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do ogłoszenia o naborze

I n str u kcja
dotycz ca pr awidłowego wykon ani a  wiczeą ć ń

w ra m ach testu spr awno ci fizycznejś

Instrukcja  precyzuje  sposób  wykonania  ćwiczeń  przeprowadzanych  podczas  procesu 
rekrutacji do służby przygotowawczej w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej 
w  Gryfinie.  Ponadto  w  tabeli  podana  jest  ilość  punktów  odpowiadająca  poszczególnym 
wynikom uzyskanym podczas wykonywania ćwiczeń.

Do wykonania testu sprawności fizycznej dopuszczani są tylko ci kandydaci, którzy posiadają 
zaświadczenie lekarskie od lekarza rejonowego, rodzinnego lub internisty, dopuszczające do 
testu  sprawnościowego,  wystawione  nie  wcześniej  niż  jeden  miesiąc  przed  datą  jego 
przeprowadzenia  oraz  posiadają  właściwą  wydolność  organizmu,  stwierdzą  na  podstawie 
przeprowadzonej zmodyfikowanej próby "Harvard Step-up Test".
 
Test  sprawności  fizycznej  ma  na  celu  sprawdzenie  podstawowych  cech  motorycznych 
kandydatów.  Składa  się  on  z  próby  wydolnościowej,  biegów na  50  i  1000  metrów oraz 
podciągania  się  na  drążku.  Dodatkowym  elementem  testu  jest  wejście  na  drabinę 
mechaniczną wysuniętą na wysokość około 20 metrów. Wejście odbywa się po uprzednim 
instruktażu  przeprowadzonym  przez  członka  komisji  ds.  rekrutacji  i  przy  odpowiednim 
zabezpieczeniu linką asekuracyjną.

Testy przeprowadza się w ubiorze sportowym.

PRÓBA WYDOLNOŚCIOWA
zmodyfikowana metoda harwardzka ("Harvard Step-up Test")

Czas trwania pełnego ćwiczenia wynosi 5 minut. W ciągu podanego czasu badany wchodzi na 
stopień o wysokości 40 cm w tempie 30 razy w ciągu 1 minuty.

Przed przystąpieniem do próby badanemu wyjaśnia się sposób jej wykonania. Dodatkowo

w razie  potrzeby  nadzorujący  przebieg  próby  może  zezwolić na  wsłuchanie  się  w rytm 

metronomu oraz kilka próbnych wejść.

Na hasło "raz" (pierwszy takt metronomu) badany stawia swą  lewą  stopę  na stopniu, na 

hasło  "dwa"  (drugi  takt  metronomu)  dostawia  prawą  stopę  do  lewej  (na  stopień)  przy 

całkowitym wyproście  w  stawach  kolanowych  i  biodrowym,  na  hasło  "trzy"  (trzeci  takt 

metronomu) stawia lewą stopę  na podłodze, a na hasło "cztery" (czwarty takt metronomu) 

prawą stopę dostawia do stopy lewej (na podłogę), przyjmując postawę zasadniczą.



Czas trwania jednego cyklu wynosi 2 sekundy. Jeżeli badany utrzymuje przepisowy rytm, 

można  wyłączyć  komendę  słowną.  Przy  próbie  zmiany  rytmu  należy  pomóc  badanemu 

donośnym sygnałem.

Po upływie czasu trwania pełnego ćwiczenia badany siada na krześle, a osoba prowadząca 

badania  wykonuje  pomiar  częstości  tętna  przez  30  sekund,  począwszy  od  1  minuty  po 

zakończeniu próby, następnie od 2 minuty oraz od 4 minuty (3 pomiary przez 30 sekund).

Wskaźnik sprawności - Fl oblicza się według następującego wzoru:

GI = czas pracy w s x 100 / 2 x suma trzech pomiarów tętna

Badany,  który nie  jest  w stanie  wykonać  próby w założonym czasie,  powinien przerwać 
próbę wcześniej. Próbę przerywa się również, jeśli badany w ciągu ok. 20 s nie jest w stanie

skorygować  lub  utrzymać  rytmu  wykonywania  ćwiczenia.  Badanym  tym  oblicza  się 
wskaźnik  wydolności,  wstawiając  do  licznika  wzoru  cyfrę  odpowiadającą  ilości  sekund 

wykonywania ćwiczenia x 100. Pomiary tętna wykonuje się w sposób omówiony powyżej.

