
UWAGA!!! 

Test sprawności fizycznej dla kandydatów do  klasy w zawodzie technik logistyk  

oddział przygotowania wojskowego -  klasa wojskowa 
 

 Test sprawności odbędzie się na sali gimnastycznej ZSEiO nr 6 w Łomży, w dniu 

28 czerwca 2021 r.  

 Test przeprowadzony zostanie w dwóch turach: pierwsza grupa zaczyna o godzinie 

10.00,  druga grupa o 12.00 (lista grup zostanie ogłoszona do 24.06.2021 r.) 

 Podczas testów sprawnościowych obowiązuje strój sportowy (w tym również obuwie). 

Osoby, które nie będą miały zmienionego stroju nie będą dopuszczone do testów. 

 Na sali gimnastycznej mogą przebywać wyłącznie osoby zdające test. Osoby 

towarzyszące czekają przed szkołą. 

 Osoby przybywające do szkoły zobowiązane są do przestrzegania obowiązujących 

wymogów sanitarnych: zakrywania ust i nosa maseczką (którą można będzie zdjąć na 

sali gimnastycznej), dezynfekowania rąk, zachowania dystansu tam, gdzie to możliwe. 

 Sprzęt na sali gimnastycznej, z którym styczność będą mieli uczestnicy testu, będzie 

dezynfekowany po każdym uczestniku. Na sali będzie się również znajdował płyn do 

dezynfekcji. 

 Warunkiem przystąpienia do testu jest przedstawienie przed egzaminem orzeczenia 

lekarskiego wydanego przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej potwierdzające 

brak przeciwwskazań do udziału w teście oraz nauki w Oddziale Przygotowania 

Wojskowego. 

test obejmuje: 
 

1. bieg wahadłowy 6x10 m – dwie chorągiewki ustawione w linii prostej w odległości 10 m od 
siebie. Na sygnał startowy uczestnik pokonuje trasę od chorągiewki do chorągiewki 
(obiegając je) 6-krotnie (w sumie 6 x 10 m). 1 próba. 

 
2. zwis na drążku na czas - dziewczęta (chwyt dowolny, należy samodzielnie się podciągnąć, 

ręce zgięte w łokciach, broda nad drążkiem) / podciąganie na drążku na ilość powtórzeń - 
chłopcy (chwyt dowolny, ze zwisu na drążku na prostych rękach podciągnięcie tak, by broda 
znalazła się nad drążkiem, powrót do pozycji wyjściowej – do pełnego wyprostu rąk) 

 
3. skok w dal z miejsca – odległość liczona własnymi stopami. Jeśli mniej niż ½ stopy 

zaokrąglamy w dół, jeśli więcej niż ½ stopy zaokrąglamy w górę. Skok wykonywany obunóż z 
linii, po wylądowaniu wykonujemy obrót na pięcie stopy bliższej linii wyskoku i liczymy stopy. 

 
4. bieg po kopercie 5x3 m na czas – 3 powtórzenia (należy obiegnąć kopertę 3 razy), 1 próba 

 
 


