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STUDIA WOJSKOWE 
 
1.  Ocenę semestralną studenta ustala się na podstawie średniej z ocen z testów podlegających 

zaliczeniu w danym semestrze  w następujący sposób: 
 bardzo dobry (bdb) 5 4,75 – 5,00 
 dobry plus (db+) 4,5 4,26 – 4,74 
 dobry (db) 4 3,76 – 4,25 
 dostateczny plus (dst+) 3,5 3,26 – 3,75 
 dostateczny (dst) 3 3,00 – 3,25 
 niedostateczny (ndst) 2 2,00 – 2,99 

 
2.  Wszystkie testy są testami indywidualnymi. 
 
3.  Warunkiem otrzymania semestralnej oceny pozytywnej jest spełnienie rygorów wszystkich 

testów na ocenę co najmniej dostateczną. 
 
4.  Warunkiem otrzymania oceny pozytywnej w dodatkowym terminie poprawkowym jest 

spełnienie rygorów wszystkich testów na ocenę co najmniej dostateczną oraz okazanie 
ewidencji uczestnictwa w zajęciach doskonalących (jeden raz w tygodniu – do czasu 
spełnienia rygorów wszystkich testów na ocenę co najmniej dostateczną) w obszarze 
tematycznym wskazanym przez nauczyciela rozliczającego zaległości. 

 
5.  Warunkiem otrzymania oceny pozytywnej z pierwszego semestru studiów – dla studentów, 

którzy otrzymali z testów z  wychowania fizycznego na kursie Podstawowego Szkolenia 
Wojskowego (PSW) z wychowania fizycznego ocenę niedostateczną – jest spełnienie 
rygorów wszystkich testów z wychowania fizycznego z kursu PSW oraz okazanie 
ewidencji uczestnictwa w zajęciach doskonalących (jeden raz w tygodniu – do czasu 
spełnienia rygorów wszystkich testów na ocenę co najmniej dostateczną) w obszarze 
tematycznym wskazanym przez nauczyciela rozliczającego zaległości. 

 
6.  W uzasadnionych przypadkach kierownik Studium Wychowania Fizycznego może podjąć 

decyzję o zmianie rygorów dydaktycznych w poszczególnych semestrach. 
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Semestr I 

 

Lp. TESTY 
Jednostka 

miary 

NORMY 
KOBIETY MĘŻCZYŹNI 

bdb db dst bdb db dst 

1. 
Bieg na 3000 m 
w stroju sportowym 

[min:s] 15:00 16:00 17:15 13:00 14:30 15:45 

2. 

Uginanie i prostowanie 
ramion w podporze, 
leżąc przodem na 
ławeczce 
gimnastycznej 

[liczba 
powtórzeń] 

30 22 18 - - - 

Podciąganie na drążku  [liczba] - - - 10 4 2 

3. 
Bieg zygzakiem 
„koperta” 

[s] 25,5 26,5 28,0 23,2 24,4 26,0 

4. 
Skłony tułowia 
w przód w czasie 
2 minut 

[liczba 
powtórzeń] 

45 35 30 65 50 45 

5. 
Pływanie na 50 m 
sposobem dowolnym 

[s] 55 65 120 52 62 120 

 
Semestr II  
 

Lp. TESTY 
Jednostka 

miary 

NORMY 
KOBIETY MĘŻCZYŹNI 

bdb db dst bdb db dst 

1. 
Bieg na 3000 m w stroju 
sportowym 

[min:s] 14:50 15:55 17:00 12:50 14:15 15:20 

2. 
Gimnastyka – ćwiczenia 
wolne 

[wyk.] 
Zgodnie z opisem ćwiczeń zawartym 

w załączniku nr 1 

3. 
Pływanie na 50 m 
sposobem dowolnym 

[s] 52 62 90 50 60 80 

4. 

Zwis na drążku o ugiętych 
ramionach 

[s] 25 20 10 - - - 

Podciąganie na drążku 
[liczba 

powtórzeń] 
- - - 11 5 3 

5. 
Walka w bliskim 
kontakcie – I zakres 

[wyk.] 

Według zasad określonych w „Podręczniku 
metodycznym do programu walki w bliskim 

kontakcie dla żołnierzy Sił Zbrojnych 
Rzeczypospolitej Polskiej” i załącznika nr 1 
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Semestr III 
 

Lp. TESTY 
Jednostka 

miary 

NORMY 
KOBIETY MĘŻCZYŹNI 

bdb db dst bdb db dst 

1. 
Bieg na 3000 m 
w umundurowaniu 
polowym 

[min:s] 16:00 17:00 18:30 15:20 16:20 17:00 

2. 
Bieg wahadłowy 
10 x 10 m 

[s] 31,2 32,2 34,0 29,0 30,7 33,0 

3. 

Zwis na drążku o ugiętych 
ramionach 

[s] 40 30 15 - - - 

Podciąganie na drążku  
[liczba 

powtórzeń] 
- - - 13 6 4 

4. 
Skłony tułowia w przód 
w czasie 2 minut 

[liczba 
powtórzeń] 

50 40 35 70 55 50 

5. 
Gimnastyka – skoki przez 
skrzynię 

[wyk.] 
Zgodnie z opisem ćwiczeń zawartym 

w załączniku nr 1 
 
Semestr IV 
  

Lp. TESTY 
Jednostka 

miary 

NORMY 
KOBIETY MĘŻCZYŹNI 

bdb db dst bdb db dst 

1. 
Bieg na 3000 m w stroju 
sportowym 

[min:s] 14:40 15:50 16:40 12:40 14:00 14:40 

2. 

Pokonywanie przeszkód 
Ośrodka Sprawności 
Fizycznej  
lub 
Pokonywanie przeszkód 
Lądowego Toru Przeszkód 

[min:s] 

2:10 2:30 3:00 2:00 2:20 2:50 

5:45 6:15 6:30 4:15 4:45 5:30 

3. Wymyk na drążku  
[liczba 

powtórzeń] 
1* 1** 1*** 3* 1* 1*** 

4. 

Uginanie i prostowanie 
ramion w podporze, leżąc 
przodem na ławeczce 
gimnastycznej 

[liczba 
powtórzeń] 

32 26 22 - - - 

Podciąganie na drążku  - - - 14 7 5 

5. 
Walka w bliskim 
kontakcie – II zakres 

[wyk.] 

Według zasad określonych w „Podręczniku 
metodycznym do programu walki w bliskim 

kontakcie dla żołnierzy Sił Zbrojnych 
Rzeczypospolitej Polskiej” i załącznika nr 1 

 
3. Wymyk na drążku: 
* - ze zwisu (wysokość drążka 220 cm) 
** - ze stania zwieszonego (wysokość drążka K – 200 cm, M – 220 cm) 
*** - z wyskoku (wysokość drążka K – 180 cm, M – 220 cm) 
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Semestr V 
 

Lp. TESTY 
Jednostka 

miary 

NORMY 
KOBIETY MĘŻCZYŹNI 

bdb db dst bdb db dst 

1. 
Bieg na 3000 m 
w umundurowaniu 
polowym z bronią 

[min:s] 17:00 18:00 20:00 16:20 17:20 18:30 

2. 
Bieg wahadłowy 
10 x 10 m 

[s] 31,1 32,1 33,5 28,8 30,6 32,5 

3. 

Zwis na drążku 
o ugiętych ramionach 

[s] 45 35 20 - - - 

Wspieranie siłą do 
podporu przodem na 
drążku 

[liczba 
powtórzeń] 

- - - 3* 1* 1** 

4. 
Rzut piłką lekarską 3 kg [m] - - - 10 8 6 
Rzut piłką lekarską 2 kg [m] 10 8 6 - - - 

5. 

Uginanie i prostowanie 
ramion w podporze, leżąc 
przodem na ławeczce 
gimnastycznej 

[liczba 
powtórzeń] 

34 28 24 60 50 40 

3. Wspieranie siłą do podporu na drążku (wysokość drążka – 220 cm): 
* - ze zwisu 
** - z wyskoku 
 
Semestr VI 
 

Lp. TESTY 
Jednostka 

miary 

NORMY 
KOBIETY MĘŻCZYŹNI 

bdb db dst bdb db dst 

1. 
Bieg na 3000 m w stroju 
sportowym 

[min:s] 14:30 15:40 16:30 12:30 13:45 14:30 

2. 

