
Próba sprawności fizycznej do klas/oddziałów sportowych I i II o specjalności pływanie . 

Próba sprawności ogólnej jest opracowana w formie toru przeszkód. 

Celem próby jest ocena poziomu sprawności fizycznej kandydatów na uczniów oddziałów 

sportowych deklarujących chęć szkolenia sportowego i udziału w systemie współzawodnictwa. 

1. Kandydat zobowiązany jest posiadać zgodę rodziców i zaświadczenie o braku 

przeciwskazań zdrowotnych umożliwiające udział w sprawdzianie oraz zgodę na 

przetwarzanie wizerunku i danych osobowych w związku z publikacją informacji o 

przebiegu i wynikach postepowania rekrutacyjnego. 

2. Kandydat zobowiązany jest posiadać kompletny strój i obuwie sportowe. 

3. Przed sprawdzianem kandydat uczestniczy w rozgrzewce i pokazie toru przeszkód. 

4. Tor przeszkód składa się z: przewrotu w przód, czołgania się na materacu, biegu po 

ławeczce- równoważni, przekładania szarfy, rzutu woreczkami do celu, skoków 

obunóż,  biegu slalomem pomiędzy chorągiewkami,  ustawionymi na trasie 

sprawdzianu. 

5. Próbę sprawności fizycznej- tor przeszkód należy pokonać w najkrótszym czasie, 

biegiem, wykonując wszystkie zadania- przeszkody na trasie biegu w kolejności 

ustalonej przez prowadzącego sprawdzian. 

6. Start odbywa się na sygnał osoby prowadzącej sprawdzian.  

7. Pomiar czasu jest ręczny. 

8. Oceniany jest czas oraz poprawność wykonania zadań, pokonania przeszkód według 

zasad przedstawionych przez prowadzącego sprawdzian. 

9. Kandydat ma prawo do dwóch ocenianych prób, w kwalifikacji obowiązuje wynik 

lepszej z nich. 

10. Wyniki sprawdzianu przedstawione są do wiadomości publicznej. 

 

 

Próba sprawności fizycznej do klas/oddziałów sportowych III o specjalności pływanie.  

Test sprawności fizycznej służy ocenie predyspozycji, poziomu sprawności kandydata, 

także wstępnej ocenie poziomu umiejętności i cech wolicjonalnych, składa się z prób 

sprawności ogólnej, na lądzie i sprawności specjalistycznej- próby w wodzie. Jedną  z 



prób lądowych jest sprawdzian biegowy. Zestaw prób, które zostaną przeprowadzone 

zależy od możliwości organizatora, warunków zewnętrznych, aktualnych rygorów 

sanitarnych. 

Ilość prób może zostać ograniczona.  

Test kwalifikuje do szkolenia sportowego, gdy kandydat uzyska minimum 50% 

maksymalnej ilości punktów możliwych do zdobycia w próbach w których brał udział.  

Za cały test sprawności kandydat może uzyskać maksymalnie 90 punktów z czego 40 

punktów za próby na lądzie i 50 próby wodzie.  

Kandydat sklasyfikowany w zawodach systemu współzawodnictwa sportowego- 

klubowego jest zwolniony z testu pływackiego i uzyskuje maksymalną ilość (50) 

punktów, obowiązują go próby na lądzie.  

Regulamin testu: 

1. Kandydat zobowiązany jest stawić się na czas, posiadać zgodę rodziców i 

zaświadczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych umożliwiające udział w sprawdzianie 

oraz zgodę na przetwarzanie wizerunku i danych osobowych w związku z publikacją 

informacji o przebiegu i wynikach postepowania rekrutacyjnego. 

2. Kandydat zobowiązany jest posiadać kompletny strój i obuwie sportowe do ćwiczeń 

na lądzie oraz kompletny strój, czepek i okularki pływackie do ćwiczeń w wodzie. 

3. Przed sprawdzianem kandydat uczestniczy w rozgrzewce.  

4. Kandydat ma obowiązek wysłuchać ze zrozumieniem opisu poszczególnych zadań, 

wykonać je z należytą starannością i zachowaniem zasad bezpieczeństwa. 

5. Start odbywa się na sygnał osoby prowadzącej sprawdzian.  

7. Pomiar czasu ręczny. 

8. Oceniany jest czas oraz poprawność wykonania zadań zgodnie z zasadami 

przedstawionymi przez prowadzącego sprawdzian. 

9.  Wyniki sprawdzianu są jawne i zostaną przedstawione do wiadomości publicznej. 

10.  Kandydaci nie stosujący się do regulaminu zostaną pozbawieni możliwości 

uczestnictwa w sprawdzianie. 

