
Załącznik nr 3 do Regulaminu                     

i kryteriów rekrutacji uczniów do 

oddziałów sportowych ZS z OI PG 1                   

w Opolu 

 

TEST SPRAWNOŚCI UKIERUNKOWANEJ  

PIŁKA NOŻNA 

 

Punkty przyznawane są po zebraniu wyników testów wszystkich kandydatów na uczniów 

klasy sportowej. Osoba która uzyska najsłabszy wynik w danym teście otrzymuje 1 punkt, 

każda następna osoba otrzymuje jeden punkt więcej od poprzedniej. Punkty uzyskane we 

wszystkich testach są sumowane, dając ostateczny rezultat. 

I. Testy sprawności ogólnej: 

 

1. Skok w dal z miejsca 

Ćwiczący staje w lekkim rozkroku ze stopami ustawionymi równolegle przed 

wyznaczoną linią. Po jednoczesnym odbiciu obunóż wykonuje skok w dal. 

Skok mierzony jest w centymetrach od linii wyskoku do najbliższego punktu 

podparcia. Próba wykonywana jest dwukrotnie, najlepszy wynik mierzony w 

centymetrach jest zapisywany. 

 

2. Bieg po kopercie 

Zawodnik ustawia się na linii startu. Na sygnał „start” pokonuje dwukrotnie 

bieg po kopercie o wymiarach 3 m x 5 m. Pomiar zapisuje się z dokładnością 

do setnych części sekundy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Ćwiczenie koordynacyjne z piłką 

Uderzenie piłki zewnętrznym podbiciem prawej stopy, zatrzymanie piłki 

podeszwą prawej stopy i przeniesienie lewej nogi za piłką. To samo ćwiczenie 

należy wykonać lewą nogą. Liczona jest ilość powtórzeń wykonana w ciągu 30 

sekund. 

 



 

 

 

 

 

II. Testy sprawności specjalnej: 

 

1. Strzały do bramki 

Zawodnik uderza piłkę stojącą na ziemi do bramki z odległości 6 m. Po udanej 

próbie uderza ponownie z odległości 10 m. Po kolejnej udanej próbie uderza  z 

odległości 15 m do zakończenia czasu. Próba jest udana, jeżeli piłka wpadnie 

do bramki w locie, bez kontaktu z podłożem. Zawodnik ma do dyspozycji tyle 

prób ile uda mu się wykonać w czasie 20 sekund.  

Punktacja: 

6 m – 1 pkt 

10 m – 5 pkt 

15 m – 10 pkt 

 

2. Prowadzenie piłki 

Uderzenie piłki o ławeczkę przyjęcie i prowadzenie piłki tylko lewą nogą 

slalomem. Uderzenie piłki o kolejną ławeczkę i prowadzenie piłki slalomem 

tylko prawą nogą, uderzenie piłki o ławeczkę i strzał do bramki. Próbę 

wykonujemy na czasz z dokładnością do setnych części sekundy. Podczas 

wykonywania slalomu za dotknięcie piłki niewłaściwą nogą każdorazowo 

doliczana jest 1 sekunda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Żonglerka 

Podbijanie piłki w kole o średnicy 3,5 metra. Każda osoba ma dwie próby z 

których liczy się lepszy wynik. 

 