Pokonywanie przeszkód 
Lądowego Toru Przeszkód 
lub 
Pokonywanie przeszkód 
Ośrodka Sprawności 
Fizycznej 

[min:s] 

5:45 6:15 6:30 4:15 4:45 5:20 

2:10 2:30 2:50 2:00 2:20 2:40 

3. 

Uginanie i prostowanie 
ramion w podporze, leżąc 
przodem na ławeczce 
gimnastycznej 

[liczba 
powtórzeń] 

35 32 25 - - - 

Podciąganie na drążku  
[liczba 

powtórzeń] 
- - - 14 7 5 

4. 
Pływanie 
w umundurowaniu 

[m] 150 125 75 200 150 100 

5. 
Walka w bliskim 
kontakcie – III zakres 

[wyk.] 

Według zasad określonych w „Podręczniku 
metodycznym do programu walki w bliskim 

kontakcie dla żołnierzy Sił Zbrojnych 
Rzeczypospolitej Polskiej” i załącznika nr 1 
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Semestr VII 
 

Lp. TESTY 
Jednostka 

miary 

NORMY 
KOBIETY MĘŻCZYŹNI 

bdb db dst bdb db dst 

1. 
Bieg na 3000 m 
w stroju sportowym 

[min:s] 14:20 15:30 16:30 12:20 13:30 14:30 

2. 
Bieg zygzakiem 
„koperta” 

[s] 25,2 26,4 27,4 23,0 24,2 25,6 

3. Podciąganie na drążku  
[liczba 

powtórzeń] 
8 3 1* 15 8 5 

4. 
Skłony tułowia w przód 
w czasie 2 minut 

[liczba 
powtórzeń] 

55 45 38 75 62 58 

 
* - ze stania zwieszonego (wysokość drążka 200 cm) 
 
Semestr VIII 
 

Lp. TESTY 
Jednostka 

miary 

NORMY 
KOBIETY MĘŻCZYŹNI 

bdb db dst bdb db dst 

1. 
Bieg na 3000 m w stroju 
sportowym 

[min:s] 14:10 15:20 16:30 12:10 13:15 14:30 

2. 

Pokonywanie przeszkód 
Biegowego Testu 
Siłowego 
lub 
Pokonywanie przeszkód 
Biegowego Testu 
Zwinnościowego 

[s] 

63 68 73 50 55 60 

32,0 33,7 36,0 30,0 32,5 34,0 

3. 
Pływanie sposobem 
dowolnym na odległość 

[m] 250 200 150 300 250 200 

4. 

Uginanie i prostowanie 
ramion w podporze, leżąc 
przodem na ławeczce 
gimnastycznej 

[liczba 
powtórzeń] 

36 33 25 65 55 45 
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Semestr IX 
 

Lp. TESTY 
Jednostka 

miary 

NORMY 
KOBIETY MĘŻCZYŹNI 

bdb db dst bdb db dst 

1. 
Bieg na 3000 m w stroju 
sportowym 

[min:s] 14:00 15:10 16:30 12:00 13:00 14:30 

2. 

Bieg zygzakiem „koperta” 
lub 
Bieg wahadłowy 
10 x 10 m 

[s] 

25,0 26,2 27,2 22,6 24,0 25,0 

30,9 31,9 33,0 28,6 30,4 31,4 

3. 
Skłony tułowia w przód 
w czasie 2 minut 

[liczba 
powtórzeń] 

60 50 40 80 65 60 

4. 

Uginanie i prostowanie 
ramion w podporze, leżąc 
przodem na ławeczce 
gimnastycznej 

[liczba 
powtórzeń] 

39 35 25 - - - 

Podciąganie na drążku  [liczba] - - - 16 10 5 
 

Semestr X 
 

 Do egzaminu na X semestrze studiów wojskowych dopuszczeni są wyłącznie 
podchorążowie, którzy spełnili wszystkie wymagania związane z zaliczeniem 
semestrów I-IX i rozliczyli nieobecności na zajęciach w X semestrze, 

 Egzamin odbywa się według aktualnego „Rozporządzenia Ministra Obrony 
Narodowej w sprawie przeprowadzenia sprawdzianu sprawności fizycznej żołnierzy 
zawodowych” według norm dla żołnierzy zawodowych zajmujących stanowiska 
służbowe dowódców pododdziałów. 
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STUDIA CYWILNE 
 
 
Kobiety: 
 

Wyszczególnienie Wytrzymałość Siła Szybkość 

Semestr zimowy (I) 
Bieg przedłużony 

na 800 m 
Zwis na ugiętych  

ramionach 
Bieg wahadłowy 

4 x 10m 

Semestr letni (II) 
Bieg przedłużony 

na 800 m 
Siady z leżenia tyłem 

w czasie 30 s 
Bieg na dystansie 

50 m 
 
Mężczyźni: 
 

Wyszczególnienie Wytrzymałość Siła Szybkość 

Semestr zimowy (I) 
Bieg przedłużony 

na 1000 m 
Podciąganie na  

drążku  
Bieg wahadłowy 

4 x 10m 

Semestr letni (II) 
Bieg przedłużony 

na 1000 m 
Siady z leżenia tyłem 

w czasie 30 s 
Bieg na dystansie 

50 m 
 
Zaliczenie według wytycznych Międzynarodowego Testu Sprawności Fizycznej (MTSF). 
 
Wynik próby zamieniany jest na punkty wg skali MTSF (Załącznik nr 2). Suma punktów 
trzech prób jest oceną sprawności według poniższych kryteriów: 
 

– bardzo dobry (bdb) 5 180 pkt i powyżej 
– dobry plus (db+) 4,5 171 – 179 pkt 
– dobry (db) 4 155 – 170 pkt 
– dostateczny plus (dst+) 3,5 133 – 154 pkt 
– dostateczny (dst) 3 45 – 132 pkt 
– niedostateczny (ndst) 2 44 pkt i poniżej 
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Załącznik nr 1 
OPIS ĆWICZEŃ 

 
ATLETYKA TERENOWA I SPECJALISTYCZNE ĆWICZENIA NA 

TORACH PRZESZKÓD 
 
 
Bieg na 3000 m w stroju sportowym 
 
Odbywa się w stroju sportowym, zasadniczo na placu ćwiczeń taktycznych lub w razie 
niesprzyjających warunków na bieżni lekkoatletycznej. Prowadzi się seriami (grupami) na 
czas. Grupa powinna liczyć do 30 ćwiczących. Na komendę „Start” lub sygnał grupa 
ćwiczących rozpoczyna bieg. Czas mierzy się z dokładnością do 1 sekundy od sygnału startu 
do momentu przekroczenia linii mety. 
 
Bieg na 3000 m w umundurowaniu polowym 
 
Odbywa się w umundurowaniu  polowym w trzewikach będących  na wyposażeniu żołnierzy 
SZ RP stacjonujących w kraju. Zabrania się wprowadzania zmian technologicznych 
umundurowania i obuwia. Test prowadzi się na placu ćwiczeń taktycznych. Prowadzi się 
seriami (grupami) na czas. Grupa powinna liczyć do 30 ćwiczących. Na komendę „Start” lub 
sygnał grupa ćwiczących rozpoczyna bieg. Czas mierzy się z dokładnością do 1 sekundy od 
sygnału startu do momentu przekroczenia linii mety. 
 
Bieg na 3000 m w umundurowaniu polowym z bronią 
 
Odbywa się w umundurowaniu  polowym z pasem żołnierskim brezentowym z klamrą 
z napisem „WP”, w trzewikach będących  na wyposażeniu żołnierzy SZ RP stacjonujących 
w kraju oraz z karabinkiem etatowym, czterema magazynkami i ładownicą na magazynki. 
Zabrania się wprowadzania zmian technologicznych umundurowania i obuwia. Test prowadzi 
się na placu ćwiczeń taktycznych. Nie dopuszcza się żadnego dodatkowego wyposażenia, np. 
plecaka. Prowadzi się seriami (grupami) na czas. Grupa powinna liczyć do 30 ćwiczących. Na 
komendę „Start” lub sygnał grupa ćwiczących rozpoczyna bieg. Czas mierzy się 
z dokładnością do 1 sekundy od sygnału startu do momentu przekroczenia linii mety. 
 
