
15.06.2020, poniedziałek. 

Temat 2: Oceniamy swoją wytrzymałość Indeksem Sprawności Fizycznej. Bieg ciągły. 

Dzień dobry. 

Przed Tobą już ostatni temat z Karty Aktywności Fizycznej numer 5. Po wykonaniu próby 

wytrzymałości należy odesłać wypełnioną i podpisaną przez rodzica KAF numer 5 na adres: 

dariuszpalt@psplubniany.pl   

1. Ubierz strój sportowy. 

2. Przeprowadź krótką rozgrzewkę. 

3. Wykonaj dzisiejszą próbę, czyli bieg ciągły z pomiarem długości czasu biegu. W trakcie 

jej wykonywania nie możesz przejść do marszu (jak w Teście Coopera) ani zatrzymać 

się. 

4. Zatrzymanie się lub przejście do marszu kończy próbę!!! 

5. W momencie rozpoczęcia próby włącz stoper i zmierz jak długo trwa Twój bieg ciągły. 

Stoper zatrzymujesz, kiedy przerywasz bieg. 

6. Biegnij truchtem w tempie około 120 kroków na minutę. 

7. Dziewczęta mogą biegnąć maksymalnie przez 20 minut (6 punktów); chłopcy 

maksymalnie przez 30 minut (6 punktów). 

 

12. Próba wytrzymałości- bieg ciągły – są dwa warianty przeprowadzenia próby: pierwszy wariant 

to bieg w tempie około 120 kroków na minutę – mierzymy czas biegu, drugi wariant to bieg na 

odległość – mierzymy przebiegnięty dystans. 

 

Dziewczęta Chłopcy Punkty 

1 min. lub 200 m 2 min. lub 400 m 1 pkt 

3 min. lub 500 m 5 min. lub 1000 m 2 pkt 

6 min. lub 1000 m 10 min. lub 2000 m 3 pkt 

10 min. lub 1500 m 15 min. lub 2500 m 4 pkt 
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15 min. lub 2000 m 20 min. lub 3000 m 5 pkt 

20 min. lub 2500 m 30 min. lub 4000 m 6 pkt 

 

PAMIĘTAJ!!!  

ZAPISZ SWÓJ WYNIK I UZYSKANE PUNKTY W KARCIE AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ numer 5, 

KAF 5 

  

Uzupełnioną i podpisaną Kartę Aktywności Fizycznej numer 5 proszę przesłać na adres: 

dariuszpalt@psplubnisny.pl 

Ocena bardzo dobra: 

- przesłanie karty w poniedziałek 15.06 lub w wtorek 16.06 

Ocena dobra: 

- przesłanie karty 17-18.06 lub z jednym niezrealizowanym tematem. 

Ocena dostateczna: 

- Przesłanie karty 19-20.06 lub z dwoma niezrealizowanymi tematami. 
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