
TESTY SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ 
DLA KANDYDATÓW DO KLASY SPORTOWEJ 

SPECJALIZACJA: PIŁKA SIATKOWA DZIEWCZĄT 
 
 
 
 
Pomiaru cech somatycznych : 
 

- wzrost 
- waga 
- zasięg ramion 
 

Zestaw prób sprawności motorycznej.  
  
 1. Zwinność - Bieg po „kopercie”  
 
Sposób wykonania: kandydatka staje obok pachołka A i na sygnał startuje z pozycji niskiej (pad 
przodem), przebiega jak najszybciej wyznaczoną trasę (jak na rysunku), omijając przy tym 
pachołki,  których nie wolno dotknąć żadną częścią ciała. Bieg po wyznaczonej trasie wykonuje 
jednokrotnie. Kandydatka ma dwie próby, zaliczany jest wynik lepszy z uzyskanych. 
Maksymalna ilość pkt. – 12. 
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            2. Siła ramion –Rzut piłką lekarską z nad głowy w przód  
 
Sposób wykonania: kandydatka wykonuje klęk na materacu, następnie rzut piłką lekarską 2kg z 
nad głowy w przód. Próba powtarzana jest trzy razy, zaliczana jest najlepsza odległość. 
Maksymalna ilość pkt. – 12.  
  
 3. Skoczność- Skok dosiężny  
 
Sposób wykonania: Kandydatka staje przy ścianie przodem do tablicy i zaznacza wysokość 
dosiężną. Z ustawienia bokiem do ściany wykonuje z miejsca wyskok zaznaczając na tablicy 
wielkość swojego zasięgu. Wynik próby stanowi różnica pomiędzy zasięgiem a wysokością 
dosiężną. Kandydatka wykonuje dwie próby, zaliczany jest lepszy wynik. Maksymalna ilość  
 pkt. – 12. 



 
Zestaw prób sprawności specjalnej.  
  
 1.Technika odbicia piłki sposobem oburącz górnym i dolnym w wyznaczonej przestrzeni 
  
Kandydatka wykonuje kolejno odbicia sposobem górnym i dolnym .Oceniana jest praca RR, 
praca NN i zachowanie prawidłowej postawy siatkarskiej. Maksymalna ilość pkt. – 6. 
 

2.Odbicia piłki sposobem oburącz górnym i dolnym  
 
 Kandydatka wykonuje naprzemienne odbicia sposobem oburącz górnym i dolnym (dwa odbicia 
= jeden cykl) o ścianę przez 30 sek. Liczona jest ilość cykli w wyznaczonym czasie. Kandydatka 
ma dwie próby, lepszy wynik jest punktowany. Maksymalna ilość pkt. - 12.  

 
 
Za zajęcie miejsc w poszczególnych próbach kandydatki otrzymują punkty 

(maksymalnie 54 ) 
 
Za punkty z prób sprawnościowych układa się listę według rankingu od największej 

do najmniejszej ilości punktów. 
 
W przypadku kandydatek, które uzyskały taką samą ilość punktów w testach 

sprawnościowych, pierwszeństwo ma ta uczennica, która: 
- posiada dodatkowe osiągnięcia sportowe 
- osiąga lepsze wyniki w nauce  