Bieg przedłużony na 800 / 1000 m 
 
Rekomenduje się przeprowadzenie próby na bieżni lekkoatletycznej. Jeżeli nie ma bieżni, 
bieg można wykonać na równym twardym podłożu. Wskazane jest wówczas wytyczenie 
zamkniętego toru o odpowiedniej długości, bez ostrych zakrętów. Ćwiczący staje w pozycji 
wykrocznej przed linią startową (tzw. start wysoki) i na sygnał przebywa wyznaczony dystans 
w jak najkrótszym czasie. Trasa powinna być płaska i w dobrym stanie. Przed próbą należy 
przeprowadzić kilkanaście treningów, w celu odpowiedniego przygotowania ćwiczących do 
określonego wysiłku oraz poznania przez nich własnych możliwości (rozłożenie sił, tempo 
biegu). Ćwiczący wykonuje jedną próbę. Uzyskany czas biegu zapisuje się z dokładnością do 
1 s. Wynik ten jest miarą próby. 
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Bieg na dystansie 50 m 
 
Na komendę „na miejsca” ćwiczący staje nieruchomo przed linią startową w pozycji 
wykrocznej (tzw. start wysoki). Na sygnał wybiega i z największą prędkością przebywa 
wyznaczony dystans, który powinien być dłuższy niż 50 m, np. wynosić 60 m. Wynik mierzy 
się w momencie przekroczenia linii 50 m. Sygnałem do startu może być znak, dobrze 
widoczny dla mierzących czas lub sygnał gwizdkiem. Jednocześnie może biec maksymalnie 
trzech ćwiczących, ale wtedy każdy z nich musi mieć oddzielnego chronometrażystę. Teren 
powinien być dobrze przygotowany i odpowiednio oznakowany. Warunki atmosferyczne – 
bez nadmiernego wiatru, deszczu i skrajnych temperatur. Miarą próby jest czas mierzony 
z dokładnością do 0,1 s. 
 
Pokonywanie przeszkód Ośrodka Sprawności Fizycznej (Rys. 1) 
 
Ćwiczący wykonuje kolejno następujące czynności: 
- rozpoczyna bieg ze stanowiska wyjściowego; 
- pokonuje sklepienia wieloskokami; 
- przeskakuje rów (kobiety w 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 podestu); 
- wskakuje na przedni krąg, grzybek, krąg tylny; 
- przeczołguje się przez tunel; 
- przechodzi w podporze na ramionach wzdłuż poręczy, rozpoczynając przed przednimi 

podporami i kończąc za tylnymi podporami (kobiety pokonują poręcze slalomem); 
- pokonuje ściankę na fosie górą; 
- wspina się za pomocą liny na parapet górnego okna fasady, przebiega po równoważni, 

zeskakuje po progach (kobiety wspinają się po linie lub wchodzą po osękach na parapet 
górnego okna); 

- przebiega po spadni;  
- kończy bieg w wyznaczonym miejscu (na wysokości stanowiska końcowego).  
 
Dodatkowe ustalenia: 
- jeżeli przeszkoda nie zostanie pokonana właściwie, ćwiczący – po komendzie „WRÓĆ” – 

pokonuje ją od początku (nie wykonanie komendy powoduje niezaliczenie biegu), 
- pozycja startowa na stanowisku wyjściowym: kontakt nogi z podłożem, głowa poniżej 

górnej krawędzi stanowiska; 
- sklepienia uważa się za pokonane, jeżeli ćwiczący dotknie nogą (nogami) każdego z nich 

(kontakt ćwiczącego jakąkolwiek częścią ciała z podłożem podczas pokonywania sklepień 
powoduje niezaliczenie przeszkody); 

- rów pokonuje się między chorągiewkami ustawionymi na jego szerokości równej 3 m, 
kobiety w dowolnym miejscu na całej jego szerokości (nieudany przeskok, np. dotknięcie 
jakąkolwiek częścią ciała dna rowu, spowoduje niezaliczenie przeszkody); 

- podczas przemieszczania się przy pomocy liny na ruchomą kładkę i przebiegania po niej 
ćwiczący nie może mieć kontaktu z podłożem, a pokonując kładkę musi przemieścić się 
między łańcuchami nośnymi (w razie błędu, ćwiczący powtórnie pokonuje przeszkodę od 
wbiegnięcia na pochylnię); 

- linę służącą do pokonania kładki podaje ćwiczącemu inny żołnierz; 
- podczas pokonywania płotu, zabroniony jest kontakt rękoma z jakąkolwiek częścią 

konstrukcji powyżej górnej krawędzi płotu, kobiety pokonują płot z pomocą podwyższenia 
o wysokości równej wysokości dwóch części skrzyni; 



 
12

- pokonywanie poręczy (końcówki żerdzi maluje się od środka podpór farbą jasnego koloru, 
kontrastową w stosunku do koloru całości konstrukcji): ćwiczący wyskakuje do podporu 
chwytając oburącz przednie końcówki żerdzi tak, aby każda z dłoni dotykała w podporze 
oznaczonej części początkowej żerdzi, następnie przemieszcza się w podporze po 
żerdziach (na przemian lewą i prawą ręką lub podskokami z odbicia oburącz) tak, aby 
znaleźć się w podporze trzymając oburącz oznaczone końcowe części żerdzi (ćwiczący nie 
może od razu przeskoczyć z przednich na tylne końcówki żerdzi, lecz musi wykonać 
minimum jeden podpór w środkowej ich części), kobiety pokonują poręcze slalomem; 

- w czasie przemieszczania się po żerdziach w podporze, gdy ćwiczący opiera się na 
ramionach lub znajduje w zwisie, a następnie wydźwignie się do podporu, może 
kontynuować ćwiczenie, jeżeli nie miał kontaktu z podłożem; 

- pokonanie poręczy ślizgiem po żerdziach oraz opierając się na ramionach lub 
przedramionach jest niedozwolone.; 

- ścianki z fosą nie można pokonywać przeskokiem wolnym i bezpośrednim naskokiem na 
górną żerdź (kontakt z dnem przedniej lub tylnej fosy w czasie jej pokonywania powoduje 
niezaliczenie przeszkody), dopuszcza się naskok na betonową ściankę pod dolną belką; 

- ćwiczący dobiegając do fasady chwyta linę oburącz, a następnie wspina się za jej pomocą 
– w dowolny sposób – na górne okno fasady (może również naskoczyć na fasadę 
z jednoczesnym chwytem liny oburącz i kontynuować wspinanie na jej górne okno); 

- ćwiczący może chwycić futrynę górnego okna fasady tylko wówczas, gdy jedną nogę 
oprze na parapecie tego okna; 

- zeskok z równoważni fasady bez kontaktu nogą (nogami) z dwoma progami za fasadą 
powoduje niezaliczenie przeszkody; 

- podczas pokonywania spadni, zeskok musi nastąpić za rurą podporową bez dotykania jej. 
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Rys. 1. Pokonywanie przeszkód Ośrodka Sprawności Fizycznej – test podstawowy 200 m 

indywidualnie 
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Pokonywanie przeszkód Lądowego Toru Przeszkód (Rys. 2) 
 
Ćwiczący pokonuje kolejno następujące przeszkody: 

– Drabinka linowa (1) – Przekroczyć górną belkę i zejść przy pomocy drabiny. 
– Podwójna belka  (2) – Wskoczyć na pierwszą belkę, następnie mieć kontakt z ziemią 

między dwoma belkami i przeskoczyć drugą belkę. 
– Druty (gumy)  (3) – Przeskoczyć każdy z drutów (gum) po kolei w dowolny sposób. 

Dotknięcie czy szarpnięcie drutu (gumy) jest dozwolone, jednakże przemyślne 
nadepnięcie na drut (gumę) jest zabronione. 

