: 

1. Składanie dokumentów – 4-15.04.2022 r. 

2. Egzamin sprawności fizycznej dla kandydatów do oddziału sportowego –  

18-20.04.2022 r.  
3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, 

którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej – 21.04.2022 r.  

4. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków – 22–29.04.2022 r.  

5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów 

zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych – 6.05.2022 r.   

6. Potwierdzenie przez rodzica (prawnego opiekuna) kandydata woli przyjęcia w postaci 

pisemnego oświadczenia – 9-13.05.2022 r. 

7. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów 

przyjętych i kandydatów nieprzyjętych - 16.05.2022 r. 

 

W przypadku niepełnego naboru w postępowaniu rekrutacyjnym, zostanie 

przeprowadzone postępowanie uzupełniające.  

 

 

 

10. TESTY PREDYSPOZYCJI SPORTOWYCH 

 

Próby sprawnościowe przeprowadzone zostaną w dniach 18-20.04.2021r. na 

obiektach sportowych Zespołu Szkół nr 1 w Brodnicy.  

Test będzie się składał z kilku prób sprawnościowych, podczas których poznamy 

predyspozycje sportowe  dziecka (należy przynieść ze sobą strój i obuwie sportowe). 

1) Test sprawności fizycznej do oddziału sportowego (piłka ręczna): 

wg. Międzynarodowego Testu Sprawności Fizycznej 

 

W teście tym wzięto pod uwagę sześć prób: 

1. bieg na 50 m - szybkość, 

2. skok w dal z miejsca - moc, 

3. zwis na ugiętych rękach - siła ramion, 

4. bieg zwinnościowy (4 x 10 m), 

5. siady z leżenia tyłem - siła mięśni brzucha, 

6. skłon tułowia - gibkość. 
 
 

Punkty Poziom sprawności 

251 i więcej punktów wysoki 

181 – 250 punktów średni 

180 i mniej punktów niski 
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Opis sposobu wykonania prób: 

1. Bieg 50 m – próba szybkości: 

a) wykonanie- na sygnał „na miejsca” testowany staje nogą wykroczną za linią startową w 
pozycji startowej wysokiej. Następnie na sygnał „start” biegnie jak najszybciej do mety; 

b) pomiar- czas mierzy się z dokładnością do 1/10 sekundy. Liczy się wynik lepszy z dwóch 
wykonanych prób; 

c) uwagi- bieżnia powinna być prosta, powinna posiadać tory oraz znajdować się w dobrym 
stanie. Próby należy przeprowadzać w dobrych warunkach atmosferycznych; 

d) sprzęt i pomoce- stoper, lista badanych. 

 

2. Skok w dal z miejsca- próba mocy (siły nóg): 

a) wykonanie- testowany staje za linią, 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; 

c) uwagi- skok z upadkiem w tył na plecy jest nieważny i należy go powtórzyć; 

d) sprzęt i pomoce- piaskownica lub 2 materace, taśma miernicza, kreda, lista badanych. 

 

3. Wytrzymanie w zwisie na drążku - próba siły rąk i barków: 

a) wykonanie- z podstawionego krzesła badany przechodzi do zwisu nachwytem o ramionach 
ugiętych. Dłonie powinny znajdować się na szerokości barków. Na sygnał „start” zaczyna się 
próba zwisu i trwa aż do zmęczenia. Podbródek w czasie trwania testu powinien znajdować 
się wyraźnie nad drążkiem; 

b) pomiar- próba wykonywana jest 1 raz. Liczy się ilość wytrzymanych sekund we 
wspomnianej pozycji. Pomiar kończy się z chwilą gdy podbródek znajduje się poniżej drążka; 

c) uwagi- drążek musi być tak usytuowany, by badany wykonywał próbę w pełnym zwisie; 

d) sprzęt i pomoce- drążek lub poręcze, krzesło, stoper, lista badanych. 

4. Bieg zwinnościowy (4x10m): 

a) wykonanie- na sygnał „na miejsca” badany staje na linii startu. 

