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Zał. nr 1 

 

TEST UMIEJĘTNOŚCI PŁYWACKICH SKŁADA SIĘ Z ZADAŃ PŁYWACKICH 

1. Wydech do wody:        …………………. pkt. 

 0 pkt brak wykonania wydechu  

 5 pkt wykonanie co najmniej kilka wydechów 

 

2. Przepłynięcie pod przeszkodą – lina torowa                             …………………. pkt. 

 0 pkt brak wykonania przepłynięcia 

 5 pkt przepłynięcie od ściany krawędzi pływalni pod liną torową 

 10 pkt skok z krawędzi pływalni i przepłynięcie pod liną torową 

 15 pkt skok z krawędzi pływalni i przepłynięcie pod liną torową bez dotykania dna  

 

3. Ślizg w pozycji na piersiach na odcinku 5m                 .…………………. pkt. 

 0 pkt brak podjęcia próby 

 5 pkt poślizg na piersiach z przyborem 

 10 pkt poślizg na piersiach do 5m. 

 15 pkt poślizg na piersiach powyżej 5m 

 

4. Ślizg w pozycji na grzbiecie na odcinku 5m                 …………………. pkt. 

 0 pkt brak podjęcia próby 

 5 pkt poślizg na grzbiecie z przyborem 

 10 pkt poślizg na grzbiecie do 5m 

 15 pkt poślizg na grzbiecie powyżej 5m 

 

5. Naprzemienna praca nóg w pozycji na grzbiecie    …………………. pkt. 

 0 pkt brak podjęcia próby 

 5 pkt przepłynięcie z przyborem na odc. 10m 

 10 pkt przepłynięcie bez przyboru 25m 

 

6. Naprzemienna praca nóg w pozycji na piersiach    …………………. pkt. 

 0 pkt brak podjęcia próby 

 5 pkt przepłynięcie z przyborem na odc. 10m 

 10 pkt przepłynięcie z przyborem 25m 

 

7. Pływanie kraulem w pozycji na grzbiecie     …………………. pkt. 

 0 pkt brak podjęcia próby 

 15 pkt za przepłynięcie kraulem na grzbiecie na odc. 25m  

 

8. Pływanie kraulem w pozycji na piersiach     …………………. pkt. 

 0 pkt brak podjęcia próby 

 15 pkt za przepłynięcie kraulem na piersiach na odc. 25m  

 

RAZEM …………………………….. pkt. 

 