– Druciana sieć  (4) – Dowolnie pod drutami. 
– Bród (5) – Pokonać bród przeskakując tylko po klockach. Zabroniony jest kontakt 

z gruntem pomiędzy linami ograniczającymi bród. Poprzez "kontakt" rozumie się 
"podparcie". W przypadku kontaktu z gruntem zawodnik rozpocznie pokonywanie 
przeszkody od linii początkowej, nie ma obowiązku skorzystania ze wszystkich 
klocków. 

– Płotek (6) – W dowolny sposób tak, aby najwyższa belka została przekroczona. 
– Równoważnia (7) – Wejść na równoważnię. Pokonać ją wzdłuż. Na jej końcu 

zeskoczyć na ziemię za linią końcową. Każdy kontakt z ziemią pomiędzy dwoma 
liniami jest uważany za błąd. Zawodnik musi wrócić przed linię oznaczającą początek 
przeszkody i powtórzyć jej pokonywanie. 

– Pochyła ściana z liną (8) – W dowolny sposób, z użyciem lub bez użycia liny. 
Osiągnąć szczyt ściany i zeskoczyć na specjalnie przygotowany po przeciwnej stronie 
zeskok. 

– Poziome belki (9) – Pokonać belki w sposób: nad - pod - nad - pod w dowolny sposób. 
– Stół Irlandzki  (10) – W dowolny sposób, który pozwala pokonać przeszkodę górą 

w kierunku biegu bez korzystania z pionowych słupków. 
– Tunel i podwójna belka  (11) – Pokonać przeszkodę w następujący sposób: przejść 

przez tunel, przeskoczyć pierwszą belkę, przejść pod drugą belką. 
– Cztery belki  (12) – Wskoczyć i przejść po wszystkich belkach (dozwolone jest 

korzystanie z drewnianej kładki). 
– Wał z rowem  (13) – W dowolny sposób górą. 
– Ściana (14) – W dowolny sposób górą. 
– Dół  (15) – Wskoczyć do dołu, następnie wydostać się z niego. 
– Drabina (16) –Przekroczyć górną belkę i zejść przy pomocy drabiny. 
– Ściana (17) –  W dowolny sposób górą. 
– Belka równowagi (18) – Wejść na pierwszą belkę. Przejść po kolejnych belkach 

i zeskoczyć za linią końcową. Każdy kontakt z podłożem pomiędzy dwoma liniami 
jest uważany za błąd. Zawodnik musi wrócić przed linię oznaczającą początek 
przeszkody i powtórzyć jej pokonywanie. 

– Szykana (19) – Przebiec przez szykanę. Wspieranie się jest dozwolone. 
– Trzy ściany zaporowe (20) – Przeskoczyć wszystkie trzy ściany w dowolny sposób 

górą. 
 

Kobiety: 
– nie pokonują przeszkody nr 1, 8, 12, 16; 
– przeszkody nr 10, 15 i 17 pokonują przy pomocy przenośnych podstawek. 

 
Mężczyźni: 
– nie pokonują przeszkody nr 8 
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Rys. 2. Lądowy Tor Przeszkód 
 

Pokonywanie przeszkód Biegowego Testu Siłowego (Rys. 4) 
 
Biegowy Test Siłowy zasadniczo pokonuje się na zewnętrznym torze przeszkód. 
W przypadku braku takiej możliwości – w małej hali nr 59 (sprzęt rozstawiony zgodnie 
z rys. 3). 
 
Na komendę „Gotów” ćwiczący przyjmuje pozycję wyjściową (leżenie tyłem na materacu, 
stopy zaczepione o dolny szczebel drabinki, nogi wyprostowane w stawach kolanowych, 
piłka lekarska (3 kg) trzymana za głową na wyprostowanych ramionach. Na komendę „Start” 
lub sygnał dźwiękowy ćwiczący wykonuje: 

 5 skłonów w przód z dotknięciem piłką dolnego szczebla drabinki  
i powrotem do pozycji wyjściowej (dozwolone jest ugięcie ramion i nóg po 
komendzie „Start”, dozwolone jest odrywanie bioder od materaca);  

 bieg slalomem między pięcioma chorągiewkami o wysokości 160 cm, ustawionymi co 
2,5 m, z dwoma ciężarkami 17,5 kg (kobiety – 9 kg), na dystansie 20 m (2 x 10 m); 

 skok tygrysi przez piłkę lekarską ułożoną na materacu;  
 podciąganie na drążku w zwisie nachwytem – 3 razy (kobiety 1 raz) – pierwsze 

z wyskoku, następne ze zwisu (min. wys. drążka 220 cm, dla kobiet: 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), dla kobiet dopuszcza się 
wejście do podporu z możliwością oparcia nóg o przednie podpory;  

 naprzemianstronne przeskoki obunóż wzdłuż ławeczki z piłką lekarską (3 kg) 
(min. 3 przeskoki) i bieg do mety z piłką. 
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Rys. 3. Schemat rozstawienia Biegowego Testu Siłowego w Małej hali Nr 59 
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Rys. 4. Pokonywanie przeszkód Biegowego Testu Siłowego 

 
Pokonywanie przeszkód Biegowego Testu Zwinnościowego (Rys. 5) 
 
Biegowy Test Zwinnościowy zasadniczo pokonuje się na zewnętrznym torze przeszkód. 
W przypadku braku takiej możliwości – w małej hali nr 59 (sprzęt rozstawiony zgodnie z 
rys. 6). 
 
Na komendę „Start” lub sygnał dźwiękowy ćwiczący rozpoczyna bieg, wykonując:  

– bieg zygzakiem (jednokrotne pokonanie koperty z obiegnięciem końcowej 
chorągiewki); 

– z wyskoku lub zwisu – wymyk na drążku wysokim (mężczyźni - 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 – 4 części skrzyni); 
– przewrót w przód na materacu; 
– dobiegnięcie 4 m do mety. 

 
Rys. 5. Pokonywanie przeszkód Biegowego Testu Zwinnościowego 
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Rys. 6. Schemat rozstawienia Biegowego Testu Zwinnościowego w Małej hali Nr 59 
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GIMNASTYKA I ĆWICZENIA SIŁOWE 
 
Podciąganie na drążku – mężczyźni (Rys. 7) 
 
Odbywa się w stroju sportowym. Minimalna wysokość drążka do wykonania ćwiczenia – 
220 cm. Na komendę „Gotów” ćwiczący żołnierz wykonuje zwis nachwytem o ramionach 
wyprostowanych w stawach łokciowych – pozycja wyjściowa. Na komendę „Ćwicz” 
podciąga się tak, aby broda znalazła się powyżej prężnika drążka (bez wykonywania 
jakichkolwiek dodatkowych ruchów – podciąganie siłowe) i wraca do pozycji wyjściowej, 
następnie ponawia ćwiczenie. Oceniający (kontrolujący) głośno podaje liczbę zaliczonych 
podciągnięć. Jeżeli ćwiczący nie wykona ćwiczenia zgodnie z opisem, np. nie podciągnie się 
do wymaganej pozycji lub nie wróci do zwisu o ramionach wyprostowanych w stawach 
łokciowych, oceniający powtarza ostatnią liczbę zaliczonych podciągnięć. 
 

 
Rys. 7. Podciąganie na drążku 

 
Podciąganie na drążku – kobiety 
 
Odbywa się w stroju sportowym. Minimalna wysokość drążka do wykonania ćwiczenia – 
200 cm. Na komendę „Gotów” ćwicząca wykonuje zwis nachwytem o ramionach 
wyprostowanych w stawach łokciowych – pozycja wyjściowa. Na komendę „Ćwicz” 
podciąga się tak, aby broda znalazła się powyżej prężnika, wraca do pozycji wyjściowej, 
następnie ponawia ćwiczenie. Oceniający głośno podaje liczbę zaliczonych podciągnięć. 
Jeżeli ćwicząca nie wykona ćwiczenia zgodnie z opisem, np. nie podciągnie się do 
wymaganej pozycji lub nie wróci do zwisu o ramionach wyprostowanych w stawach 
łokciowych, oceniający powtarza ostatnią liczbę zaliczonych podciągnięć. 
 
