
Załącznik 1a 
Test sprawności fizycznej do oddziału sportowego 
o profilu narciarstwo alpejskie i gimnastyka artystyczna 

 

1. Test składa się z dwóch części. Pierwsza część testu sprawdza poziom zdolności 

motorycznych takich jak: gibkość i skoczność. Druga część testu odbywa się w formie toru 

przeszkód. Zarówno w pierwszej jak i w drugiej części kandydat do oddziału sportowego 

otrzymuje za swoje osiągnięcia punkty, które zsumowane dają wynik końcowy 

sprawdzianu. Kandydaci z najlepszymi wynikami zostaną zakwalifikowani do oddziału 

sportowego. 

2. Test gibkości dotyczy tylko kandydatów do oddziału sportowego o profilu gimnastyka 

artystyczna. Za test gibkości można otrzymać maksymalnie 6 pkt. Kandydat staje w pozycji 

na baczność, nie zginając nóg w kolanach. Wykonuje ruchem ciągłym powolnym skłon 

w przód. Za chwyt oburącz za kostki otrzymuje 1 pkt, za dotknięcie palcami obu rąk palców 

stóp otrzymuje 2 pkt., za dotknięcie palcami obu rąk podłoża otrzymuje 3 pkt., za dotknięcie 

wszystkimi palcami obu rąk podłoża otrzymuje 4 pkt., za dotknięcie dłońmi podłoża 

otrzymuje 5 pkt. i za dotknięcie głową kolan otrzymuje 6 pkt. (punkty nie sumują się); 

3. Test skoczności dotyczy tylko kandydatów do oddziału sportowego o profilu gimnastyka 

artystyczna. Kandydat skacze w dal z miejsca. Rezultat mierzy stopami, w obliczeniach 

zaokrąglając wynik: mniej niż pół stopy w dół, więcej niż pół stopy w górę. Gdy uzyska 

5 stóp otrzymuje 1 pkt., za 6 stóp otrzymuje 2 pkt.; za 7 stóp otrzymuje 3 pkt.; za 8 stóp 

otrzymuje 4 pkt.; za 9 stóp otrzymuje 5 pkt. i za 10 stóp otrzymuje 6 pkt.; 

4. Tor przeszkód dotyczy kandydatów do oddziału sportowego o profilu gimnastyka 

artystyczna i narciarstwo alpejskie. Tor składa się z pięciu elementów – przeszkód, które 

kandydat do klasy sportowej będzie musiał pokonać w jak najkrótszym czasie. Na sygnał 

startu kandydat będzie ma pokonać slalom z pięciu tyczek, przewlec szarfę od dołu do góry, 

przejść w poprzek przez cztery drabinki, przejść pod ławeczką tam i z powrotem oraz 

dotknąć 6 razy piłki lekarskie oddalone od siebie na odległość 3 m. Po pokonaniu 

wszystkich przeszkód powinien przebiec linię mety. Wszystkie elementy toru przeszkód 

będą oceniane w skali od 1 pkt. do 5 pkt. w zależności od sposobu ich pokonania. I tak: 

1) przeszkoda nr 1 – slalom między tyczkami. Za dalekie omijanie tyczek i za ich zrzucenie 

kandydat otrzymuje 1 pkt; za bliskie omijanie tyczek, ale ich potrącenie otrzymuje 

2 pkt. i za bezbłędne pokonanie slalomu otrzymuje 3 do 5 pkt., (w zależności od tempa, 

zwinności i koordynacji); 

2) przeszkoda nr 2 – przewlekanie szarfy od dołu do góry. Za problemy z wejściem 



do szarfy i problemy z jej przewlekaniem kandydat otrzymuje 1 pkt; za problemy 

z przewlekaniem szarfy otrzymuje 2 pkt. i za bezproblemowe pokonanie przeszkody 

otrzymuje 3 do 5 pkt. (w zależności od tempa, zwinności i koordynacji); 

3) przeszkoda nr 3 – przejście po drabinkach. Za odpadnięcie od drabinek i dotknięcie 

materaca leżącego na ziemi oraz za niedomknięcie szarfy oznaczającej koniec 

przeszkody kandydat otrzymuje 1 pkt, za zachwianie się na drabinkach, 

ale nie odpadnięcie od nich i za dotknięcie szarfy oznaczającej koniec przeszkody 

otrzymuje 2 pkt. Za bezbłędne pokonanie przeszkody otrzymuje 3 do 5 pkt., 

(w zależności od tempa, zwinności i koordynacji); 

4) przeszkoda nr 4 – przejście pod ławeczką. Za przejście bardzo nieudolne i z dużymi 

problemami kandydat otrzymuje 1 pkt, za pokonanie przeszkody z niewielkimi 

problemami otrzymuje 2 pkt. Za bezbłędne pokonanie przeszkody otrzymuje 3 do 5 pkt. 

(w zależności od tempa, zwinności i koordynacji); 

5) przeszkoda nr 5 – bieg wahadłowy. Za niewystarczającą ilość dotknięć piłki 0 pkt. 

Za odpowiednią ilość dotknięć (6) ale bez odpowiedniego tempa i koordynacji (prawa-

lewa ręka) 1pkt. Odpowiednia ilość dotknięć w tempie i bez poprawnej koordynacji 

2 pkt. Bezbłędne pokonanie biegu 3 do 5 pkt. (w zależności od tempa, zwinności 

i koordynacji). 

5. Według czasów, jakie kandydaci do klasy sportowej osiągnęli na torze przeszkód będą 

ustalane miejsca, jakie zajęli, zgodnie z zasadą najlepszy czas – 1 miejsce. Otrzymają 

odpowiednią ilość punktów w zależności od tego, jakie zajęli miejsce (dotyczy kandydatów 

do oddziału sportowego o profilu gimnastyka artystyczna i narciarstwo alpejskie): 

1) 1. miejsce – 16 pkt. 

2) 2. miejsce – 12 pkt. 

3) 3. miejsce – 8 pkt. 

4) 4. miejsce – 7 pkt. 

5) 5. miejsce – 6 pkt. 

6) 6. miejsce – 5 pkt. 

7) 7. miejsce – 4 pkt. 

8) 8. miejsce – 3 pkt. 

9) 9. miejsce – 2 pkt. 

10) 10. miejsce – 1 pkt. 

11) 11. miejsce – 1 pkt. 

12) 12. miejsce – 1 pkt. itd. 

6. Do generalnej punktacji kandydatów do oddziału sportowego o profilu narciarstwo 

alpejskie doliczane będą punkty za tzw. kompetencje / umiejętności społeczne od 0 

do 3 pkt. Obserwowane są: zachowania w grupie, reagowanie na polecenia nauczyciela, 



zdyscyplinowanie i zaangażowanie oraz predyspozycje do nauki w grupie i nauki 

indywidualnej. 

7. Do generalnej punktacji kandydatów do oddziału sportowego o profilu narciarstwo 

alpejskie doliczane będą punkty od 0 do 3 pkt. za sprawność ruchową (umiejętność 

wykorzystania aparatu ruchu) i uzdolnienia ruchowe (szybkość, dokładność, łatwość 

i trwałość uczenia się ruchu i odzwierciedlania ruchu). 

8. Kandydat do oddziału sportowego o profilu narciarstwo alpejskie może uzyskać 

maksymalnie 47 punktów. Kandydat do oddziału sportowego o profilu gimnastyka 

artystyczna może uzyskać maksymalnie 53 punktów. 

 


