
3.06.2020, środa. 

Temat: Indeks Sprawności Fizycznej. Próba szybkości, skoczności i siły mięśni brzucha. 

Dzień dobry. 

Dzisiaj zaczynasz pracę z Kartą Aktywności Fizycznej numer 5. Przez sześć kolejnych lekcji 

będziesz sprawdzać i oceniać swoją sprawność fizyczną. Dzięki temu dowiesz się na jakim 

poziomie jest Twoja ogólna sprawność fizyczna i jej poszczególne cechy, które elementy są 

Twoją mocną stroną a nad którymi musisz więcej poćwiczyć. 

Na dzisiejszych zajęciach przeprowadzisz 4 próby: szybkości, skoczności, gibkości i siły 

mięśni brzucha. 

1. Zorganizuj bezpieczne miejsce do ćwiczeń. 

2. Ubierz strój sportowy (próby możesz wykonać w domu lub na podwórku). 

3. Każdą próbę możesz wykonać kilka razy (do karty wpiszesz najlepszy wynik z 

uzyskanymi punktami). 

4. Każdą próbę należy wykonać dokładnie (dokładny pomiar czasu i odległości). STARAJ  

SIĘ NIE OSZUKIWAĆ 

5. Zobacz załączony film, który pokaże Tobie jak wykonać dzisiejsze 4 próby: 

https://youtu.be/HEKMt4GAnHw 

6.  Przeprowadź krótką rozgrzewkę. Potrafisz to zrobić samodzielnie, znasz ćwiczenia. 

7. Przejdź do dzisiejszego testu. 

POWODZENIA. 

 

1. Próba szybkości- szybki bieg w miejscu przez 10 sek. z wysokim unoszeniem kolan i 

klaśnięciem pod uniesioną nogą, liczymy liczbę klaśnięć. 

 
Dziewczęta         Chłopcy                         Punkty 

12-15 klaśnięć         15-19 klaśnięć               1 pkt 

16-19 klaśnięć         20-24 klaśnięć               2 pkt 

20-24 klaśnięć        25-29 klaśnięć               3 pkt 

25-29 klaśnięć         30-34 klaśnięć               4 pkt 

30-34 klaśnięć         35-39 klaśnięć               5 pkt 

35 klaśnięć         40 klaśnięć               6 pkt 
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https://youtu.be/HEKMt4GAnHw


2. Próba skoczności- skok w dal z miejsca, odległość mierzy skaczący własnymi stopami. 

(wynik zaokrągla się do “całej stopy” np. 6,5 = 7 stóp). 

 

Dziewczęta             Chłopcy Punkty 
5 stóp                          5 stóp                1 pkt 

6 stóp                          6 stóp              2 pkt 

7 stóp                          7 stóp               3 pkt 

8 stóp                          8 stóp               4 pkt 

9 stóp                          9 stóp               5 pkt 

10 stóp             10 stóp               6 pkt 
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3. Próba gibkości- stanie w pozycji na baczność, wykonanie ciągłym powolnym ruchem 

skłonu tułowia w przód bez zginania nóg w kolanach. 

 
Dziewczęta             Chłopcy Punkty 

chwyt oburącz za kostki chwyt oburącz za kostki 1 pkt 

dotknięcie palcami obu 

rąk palców stóp 

dotknięcie palcami obu 

rąk palców stóp 
2 pkt 

dotknięcie palcami obu 

rąk podłoża 

dotknięcie palcami obu 

rąk podłoża 
3 pkt 

dotknięcie wszystkimi 

palcami (obu rąk) 

podłoża 

dotknięcie wszystkimi 

palcami (obu rąk) 

podłoża 

4 pkt 

dotknięcie dłońmi 

podłoża 

dotknięcie dłońmi 

podłoża 
5 pkt 

dotknięcie głową kolan dotknięcie głową kolan 6 pkt 
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4. Próba siły mięśni brzucha- leżenie tyłem, uniesienie nóg tuż nad podłożem, 

wykonywanie jak najdłużej ćwiczenia – “nożyce poprzeczne”. 

 
 

            Dziewczęta Chłopcy Punkty 

10-29 sek 30-59 sek 1 pkt 

30-59 sek 60-89 sek 2 pkt 

60-89 sek 90-119 sek 3 pkt 

90-119 sek 120-179 sek 4 pkt 

120-179 sek 180-239 sek 5 pkt 

180 i więcej sek 240 i więcej sek 6 pkt 
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PAMIĘTAJ!!! 

1. Zapisz w KAF 5 uzyskany wynik próby i punkty. 

2. Dzisiaj NIE WYSYŁASZ Karty Aktywności Fizycznej numer 5 

 

Pozdrawiam. 