Wydolnościowy wskaźnik próby harwardzkiej - ocena "harvard step-up test":

Wynik wydolności Wynik - ocena
50 - 55 słaby
56 - 64 dostateczny
65 - 79 przeciętny
80 - 89 dobry

90 i powyżej bardzo dobry

W przypadku nieosiągnięcia minimalnego wskaźnika wydolności, strażaka nie dopuszcza się 
do zaliczenia testu sprawności fizycznej.

 
Bieg na 50 m i 1 000 m

Ćwiczący zajmuje pozycję startową (niska lub stojąca) przed linią startu. Na donośny sygnał 
"startera" rozpoczyna bieg. Czas mierzony jest do momentu osiągnięcia klatką piersiową linii 
mety. Falstart powoduje powtórzenie startu.
 

Podciąganie się na drążku (drążek na wysokości doskocznej).

Ćwiczący  zajmuje  pozycję  w  zwisie  na  drążku  (nachwytem  lub  podchwytem)  ramiona 
wyprostowane i pozostaje w bezruchu. Ćwiczący wykonuje podciągnięcia tak, żeby broda 
znalazła  się  ponad  drążkiem,  wraca  do  pozycji  wyjściowej  (ramiona  wyprostowane)
i ponawia ewolucję. Oceniający zalicza tylko prawidłowe wykonanie ćwiczenia, wymieniając 
kolejne liczby zaliczonych powtórzeń. Podczas wykonywania ćwiczenia dozwolona jest praca 
nóg i tułowia.
 



W przypadku niezaliczenia  jednej  z konkurencji  (kandydat ma prawo do 2 prób) za cały 
sprawdzian  wystawia  się  ocenę  niedostateczną  co  jest  jednoznaczne  z  wyeliminowaniem 
kandydata z dalszego postępowania kwalifikacyjnego.
 
Wyniki  poszczególnych  konkurencji  testu  przeliczane  są  na  punkty  wg  poniższej  tabeli. 
Punkty uzyskane w poszczególnych konkurencjach testu są sumowane a następnie wyliczana 
jest ich średnia (dzielone przez 3).

Zakres testów sprawnościowych może być modyfikowany w zależności od potrzeb.

TABELA PUNKTOWA
(przeliczenie uzyskanych wyników na punkty)

KONKURENCJA
bieg na
1000 m

(czas w min)

bieg na
50 m

(czas w s)

podciąganie
się na drążku
(liczba powt.)

Ilość 
punktów

KONKURENCJA
bieg na
1000 m

(czas w min)

bieg na
50 m

(czas w s)

podciąganie
się na drążku
(liczba powt.)

Ilość 
punktów

3,00 6,4 24 75 4,00 7,5 7 35
3,02 23 74 4,02 34
3,04 6,5 22 73 4,04 33
3,06 21 72 4,06 7,6 32
3,08 6,6 20 71 4,08 31
3,10 19 70 4,10 30
3,12 18 69 4,12 29
3,14 6,7 17 68 4,14 7,7 28
3,16 16 67 4,16 27
3,18 15 66 4,18 26
3,20 6,8 14 65 4,20 7,8 6 25
3,21 64 4,22 24
3,22 63 4,24 23
3,23 13 62 4,26 7,9 22
3,24 61 4,28 21
3,25 6,9 60 4,30 5 20
3,26 12 59 4,32 19
3,27 58 4,34 8,0 18
3,28 57 4,36 17
3,29 56 4,38 16
3,30 7,0 11 55 4,40 8,1 4 15
3,31 54 4,42 14
3,32 53 4,44 13
3,33 52 4,46 8,2 12
3,34 51 4,48 11
3,35 7,1 10 50 4,50 3 10
3,36 49 4,52 9
3,37 48 4,54 8,3 8
3,38 47 4,56 7
3,39 46 4,58 6
3,40 7,2 9 45 5,00 8,4 2 5
3,42 44 5,10 8,5 4



3,44 43 5,20 8,6 3,5
3,46 7,3 42 5,30 8,7 3
3,48 41 5,40 8,8 2
3,50 8 40 1 1
3,52 39
3,54 7,4 38
3,56 37
3,58 36
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