
Kryteria rekrutacji do klasy sportowej o profilu  taniec (klasa IV)  

w SP 303 im. Fryderyka Chopina. 

 

Test sprawności fizycznej dla kandydatów do klasy sportowej o profilu taniec 

Szkoły Podstawowej nr 303 im. Fryderyka Chopina w Warszawie odbędzie 

się na forum szkoły na ul. Koncertowej 4. 

 

 

Próby sprawnościowe oraz zasady uzyskiwania punktów: 

 

 

 Zestaw prób sprawności fizycznej obowiązujący dla klasy IV 

 

I. Testy cech motorycznych od 0 do 40 pkt.: 
 

1. Skok w dal z miejsca- próba mocy (siły nóg): 

a) wykonanie - testowany staje za linią, po czym z jednoczesnego odbicia obunóż 

wykonuje skok w dal na odległość do piaskownicy lub na materac; 

b) pomiar - skok mierzony w cm wykonuje się dwukrotnie, liczy się wynik skoku lepszego; 

 

2. Bieg zwinnościowy (4x10m): 

a) 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; 

b) 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; 

 

3. Skłony w przód z leżenia tyłem- próba siły mięśni brzucha: 

a) wykonanie- badany leży na materacu z rozstawionymi na szerokość 30 cm stopami i 

kolanami ugiętymi pod kątem prostym. Ręce splecione na karku. Testowanemu pomaga 

partner, który przytrzymuje stopy tak, aby nie odrywały się od podłoża. Na sygnał „start” 

badany wykonuje skłony  

w przód dotykając łokciami kolan, następnie wraca do pozycji wyjściowej, ćwiczenie trwa 

30 sekund. 

 

4. Skłon tułowia w przód- siła gibkości: 

a) 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; 

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

       



II. Testy sprawności specjalnej (taniec) od 0 do 60 pkt.: 
 
1. Poczucie rytmu  (od 0 do 30 pkt.) 

Powtarzanie podanego rytmu rękoma (0-10 pkt.), nogami (0-10 pkt.), rękoma i nogami 
równocześnie (0-10 pkt.). 

2. Koordynacja ruchowa (od 0 do 30 pkt.) 

Powtarzanie prostych kroków tanecznych w lewo i prawo oraz figury tanecznej  (0-10 
pkt.), podstawowe obroty w lewo i prawo (0-10 pkt.),  wykonanie podstawowego ćwiczenia 
(0-10 pkt.).  

 
Poziom przygotowania cech motorycznych ocenia się na podstawie uzyskanych 
wyników zamienionych na wartości punktowe i przyrównanych do norm (tabele 
norm w załączeniu). Wynik sumaryczny uzyskany z pięciu testów mnoży się razy 
współczynnik 0,2 i zaokrągla do pełnej liczby, a następnie dodaje do punktów 
uzyskanych z testów sprawności specjalnej.  

Uczeń może uzyskać z testu sprawnościowego maksymalnie 100 punktów. 
Minimalny próg punktowy, potrzebny do pozytywnego zaliczenia prób sprawności 
fizycznej w łącznym wyniku testów wynosi 30 punktów. 

 

 

 

 


