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WROCŁAW 2020 



Przedmiotowe cele kształcenia 

W wyniku opanowania treści programowych przedmiotu słuchacz powinien: 

  wykonać testy i ćwiczenia objęte programem nauczania, będące miernikiem stanu 

wyszkolenia żołnierza na aktualnym etapie kształcenia, zapewniające sprawne 

operowanie własnym ciałem oraz optymalne wykorzystanie walorów taktycznych 

sprzętu i uzbrojenia w walce; 

  korzystając z nabytej wiedzy i doświadczenia, systematycznie kształtować 

indywidualne zdolności motoryczne oraz cechy somatyczne mające wpływ na 

budowę ciała, prezencję żołnierską, sprawność funkcjonalną oraz wydolność 

organizmu; 

  systematycznie kształtować postawy wobec samego siebie w zakresie kultury 

fizycznej, mające bezpośrednie przełożenie na potrzebę doskonalenie 

indywidualnej sprawności psychofizycznej; 

  świadomie kształtować właściwości temperamentu pozwalające na precyzyjne 

działania w warunkach dużego obciążenia psychofizycznego oraz płynne 

reagowanie na zmiany w otoczeniu; 

  kształtować pożądane cechy osobowo – wolicjonalne niezbędne w służbie oraz 

życiu codziennym, poprzez systematyczną aktywność o charakterze sportowym 

szczególnie w czasie wolnym oraz udział w przedsięwzięciach sportu masowego; 

  przestrzegać podstawowych zasad zdrowego stylu i trybu życia mających 

bezpośredni wpływ na zdrowie oraz wysoką efektywność służby, wspomagać 

działania prozdrowotne poprzez stosowanie adekwatnych środków odnowy 

biologicznej  

i relaksu; 

 własną postawą inspirować najbliższe otoczenie do czynnego wypoczynku, 

propagować higieniczny styl życia zarówno w środowisku wojskowym jak 

i cywilnym. 

 

 

 

 

 

 



OPIS ĆWICZEŃ 

GIMNASTYKA PRZYRZĄDOWA 

 
Drążek – zakres I 
 

dostatecznie  – ze zwisu przodem nachwytem, podciąganie się – 4 razy 

dobrze  – przewlek nogi do zwisu na podudziu, zamachem wspieranie do 

podporu okrocznego, przemach okroczny nogą w tył do podporu 

przodem i odmyk do zwisu 

bardzo dobrze  – wymyk lub wspieranie siłą naprzemianrącz (oburącz) do podporu 

przodem, odmyk i zeskok. 

 
 
 
Drążek – zakres II 
 

dostatecznie  – ze zwisu przodem nachwytem, przewlek nogi do zwisu na podudziu, 

zamachem wspieranie do podporu okrocznego, przemach okroczny 

nogą w tył do podporu przodem i odmyk do zwisu 

dobrze  – wymyk do podporu przodem i przejście do zwisu 

bardzo dobrze  – wspieranie siłą naprzemianrącz (oburącz) do podporu przodem, 

odmyk i zeskok. 

 



Ćwiczenia wolne – zakres I 

 

dostatecznie  – z półprzysiadu dwa przewroty w przód 

dobrze  – z uniku podpartego prawą (lewą) nogą stanie na rękach z oparciem 

stóp o drabinki (wytrzymać 3 sekundy) powrót do postawy 

bardzo dobrze  – z siadu zwieszonego tyłem do drabinek z nogami zwartymi, 

ugiętymi w kolanach pod kątem zbliżonym do prostego, z szerokim 

chwytem dosiężnym za szczebel, rzutem bioder w przód w górę i 

wyprostem nóg oraz rąk, skłon napięty w tył (wytrzymać 3 sekundy). 

