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„JEDYNIE CZYN MA ZNACZENIE. NAJLEPSZE CHĘCI 

POZOSTAJĄ BEZ SKUTKU, O ILE NIE POCIĄGAJĄ  
ZA SOBĄ NASTĘPSTW PRAKTYCZNYCH .” 

(Józef Piłsudski) 

GIMNAZJUM IM. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W SIERAKOWICACH  

 
 
 
 
 

Załącznik nr 4  
                   do Regulaminu rekrutacji do klasy pierwszej 

 Gimnazjum im. Józefa Piłsudskiego 
w Sierakowicach w roku szkolnym 2016/2017 

 

SPRAWDZIAN UZDOLNIEŃ KIERUNKOWYCH DLA KANDYDATÓW DO ODDZIAŁU 
SPORTOWEGO O PROFILU PIŁKA SIATKOWA DLA DZIEWCZĄT 

NA ROK SZKOLNY 2016/2017 
 

Sprawdzian odbędzie się dnia 30 maja 2016 r. o godzinie 14:30 w hali sportowej  
w Gimnazjum w Sierakowicach, ul. Spacerowa 14. 
 
Przystępujący do egzaminu powinien posiadać: 
 ubiór sportowy, buty sportowe (z jasną podeszwą na salę), 
 potwierdzony dobry stan zdrowia przed egzaminem sprawnościowym w postaci 

zaświadczenia od lekarza rodzinnego o braku przeciwwskazań do uczęszczania do 
klasy sportowej. 

 
ZDOLNOŚCI KONDYCYJNE  
 
1. Próba wyskoku dosiężnego jednorącz  
 
Opis wykonania próby:  
Badana stojąc przy ścianie z ręką wyciągniętą do góry - zaznaczamy wysokość, następnie 
wykonuje wyskok dosiężny w górę, zaznaczamy miejsce maksymalnego wyskoku. 
Zapisujemy różnicę pomiędzy miarą w pozycji stojącej, a miarą z wyskoku.  
Punktacja w zależności od wysokości skoku oraz ilości zainteresowanych - najwyższy 
skok - 10 pkt, II - 9 pkt , III - 8 pkt itd. 
 
Miara próby:  
Miarą wykonania próby jest odczyt z dokładnością do 1 cm miejsca dotkniętego przez 
badaną na mierniku zapisując najlepszy wynik z trzech prób. Osoba odczytująca wynik 
staje na podwyższeniu w celu dokonania rzetelnego odczytu.  
 
2. Próba wyskoku dosiężnego oburącz  
 
Opis wykonania próby:  
Miara ustawiona w płaszczyźnie pionowej (np. przy ścianie, na tablicy do koszykówki 
itp.). Badana w pozycji stojącej przodem z obiema rękoma w górze przy ścianie- 
zaznaczamy wysokość, następnie badana w pozycji stojącej przodem do miernika, stopy 
ustawione równolegle i oddalone 10–30 cm od rzutu pionowego miernika wykonuje 
wyskok dosiężny, starając się dotknąć palcami obu rąk możliwie najwyższego punktu na 
mierniku. Badana wykonuje kolejno trzy powtórzenia. Zapisujemy różnicę pomiędzy 
miarą w pozycji stojącej, a miarą z wyskoku.  
Punktacja w zależności od wysokości skoku oraz ilości zainteresowanych - najwyższy 
skok - 10 pkt, II - 9 pkt , III - 8 pkt itd. 



Miara próby:  
Miarą wykonania próby jest odczyt z dokładnością do 1 cm miejsca dotkniętego przez 
badaną na mierniku zapisując najlepszy wynik z trzech prób. Pod uwagę bierze się 
niższą wysokość zasięgu jednej z rąk (w przypadku różnych wysokości). Osoba 
odczytująca wynik staje na podwyższeniu w celu dokonania rzetelnego odczytu. 
 
3. Próba odbicia piłki sposobem górnym, dolnym po podaniu przez trenera 
 
Opis wykonania próby:  
Po podaniu trenera zawodnik odbija piłkę siatkową sposobem raz górnym raz dolnym 
przez siatkę. Zawodnik ustawiony na polu ataku. Oceniana jest technika odbić, postawa 
siatkarska. 
 
Ocena próby:  
Ocena trenera w skali od 1-6 pkt. 
 
4. Próba zagrywki 
 
Opis wykonania próby: 
Ocena wykonania zagrywki.  Zawodnik ma możliwość wyboru rodzaju wykonania 
zagrywki. Ilość prób – 3. 
 
Ocena próby:  
Zagrywka tenisowa wykonana prawidłowo  2 pkt, zagrywka sposobem dolnym, bądź 
bocznym – 1 pkt. 
 
5. Próba siły dynamicznej mięśni obręczy barkowej  
 
Opis wykonania próby:  
Badana wykonuje rzut piłką lekarską 1 kg oburącz zza głowy stojąc (stopy równolegle) 
przed linią. Wykonywane są trzy próby. Po rzucie badana może przekroczyć linię, gdy 
piłka upadnie na boisko.  
 
Miara próby:  
Miarą wykonania próby jest odległość rzutu, mierzona z dokładnością do 0,1 m. 
Zapisywany jest wynik najlepszy.  
Punktacja w zależności od długości rzutu oraz ilości zainteresowanych – najdalszy rzut -  
10 pkt, II - 9 pkt , III - 8 pkt, itd. 
 
Sprzęt i pomoce:  
piłka lekarska 1 kg, taśma miernicza.  
 
6. Próba wytrzymałości szybkościowej biegowej  
 
Opis wykonania próby:  
Bieg wahadłowy na dystansie 150 m po przekątnej boiska. Badana z pozycji stojąc 
(stopy równolegle) zza linii start w dowolnym momencie rozpoczyna bieg. Pokonuje 
dystans 6 x 25 m obiegając stojaki.  
 
Miara próby: 
Punktacja w zależności od uzyskanego czasu oraz ilości zainteresowanych – najlepszy 
czas - 10 pkt, II - 9 pkt , III - 8 pkt itd. 
  
 