Sprawdzian zdolności motorycznych na lądzie składa się z 5 prób, w których kandydat 

zdobywa punkty /maksymalnie do zdobycia 40 punktów / 

  

1. Bieg dookoła boiska 330m bez zatrzymania- próba w zależności od warunków 

atmosferycznych odbędzie się warunkowo, po decyzji prowadzącego sprawdzian : 

• 0 pkt brak podjęcia próby, nie ukończenie biegu, zejście z trasy, 



• 2 pkt pokonanie całego okrążenia z zatrzymaniami, 

• 4 pkt pokonanie całego okrążenia marszobiegiem, bez zatrzymywania, w tym biegiem 

nie mniej niż 200m, 

• 8 pkt pokonanie całego okrążenia biegiem równym tempem bez zatrzymywania. 

• 16 pkt pokonanie całego okrążenia biegiem równym tempem bez zatrzymywania 

uzyskanie jednego z 6 najlepszych czasów w sprawdzianie. 

 2. Zwis na drążku tyłem do drabinek, przodem do prowadzącego sprawdzian: 

• 0 pkt brak podjęcia próby, 

• 2 pkt zwis nie krótszy niż 15 sekund, 

• 4 pkt zwis nie krótszy niż 30 sekund, 

• 6 pkt zwis nie krótszy niż 45 sekund, 

3. Skłony tułowia w przód z leżenia tyłem przez 30 s -próba siły mięśni brzucha: 

Kandydat leży tyłem- na plecach, na macie z rozstawionymi na szerokość 30 cm stopami 

i kolanami ugiętymi pod kątem prostym. Ręce splecione na karku. Z pomocą osoby 

towarzyszącej, która przytrzymuje stopy tak, aby nie odrywały się od podłoża, na sygnał 

"start" wykonuje skłony w przód dotykając łokciami kolan następnie wraca do pozycji 

wyjściowej. Ćwiczenie trwa 30 sekund. Notowana jest ilość wykonanych skłonów. 

Kandydata  nie  dyskwalifikuje  się  w wypadku,  gdy robi  dłuższe  przerwy w  czasie  

wykonywania skłonów. 

• 0 pkt brak podjęcia próby, lub wynik 14 i mniej skłonów w ciągu 30s.  

• 2 pkt 15-19 skłonów w ciągu 30s. 

• 4 pkt 20- 24 i więcej skłonów w ciągu 30s. 

• 6 pkt 25 i więcej skłonów w ciągu 30s. 

4. Bieg wahadłowy 10x 5m od chorągiewki do chorągiewki z przekładaniem woreczków 

ułożonych przy obu chorągiewkach pomiędzy szarfami. Należy chwycić w rękę woreczek 

i biegiem przenieść na drugą stronę. 

• 0 pkt brak podjęcia próby, 

• 2 pkt bieg wahadłowy z przełożeniem 10 woreczków, ale nie umieszczenie wszystkich 

poprawnie w szarfach, 

• 4 pkt bieg wahadłowy z przełożeniem 10 woreczków, umieszczenie wszystkich 

poprawnie  w szarfach, 



• 6 pkt bieg wahadłowy z przełożeniem 10 woreczków, umieszczenie wszystkich 

powrotnie w szarfach w czasie nie gorszym niż 8 czas spośród wszystkich 

uczestników, 

5. Skok w dal z miejsca stajemy za linią wyznaczoną przez prowadzącego sprawdzian, 

po czym z odbicia obunóż wykonujemy skok w dal na odległość, lądowanie na materacu. 

Skok mierzony w cm, wykonuje się dwukrotnie. Liczy się wynik lepszego z nich. Długość 

skoku zawarta jest pomiędzy linią skoku, a ostatnim śladem pięt. Skok z upadkiem w tył 

na plecy jest nieważny i należy go powtórzyć. Skok z przekroczeniem linii też. Można 

powtórzyć tylko jeden skok. 

• 0 pkt brak podjęcia próby, 

• 2 pkt poprawny skok wynik 11 i kolejny. 

• 4 pkt poprawny skok wynik 10- 6 spośród uczestników. 

• 6 pkt poprawny skok wynik 1- 5 spośród uczestników. 

 

Test umiejętności pływackich, 7 zadań do zdobycia maksymalnie 50 pkt:  

Uwaga!!! Sklasyfikowanie w zawodach sportowych systemu współzawodnictwa 

sportowego dla dzieci uzdolnionych sportowo, ukończenie wyścigu dowolnym stylem na 

dowolnym dystansie w aktualnym sezonie  sportowym lub w sezonie poprzedzającym 

egzamin zwalnia z udziału teście sprawności specjalistycznej- pływackiej. 