Podciąganie na drążku ze stania zwieszonego - kobiety 
 
Odbywa się w stroju sportowym. Minimalna wysokość drążka do wykonania ćwiczenia – 
200 cm. Na komendę „Gotów” ćwicząca wykonuje stanie zwieszone, nachwytem. Na 
komendę „Ćwicz” podciąga się tak, aby broda znalazła się powyżej prężnika, i wraca do 
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pozycji wyjściowej. Jeżeli ćwicząca nie wykona ćwiczenia zgodnie z opisem, np. nie 
podciągnie się do wymaganej pozycji, ćwiczenia nie zalicza się. 
 
Zwis na drążku o ugiętych ramionach 
 
Próba odbywa się na drążku umieszczonym na wysokości dosiężnej. Ćwicząca chwyta drążek 
nachwytem palcami od góry i kciukiem od dołu o ramionach ugiętych, tak aby jej broda 
znalazła się powyżej drążka. Dłonie winny znajdować się na szerokości barków. Pomiar 
czasu wykonania próby rozpoczyna się w chwili, gdy ćwicząca samodzielnie wykona zwis na 
drążku o ramionach ugiętych, a kończy się kiedy jej broda znajdzie się poniżej drążka lub 
ćwicząca oprze brodę na drążku. 
 
Wymyk na drążku (ze zwisu) (Rys. 8) 
 
Odbywa się w stroju sportowym. Minimalna wysokość drążka do wykonania ćwiczenia – 
220 cm. Na komendę „Gotów” ćwiczący wykonuje zwis nachwytem o ramionach 
wyprostowanych w stawach łokciowych – pozycja wyjściowa. Na komendę „Ćwicz” 
przechodzi ze zwisu do podporu przodem na drążku, dążąc nogami w górę w tył ponad 
prężnikiem i od razu wraca do pozycji wyjściowej, następnie ponawia ćwiczenie. Oceniający 
głośno podaje liczbę zaliczonych powtórzeń. Ćwiczenie wykonuje się w jednym ciągu (bez 
przerw między kolejnymi powtórzeniami). Jeżeli ćwiczący nie wykona ćwiczenia zgodnie 
z opisem, oceniający podaje ostatnią liczbę zaliczonych powtórzeń. 
 

Rys. 8 . Wymyk na drążku ze zwisu 
 

Wymyk na drążku ze stania zwieszonego 
 
Odbywa się w stroju sportowym. Minimalna wysokość drążka do wykonania ćwiczenia dla 
kobiet - 200 cm, dla mężczyzn – 220 cm. Na komendę „Gotów” ćwicząca wykonuje stanie 
zwieszone pod drążkiem – pozycja wyjściowa. Na komendę „Ćwicz” przechodzi odbiciem z 
nóg ze stania zwieszonego do podporu przodem na drążku, dążąc nogami w górę w tył ponad 
prężnikiem i od razu wraca do pozycji wyjściowej, następnie ponawia ćwiczenie. Oceniający 
głośno podaje liczbę zaliczonych powtórzeń. Ćwiczenie wykonuje się w jednym ciągu (bez 
przerw między kolejnymi powtórzeniami). Jeżeli ćwicząca nie wykona ćwiczenia zgodnie 
z opisem, oceniający podaje ostatnią liczbę zaliczonych powtórzeń. 
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Wymyk na drążku z wyskoku 
 
Odbywa się w stroju sportowym. Minimalna wysokość drążka do wykonania ćwiczenia dla 
kobiet - 180 cm, dla mężczyzn – 220 cm. Na komendę „Gotów” ćwicząca wykonuje stanie 
zwieszone pod drążkiem – pozycja wyjściowa lub zajmuje miejsce do wykonania rozbiegu do 
drążka. Na komendę „Ćwicz” przechodzi odbiciem z nóg ze stania zwieszonego lub po 
wykonaniu rozbiegu przechodzi odbiciem z nóg do podporu przodem na drążku, dążąc 
nogami w górę w tył ponad prężnikiem i od razu wraca do pozycji wyjściowej. Jeżeli 
ćwiczący nie wykona ćwiczenia zgodnie z opisem, oceniający nie zalicza ćwiczenia. 
 
Wspieranie siłą do podporu przodem na drążku ze zwisu (Rys. 9) 
 
Odbywa się w stroju sportowym. Minimalna wysokość drążka do wykonania ćwiczenia – 
220 cm. Na komendę „Gotów” ćwiczący wykonuje zwis nachwytem o ramionach 
wyprostowanych w stawach łokciowych – pozycja wyjściowa. Na komendę „Ćwicz” 
przechodzi ze zwisu do podporu przodem na drążku, dążąc głową w górę za pomocą ugięcia, 
a następnie wyprostu ramion (dopuszcza się wykonanie ćwiczenia mając wyprostowane 
ramiona, dopuszcza się wykonanie wspierania naprzemianrącz) i od razu wraca do pozycji 
wyjściowej w dowolny sposób, następnie ponawia ćwiczenie. Oceniający głośno podaje 
liczbę zaliczonych powtórzeń. Ćwiczenie wykonuje się w jednym ciągu (bez przerw między 
kolejnymi powtórzeniami). Jeżeli ćwiczący nie wykona ćwiczenia zgodnie z opisem, 
oceniający podaje ostatnią liczbę zaliczonych powtórzeń.  
 

Rys. 9. Wspieranie siłą do podporu przodem na drążku 
 
Wspieranie siłą do podporu przodem na drążku z wyskoku 
 
Odbywa się w stroju sportowym. Minimalna wysokość drążka do wykonania ćwiczenia – 
220 cm. Na komendę „Gotów” ćwiczący wykonuje stanie zwieszone nachwytem o ramionach 
wyprostowanych w stawach łokciowych – pozycja wyjściowa. Na komendę „Ćwicz” 
przechodzi ze stania zwieszonego, odbiciem z nóg do podporu przodem na drążku, dążąc 
głową w górę za pomocą ugięcia, a następnie wyprostu ramion (dopuszcza się wykonanie 
ćwiczenia mając wyprostowane ramiona, dopuszcza się wykonanie wspierania 
naprzemianrącz) i od razu wraca do pozycji wyjściowej w dowolny sposób. Jeżeli ćwiczący 
nie wykona ćwiczenia zgodnie z opisem, oceniający nie zalicza próby. 
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Gimnastyka – ćwiczenia wolne (Rys. 10) 
 
Wykonuje się w stroju sportowym na Sali sportowej z drabinkami gimnastycznymi. Tor 
ustawia się dostawiając do drabinki gimnastycznej ścieżkę z trzech materacy gimnastycznych 
ustawionych wzdłuż. 
 
Ćwiczący wykonuje następujące czynności: 
 
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 przysiadu podpartego wykonać stanie na głowie (wytrzymać 

3 sekundy), przysiad podparty. 
 

 
Rys. 10. Ćwiczenia wolne z gimnastyki 

 
Gimnastyka – skoki przez skrzynię (Rys. 11) 
 
Wykonuje się w stroju sportowym na Sali sportowej. Mężczyźni wykonują skoki przez 
5 części skrzyni. Kobiety wykonują skoki przez 4 części skrzyni. Skok odwrotny wykonuje 
się bez użycia odskoczni. Skoki kuczny i rozkroczny wykonuje się z użyciem odskoczni. 
 
Ćwiczący wykonuje następujące czynności: 
 
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. 

 
 
 

 
Rys. 11. Skoki przez skrzynię 

 
Bieg wahadłowy 10 x 10 m (Rys. 12) 
 
Odbywa się w stroju sportowym, na Sali sportowej. Na długości 10 m ustawia się dwie 
chorągiewki o parametrach: wysokość co najmniej 160 cm, średnica podstawy 
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nieprzekraczająca 30 cm i waga do 3,5 kg. Pozycja startowa wysoka, przed linią na której 
ustawiona jest chorągiewka, w kierunku przeciwległej chorągiewki. Na komendę „Start” 
(sygnał dźwiękowy) ćwiczący rozpoczyna bieg w kierunku przeciwległej chorągiewki, obiega 
ją, wraca do chorągiewki na linii startu, obiega ją i pokonuje tę trasę pięciokrotnie. Po 
każdym okrążeniu oceniający informuje  o liczbie powtórzeń, np.: „Jeszcze cztery razy”, 
„Jeszcze dwa”. Przewrócenie chorągiewki powoduje powtórzenie próby. Czas mierzy się 
z dokładnością do 0,1 sekundy, od sygnału startu do momentu przekroczenia linii mety. 
 

