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Załącznik 1c 
 

OPIS TESTÓW SPRAWNOŚCIOWYCH DO KLASY PŁYWACKIEJ 

Z ELEMENTAMI PIĘCIOBOJU  

W RAMACH REKRUTACJI  

DO KLAS SPORTOWYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 50 

IM. KRÓLOWEJ JADWIGI W WARSZAWIE 
(aktualizacja 22.04.2021r) 

 
I. Zasady przyjęcia 

 

1. Do szkoły przyjęci zostaną uczniowie, którzy w procesie rekrutacji uzyskali największą 

liczbę punktów.  
 

 

II. Klasa IV pływanie z elementami pięcioboju – dziewcząt i chłopców 

 

 

W zależności od aktualnej sytuacji epidemiologicznej w naszym kraju próby sprawności fizycznej 

zostaną przeprowadzone w jednej z dwóch proponowanych wersji: 

➢ Wersja nr 1 – zostanie przeprowadzona w przypadku możliwości skorzystania z pływalni 
oraz sali gimnastycznej. 

W takim przypadku próby sprawności fizycznej zostaną przeprowadzone w standardowy sposób 

zawarty w aktualnym ”Programie szkolenia młodzieży dla oddziałów sportowych, szkół sportowych 

oraz oddziałów i szkół mistrzostwa sportowego” z dnia 12 lutego 2020 roku. 

Opis prób: 

1. Próba umiejętności pływackich – 11 zadań pływackich zgodnie z arkuszem oceny 
stanowiacym załącznik nr 3 do regulaminu naboru 
50 m stylem dowolnym,  
50 m stylem grzbietowym,  
50 m stylem klasycznym 
ocenie podlega czas (0-10 pkt) oraz technika (0-10 pkt) 

 

2. Próba sprawności fizycznej: 
 

a. Zwinność - bieg wahadłowy 4x10m- max. 10 pkt. 

▪ wykonanie - na sygnał „na miejsca” badany staje na linii startu.  Na komendę „start” biegnie do 

drugiej linii (odległość 10 m), podnosi z niej klocek, po czym wraca na linię startu, gdzie 

kładzie klocek (klocek nie może być rzucony). Następnie biegnie po drugi klocek i wracając 

kładzie go ponownie na linii; 

▪ pomiar - próbę wykonuje się dwukrotnie. Liczy się lepszy czas mierzony z dokładnością do 

1/10 sekundy. Próba zostaje zakończona z chwilą, gdy drugi klocek znajduje się na linii startu; 

 

b. skoczność - skok w dal z miejsca- max. 10 pkt. 

▪ wykonanie - testowany staje za linią, po czym z jednoczesnego odbicia obunóż wykonuje 
skok w dal na odległość do piaskownicy lub na materac; 

▪ pomiar - skok mierzony w cm wykonuje się dwukrotnie, liczy się wynik skoku lepszego; 
▪ uwagi - skok z upadkiem w tył na plecy jest nieważny i należy go powtórzyć; 

 
c. gibkość - skłon tułowia w przód- max. 10 pkt. 
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▪ wykonanie - badany staje na ławce gimnastycznej tak, aby palce stóp obejmowały jej krawędź, 

stopy zwarte, kolana wyprostowane. Następnie badany wykonuje skłon w przód, zaznaczając 

jak najniżej palcami rąk ślad na podziałce 

▪ pomiar - próbę wykonuje się dwukrotnie, wynik lepszy odczytywany jest w cm; 

 

d. siła - rzut piłką lekarską(2kg) z za głowy- max. 10 pkt. 

▪ wykonanie – badany staje w pozycji w rozkroku na lini rzutu i na sygnał wykonuje rzut w tył 

ponad głową; 

▪ pomiar - rzut mierzony w cm wykonuje się dwukrotnie, liczy się wynik rzutu lepszego 

 

➢ Wersja nr 2 – zostanie przeprowadzona w przypadku braku możliwości skorzystania z 
pływalni oraz sali gimnastycznej. 

W takim przypadku podstawa przyjęcia będzie arkusz oceny sprawności pływackiej 

wypełniony przez trenera lub instruktora nauki pływania. Prób sprawności fizycznej 

obowiązujących przy naborze do klasy III lub IV szkoły podstawowej,  polegających na 

ocenie stopnia opanowania umiejętności pływackich po nauce pływania oraz sprawdzianu 

podstawowych zdolności motorycznych,  nie można ocenić bez przeprowadzenia testów na 

pływalni i sali gimnastycznej. Z tego powodu, w tym wariancie proponujemy nie 

przeprowadzać proponowanych prób a sposób przeprowadzenia rekrutacji pozostawić do 

decyzji dyrekcji poszczególnych szkół z uwzględnieniem  oświadczenia trenera lub 

instruktora prowadzącego naukę pływania. 

 

III. Końcowy ranking kandydatów ustalony będzie na podstawie sumy punktów uzyskanych w 

wszystkich czterech próbach – tabele ocen wg wytycznych PZP. 

 

Aktualizacja regulaminu została przeprowadzona o informacje zamieszczone w dniu 9 kwietnia 2021 

roku na stronie Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu po adresem 

https://www.gov.pl/web/kulturaisport/polski-zwiazek-plywacki  
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