Na komendę „start” biegnie do drugiej linii (odległość 10 m), podnosi z niej klocek, po czym 
wraca na linię startu, gdzie kładzie klocek (klocek nie może być rzucony). Następnie biegnie 
po drugi klocek i wracając kładzie go ponownie na linii; 

b) pomiar- próbę wykonuje się dwukrotnie. Liczy się lepszy czas mierzony z dokładnością do 
1/10 sekundy. Próba zostaje zakończona z chwilą, gdy drugi klocek znajduje się na linii 
startu; 

c) uwagi- próba zostaje unieważniona, gdy klocek jest rzucony. Tak wykonaną próbę należy 
powtórzyć; 

d) sprzęt i pomoce- stoper, dwa klocki o wymiarach 5x5x5, kreda, chorągiewki, lista 
badanych. 
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5. Skłony w przód z leżenia tyłem- próba siły mięśni brzucha: 

a) wykonanie- badany leży na materacu 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 nie odrywały się od podłoża. Na sygnał „start” 
badany wykonuje skłony w przód dotykając łokciami kolan, następnie wraca do pozycji 
wyjściowej, ćwiczenie trwa 30 sekund. 

b) pomiar- notowana jest ilość wykonanych skłonów w ciągu 30 sekund; 

c) uwagi- badanego nie dyskwalifikuje się w przypadku gdy robi dłuższe przerwy w czasie 
wykonywania skłonów; 

d) sprzęt i pomoce- materac, stoper, lista badanych. 

6. Skłon tułowia w przód- siła gibkości: 

a) wykonanie- badany staje na ławce gimnastycznej tak, aby palce stóp obejmowały jej 
krawędź, stopy zwarte, kolana wyprostowane. Następnie badany wykonuje skłon w przód, 
zaznaczając jak najniżej palcami rąk ślad na podziałce; 

b) pomiar- próbę wykonuje się dwukrotnie, wynik lepszy odczytywany jest w cm; 

c) uwagi- sztywna podziałka jest tak umocowana, że jej 50 cm znajduje się na wysokości 
styku stóp z powierzchnią 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 ruchów; 

d) sprzęt i pomoce- podpórka, podziałka o długości 100 cm, lista badanych. 

 

PUNKTACJA SZCZEGÓŁOWA DO TESTU : 

DZIEWCZĘTA 10 LAT 
 

Punktacja 
Bieg na 

50 m 
Skok w dal 
z miejsca 

Bieg na 
600 m 

Siła 
dłoni 

Zwis na 

ugiętych 
rękach 

Bieg 

4x10 m 

Siady 
z 

leżenia 

Skłon 

tułowia 

Pkt s cm s kG s s liczba cm 
100 6,7  89 33  8,8 41  
99  219       
98      8,9   
97  218      25 

96 6,8     9,0 40  
95  217 90      
94    32  9,1   
93  216       
92 6,9 215    9,2 39  
91  214 91     24 

90  213    9,3   
89 7,0 212  31   38  
88  211 92   9,4   
87  210       
86 7,1 209 93   9,5 37 23 

85   94 30  9,6   
84  206    9,7   
83 7,2  97   9,8 36  
82  203  29  9,9  22 

81 7,3  100   10,0   
80  200 102 28 60 10,1 35  
79 7,4 198 104  58 10,2  21 

78  196 107  56 10,4 34  
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77 7,5 194 110 27 53 10,5  20 

