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Test predyspozycji motorycznych i zdolności technicznych KANDYDATÓW                

do pierwszej klasy sportowej o profilu koszykówka                                                              

w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Józefosławiu 
 

1) MODUŁ (ocena cech motorycznych na podstawie wybranych prób Międzynarodowego Testu 

Sprawności Fizycznej): 

- BIEG NA 50 METRÓW – próba szybkości biegania: 

 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) test będzie wykonywany na bieżni, posiadającej tory;  

d) sprzęt i pomoce- stoper, lista badanych. 

 

Za próbę szybkości można otrzymać maksymalnie 10 punktów. Pod uwagę bierze się czas wykonania 

zadania: 

10 punktów - do 7,6 sekund; 

9 punktów – od 7,7 sekund do 8,1 sekund 

8 punktów – od 8,2 sekund do 8,6 sekund 

7 punktów – od 8,7 sekund do 9,1 sekund 

6 punktów – od 9,2 sekund do 9,6 sekund 

5 punktów – od 9,7 sekund do 10,2 sekund 

4 punktów – od 10,3 sekund do 10,8 sekund 

3 punktów – od 10,9 sekund do 12,0 sekund 

2 punktów – od 12,1 sekund do 13,1 sekund 

1 punktów – od 13,2 sekund do 14.2 sekund 

0 punktów – powyżej 14,3 sekund 

 

- 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 na materac; 

b) pomiar- skok mierzony w cm będzie wykonywany 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- taśma miernicza, lista badanych.  
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Za próbę skoczności można otrzymać maksymalnie 10 punktów. Pod uwagę bierze się wynik wykonania 

zadania: 

10 punktów - od 169 cm; 

9 punktów – od 168 cm do 141 cm 

8 punktów – od 140 cm do 120 cm 

7 punktów – od 119 cm do 105 cm 

6 punktów – od 104 cm do 95 cm 

5 punktów – od 96 cm do 80 cm 

4 punktów – od 79 cm do 70 cm 

3 punktów – od 69 cm do 60 cm 

2 punktów – od 59 cm do 50 cm 

1 punktów – od 49 cm do 39 cm 

0 punktów – 38 cm i poniżej 

 

- BIEG WAHADŁOWY (próba zwinności) (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 mały woreczek z obciążeniem , po czym wraca na linię startu, gdzie 

kładzie woreczek (nie może być rzucony), następnie biegnie po drugi woreczek 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 woreczek znajduje się na linii startu; 

c) uwagi- próba zostaje unieważniona, gdy woreczek jest rzucony, tak wykonaną próbę należy 

powtórzyć; 

d) sprzęt i pomoce- stoper, dwa małe woreczki z obciążeniem, 4 pachołki, lista badanych. 

 

Za próbę zwinności można otrzymać maksymalnie 10 punktów. Pod uwagę bierze się czas wykonania 

zadania: 

10 punktów – do 10,4 sekund; 

9 punktów – od 10,5 sekund do 10,9 sekund 

8 punktów – od 11,0 sekund do 11,6 sekund 

7 punktów – od 11,7 sekund do 12,5 sekund 

6 punktów – od 12,6 sekund do 13,4 sekund 

5 punktów – od 13,5 sekund do 14,6 sekund 

4 punktów – od 14,7 sekund do 15,7 sekund 

3 punktów – od 15,8 sekund do 16,9 sekund 

2 punktów – od 17,0 sekund do 18,6 sekund 

1 punktów – od 18,7 sekund do 20,0 sekund 

0 punktów – 21,0 sekund i powyżej 

 

 

2) MODUŁ: technika specjalna (ocena umiejętności technicznych): 

- KOZŁOWANIE PIŁKI- próba oceny techniki kozłowania 

Kandydat do klasy sportowej wykonuje kozłowanie prawą  ręką w miejscu 5 razy, następnie pokonuje 

(w marszu, truchcie lub w biegu) kozłując piłkę odcinek 5 metrów; następnie zmienia rękę kozłującą                     
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i lewą ręką wykonuje 5 razy kozłowanie piłki w miejscu; następnie wraca na miejsce startu, wykonując 

kozłowanie w marszu, truchcie lub biegu.   

Kandydat do klasy sportowej otrzymuje za to zadanie maksymalnie 10 punktów. Od 0 do  5 punktów 

od trenera koszykówki jako ocenę ekspercką  (umiejętności techniczne prowadzenia piłki). Następne 

punkty za wykonanie zadania bez błędu, biorąc pod uwagę wypuszczenie piłki podczas kozłowania: 

5 punktów za wykonanie zadania bez błędu 

4 punkty za zgubienie 1 razy piłki podczas kozłowania 

3 punkty za zgubienie 2 razy piłki podczas kozłowania 

2 punkty za zgubienie 3 razy piłki podczas kozłowania 

1 punkt za zgubienie 4 razy piłki podczas kozłowania 

0 punktów za zgubienie 5 razy i więcej piłki podczas kozłowania 

 

Za dwa moduły testów predyspozycji motorycznych i zdolności technicznych kandydat do klasy 

sportowej może otrzymać maksymalnie 40 punktów. Minimalna ilość punktów niezbędnych do 

zaliczenia testów z wynikiem pozytywnym wynosi 20 punktów.  

 

 