 
Rys. 12. Bieg wahadłowy 10 x 10 m 

 
Bieg zygzakiem „koperta” (Rys. 13) 
 
Wykonuje się w stroju sportowym w miejscu, w którym na podłożu ustawia się chorągiewki 
(wysokość co najmniej 160 cm, średnica podstawy nieprzekraczająca 30 cm i waga do 3,5 kg) 
na rogach prostokąta o bokach 3 x 5 m i na środku przekątnych. Pozycja startowa: wysoka, 
przodem w kierunku boku prostokąta o długości 3 m. Sposób prowadzenia: na komendę 
„Start” (sygnał dźwiękowy) ćwiczący rozpoczyna bieg, 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. Czas mierzy się z dokładnością do 0,1 sekundy, 
od sygnału startu do momentu przekroczenia linii mety. 
 

 
Rys. 13. Bieg zygzakiem „koperta” 
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Bieg wahadłowy 4 x 10 m (Rys. 14) 
 
Przeprowadza się przy użyciu czasomierza, dwóch klocków drewnianych o wymiarach 
5 x 5 x 5 cm na równym terenie, o nieśliskiej powierzchni z dwiema liniami odległymi od 
siebie o 10 m. Ćwiczący staje w pozycji wykrocznej (start wysoki) przed linią początkową 
oczekując na sygnał startu. Po sygnale rozpoczyna bieg do drugiej linii. Za nią położone są 
dwa klocki. Wykonujący próbę podnosi jeden z klocków, biegnie z nim z powrotem do linii 
startu, kładzie klocek za linią, biegnie znów do linii końcowej i podnosi drugi klocek, który 
przenosi i kładzie tak jak poprzedni. Gdy klocek będzie wrzucony, a nie położony za linią, 
próbę uznajemy za nieważną i należy ją powtórzyć. Buty i podłoże, na jakim 
przeprowadzamy próbę, nie mogą być śliskie. Z dwóch wykonanych prób notujemy lepszy 
czas z dokładnością do 0,1 s. 
 

 
Rys. 14. Bieg wahadłowy 4 x 10 m 

 
Skłony tułowia w przód w czasie 2 minut 
 
Wykonuje się w stroju sportowym. Na komendę „Gotów” ćwiczący przyjmuje pozycję: leży 
na plecach ze splecionymi palcami rąk ułożonymi z tyłu na głowie, ramiona dotykają 
materaca, nogi ugięte w stawach kolanowych (maksymalnie do kąta prostego w czasie całej 
próby), stopy rozstawione na szerokość bioder, które mogą być przytrzymywane przez 
współćwiczącego lub zaczepione o dolny szczebel drabinki. Na komendę „Ćwicz” 
kontrolowany wykonuje skłon w przód z jednoczesnym dotknięciem łokciami kolan 
i natychmiast powraca do leżenia, tak aby palce rąk splecione na głowie dotknęły podłoża 
(pierwsze powtórzenie). Podczas wykonywania ćwiczenia nie odrywa się bioder od podłoża. 
Oceniający głośno wymienia kolejno liczbę 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 powtarza ostatnią liczbę zaliczonych skłonów. 
 
Siady z leżenia tyłem w czasie 30 s (Rys. 15) 
 
Próbę przeprowadza się z użyciem czasomierza i twardego materaca lub karimaty. Ćwiczący 
kładzie się na plecach na materacu lub karimacie tak, aby nogi były ugięte w stawach 
kolanowych pod kątem 90 stopni, a stopy rozstawione na odległość około 30 cm. Dłonie 
splecione palcami kładzie na karku. Partner klęka przy stopach leżącego i przyciska je, aby 
dotykały całą podeszwą podłoża. Gdy są przygotowani do rozpoczęcia próby, na uzgodniony 
sygnał ćwiczący unosi tułów do siadu i dotyka łokciami kolan, a następnie natychmiast (bez 
żadnej przerwy) powraca do leżenia na plecach i znowu wykonuje siad. Czynność tę powtarza 
tak szybko, jak może, w czasie 30 sekund. Plecy za każdym razem muszą powracać do 
pozycji wyjściowej, tak aby umożliwić splecionym palcom kontakt z podłożem. Używanie 
łokci do odpychania się od materaca jest niedozwolone. Ćwiczący wykonuje próbę bez 
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przerwy, tylko jeden raz. Liczona jest liczba skłonów wykonanych w czasie 30 sekund. Jest 
ona miarą próby 
 

 
Rys. 15. Siady z leżenia w czasie 30 s 

 
Uginanie i prostowanie ramion w podporze, leżąc przodem na ławeczce gimnastycznej 
(Rys. 16) 
 
Wykonuje się w stroju sportowym. Na komendę „Gotów” ćwiczący wykonuje podpór, leżąc 
przodem (ręce i ramiona podparte na szerokości barków) na ławeczce z nogami złączonymi 
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 kostki stóp stanowią linię prostą), następnie wraca do 
podporu i ponawia ćwiczenia. Ćwiczenie wykonuje się w jednym ciągu (bez przerw między 
kolejnymi powtórzeniami). Oceniający głośno podaje liczbę zaliczonych powtórzeń. Jeżeli 
ćwiczący wykona ćwiczenie niezgodnie z opisem, np. nie ugnie ramion lub ich całkowicie nie 
wyprostuje, nie utrzyma całego ciała w linii prostej, oceniający podaje ostatnią liczbę 
powtórzeń. Zatrzymanie powoduje zakończenie próby. 
 

 
Rys. 16. Uginanie i prostowanie ramion w podporze, leżąc przodem na ławeczce 

gimnastycznej 
 

 
 

Rzut piłką lekarską 2 kg-kobiety, 3 kg-mężczyźni (Rys. 18) 
 
Na podłożu boiska (placu) rozwija się taśmę mierniczą od linii rzutów na długość co najmniej 
12 m. Na komendę „Gotów” ćwiczący podnosi piłkę lekarską i przyjmuje pozycję rozkroczną 
przed linią rzutów. Na komendę „Ćwicz!” unosi piłkę za głowę i wykonuje rzut. Odległość 
rzutu wyznacza punkt, w którym rzucona piłka osiągnie pierwszy kontakt z podłożem. 
Przekroczenie linii lub kontakt z nią w momencie wykonywania rzutu albo bezpośrednio po 
nim unieważnia próbę. Podczas rzutu zezwala się na wspięcie na palcach lub podskok. 
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Rys. 18. Rzut piłką lekarską 
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WALKA WRĘCZ 
 
Testy wykonuje się w umundurowaniu polowym i z karabinkiem. Ćwiczenia zalicza się ze 
współćwiczącym, z wykorzystaniem przyborów (tarcze do uderzenia) i atrap broni (noże, 
łopatki piechoty, karabinki). 
 
Zdający wykonuje 3÷5 ćwiczeń podlegających ocenie. 
 
Ocenę cząstkową dostateczną za ćwiczenie otrzymuje żołnierz, który w ćwiczeniu wykona 
poprawnie wszystkie punkty kluczowe danej techniki. 
 
Ocenę dobrą otrzymuje żołnierz, który spełni kryteria na ocenę dostateczną, a ponadto potrafi 
bezbłędnie posługiwać się bronią w trakcie wykonywania ćwiczenia. 
 
Kryteria oceny działu „Zasady użycia broni”: 
- w czasie ćwiczenia palec obsługujący język spustowy musi być wyprostowany, 

skierowany równolegle do komory zamkowej, 
- przeładowanie broni ręką wspomagającą, 
- celowanie (kierowanie broni w stronę napastnika), 
- dystansowanie i sięganie po broń, 
- pozycja i poruszanie się z bronią, 
- wydawanie i egzekwowanie poleceń, 
- obserwacja i kontrola otoczenia, 
- w sytuacji, gdy napastnik nie stosuje się do wydawanych poleceń, przejście do użycia 

broni zgodnie z prawem jej użycia. 
 