Kandydat sklasyfikowany w zawodach uzyskuje maksymalną ilość punktów.  

1.  Pływanie na odcinku 10m lub 25m: 

• 0 pkt brak podjęcia próby,  

• 2 pkt przepłynięcie z przyborem 10 m bez zatrzymywania, 

• 4 pkt przepłynięcie w dowolny sposób bez przyboru do 10 m bez zatrzymywania, 

• 6 pkt przepłynięcie 25 metrów dowolnym stylem bez zatrzymywania, 

• 12 pkt przepłynięcie 25 metrów poprawnie stylowo, dowolnym stylem, bez 

zatrzymywania. 

• 14 pkt skok startowy przepłynięcie poprawnie stylowo, dowolnym stylem 25 m bez 

zatrzymywania. 

2. Wydechy do płytkiej wody 1.0 – 1,4 m:  

• 0 pkt brak wykonania wydechu do wody,  

• 2 pkt pojedyncze wydechy do wody w skłonie lub w przysiadzie,  



• 4 pkt wykonanie wydechu przez 3sekundy z próbą ułożenia ciała na dnie ale bez 

powodzenia,  

• 6 pkt wykonanie wydechu do wody ułożenie ciała na dnie przez 3 sekundy,               3. 

Skok na nogi do wody głębokiej:  

• 0 pkt brak wykonania skoku do wody,  

• 2 pkt skok do wody z pozycji siedząc ze słupka lub stojąc z krawędzi basenu, z 

makaronem,  

• 4 pkt skok do wody na nogi ze słupka z makaronem,  

• 6 pkt skok do wody na nogi ze słupka bez makaronu.  

4. Leżenie na grzbiecie lub na piersiach– meduza (ramiona i nogi ustawione szeroko w 

bok) – utrzymanie równowagi ciała i pływalność. 

• 0 pkt brak podjęcia próby,  

• 2 pkt meduza w pozycji na grzbiecie lub piersiach z przyborem (makaron, deska),  

• 4 pkt meduza w pozycji na grzbiecie lub piersiach nie krócej niż 3 sekundy, nogi 

opadają,  

• 6 pkt meduza w pozycji na grzbiecie lub piersiach – wytrzymanie w pozycji powyżej 

5 sekund. 

5. Ślizgi na piersiach z wydmuchiwaniem powietrza ramiona w przód głowa między 

ramionami, po odbiciu od dna lub ściany strzałka.  

• 0 pkt brak podjęcia próby,  

• 2 pkt strzałka przez minimum 3m w pozycji na piersiach, unoszenie głowy w górę i 

wstrzymywanie powietrza w ustach,  

• 4 pkt strzałka w pozycji na piersiach 3m z próbą wydmuchania powietrza pod wodą,  

• 6 pkt strzałka w pozycji na piersiach 5m, wydmuchiwanie powietrza pod wodą, głowa 

między ramionami. 

6. Nurkowanie w głąb – głęb.1- 1,2m i wyłowienie przedmiotu:  

• 0 pkt brak podjęcia próby,  

• 2 pkt zanurzenie głowy pod lustro wody z wydmuchiwaniem powietrza licząc do 5,  

• 4 pkt próby nurkowania po przedmiot bez sięgnięcia przedmiotu z dna z 

wydmuchiwaniem powietrza podczas nurkowania. 

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

7. Poślizg na piersiach na wodzie na odcinku 5m:  

• 0 pkt brak podjęcia próby poślizgu na piersiach,  



• 2 pkt poślizg na piersiach minimum 5m z przyborem (deska, makaron),  

• 4 pkt poślizg na piersiach bez przyboru głowa na wierzchu oddychanie ponad wodą 

ramiona wyciągnięte wprzód do 5 m,  

• 6 pkt poślizg na piersiach powyżej minimum 5 m z wydmuchiwaniem powietrza do 

wody. 

 

Próba sprawności fizycznej do klas/oddziałów sportowych IV o specjalności pływanie 

oraz innych, w których nie obowiązują próby sprawności PZP w szkołach podstawowych.  

Test sprawności fizycznej służy ocenie predyspozycji, poziomu sprawności kandydata, 

także wstępnej ocenie poziomu umiejętności i cech wolicjonalnych, składa się z prób 

sprawności ogólnej, na lądzie i sprawności specjalistycznej- próby w wodzie. Jedną  z 

prób lądowych jest sprawdzian biegowy. Zestaw prób, które zostaną przeprowadzone 

zależy od możliwości warunków zewnętrznych, aktualnych rygorów sanitarnych, 

możliwości organizatora.  