 
 
 
Ćwiczenia wolne – zakres II 
 

dostatecznie  – z półprzysiadu przewrót w przód z naskoku (odległość pow. 1m) 

dobrze  – z siadu zwieszonego tyłem do drabinek z nogami zwartymi, 

ugiętymi w kolanach pod kątem zbliżonym do prostego, z szerokim 

chwytem dosiężnym za szczebel, rzutem bioder w przód w górę i 

wyprostem nóg oraz rąk, skłon napięty w tył (wytrzymać 3 sekundy) 

bardzo dobrze  – z stanie na głowie (wytrzymać 3 sekundy). 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



Poręcze – zakres I 
 

dostatecznie  – z podporu na początku poręczy, uginanie i prostowanie ramion – 4 

razy 

dobrze  – siad rozkroczny, przechwyt rąk w przód do leżenia w oparciu na 

ramionach, nogi w rozkroku, złączeniem nóg – zamach do oparcia 

przewrotnego, siad rozkroczny 

bardzo dobrze  – siłą lub zamachem stanie na barkach, przewrót w przód do siadu 

rozkrocznego, zeskok zawrotny (w tylnym zamachu). 

 

 
Poręcze – zakres II 
 

dostatecznie  – z oparcia na ramionach zamachem wspieranie wychwytem do siadu 

rozkrocznego 

dobrze  – siłą lub zamachem stanie na barkach (wytrzymać 3 sekundy), 

przewrót w przód do siadu rozkrocznego 

bardzo dobrze  – przechwyt rąk za końce żerdzi i zeskok rozkroczny. 

 
 



 

Skoki – zakres I 
 

dostatecznie  – z rozbiegu na wskos odbiciem jednonóż skok odwrotny przez 

skrzynię wszerz 

dobrze  – z rozbiegu odbiciem obunóż skok kuczny przez skrzynię wszerz 

bardzo dobrze  – z rozbiegu odbiciem obunóż skok rozkroczny przez skrzynię wzdłuż. 

 
 
 
Skoki – zakres II 
 

dostatecznie  – z rozbiegu odbiciem obunóż skok kuczny przez skrzynię wszerz  

dobrze  – z rozbiegu odbiciem obunóż skok rozkroczny przez skrzynię wzdłuż 

bardzo dobrze  – z rozbiegu na wprost odbiciem jednonóż skok odwrotny przez 

skrzynię wszerz. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



BIEGOWY TEST ZWINNOŚCIOWY /BTZ/ 
 

Na komendę „Start” lub sygnał dźwiękowy żołnierz rozpoczyna bieg wykonując: 

− bieg zygzakiem (jednokrotne pokonanie koperty z obiegnięciem końcowej 

chorągiewki) 

− z wyskoku lub zwisu – wymyk na drążku wysokim /220 cm, kobiety 180 cm/ 
− przewrót w przód na materacu 

− przejście po odwróconej ławeczce gimnastycznej (min. dł. ławeczki 3 m, z co 

najmniej dwukrotnym kontaktem stóp) 

− przewrót w tył na materacu 

− zmianę dwóch piłek lekarskich w strefie 3 m 

− skok kuczny przez 5 części skrzyni wszerz /kobiety – skok przez 4 części 

skrzyni/ 

− przewrót w przód na materacu 

− dobieg 4 m do mety 

 

 

 

 

 
 
 
 



BIEGOWY TEST SIŁOWY /BTS/ 
 

Na komendę „Gotów” żołnierz przyjmuje pozycję wyjściową (leżenie tyłem na 

materacu, stopy zaczepione o dolny szczebel drabinki, piłka lekarska /3 kg/ trzymana 

za głową na wyprostowanych ramionach. Na komendę „Start” lub sygnał dźwiękowy 

żołnierz wykonuje: 

− 5 skłonów w przód z dotknięciem piłką dolnego szczebelka drabinki i powrotem 

do pozycji wyjściowej 

− bieg slalomem między pięcioma chorągiewkami o wysokości 160 cm, 

ustawionymi co  

2,5 m, z dwoma ciężarkami 17,5 kg /kobiety 10 kg/ na dystansie 20 m /2 x 10 m/ 

− skok tygrysi przez piłkę lekarską ułożoną na materacu 

− podciąganie się na drążku w zwisie nachwytem – 3 razy /kobiety 1 raz/ pierwsze  

z wyskoku, następne ze zwisu (min. wys. drążka 220 cm, kobiety 200 cm) 

