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Temat. Diagnoza siły mięśni brzucha i gibkości dolnego odcinka kręgosłupa według 
Międzynarodowego Testu Sprawności Fizycznej. 

Proszę w domu spróbować wykonać te dwie próby  wyniki przesłać do mnie przez dziennik lub na 
pocztę   eela_buk@o2.pl 

Przed wykonaniem prób krótka rozgrzewka . 

bieg w miejscu z wysokim unoszeniem kolan  ( skib A)– 30 sekund, 

- pajacyki 15 – 20 razy, 

- przysiady 10-15 razy 

-szeroki rozkrok -przysiad na prawej i lewej nodze 12 razy 

- w rozkroki – opad tułowia i skrętoskłony -20 razy 

- w rozkroku skłony tułowia do prawej nogi -środek – lewa noga  - 12 razy 

- bieg w miejscu – 1 min 

 

1. 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. 

b) pomiar- notowana jest ilość wykonanych skłonów w ciągu 30 sekund; 

c) uwagi- badanego nie dyskwalifikuje się w przypadku gdy robi dłuższe przerwy w czasie 

wykonywania skłonów;     - przysyłamy ilość wykonanych brzuszków. 

 

Próba gibkości z ISF Zuchory – bo jest łatwiej ją w warunkach domowych wykomać. 

 

2. Gibkość - Stanie w pozycji na baczność. Wykonanie ciągłym powolnym ruchem  

skłonu tułowia w przód bez zginania nóg w kolanach. 

- chwyt oburącz za kostki          -1p 

- dotknij palcami obu rąk palców stóp   - 2p 

- dotknij palcami obu rąk podłoża      -3p 

- dotknij wszystkimi palcami (obu rąk ) podłoża   -4p 

- dotknij dłońmi podłoża      -5p 

-dotknij głową kolan   -6p 



Jest ładna pogoda proszę na powietrzu – pobiegać, porzucać piłką lub pokopać piłką, poskakać na 
skakance, pojeździć na rowerze – to co lubicie robić. 

 

Pozdrawiam 