76  192 113  51 10,6   
75 7,6 190 116 26 48 10,7 33 19 

74  188 119  46 10,8  18 

73 7,7 186 122 25 43 10,9 32  
72 7,8 184 125  40 11,0  17 

71 7,9 182 128 24 37 11,1 31 16 

70 8,0 180 131  35 11,2   
69  178 134  33 11,4 30 15 

68 8,1 176 137 23 32 11,5   
67 8,2 174 140  30 11,6 29 14 

66 8,3 172 143 22 28 11,7  13 

65 8,4 170 146  26 11,8 28  
64 8,5 168 149 21 24 11,9  12 

63 8,6 166 152  22 12,0 27 11 

62 8,7 164 155 20 21 12,2   
61 8,8 162 158  19 12,4 26 10 

60 8,9 160 161 19 18 12,5   
59 9,0 158 164  16 12,6 25 9 

58 9,1 156 167 18 14 12,7  8 

57 9,2 154 170  13 12,8 24  
56 9,3 152 173 17 12 12,9  7 

55 9,4 150 176  11 13,0 23 6 

54 9,5 148 179 16 9 13,1   
53 9,6 146 182  7 13,2 22 5 

52 9,7 144 185 15 6 13,4   
51 9,8 142 188  4 13,5 21 4 

50 9,9 140 191 14 3 13,6 20 3 

49 10,0 138 194   13,7   
48 10,1 136 197 13 2 13,8 19 2 

47 10,2 134 200   14,0  1 

46 10,3 132 203 12 1 14,1 18  
45  130 206   14,2  0 

44 10,4 128 209 11  14,3 17 - 1 

43 10,5 126 212   14,4   
42 10,6 124 215 10  14,6 16 - 2 

41 10,7 122 218   14,7  - 3 

40 10,8 120 221   14,8 15  
39 10,9 118 224 9  14,9  - 4 

38 11,0 116 227   15,0 14  
37  114 230   15,1  - 5 

36 11,2 112 233 8  15,3 13 - 6 

35 11,3 110 236   15,4   
34 11,4 108 239 7  15,5 12 - 7 

33 11,4 106 242   15,6  - 8 

32 11,5 104 245 6  15,7 11  
31 11,6 102 248   15,9  - 9 

30 11,7 100 251 5  16,0 10 - 10 

29 11,8 98 254   16,1   
28 11,9 96 257 4  16,3 9 - 11 

27 12,0 94 260   16,4   
26  92 263 3  16,5 8 - 12 

25 12,3 90 266     - 13 

24  88 269 2  16,6 7  
23 12,6 86 272     - 14 

22  84 275 1  16,7 6 - 15 

21 12,9 82 278      
20  80 281   16,8 5 - 16 

19 13,2  284     - 17 

18  77 286   16,9 4  
17 13,3  288     - 18 

16  74 290   17,0 3  
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15 13,4  292     - 19 

14  71 294   17,1 2  
13 13,5  296     - 20 

12  68 298   17,2 1  
11 13,6 67 300     - 21 

10  66 302   17,3   
9 13,7 65 304     - 22 

8  64 306      
7 13,8 63 308   17,4  - 23 

6  62 310      
5 13,9 61 311     - 24 

4  60 312   17,5   
3 14,0 59 313     - 25 

2  58 314      
1 14,1 57 315   17,6  - 26 

 

CHŁOPCY 10 LAT 
 

Punktacja 
Bieg 

na 
50 m 

Skok w 

dal 
z miejsca 

Bieg 

na 
600 

m 

Siła 
dłoni 

Zwis na 

ugiętych 
rękach 

Bieg 

4x10 

m 

Siady 
z leżenia 

Skłon 

tułowia 

Pkt s cm s kG s s liczba cm 
100 6,1 225    8,9   
99   91    43  
98  224  35     
97 6,2  92     25 
96  223    9,0   
95   93      
94 6,3 222 94    42  
93   95      
92  221 96 34  9,1  24 
91 6,4  97      
90  220 98    41  
89  219 99   9,2   
88 6,5 218 100     23 
87  217 101 33   40  
86  216 102   9,3   
85 6,6 215 103     22 
84  214 104    39  
83 6,7  105 32  9,4   
82  211 105    38 21 
81 6,8     9,5   
80 6,9 208 108 30 60  37 20 
79 7,0 206   58 9,6   
78 7,1 204 111 29 57  36 19 
77 7,2 202   56 9,7  18 
76 7,3 200 114 28 55  35  
75 7,4 198   54 9,8  17 
74 7,5 196 117 27 53 9,9 34 16 
73 7,6 194 109  52 10,0   
72 7,7 192 121 26 51 10,1 33 15 
71 7,8 190 123  50 10,3   
70 7,9 188 125 25 49 10,4 32 14 
69 8,0 186 127  47 10,6  13 
68 8,1 184 129 24 45 10,7 31  
67 8,2 182 131  43 10,8  12 
66 8,3 180 133 23 41 10,9 30 11 
65 8,4 178 135  40 11,0   
64  176 137 22 38 11,2 29 10 
63 8,5 174 139  36 11,3  9 
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62 8,6 172 141 21 34 11,4 28  
61 8,7 170 143  32 11,5  8 
60 8,8 168 145 20 30 11,7 27 7 
59 8,9 166 147  28 11,8   
58 9,0 164 150 19 26 11,9 26 6 
57 9,1 162 153  24 12,0   
56 9,2 160 156 18 22 12,1 25 5 
55  158 159  21 12,3  4 
54 9,3 156 162 17 20 12,5 24  
53 9,4 154 165  19 12,6  3 
52 9,5 152 168  18 12,8 23 2 
51 9,6 150 171  17 12,9   
50  148 174 16 16 13,0 22 1 
49 9,7 146 177  15 13,1  0 
48 9,8 144 180 15 14 13,2 21  
47 9,9 142 183  13 13,4  -1 
46 10,0 140 186 14  13,5 20 -2 
45  138 189  12 13,6   
44 10,1 136 192   13,7 19 -3 
43 10,2 134 195 13 11 13,9   
42 10,3 132 198   14,0 18 -4 
41 10,4 130 201 12 10 14,1  -5 
40 10,5 128 204   14,2 17  
39 10,6 126 208 11 9 14,3  -6 
38 10,7 124 212   14,5 16 -7 
37 10,8 122 216 10 8 14,6   
36  120 219   14,7 15 -8 
35 10,9 118 223 9 7 14,8  -9 
34 11,0 116 226   15,0 14  
33 11,1 114 229 8 6 15,1  -10 
32 11,2 112 233   15,2 13 -11 
31 11,3 110 236 7 5 15,3   
30 11,4 108 239   15,4 12 -12 
29 11,5 106 243 6 4 15,6  -13 
28 11,6 104 246   15,7 11  
27 11,7 102 249 5 3 15,8  -14 
26  100 253   15,9 10 -15 
25 11,8 98 256 4 2 16,0   
24  96 259   16,2 9 -16 
23 11,9 94 262 3 1 16,3  -17 
22  92 265   16,4 8  
21 12,0 90 268 2  16,5  -18 
20  88 270   16,7 7 -19 
19 12,1  272 1  16,8   
18  85 274   16,9 6 -20 
17 12,2  276   17,0   
16  82 278     -21 
15 12,3  280   17,1 5  
14  79 282     -22 
13 12,4 78 284   17,2   
12  77 286    4 -23 
11  76 288      
10 12,5 75 290   17,3  -24 
9  74 291    3  
8   292     -25 
7 12,6 73 293   17,4   
6   294    2 -26 
5  72 295      
4      17,5  -27 
3 12,7 71 296    1  
2        -28 
1   297   17,6   
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Jeżeli  liczba  miejsc w klasie jest mniejsza niż liczba  kandydatów, którzy osiągnęli  