− przewrót w przód na skrzyni wzdłuż /4 części/ 

− przejście w podporze na ramionach po żerdziach poręczy /wyskok i pierwszy 

chwyt przed podporami, ostatni chwyt i zeskok za podporami, kobiety – 

dozwolone wejście do podporu z możliwością oparcia nóg o przednie podpory/ 

− naprzemianstronne przeskoki obunóż wzdłuż ławeczki z piłką lekarską /min. 3 

przeskoki/ i bieg do mety z piłka. 

 



 Uginanie ramion w zwisie na drążku (podciąganie na drążku) –- prowadzi się  
w stroju sportowym. Minimalna wysokość drążka do wykonania ćwiczenia – 220 cm. 
Na komendę „Gotów” kontrolowany żołnierz wykonuje zwis nachwytem o ramionach 
wyprostowanych w stawach łokciowych - pozycja wyjściowa. Na komendę „Ćwicz!” 
podciąga się tak, aby broda znalazła się powyżej prężnika /bez wykonywania 
jakichkolwiek dodatkowych ruchów/ i wraca do pozycji wyjściowej, następnie 
ponawia ćwiczenie. Oceniający (kontrolujący) głośno podaje ilość zaliczonych 
ugięć. Jeżeli kontrolowany nie wykona ćwiczenia zgodnie z opisem, np.: „nie 
podciągnie się do wymaganej pozycji, nie wróci do zwisu o ramionach 
wyprostowanych w stawach łokciowych” lub wykona ruch wspomagający, 
oceniający (kontrolujący) powtarza ostatnią liczbę zaliczonych ugięć. 

 

 

 

 

 Bieg wahadłowy 10 x 10 m - prowadzi się w stroju sportowym. Na komendę „Start” 
(sygnał dźwiękowy) kontrolowany rozpoczyna bieg w kierunku przeciwległej 
chorągiewki, obiega ją, wraca do chorągiewki na linii startu, obiega ją - pokonuje tę 
trasę pięciokrotnie. Przewrócenie chorągiewki powoduje powtórzenie próby /jeden 
raz/, która jest próbą ostateczną. Czas mierzy się z dokładnością do 0,1 sekundy, 
od sygnału startu do momentu przekroczenia linii mety. Do ćwiczenia 
wykorzystujemy „chorągiewki” o parametrach: wysokość co najmniej 160 cm, 
średnica podstawy nie przekraczająca 30 cm i wadze do 3,5 kg. 

 

 



 Skłony tułowia w przód w czasie 2 minut - prowadzi się w stroju sportowym. Na 
komendę „Gotów” kontrolowany przyjmuje pozycję: leżąc tyłem z palcami rąk 
splecionymi i ułożonymi z tyłu na głowie, ramiona dotykają materaca, nogi ugięte  
w stawach kolanowych (maksymalnie do kąta prostego), stopy rozstawione na 
szerokość bioder /mogą być przytrzymywane przez współćwiczącego lub 
zaczepione o dolny szczebel drabinki/. Na komendę „Ćwicz!” wykonuje skłon w 
przód z jednoczesnym dotknięciem łokciami kolan i natychmiast powraca do 
leżenia, tak aby umożliwić splecionym palcom na głowie kontakt z podłożem 
(pierwsze powtórzenie). Oceniający (kontrolujący) głośno wymienia kolejno ilość 
prawidłowo wykonanych powtórzeń. Jeżeli kontrolowany nie wykona ćwiczenia 
zgodnie z opisem, np.: „nie dotknie łokciami kolan lub w pozycji wyjściowej do 
ponowienia ćwiczenia nie dotknie obiema łopatkami i splecionymi palcami rąk 
powierzchni materaca”, oceniający (kontrolujący) powtarza ostatnią liczbę 
zaliczonych skłonów. 

