
NABÓR DO KLASY SPORTOWEJ O PROFILU 

BADMINTON  

PRÓBY SPRAWNOŚCI RUCHOWEJ 

1. GIBKOŚĆ - skłon tułowia w przód 0-20 pkt (stanie w pozycji na baczność, wykonanie ciągłym powolnym 

ruchem skłonu tułowia w przód bez zginania nóg w kolanach) 

a) nie dotyka palcami obu rąk palców stóp 0 pkt 

b) dotyka palcami obu rąk palców stóp 10 pkt 

c) dotyka palcami obu rąk podłoża 20 pkt 

2. RZUT I CHWYT PIŁKI TENISOWEJ 0-20 pkt (rzut piłką o ścianę i chwyt po maksymalnie jednym odbiciu 

od podłoża lub z powietrza. Uczeń ma 3 próby) 

a) nie wykonał żadnego prawidłowego rzutu i chwytu piłki 0 pkt 

b) wykonuje rzut i chwyt piłki 10 pkt 

c) wykonuje prawidłowo i płynnie rzut i chwyt piłki 20 pkt 

3. SKOK W DAL Z MIEJSCA Z ODBICIA OBUNÓŻ: wykonanie skoku z miejsca z odbicia obunożnego. Odległość 

skoku liczona do punktu podparcia najbliższego linii startu. Uczeń ma 3 próby. 0-20 pkt 

a)  kandydat nie wykonał poprawnie żadnej z prób 0 pkt 

b) kandydat zaliczył minimum jedną próbę 10 pkt 

c) kandydat uzyskał wynik mieszczący się w 10 najlepszych wśród wszystkich wykonanych poprawnie 

prób 20 pkt. 

4. BIEG WAHADŁOWY NA DYSTANSIE 10 METRÓW: pokonanie biegiem w jak najkrótszym czasie 6 

odcinków 10 metrowych. 0-20 pkt 

a) nie ukończył próby    0 pkt 

b) ukończył próbę bez błędu 10 pkt 

c) ukończył próbę z jednym z 10 najlepszych czasów 20 pkt 

5. PRÓBA KOODYNACJI WZROKOWO-RUCHOWEJ: Przeniesienie lotek z punktu A do punktu B. Przy ocenie 

próby brana jest pod uwagę dokładność i szybkość ruchu. kandydat ma 3 próby   0-20 pkt 

a) kandydat nie zaliczył poprawnie żadnej z 3 prób 0 pkt 

b) kandydat zaliczył minimum jedną z prób 10 pkt 

c) kandydat zaliczył poprawnie jedną z prób z czasem mieszczącym się w 10 najlepszych wynikach 

wśród kandydatów. 

6. ROZUMIENIE TREŚCI POLECEŃ 0-10 pkt 

a) nie rozumie treści poleceń wydawanych przez nauczyciela 0 pkt 

b) rozumie treść poleceń wydawanych przez nauczyciela 10 pkt 

Maksymalna liczba punktów do zdobycia: 90  

 


