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MINIMALNE NORMY Z WF DO SŁUŻBY W ZESPOŁACH BOJOWYCH   
 

 sprawdzian sprawności fizycznej dla mężczyzn i kobiet składa się z następujących 

dyscyplin:  

 marszobieg na 3000 m (czas mierzony w minutach) – 13.00.; 

 skłony tułowia w przód w ciągu 2 min. (ilość powtórzeń) – 65; 

 podciąganie na drążku wysokim lub uginanie ramion na ławeczce  

(ilość powtórzeń) – 16 lub 60; 

 uginanie ramion na poręczach (ilość ugięć) – 16; 

 bieg na dystansie 100 m lub bieg wahadłowy 10x10 m (czas mierzony   

w sekundach) – 13,8 lub 29,2; 

 pływanie na dystansie 50 m (czas mierzony w sekundach) – 50;  

 pływanie pod wodą na odległość (odcinek mierzony w metrach) – 20; 

 test wysokościowy na zaliczenie (może być realizowany podczas sprawdzianu 

wytrzymałościowego). 

Warunki prowadzenia konkurencji 

 MĘŻCZYŹNI / KOBIETY 

 marszobieg na 3000 m – odbywa się w stroju sportowym na bieżni 
lekkoatletycznej, drodze lub terenie o równej i twardej nawierzchni  
(o równej sumie spadków  i wzniesień terenowych). Sposób prowadzenia: 
seriami (grupami) na czas, grupa powinna liczyć do 30 kandydatów. 
Na komendę „Start” lub sygnał grupa kandydatów rozpoczyna bieg.  Czas 
mierzy się z dokładnością do 1 sekundy od sygnału startu do momentu 
przekroczenia linii mety; 

 skłony tułowia w przód w czasie 2 minut – odbywa się w stroju 
sportowym. Na komendę „Gotów” kandydat 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, które mogą być 
przytrzymywane przez współćwiczącego lub zaczepione o dolny szczebel 
drabinki. Na komendę „Ćwicz!” kandydat wykonuje skłon tułowia w przód 
 z jednoczesnym dotknięciem łokciami kolan i natychmiast powraca 
do leżenia, tak aby splecione palce na głowie dotknęły podłoża (pierwsze 
powtórzenie). Oceniający głośno wymienia kolejno ilość prawidłowo 
wykonanych powtórzeń. Jeżeli kandydat nie wykona ćwiczenia zgodnie 
z opisem, np.: „nie dotknie łokciami kolan lub w pozycji wyjściowej 
do ponowienia ćwiczenia nie dotknie powierzchni materaca obiema 
łopatkami oraz splecionymi i ułożonymi z tyłu na głowie palcami rąk”, 
oceniający powtarza ostatnią liczbę wykonanych prawidłowo skłonów; 

 podciąganie się na drążku wysokim – odbywa się w stroju sportowym. 
Minimalna wysokość drążka wysokiego do wykonania ćwiczenia – 220 cm. 
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Na komendę „Gotów” kandydat wykonuje zwis nachwytem o ramionach 
wyprostowanych  w stawach łokciowych - pozycja wyjściowa. Na komendę 
„Ćwicz!” podciąga się tak, aby broda znalazła się powyżej drążka 
wysokiego i wraca do pozycji wyjściowej, następnie ponawia ćwiczenie. 
Oceniający (kontrolujący) głośno podaje ilość wykonanych 
prawidłowo  podciągnięć. Jeżeli kontrolowany 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 (kontrolujący) powtarza ostatnią liczbę wykonanych 
prawidłowo podciągnięć. Nie zabrania się tzw. podciągania technicznego;  

 uginanie i prostowanie ramion w podporze –  leżąc przodem 
na ławeczce, odbywa się w stroju sportowym. Na komendę „Gotów” 
kandydat 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 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 odlicza ilość wykonanych prawidłowo 
powtórzeń. Jeżeli kandydat wykona ćwiczenie niezgodnie z opisem np. nie 
ugnie ramion lub ich całkowicie nie wyprostuje, zatrzyma się, nie utrzyma 
całego ciała w linii prostej, oceniający podaje ostatnią liczbę wykonanych 
prawidłowo powtórzeń; 

 uginanie ramion na poręczach – pozycja wyjściowa dłonie na poręczach, 
ręce wyprostowane, tułów uniesiony, klatka piersiowa wypchnięta 
do przodu, nogi ugięte. Sposób wykonania ćwiczenia – Na komendę 
„Gotów” kandydat robiąc głęboki wdech, powoli opuszcza tułów w dół przez 
uginanie rąk w stawach łokciowych. Gdy tylko tułów osiągnie pozycję 
najniższą, zatrzymuje oddech w płucach i wraca do pozycji wyjściowej, 
prostując ręce w stawach łokciowych; 

 bieg na dystansie 100 m – na komendę „Zająć pozycję startową” 
kandydat podchodzi w kierunku linii startowej i przyjmuje pozycję 
przedstartową w klęku na jednym kolanie. Na komendę „Gotów” unosi 
biodra przyjmując pozycję startową i oczekuje na sygnał startowy. 
Na sygnał startuje. Czas mierzy się od sygnału do przekroczenia linii 
końcowej z dokładnością do 0,1 sekundy; 

 bieg wahadłowy 10 x 10 m  – odbywa 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, wraca do chorągiewki na linii startu, obiega 
ją i pokonuje tę trasę pięciokrotnie. Przewrócenie chorągiewki powoduje 
powtórzenie próby, która jest próbą ostateczną. Czas mierzy 
się z dokładnością do 0,1 sekundy, od sygnału startu do momentu 
przekroczenia linii mety. Do ćwiczenia wykorzystywane są chorągiewki 
o parametrach: wysokość co najmniej 160 cm, średnica podstawy 
nieprzekraczająca 30 cm i wadze do 3,5 kg. Zdający nie może chwytać 
(podtrzymywać) chorągiewkę podczas próby sprawnościowej; 

 pływanie na dystansie 50 m na czas – prowadzi się pojedynczo 
lub seriami. Na komendę „Na miejsca” kandydat staje na słupku startowym 
lub pomoście. Na sygnał wykonuje skok i płynie sposobem dowolnym 
na odległość 50 m. Pomiaru czasu dokonuje się od sygnału startowego 
do momentu dotknięcia jedną ręką mety (nabrzeże, pomost, lina, boja itp.); 

 pływanie pod wodą na odległość – pływanie przeprowadza 
się pojedynczo. Na komendę na miejsce kandydat staje na słupku 
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startowym (pomoście). Ubezpiecza się go linką, której jeden koniec jest 
przymocowany do pasa głównego, a drugi trzyma ubezpieczający w taki 
sposób aby nie utrudniać skoku i pływania pod wodą. Na basenach krytych 
i otwartych z przejrzystą wodą ubezpieczenie nie obowiązuje. Na sygnał 
kandydat wykonuje skok i płynie pod wodą na odległość. Wynurzenie 
jakiejkolwiek części ciała z wody kończy próbę; 

 Test wysokościowy (drabinka speleo - technika wejścia) – postawa 
frontalna do drabinki, ruchami jednostronnymi (lewa ręka-lewa noga, prawa 
ręka- prawa noga), wchodzimy na poszczególne szczeble, stopy ułożone 
na szczeblach naprzemiennie, lewa palcami, prawa piętą. Chwyt drabinki- 
błonie ułożone podchwytem od tyłu drabinki, ciężar ciała ukierunkowany 
na nogi, ręce służą do stabilizacji ruchów. 

 