 

 

 

 Wspinanie się po linie – prowadzi się w stroju sportowym. Na wysokości liny 5,60 
m od podłoża umieszcza się znak /długość efektywnego wspinania – 4 metry/. Na 
komendę „Gotów” kontrolowany przyjmuje dogodną pozycję startową (bez 
dotykania liny), a następnie pozostaje w bezruchu. Na komendę „START” lub 
sygnał dźwiękowy kontrolowany wspina się bez lub z pomocą nóg. Czas mierzy się 
z dokładnością do 0,1 sekundy od podania komendy (sygnału startowego) do chwili, 
gdy kontrolowany chwyci jedna ręką w miejscu oznaczonym znakiem. 

 



 Zwis o ramionach ugiętych /dla kobiet/ - prowadzi się w stroju sportowym.  
Z podstawionego krzesła kontrolowana przechodzi do zwisu nachwytem o 
ramionach ugiętych, dłonie rozstawione na szerokość barków, podbródek wyraźnie 
nad drążkiem. Na komendę „Start” /zbieżne w czasie z wykonaniem zwisu/ 
rozpoczyna się próba i trwa aż do zmęczenia. Pomiar kończy się z chwilą, gdy 
podbródek znajdzie się poniżej drążka. Próba wykonywana jest jeden raz. Liczy się 
ilość wytrzymanych sekund we wspomnianej pozycji. Drążek musi być tak 
usytuowany, aby badana wykonywała próbę w pełnym zwisie. 

 

 

 

 Uginanie ramion w podporze leżąc przodem na odwróconej ławeczce 
gimnastycznej - prowadzi się w stroju sportowym. Na komendę „Gotów” 
kontrolowany wykonuje podpór leżąc przodem na ławeczce, nogi złączone lub w 
lekkim rozkroku – maksymalnie na szerokość bioder. Na komendę „Ćwicz!” ugina 
ramiona tak, aby stawy barkowe znalazły się poniżej stawów łokciowych (sylwetka 
wyprostowana – tzn. barki, biodra i  stopy stanowią linię prostą), następnie prostuje 
ramiona. Ćwiczenie wykonuje się bez przerw między kolejnymi powtórzeniami. 
Oceniający (kontrolujący) głośno odlicza ilość zaliczonych powtórzeń. Jeżeli 
kontrolowany wykona ćwiczenie niezgodnie z opisem np.: nie ugnie ramion lub ich 
całkowicie nie wyprostuje, zatrzyma się, nie utrzyma całego ciała w linii prostej 
oceniający (kontrolujący) podaje ostatnią liczbę powtórzeń. 

 

 

 

 

 



 Bieg zygzakiem „koperta” – przeprowadza się w stroju sportowym. Na podłożu 
oznacza się kredą lub farbą punkty prostokąta ABCD o bokach 3 x 5 m i środek 
przekątnych E, jak również strzałki wskazujące trasę biegu. Na punktach ustawia 
się „chorągiewki” o parametrach: wysokość co najmniej 160 cm, średnica podstawy 
nie przekraczająca 30 cm i wadze do 3,5kg.  
Sposób prowadzenia: na komendę „Start” (sygnał dźwiękowy) kontrolowany 
rozpoczyna bieg zgodny z oznaczonym kierunkiem, omijając „chorągiewki” od 
strony zewnętrznej. Trasę przebiega trzykrotnie. Po każdym okrążeniu oceniający 
(kontrolujący) informuje o liczbie powtórzeń, np.: „jeszcze dwa razy”, „jeszcze raz”. 
Przewrócenie „chorągiewki” powoduje powtórzenie próby /jeden raz/. 
 