W zależności od warunków i możliwości organizacyjnych ilość prób może zostać 

ograniczona.  

Test kwalifikuje do szkolenia sportowego, gdy kandydat uzyska minimum 50% 

maksymalnej ilości punktów możliwych do zdobycia w próbach w których brał udział.  

Za cały test sprawności kandydat może uzyskać maksymalnie 80 punktów pkt.  z czego 

40 punktów za próby na lądzie i 40 za próby w wodzie. Kandydaci skalsyfikowani w 

zawodach systemu współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży, dowolnym stylem 

na dowolnym dystansie, są zwolnieni z testu pływackiego i uzyskują maksymalną ilość 

(40) punktów. Obowiązują ich próby na lądzie. 

REGULAMIN: 

1. Kandydat zobowiązany jest stawić się na czas, posiadać zgodę rodziców i 

zaświadczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych umożliwiające udział w sprawdzianie 

oraz zgodę na przetwarzanie wizerunku i danych osobowych w związku z publikacją 

informacji o przebiegu i wynikach postepowania rekrutacyjnego, zaświadczenie o 

sklasyfikowaniu w wynikach zawodów pływackich, o ile brał w nich udział. 

2. Kandydat zobowiązany jest posiadać kompletny strój i obuwie sportowe do ćwiczeń 

na lądzie oraz kompletny strój, czepek i okularki pływackie do ćwiczeń w wodzie. 

3. Przed sprawdzianem kandydat uczestniczy w rozgrzewce.  



4. Kandydat ma obowiązek wysłuchać ze zrozumieniem opisu poszczególnych zadań, 

wykonać je z należytą starannością i zachowaniem zasad bezpieczeństwa. 

5. Start odbywa się na sygnał osoby prowadzącej sprawdzian.  

7. Pomiar czasu ręczny. 

8. Oceniany jest czas oraz poprawność wykonania zadań zgodnie z zasadami 

przedstawionymi przez prowadzącego sprawdzian. 

9.  Wyniki sprawdzianu są jawne i zostaną przedstawione do wiadomości publicznej. 

10.  Kandydaci nie stosujący się do regulaminu zostaną pozbawieni możliwości 

uczestnictwa w sprawdzianie. 

 

Sprawdzian zdolności motorycznych na lądzie składa się z 5 prób, w których kandydat 

zdobywa punkty /maksymalnie do zdobycia 40 punktów. 

  

1. Bieg dookoła boiska 330m bez zatrzymania- próba w zależności od warunków 

atmosferycznych odbędzie się warunkowo, po decyzji prowadzącego sprawdzian : 

• 0 pkt brak podjęcia próby, nie ukończenie biegu, zejście z trasy, 

• 2 pkt pokonanie całego okrążenia z zatrzymaniami, 

• 4 pkt pokonanie całego okrążenia marszobiegiem, bez zatrzymywania, w tym biegiem 

nie mniej niż 200m, 

• 8 pkt pokonanie całego okrążenia biegiem równym tempem bez zatrzymywania. 

• 16 pkt pokonanie całego okrążenia biegiem równym tempem bez zatrzymywania 

uzyskanie jednego z 6 najlepszych czasów w sprawdzianie. 

 2. Zwis na drążku tyłem do drabinek, przodem do prowadzącego sprawdzian: 

• 0 pkt. brak podjęcia próby, 

• 2 pkt zwis nie krótszy niż 15 sekund, 

• 4 pkt zwis nie krótszy niż 30 sekund, 

• 6 pkt zwis nie krótszy niż 45 sekund, 

3. Skłony tułowia w przód z leżenia tyłem przez 30 s -próba siły mięśni brzucha: 

Kandydat leży tyłem- na plecach, na macie z rozstawionymi na szerokość 30 cm stopami 

i kolanami ugiętymi pod kątem prostym. Ręce splecione na karku. Z pomocą osoby 

towarzyszącej, która przytrzymuje stopy tak, aby nie odrywały się od podłoża, na sygnał 

"start" wykonuje skłony w przód dotykając łokciami kolan następnie wraca do pozycji 



wyjściowej. Ćwiczenie trwa 30 sekund. Notowana jest ilość wykonanych skłonów. 

Kandydata  nie  dyskwalifikuje  się  w wypadku,  gdy robi  dłuższe  przerwy w  czasie  

wykonywania skłonów. 

• 0 pkt brak podjęcia próby, lub wynik 14 i mniej skłonów w ciągu 30s.  

• 2 pkt 15-19 skłonów w ciągu 30s. 

