
Opis  testów sprawnościowych 

dla kandydatów do klasy sportowej o profilu piłka ręczna. 

 

1. Skok w dal z miejsca: z wyznaczonej linii kandydat wykonuje skok w dal z 

miejsca z odbicia obunóż. Próba powtarzana jest trzy razy.  Ocenie 

podlega wynik uzyskany przez kandydata oraz sposób wykonania zadania 

testowego. 

Punktacja 1-5 punktów 

1 pkt. Zrozumienie polecenia i próba poprawnego wykonania zadania. 

2 pkt. Zrozumienie polecenia, trzykrotne zadania bez sukcesu. 

3 pkt Zrozumienie polecenia, wykonanie prawidłowo minimum jednej z 

trzech prób. 

4 pkt Zrozumienie polecenia, wykonanie poprawnie dwóch z trzech 

możliwych prób, wynik zbliżony do wyznaczonego celu. 

5 pkt Zrozumienie zadania, poprawne wykonanie dwóch z trzech 

możliwych  prób, wynik mieszczący się w limicie lub przekraczający limit 

wyznaczony przez testującego. 

 

2. Bieg Wahadłowy 4x10 metrów: kandydat musi pokonać dystans 40 

metrów wyznaczony między dwoma słupkami rozstawionymi między 

sobą w odległości 10 metrów od siebie. Każde przebiegnięte 10 m 

kandydat kończy dotknięciem dłonią słupka i zmianą kierunku biegu.  

Ocenie podlegają: czas ukończenia próby, oraz sposób jej wykonania. 

Uczestnik ma dwie próby wykonania testu. 

Punktacja 1- 5 punktów 

1 pkt. Zrozumienie polecenia i próba poprawnego wykonania zadania. 

2 pkt. Zrozumienie polecenia, dwukrotna próba zadania bez sukcesu, lub 

przerwanie próby w trakcie jej wykonywania. 



3 pkt Zrozumienie polecenia, wykonanie prawidłowo minimum jednej z 

dwóch  prób. 

4 pkt Zrozumienie polecenia, wykonanie poprawnie dwóch możliwych 

prób, wynik zbliżony do wyznaczonego celu.  

5 pkt Zrozumienie zadania, poprawne wykonanie obu prób, wynik jednej 

z nich mieszczący się w limicie, lub przekraczający limit wyznaczony przez 

testującego. 

 

3. Tor Przeszkód zawierający elementy gimnastyki: prosty tor przeszkód 

zawierający  elementy skoczności, równowagi, gibkości, koordynacji 

ruchowej. Kandydat ma dwie próby ocenie podlega lepiej wykonana. 

Ocenie podlegają; zrozumienie próby zapamiętanie przez kandydata 

kolejności pokonywanych elementów, prawidłowe wykonanie próby, 

uzyskanie limitu czasu wyznaczonego przez testującego. 

 

Punktacja 1-5 punktów 

1 pkt. Zrozumienie polecenia i próba poprawnego wykonania zadania. 

2 pkt. Zrozumienie polecenia, wykonanie  zadania bez sukcesu lub 

przerwanie próby przez kandydata. 

3 pkt Zrozumienie polecenia, wykonanie prawidłowo postawionego 

zadania. 

4 pkt Zrozumienie polecenia, wykonanie poprawo postawionego zadania, 

wynik zbliżony do limitu wyznaczonego przez testującego. 

5 pkt Zrozumienie zadania, poprawne wykonanie zadania, wynik 

mieszczący się w limicie lub przekraczający limit wyznaczony przez 

testującego. 

 

 

 



4. Gra w Zbijaka: Na wyznaczonym polu gry kandydaci grają  w dwóch 

drużynach w przedmiotową grę. Ocenie podlegają: zaangażowanie w grę, 

umiejętność współpracy, zdolność reagowania na zmieniającą się 

sytuację na  placu gry umiejętność wykonywania rzutu piłka w wybranym 

kierunku. Próba wykonywana przy pomocy piłki do mini-Hand Ballu o 

rozmiarze 0. 

Punktacja 1-3 punkty: 

1 pkt Kandydat rozumie zasady i ducha gry, nie przejawia nią większego 

zainteresowania. 

2 pkt Kandydat rozumie zasady gry, chętnie bierze w niej udział, 

problemy sprawiają mu: szybkość zmian sytuacji i technika rzutu. 

3 pkt  Kandydat nie ma problemów z odnalezieniem się w realiach gry. 

 

Zaliczenie próby sprawności do klasy sportowej, o profilu wiodącym piłka 

ręczna gwarantuje uzyskanie minimum 60 % punktów jakie można uzyskać 

we wszystkich próbach przy uzyskaniu maksymalnych ocen za każda z nich. 

 

 

 

 