wynik co najmniej średni o kolejności przyjęcia decyduje liczba pkt  MTSF.  

 

2) Test sprawności fizycznej do oddziału sportowego (pływanie):  

wg. Międzynarodowego Testu Sprawności Fizycznej 

 

ZESTAW PRÓB SPRAWNOSCI 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, 
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 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, 

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

6. Poślizg na piersiach na odcinku 5m: 

 0 pkt. brak podjęcia próby poślizgu na piersiach, 

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

 2 pkt. poślizg na piersiach do 5 m, 

 3 pkt. poślizg na piersiach powyżej 5 m. 

 

7. Poślizg na grzbiecie na odcinku 5m: 

 0 pkt. brak podjęcia próby poślizgu na grzbiecie, 

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

 2 pkt. poślizg na grzbiecie do 5 m, 

 3 pkt. poślizg na grzbiecie powyżej 5 m. 

 

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

 0 pkt. brak podjęcia próby, 

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

10m, 

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

15m, 

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

 5 pkt. przepłynięcie nogami do kraula n grzbiecie bez przyboru powyżej 15 m 
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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, makaron) na 

odc.10m, 

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

15m, 

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

25 m. 

 5 pkt. przepłynięcie nogami do kraula na piersiach z przyborem (deska, makaron) 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, zbudowanie chwytu wody /0-1 pkt/ 

- wykonanie techniki poszczególnych faz pociągnięcia /0-1 pkt/ 

- prawidłowe oddychanie /0-1 pkt/ 

- koordynacja ruchów ramion, nóg, rollingu tułowia i oddychania /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/ 
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- prawidłowa praca nóg /0-1 pkt/ 

- przenoszenie ramion nad wodą /0-1 pkt/ 

- włożenie ręki do wody, zbudowanie chwytu wody /0-1 pkt/ 

- wykonanie techniki poszczególnych faz pociągnięcia /0-1 pkt? 

- prawidłowe oddychanie /0-1 pkt/ 

- koordynacja ruchów, nóg, ramion, rollingu tułowia i oddychania /0-1 pkt/ 

 

Sprawdzian zdolności motorycznych na lądzie składa się z 5 prób /maksymalnie 

50 punktów / 

 

1. Szybkość: bieg na odcinku 50m, 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. 

 

 

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 
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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 wracając 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 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 

 

 

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 
Piaskownica lub 2 materace, taśma miernicza, kreda, lista badanych. 
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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 
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5. Gibkość: 

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

e) 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. 

f) pomiar 

Próbę wykonuje się dwukrotnie, wynik odczytywany jest w cm 

g) 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. 

h) 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 

 

Maksymalnie można uzyskać w teście sprawnościowym 100 pkt. 

W sprawach nieujętych w powyższych zasadach, mają zastosowanie przepisy wynikające  

z ustawy Prawo oświatowe oraz inne przepisy ustaw i aktów prawnych wydanych na ich 

podstawie.             