• 4 pkt 20- 24 i więcej skłonów w ciągu 30s. 

• 6 pkt 25 i więcej skłonów w ciągu 30s. 

4. Bieg wahadłowy 10x 5m od chorągiewki do chorągiewki z przekładaniem woreczków 

ułożonych przy obu chorągiewkach pomiędzy szarfami. Należy chwycić w rękę woreczek 

i biegiem przenieść na drugą stronę. 

• 0 pkt brak podjęcia próby, 

• 2 pkt bieg wahadłowy z przełożeniem 10 woreczków, ale nie umieszczenie wszystkich 

poprawnie w szarfach, 

• 4 pkt bieg wahadłowy z przełożeniem 10 woreczków, umieszczenie wszystkich 

poprawnie  w szarfach, 

• 6 pkt bieg wahadłowy z przełożeniem 10 woreczków, umieszczenie wszystkich 

powrotnie w szarfach w czasie nie gorszym niż 8 czas spośród wszystkich 

uczestników, 

5. Skok w dal z miejsca stajemy za linią wyznaczoną przez prowadzącego sprawdzian, 

po czym z odbicia obunóż wykonujemy skok w dal na odległość, lądowanie na materacu. 

Skok mierzony w cm, wykonuje się dwukrotnie. Liczy się wynik lepszego z nich. Długość 

skoku zawarta jest pomiędzy linią skoku, a ostatnim śladem pięt. Skok z upadkiem w 

tył, na plecy jest nieważny i należy go powtórzyć. Skok z przekroczeniem linii też. 

Można powtórzyć tylko jeden skok. 

• 0 pkt brak podjęcia próby, 

• 2 pkt poprawny skok wynik 11 i kolejny. 

• 4 pkt poprawny skok wynik 10- 6 spośród uczestników. 

• 6 pkt poprawny skok wynik 1- 5 spośród uczestników. 

Sprawdzian umiejętności, sprawności pływackiej: 

Dzieci, które startowały w sezonie w zawodach współzawodnictwa sportowego dzieci i 

młodzieży uzdolnionej sportowo w sezonie 2020/2021 lub 2021/2022, zostały 



sklasyfikowane  są zwolnione z egzaminu pływackiego. Otrzymują maksymalną liczbę 

(40) punktów. Sprawdzian składa się z dwóch prób. 

1. 50m stylem dowolnym na czas, obowiązuje skok startowy: 

Chłopcy, którzy uzyskali czas:  

• Brak podjęcia próby lub czas powyżej 1:05”- 0 pkt 

• Czas 1:04,99 1:03,00 – 2 pkt 

• Czas 1:02,99 1:01,00 – 4 pkt 

• Czas 1:00,99 -  59,00 – 6 pkt 

• Czas 58,99 -  57,00 - 8 pkt 

• Czas 56,99 -  55,00 - 10pkt; 

• Czas 54,99 – 53,00 – 12 pkt 

• Czas 52,99 -  51,00 – 14 pkt 

• Czas 50,99 - 49,00 – 16 pkt 

• Czas 48,99 -  47,00 – 18 pkt 

• Czas 46,99  i szybciej - 20 pkt 

 

Dziewczęta, które uzyskały czas: 

• Brak podjęcia próby lub czas powyżej 1:10”- 0 pkt 

• Czas 1:09,99 - 1:08,00 – 2 pkt 

• Czas 1:07,99 -  1:06,00 – 4 pkt 

• Czas 1:05,99 -  1:04,00 – 6 pkt 

• Czas 1:03,99 -  1:02,00 - 8 pkt 



• Czas 1:01,99 -  1:00,00 -10 pkt  

• Czas 59,99 -  58,00 – 12 pkt 

• Czas 57,99 -  56,00 – 16 pkt 

• Czas 55,99 – 54,00 – 18 pkt 

• Czas 53,99  i szybciej  - 20 pkt 

2. 50 stylem grzbietowym – oceniana technika – start, praca nóg, praca ramion, pozycja 

pływaka na wodzie, koordynacja ruchowa 

• Brak podjęcia próby - 0 pkt 

• Przepłynięcie z wieloma błędami – 5 pkt 

• Przepłynięcie wykonując jeden element poprawnie – 7 pkt 

• Przepłynięcie  wykonując dwa oceniane elementy poprawnie – 9 pkt 

• Przepłynięcie wykonując poprawnie trzy oceniane elementy – 12 pkt 

• Przepłynięcie dystansu poprawnie cztery oceniane elementy – 15 pkt 

• Przepłynięcie minimum 25 m poprawnie technicznie – 20 pkt 

 

 

 

 

 

 