 

 
 
OŚRODEK SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ /OSF/ 
 
Test podstawowy 200 m (ocena indywidualna) 
 
Żołnierz wykonuje kolejno następujące czynności: 
− wyskakuje ze stanowiska wyjściowego 
− pokonuje sklepienia wieloskokami, przeskakuje rów /kobiety przeskakują rów 

dowolnym miejscu na całej jego szerokości/ 
− wbiega na pochylnię, chwyta linę, przejeżdża na kładkę ruchomą i przebiega po 

niej 
− pokonuje płot górą /kobiety z pomocą podwyższenia w postaci 2 części skrzyni/ 
− wskakuje na przedni krąg, grzybek, krąg tylny 
− przeczołguje się przez tunel 
− przechodzi w podporze na ramionach wzdłuż poręczy, rozpoczynając prze 

przednimi i kończąc za tylnymi podporami /kobiety pokonują poręcze 
czworakowaniem po żerdziach/ 

− pokonuje ściankę na fosie górą 
− wspina się za pomocą liny na parapet górnego okna fasady, przebiega po 

równoważni, zeskakuje po progach 
− przebiega po spadni i wskakuje do stanowiska końcowego 

 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ĆWICZENIA DO ZALICZENIA W OSF 
 
„Dwie liny” 

Na komendę „Ćwicz” żołnierz podbiega do liny i wspina się po niej sposobem 

dowolnym, aż do dotknięcia kauszy. Następnie przechodzi na drugą linę i schodzi po 

niej przechwytywaniem rąk, aż do podłoża. Ześlizgiwanie się po linie lub 

zeskakiwanie z niej unieważnia próbę. 

 

„Most murzyński” 

Na komendę „Ćwicz” żołnierz podbiega do drabiny, wchodzi po niej na „most 

murzyński”, przechodzi po nim do liny pionowej, przemieszcza się na nią, schodzi w 

dół przechwytywaniem rąk. Ześlizgiwanie się po linie lub zeskakiwanie z niej 

unieważnia próbę. 

 



 

 

„Ściana pert” 

Na komendę „Ćwicz” żołnierz podbiega do „ściany pert”, wspina się po jej 

przedniej stronie, przechodzi przez wierzch i schodzi po jej tylnej stronie. 

 

 

OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA SPRAWDZIANÓW 

Dowódca kontrolowanego pododdziału, po złożeniu meldunku ustawia żołnierzy 

w szeregu /dwuszeregu/, po czym podaje komendę – „postawa gimnastyczna”. Na tę 

komendę żołnierze wykonują rozkrok w lewo na szerokość barków z rękami 

splecionymi z tyłu. Żołnierz wywołany do zaliczenia komendą: „na podstawę wyjściową 

– marsz” przyjmuje postawę zasadniczą, występuje z szyku i maszeruje najkrótszą 

drogą na wskazane miejsce (ok. 3 m od miejsca ćwiczenia), po czym samodzielnie 

przyjmuje postawę gimnastyczną. Na zapowiedź komendy „do ćwiczeń” żołnierz 

przyjmuje postawę zasadniczą i przedstawia się /postawę zasadniczą przyjmuje 

jednocześnie kolejny żołnierz w szyku/. Na hasło „marsz” podchodzi do przyrządu lub 

miejsca ćwiczeń i zatrzymuje się w postawie zasadniczej /w tym samym czasie 

następny z szyku maszeruje na podstawę wyjściową i przyjmuje samodzielnie postawę 

gimnastyczną/. Na komendę „ćwicz” wykonuje nakazane zadanie. Po zakończeniu 

ćwiczenia schodzi z materaca, wykonuje skłon głowy w kierunku kontrolującego i na 



hasło „marsz” /wydane żołnierzowi na podstawie wyjściowej/, wstępuje do szyku na 

swoje miejsce. W czasie przemarszów obowiązuje krok równy.  

W biegach, pływaniu, ćwiczeniach na OSF stosuje się zasady zawarte w opisie 

tych konkurencji. 

 

 


