
WF    Mariusz Mrozek  

Dla klas IV-VII 

Witam moi drodzy! 

Dzisiejsza lekcja wychowania fizycznego będzie polegała na wykonaniu 4 testów sprawności i będzie to na 

ocenę.  

Wyniki 4 testów zapisz i do 11.05.2020  prześlij na email: Mariusz53@poczta.onet.pl  

(nie zapomnij się podpisać) 

 

Zanim rozpoczniesz wykonaj krótką (5 minutową) rozgrzewkę według własnej inwencji twórczej,                           

a następnie wykonaj następujące testy: 

1. Test szybkości: Biegnij jak najszybciej w miejscu przez 10 sekund unosząc wysoko kolana i klaszcząc na zmianę pod 

unoszonym udem prawym a raz lewym. Zapisz liczbę klaśnięć w czasie tych 10-u sekund lub poproś kogoś z domowników, aby 

Ci zmierzyli czas i liczbę klaśnięć. Poniżej poprawne wykonanie tego ćwiczenia: 

 

 

 

Mój wynik w tej próbie 
(Liczba klaśnięć) 

 

 

2. Test gibkości: Stań prosto na baczność. Nie uginając kolan wykonaj powolnym ruchem skłon tułowia w przód. Nogi muszą 

być proste i liczy się poprawne wykonanie zadania. Zapisz czy udało Ci się: 

 

 

 

 

 

 

Poziom który udało się Tobie 
osiągnąć 

Wstaw 
znak „x” 

Chwyć oburącz za kostki  

Dotknij palcami obu rąk palców stóp  

Dotknij palcami obu rąk podłoża  

Wszystkimi palcami obu rąk (szeroko 
rozwarte) dotknij podłoża 

 

Dotknij obiema dłońmi podłoża  

Dotknij głową kolan  
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3. Test siły mięśni brzucha-brzuszki: połóż się na plecach, ręce ułóż pod głową, nogi ugięte w stawie kolanowym pod kątem 90 

stopni. W tym teście poproś o pomoc kogoś z rodzeństwa lub rodzica, aby przytrzymał Tobie nogi na podłożu oraz kontrolował 

czas wykonania testu. Za każdym razem głowa powinna dotykać podłoża. 

W czasie 30 sekund wykonaj jak największą liczbę powtórzeń. Zapisz wynik jaki udało Ci się wykonać w tym teście. 

 

Mój wynik w tej próbie 
(liczba powtórzeń) 

 

 

 

4. Test skoczności: wykonaj skok w dal z miejsca obunóż ( stań w małym rozkroku z ustawionymi równolegle stopami przed 

linią. Pochyl tułów, ugnij nogi z równoczesnym zamachem obu rąk dołem w tył, po czym wykonaj wymach rąk w przód i odbij 

się od podłoża jak najdalej). Wynik zmierz własnymi stopami ( po skoku utrzymaj pozycję, obróć się na jednej stopie i zmierz ile 

stóp skoczyłeś). Jeżeli na mecie jest mniej niż pół stopy zaokrąglij wynik w dół jeśli na mecie jest więcej niż pół stopy zaokrąglij 

wynik w górę. Możesz wykonać 3 próby tego skoku i zapisz najlepszy wynik.  

Uwaga: skok należy wykonać najlepiej boso, aby uniknąć upadku, najlepiej na płytkach lub panelach( nie na 

dywanie)!!!Pamiętajcie, aby zaznaczyć linię do której będziecie odliczać stopy. 

 

Mój wynik w tej próbie 
(liczba stóp) 

 

 

 