Ocenę bardzo dobrą otrzymuje żołnierz, który spełnia kryteria na ocenę dobrą i wykona 
ćwiczenie w szybkim tempie, płynnie i zdecydowanie. 
 
Ocena końcowa jest średnią arytmetyczną z cząstkowych ocen za poszczególne ćwiczenia 
w teście, określana w następujący sposób: 

 bardzo dobry (bdb) 5 4,51 – 5,00 
 dobry (db) 4 3,51 – 4,50 
 dostateczny (dst) 3 2,51 – 3,50 
 niedostateczny (ndst) 2 2,00 – 2,50 

 
W przypadku otrzymania za jedno z ocenianych ćwiczeń oceny niedostatecznej – ocena 
końcowa za sprawdzian nie może być wyższa niż dostateczna. 
W przypadku otrzymania za ćwiczenia dwóch i więcej ocen niedostatecznych – ćwiczący 
otrzymuje za sprawdzian ocenę niedostateczną. 
Warunkiem uzyskania oceny pozytywnej jest obecność na wszystkich zajęciach 
programowych z walki wręcz lub rozliczenie wszystkich nieobecności zajęciami ze sportów 
walki.  
 
Walka w bliskim kontakcie – I zakres 
 
Ocenie podlegają ćwiczenia stanowiące treść I zakresu programu walki w bliskim kontakcie: 

1. Bezpieczne padanie: 
– pad w tył z bronią; 
– pad w bok z bronią; 
– przewrót w przód z bronią. 
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2. Obrona przed próbą zaboru broni: 
– obrona przed próbą zaboru broni z przodu (napastnik chwyta za środkową część 

broni); 
– obrona przed próbą zaboru broni chwytem oburącz z góry (napastnik chwyta za 

broń od strony kolby lub od strony lufy). 
3.  Atakowanie i obrona z użyciem broni: 

– skuteczne atakowanie karabinkiem w przód (lufą/bagnetem i kolbą); 
– skuteczne atakowanie karabinkiem w bok; 
– obrona z użyciem karabinka przed atakiem z tyłu; 
– tzw. obrona 360º przed atakiem niebezpiecznym narzędziem, np. łopatką 

piechoty, nożem, z użyciem karabinka; 
– obrona z użyciem broni przed atakiem karabinkiem. 

4. Obrona bez broni: 
– obrona przed zagrożeniem nożem z przodu – nóż przy szyi, po stronie przeciwnej 

do uzbrojonej ręki napastnika; 
– obrona przed zagrożeniem nożem z przodu – nóż przy szyi, po stronie uzbrojonej 

ręki napastnika; 
– obrona przed duszeniem przedramieniem z tyłu; 
– obrona przed duszeniem pod pachą, tzw. krawatem; 
– obrona kopnięciem przed atakiem nożem z dużego dystansu. 

 
Walka w bliskim kontakcie – II zakres 
 
Ocenie podlegają ćwiczenia stanowiące treść II zakresu programu walki w bliskim kontakcie: 

1. Obrona przed obchwytami, duszeniami: 
– obrona przed obchwytem tułowia z przodu – ramiona wolne; 
– obrona przed obchwytem tułowia z boku; 
– obrona przed duszeniem pod pachą (tzw. krawatem) z wykorzystaniem broni – 

atak z lewej strony; 
– uwalnianie się z chwytu za ubranie oburącz z przodu. 

2. Obrona przed zagrożeniem nożem: 
– obrona przed zagrożeniem nożem z tyłu – duży dystans do napastnika; 
– obrona przed zagrożeniem nożem z tyłu – mały dystans do napastnika. 

3. Postępowanie z osobami zatrzymanymi i jeńcami: 
– transportowanie osoby stawiającej bierny lub czynny opór; 
– technika zakładania kajdanek i sprawdzenie osobnika w pozycji leżącej; 
– technika zakładania kajdanek i sprawdzenie osobnika w pozycji stojącej; 
– legitymowanie osoby – niski stopień zagrożenia; 
– legitymowanie osoby – wysoki stopień zagrożenia; 
– legitymowanie grupy osób – niski stopień zagrożenia; 
– legitymowanie grupy osób – wysoki stopień zagrożenia. 

4. Obrona w sytuacji zagrożenia przez dwóch napastników: 
– działanie w sytuacji zagrożenia przez dwóch napastników – gdy pierwszy 

zaatakował duszeniem od tyłu; 
– działanie w sytuacji zagrożenia przez dwóch napastników – gdy pierwszy 

zaatakował tzw. krawatem. 
5. Działanie bez broni: 

– obezwładnienie duszeniem od tyłu; 
– obrona przed kopnięciem w przód. 
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Walka w bliskim kontakcie – III zakres 
 
Ocenie podlegają ćwiczenia stanowiące treść III zakresu programu walki w bliskim 
kontakcie: 

1. Obrona przed zagrożeniem pistoletem: 
– obrona przed zagrożeniem pistoletem z przodu; 
– obrona przed zagrożeniem pistoletem z tyłu; 
– obrona przed zagrożeniem pistoletem z boku – broń na wysokości głowy. 

2. Obrona przed atakiem niebezpiecznym narzędziem: 
– obrona przed atakiem łopatką piechoty – uderzenie z góry; 
– obrona przed atakiem pałką – uderzenie z boku; 
– obrona przed atakiem nożem – pchnięciem w przód, napastnik z przodu; 
– obrona, tzw. 360º przed atakiem nożem; 
– obrona przed atakiem nożem – pchnięciem w przód, napastnik z boku. 

3. Obrona przed zagrożeniem i atakiem karabinkiem: 
– obrona przed zagrożeniem karabinkiem z tyłu; 
– obrona przed zagrożeniem karabinkiem z przodu; 
– obrona przed atakiem karabinkiem – pchnięciem lufą/bagnetem; 
– obrona przed atakiem karabinkiem – atak uderzeniem kolbą poziome w przód. 

4. Obrona w parterze: 
– obrona przed ciosami w pozycji leżąc na plecach; 
– obrona przed ciosami nożem w pozycji leżąc na plecach. 

5. Obrona w sytuacji zagrożenia przez dwóch napastników: 
– działanie w sytuacji zagrożenia przez dwóch napastników – gdy pierwszy 

zaatakował ciosem nożem – atak z góry lub z dołu; 
– działanie w sytuacji zagrożenia przez dwóch napastników – gdy pierwszy 

zaatakował ciosem łopatką – atak z góry lub z boku. 
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PŁYWANIE I RATOWNICTWO WODNE 
 
Pływanie na 50 m sposobem dowolnym 
 
Odbywa się na pływalni krytej (25 metrowej), w stroju kąpielowym, bez wykorzystania 
sprzętu pływackiego (za wyjątkiem okularów pływackich). Skok startowy wykonuje się 
z wysokości minimum 50 cm od lustra wody (dopuszcza się start z wody). Pływanie prowadzi 
się pojedynczo lub seriami. Na komendę „Na miejsca” kontrolowany staje na słupku 
startowym. Na komendę „Gotów” przyjmuje pozycję do skoku startowego. Na komendę 
„Start” lub sygnał wykonuje skok startowy i pokonuje sposobem dowolnym dystans 50 m. 
Czas mierzy się z dokładnością do 0,1 sekundy od sygnału startu do momentu dotknięcia 
ściany dna pływalni po stronie słupka startowego. 
 
Pływanie w umundurowaniu 
 
Odbywa się na pływalni krytej (25 metrowej), w stroju kąpielowym, bez wykorzystania 
sprzętu pływackiego (za wyjątkiem okularów pływackich) i w umundurowaniu polowym 
(bluza i spodnie). Skok ze słupka lub start z wody. Pływanie prowadzi się pojedynczo lub 
seriami. Na komendę „Na miejsca” ćwiczący staje na słupku startowym. Na komendę 
„Start” lub sygnał wykonuje się skok do wody i pokonuje sposobem dowolnym jak 
najdłuższy dystans, jednak nie dłuższy niż określony na ocenę bardzo dobrą. Po rozpoczęciu 
próby, do czasu jej zakończenia, zabronione jest chwytanie się nabrzeża pływalni, lin 
wytaczających tor i dotykanie jakąkolwiek częścią ciała dna pływalni. Zdający może 
przerwać ćwiczenie po wypełnieniu norm i uzyskaniu wyniku odpowiednio na ocenę 3, 4, 5. 
 
