
KRYTERIA DLA KANDYDATÓW DO KLASY KOSZYKARSKIEJ 

 

1. T-test (max. 10 pkt.) 

Pachołki ustawione zgodnie z rysunkiem. Test rozpoczynamy od punktu A. Na sygnał 

zawodnik biegnie do punktu B, dotykając pachołek prawą dłonią. Biegnie krokiem 

dostawnym (nie krzyżując nóg) do punktu C, dotyka pachołek ręką lewą, przemieszcza się 

krokiem dostawnym do punktu D, dotyka pachołek ręką prawą, wraca do punktu B , dotyka 

pachołek ręką lewą i wycofuje się w tył do punktu początkowego A. Moment przekroczenia 

punktu A jest sygnałem do zatrzymania stopera. Zawodnik ma 2-próby, lepszy czas 

zapisujemy. 

 

         C     5 METRÓW      B     5 METRÓW                     D 

 

2.  Skok w dal z miejsca (max. 10 pkt.) 

Ćwiczący staje w małym rozkroku z ustawionymi równolegle stopami przed linią odbicia  

wykonuje energiczny wymach rąk w przód i energicznie odbijając się obunóż skacze jak 

najdalej (zwracamy uwagę, aby ćwiczący nie przekraczał linii w momencie odbicia). 

Odległość mierzymy od linii odbicia do pięty (ostatni ślad). Zawodnik wykonuje 3-skoki, 

zapisujemy najlepszy wynik w centymetrach. 

3.  Rzut piłką lekarską 2kg (max. 10 pkt.) 

Rzucający staje przed linią, wykonuje rzut zza głowy oburącz w przód, mierzymy najlepszy 

wynik z 2-prób z dokładnością do 5 cm. (wynik zapisujemy w metrach). Przy tej próbie nie 

można oderwać stóp. 



4.  Bieg zwinnościowy (max. 10 pkt.) 

 bieg 4 x 10 metrów z przenoszeniem klocków  

 start na sygnał trenera z pozycji wysokiej 

 po pierwszym odcinku zawodnik podnosi klocek i przenosi go na koniec 

drugiego odcinka 

 zawodnik przenosi 2 klocki, które znajdują się w kołach, klocek nie może 

być rzucany 

 liczy się wynik lepszy z dwóch wykonanych prób 

 czas mierzony z dokładnością do 1/10 sekundy 
 

II.TESTY SPRAWNOŚCI SPECJALISTYCZNEJ:  

 

1. Rzut osobisty. (max. 10 pkt.) 
 

Kandydat wykonuje 10 rzutów z linii rzutów osobistych piłką nr 6. Oceniana 

jest celność i technika wykonania próby rzutowej. 

 

2. Rzut z biegu. (max. 10 pkt.) 
 

Kandydat wykonuje slalom miedzy 4  pachołkami odl. między nimi wynoszą 3 

m i wykonuje rzut na kosz z biegu. Zaczynamy z prawej strony, kozłując prawą 

ręką i rzut z biegu wykonujemy prawą ręką. Po pierwszej próbie zaczynamy 

próbę od początku z lewej strony. Ćwiczenie powtarzamy 4- krotnie dwa razy z 

prawej i dwa razy z lewej strony. Po niecelnym rzucie z biegu należy piłkę 

dobić do kosza aż do skutku. Czas mierzony z dokładnością do 1/10 sekundy . 

 

III. CECHY MORFOLOGICZNE (max. 10 pkt.) :  
 wzrost,  

 waga, 

 zasięg stojąc oburącz. 

 

IV. SPRAWDZIANY DODATKOWE (max. 10 pkt.):  
Oprócz pakietu obowiązkowych testów sprawnościowych trenerzy prowadzący 

sprawnościowy egzamin kwalifikacyjny mogą przeprowadzić dodatkowe 

sprawdziany specjalistyczne, m.in.:  

 małe gry 3 x 3, 4 x 4 (czas gry 2 x 6 min.);  

 gry 5 x 5, (czas gry 4 x 6 min.); 

 inne sprawdziany umiejętności technicznych. 

Zawodnicy uczestniczący w sprawdzianach będą przez trenerów dodatkowo 

oceniani podczas gry. Ocena będzie dotyczyła wybranych elementów działania 

w grze defensywnej i ofensywnej. 

 

 

 
 


