
 
 
 
EGZAMIN WSTĘPNY SPRAWDZAJĄCY SPRAWNOŚĆ 
FIZYCZNĄ KANDYDATA NA STUDIA  
Kierunek: WYCHOWANIE FIZYCZNE 

 
TERMIN:  semestr zimowy: 5.09.2020 r. 

semestr letni: 6.02.2021 r. 
 
DOTYCZY: kandydatów na studia pierwszego stopnia 

kandydatów na studia drugiego stopnia (absolwentów studiów pierwszego stopnia 
kierunków fizjoterapia lub spotu) 

 
 

 
 

TEST   SPRAWNOŚCI   FIZYCZNEJ 
DLA  KANDYDATÓW NA  KIERUNEK WYCHOWANIE FIZYCZNE 

 
 
I.   EGZAMIN SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ OBEJMUJE SPRAWDZIANY 
a) z gimnastyki, 
b) z zespołowych gier sportowych: piłki siatkowej lub koszykówki, 
c) z pływania. 
 
II. PUNKTACJA EGZAMINU SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ  
DYSCYPLINA SPORTU     RÓWNOWARTOŚĆ PUNKTOWA OCEN                                    
                                                   bdb    db plus     db    dst plus    dst     ndst 
 
gimnastyka     10 9 8 6          4       0 
piłka siatkowa lub koszykówka  10 9  8 6          4       0 
pływanie    10 9 8 6          4       0 
  
III. GIMNASTYKA 
Sprawdzian z gimnastyki dla kobiet i mężczyzn obejmuje układ ćwiczeń wolnych  
i skok gimnastyczny. Końcowa ocena jest średnią arytmetyczną dwóch konkurencji .  
1. Układ ćwiczeń wolnych (wspólny dla kobiet i mężczyzn) 
Z postawy zasadniczej 2 kroki w przód i z naskoku przewrót w przód do przysiadu podpartego, z 
przysiadu podpartego  przewrót  w przód  do przysiadu podpartego, wyprost do postawy i poprzez 
siad o nogach prostych przewrót w tył do skłonu podpartego i postawy zasadniczej. Podskokiem pół 
obrotu i podejście do drabinki, wznos ramion w górę i zamachem stanie na rękach z oparciem o 
drabinki – wytrzymanie, opust dowolnej nogi w dół do postawy zasadniczej. 
2. Skok przez skrzynię –skrzynia w poprzek (5 części) 



Z rozbiegu i odbicia z odskoczni, przeskok kuczny z zaznaczeniem zamachu (odskocznia  
w odległości 0,80m od przyrządu) 
 
IV.   PIŁKA SIATKOWA  
Wykonanie odbić sposobem górnym i dolnym (na przemian) nad sobą w kole o wymiarach 3,60. 
Jedno odbicie sposobem górnym i dolnym określono jako cykl. Próba wykonywana jest dwukrotnie. 
Ocena końcowa jest średnią arytmetyczną ilości wykonanych cykli  i umiejętności technicznych 
wykonania prób odbicia piłki sposobem górnym i dolnym  
     Ocenie podlega: 
- postawa siatkarska, 
- poruszanie podczas wykonywania próby, 
- technika wykonania odbić sposobem górnym,  
- technika wykonania odbić sposobem dolnym, 
- ilość wykonanych cykli 
8       cykli               -   dostateczny 
9-10  cykli              -   dostateczny plus 
11-12 cykli             -   dobry 
13-14 cykli             -   dobry plus 
15 i więcej  cykli   -   bardzo dobry 
 
lub KOSZYKÓWKA 
Sprawdzian obejmuje wykonanie dwóch testów (kandydat wykonuje próbę tylko raz).  Ocena 
końcowa jest średnią arytmetyczną dwóch testów z koszykówki: 
1) wykonanie  kozłowania piłki slalomem i rzutów do kosza po kozłowaniu  
      (dwutakt) dwukrotnie z lewej  i prawej strony- na zmianę, 
2)  wykonanie trzech rzutów osobistych. 
  Ocenie  podlega: 
- poprawność wykonania niżej wymienionych elementów techniki: postawa koszykarska, 
kozłowanie piłki lewą i prawą ręką przy wykonywaniu slalomu, rzuty do kosza,  
- dynamika wykonania, 
- celność rzutów osobistych. 
Rzuty osobiste: 
   - 0 rzutów celnych   -   niedostateczny 
   - 1 rzut celny            -   dostateczny 
   - 2 rzuty celne          -   dobry 
   - 3 rzuty celne          -   bardzo dobry 
 
V. PŁYWANIE 
Kandydat powinien przepłynąć dystans 50m (dwie długości pływalni) jedną z wybranych przez siebie 
technik pływania (styl grzbietowy, klasyczny, dowolny, motylkowy) w wyznaczonym minimum 
czasowym. Kandydaci wykonują próbę tylko raz. 
 
Ocena                        KOBIETY                                       MĘŻCZYŹNI 
Bardzo dobry           poniżej - 0:58,0                                   poniżej - 0:46,0 
Dobry plus                0:58,1 - 1:01,0                                     0:46,1 - 0:49,0 
Dobry                        1:01,1 - 1:04,0                                     0:49,1 - 0:52,0 
Dostateczna plus     1:04,1 - 1:07,0                                     0:52,1 -0:55,0 
Dostateczny             1:07,1 – 1:10,0                                     0:55,1 - 1:05,0 
Niedostateczny       powyżej   1:10,1                                   powyżej  1:05,1 
 