Pływanie sposobem dowolnym na odległość 
 
Odbywa się na pływalni krytej (25 metrowej), w stroju kąpielowym, bez wykorzystania 
sprzętu pływackiego (za wyjątkiem okularów pływackich). Skok ze słupka lub start z wody. 
Pływanie prowadzi się pojedynczo lub seriami. Na komendę „Na miejsca” ćwiczący staje na 
słupku startowym. Na komendę „Start” lub sygnał wykonuje się skok do wody i pokonuje 
sposobem dowolnym jak najdłuższy dystans, jednak nie dłuższy niż określony na ocenę 
bardzo dobrą. Po rozpoczęciu próby, do czasu jej zakończenia, zabronione jest chwytanie się 
nabrzeża pływalni, lin wytaczających tor i dotykanie jakąkolwiek częścią ciała dna pływalni. 
Zdający może przerwać ćwiczenie po wypełnieniu norm i uzyskaniu wyniku odpowiednio na 
ocenę 3, 4, 5. 
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Załącznik nr 2 
 

TABELE PUNKTOWE MTSF MĘŻCZYŹNI 
 

Skala 
punktowa     

50m 1000m Drążek  4x10m 
Siady 

z leżenia 
Skala 

punktowa     
50m 1000m Drążek  4x10m 

Siady 
z leżenia 

  s min liczba s liczba pkt s min liczba s liczba 
100 5,0 2:18 26 7 45 50 7,4 3:50 7 11,0 26 
99 5,1   25   44 49 7,5 3:53   11,1   
98   2:19   7,1   48   3:57 6 11,2 25 
97           47 7,6 3:59   11,3   
96   2:20 24 7,2   46 7,7 4:02 5 11,4 24 
95           45   4:04   11,5   
94   2:21   7,3 43 44 7,8 4:07 4 11,6 23 
93 5,2   23     43   4:10   11,7   
92   2:22   7,4   42 7,9 4:13   11,8 22 
91           41 8,0 4:16 3 11,9   
90   2:23 22 7,5 42 40   4:19   12,0   
89           39 8,1 4:22   12,1 21 
88 5,3 2:24   7,6   38 8,2 4:25 2 12,2   
87     21     37   4:27   12,3 20 
86   2:25   7,7 41 36 8,3 4:30   12,4   
85           35 8,4 4:33 1 12,5   
84 5,4 2:26 20 7,8   34   4:37   12,6 l9 
83         40 33 8,5 4:39   12,7   
82   2:27   7,9   32 8,6 4:42   12,8 18 
81 5,5 2:28 19 8,0 39 31   4:45   12,9   
80   2:29   8,l   30 8,7 4:48   13,0   
79 5,6 2:30   8,2 38 29   4:51   13,1 17 
78   2:32 18 8,3   28 8,8 4:53   13,2   
77 5,7 2:34   8,4 37 27 8,9 4:56   13,3 16 
76   2:36 17 8,5   26   4:58   13,4   
75 5,8 2:38   8,6 36 25 9,0 5:00   13,5   
74 5,9 2:41   8,7   24 9,1 5:02   13,6 15 
73   2:44 16 8,8   23   5:04   13,7   
72 6,0 2:47   8,9 35 22 9,2 5:06   13,8 14 
71 6,1 2:50 15 9,0   21 9,3 5:08   13,9   
70   2:52   9,1 34 20   5:10     13 
69 6,2 2:55   9,2   19 9,4 5:12   14,0   
68 6,3 2:58 14 9,3   18           
67   3:01   9,4 33 17 9,5 5:15   14,1 12 
66 6,4 3:04 13 9,5   16           
65 6,5 3:07   9,6 32 15   5:18   14,2   
64   3:10   9,7   14 9,6       1 l 
63 6,6 3:13 12     13   5:21   14,3   
62 6,7 3:15   9,8 3l 12           
61   3:18 11 9,9   11 9,7 5:24   14,4 10 
60 6,8 3:21   10,0 30 10           
59 6,9 3:24   10,1   9   5:27   14,5   
58   3:27 10 10,2   8 9,8       9 
57 7,0 3:30   10,3 29 7   5:30   14,6   
56   3:33 9 10,4   6           
55 7,1 3:36   10,5 28 5   5:33   14,7 8 
54   3:38   10,6   4 9,9         
53 7,2 3:41 8 10,7 27 3   5:36   14,8   
52   3:44   10,8   2         7 
51 7,3 3:47   10,9   1   5:39   14,9   
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TABELE PUNKTOWE MTSF KOBIETY 

 

Skala 
punktowa     

50m 800m 
Drążek 

zwis 
4x10m 

Siady 
z leżenia 

Skala 
punktowa     

50m 800m 
Drążek 

zwis 
4x10m 

Siady 
z leżenia 

pkt s min s s liczba pkt s min s s liczba 
100 6,2 2:08 80 8,3 40 50 8,8 3:59 11 12,6 21 
99 6,3 2:10 79   39 49 8,9 4:03 9 12,7   
98     78 8,4   48   4:06 7 12,8 20 
97     77     47 9,0 4:10 5 12,9   
96   2:12 76 8,5   46 9,1 4:13 4 13,0   
95 6,4   75     45 9,2 4:17 3 13,2 19 
94     74 8,6 38 44 9,3 4:21 2 13,3   
93   2:14 73     43   4:24 1 13,4 18 
92     72 8,7   42 9,4 4:28   13,5   
91 6,5   71     41 9,5 4:31   13,6 17 
90   2:16 70 8,8 37 40 9,6 4:35   13,7   
89     69     39   4:39   13,8   
88     68 8,9   38 9,7 4:43   13,9 16 
87 6,6 2:18 67   36 37 9,8 4:47   14,1   
86     66 9,0   36 9,9 4:51   14,2 15 
85   2:19 65     35   4:55   14,3   
84 6,7   64 9,1 35 34 10,0 4:59   14,4   
83   2:20 63     33 10,1 5:03   14,5 14 
82     62 9,2   32 10,2 5:07   14,6   
81 6,8 2:21 61   34 31   5:10   14,7 13 
80   2:22 60 9,3   30 10,3 5:14   14,8   
79   2:23 58 9,4   29 10,4 5:18   14,9 12 
78 6,9 2:25 56 9,5 33 28 10,5 5:22   15,1   
77   2:27 55 9,6   27   5:26   15,2   
76 7,0 2:29 53 9,7   26 10,8 5:30   15,3 11 
75   2:31 51 9,8 32 25   5:34   15,4   
74 7,1 2:33 49 9,9   24 11,1 5:38   15,5 10 
73   2:36 47 10,0 31 23   5:42   15,6   
72 7,2 2:40 45 10,1   22 11,4 5:46   15,7 9 
71   2:43 43 10,2   21   5:50   15,8   
70 7,3 2:47 41 10,4 30 20 11,7 5:54       
69   2:51 40 10,5   19   5:57   15,9 8 
68 7,4 2:54 39 10,6 29 18 12,0 6:00       
67 7,5 2:58 38 10,7   17   6:03   16,0   
66 7,6 3:01 36 10,8 28 16 12,1 6:06     7 
65   3:05 34 10,9   15   6:09       
64 7,7 3:09 33 11,0   14 12,2 6:12   16,1   
63 7,8 3:12 32 11,1 27 13   6:15       
62 7,9 3:16 30 11,3   12 12,3 6:17     6 
61   3:19 28 11,4 26 11   6:19   16,2   
60 8,0 3:23 26 11,5   10 12,4 6:21       
59 8,1 3:27 25 11,6   9   6:23       
58 8,2 3:30 23 11,7 25 8 12,5 6:24   16,3   
57   3:34 22 11,8   7         5 
56 8,3 3:38 20 11,9 24 6 12,6 6:25       
55 8,4 3:41 18 12,0   5       16,4   
54 8,5 3:45 16 12,2 23 4 12,7 6:26       
53   3:48 15 12,3   3           
52 8,6 3:52 14 12,4 22 2 12,8 6:27   16,5 4 
51 8,7 3:55 12 12,5   1           

 


