
Łomża, dnia 09.07.2015 r. 
Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki 
                                I 
          Przedsiębiorczości w Łomży 
     Instytut Wychowania Fizycznego 

 
 

REKRUTACJA 2015 
 

TERMINY EGZAMINÓW SPRAWNOŚCIOWYCH  

NA KIERUNKU WYCHOWANIE FIZYCZNE 

05-06 sierpień 2015 rok 
 

Termin 
Dyscyplina Miejsce  

Data Godzina 

05.08.2015  

8.00-10.00 

 
1/ rejestracja  (dotyczy wszystkich kandydatów)                                                 
2/ potwierdzenie deklaracja dyscypliny sportowej 

 
Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki 
i Przedsiębiorczości  
Łomża, ul. Akademicka 1 (nowy 
budynek) 
Punkt Rekrutacji Dziekanat PWSIiP 
pokój nr A 026 (parter) 
 

 12.00-14.00 

piłka nożna/ boisko szkolne 

Szkoła Podstawowa Nr 9 
Łomża, ul. Księżnej Anny 18 

koszykówka/ hala sportowa 

piłka siatkowa/ hala sportowa 

piłka ręczna/ hala sportowa 

16.00-17.30 pływanie  

 
Pływalnia nr 2 MOSiR  
Łomża, ul. K.S. Wyszyńskiego   
 

06.08.2015 

10.00-12.00 gimnastyka/ hala sportowa 
Akademicka Szkoła Policealna PWSIiP 
Łomża, ul. Wiejska 16 
 
 
Szkoła Podstawowa Nr 9 
Łomża, ul. Księżnej Anny 18 
 

14.00-16.00 lekkoatletyka/ stadion szkolny 

 

1. Wymagania egzaminacyjne z nw. wymienionych dyscyplin sportowych: 

 Pływanie - przepłynięcie 50 metrów dwoma dowolnie wybranymi stylami (K/M*) 

kraul na piersiach, kraul na grzbiecie, żabka, delfin (w załączeniu tabele wynikowe); 

 Lekkoatletyka - bieg na 100 metrów (K/M*), pchnięcie kulą (K/M*), bieg  

na 800 m(K*), bieg na 1500 metrów (M*) (w załączeniu tabele wynikowe); 



 Gimnastyka - przewrót w przód i w tył (K/M*), przerzut bokiem (K/M*),  skok przez 

skrzynię w poprzek (K*) wzdłuż (M*) (w załączeniu szczegółowy opis); 

 Gry sportowe do wybory - kandydat (K/M*) wybiera jedną z czterech dyscyplin 

(piłka siatkowa, piłka ręczna, piłka koszykowa, piłka nożna) 

* (K/M)- kobiety, mężczyźni 
 

Próba z piłki siatkowej - wielokrotne odbicie piłki sposobem oburącz górnym  
i dolnym, na zmianę, na wysokość minimum 1 m. Próbę wykonuje się na ograniczonej 
powierzchni koła o średnicy 3,60 m. 
Ocenie podlegają: technika odbicia piłki, postawa siatkarska, umiejętność poruszania 
się oraz liczba odbić piłki.  
 
Próba z piłki ręcznej - w jak najkrótszym czasie pokonanie toru zawierającego 
elementy techniki gry, który wykonuje się w następującej kolejności: 4 podania  
i chwyty piłki odbitej od ściany z odległości 4 metrów, odłożenie piłki, start  
i poruszanie się ze zmianą kierunku, zwód pojedynczy w lewo, chwyt piłki z podłoża  
i podanie półgórne bieżne, przyjęcie piłki w ruchu, kozłowanie oraz ponowne podanie 
piłki, chwyt piłki w ruchu zakończony rzutem (technika dowolna) w określone sektory 
bramki. 
Ocenie podlega technika wykonania poszczególnych elementów oraz czas wykonania 
próby.  
 
Próba z koszykówki - egzamin polega na wykonaniu elementów techniki gry: 
kozłowanie ze zmianą kierunków; podanie i chwyt wykonane w ruchu; rzut do kosza 
po kozłowaniu (po otrzymaniu piłki od partnera przejście do kozłowania); rzut do 
kosza z miejsca lub z wyskoku (do wyboru) z odległości linii rzutów wolnych. 
Ocenie podlega technika wykonania wymienionych elementów. 
 
Próba z piłki nożnej - egzamin składa się z dwóch części: żonglerka piłki głową  
i stopą w czasie 30 s, pokonanie dystansu (toru) w jak najkrótszym czasie, 
zawierającego elementy techniki gry, które wykonuje się w następującej kolejności: 
slalom pomiędzy 5 chorągiewkami zakończony strzałem do bramki, po czym strzał  
z odległości 11 m (rzut karny). Następnie te same elementy techniczne wykonuje się 
rozpoczynając próbę z przeciwnej strony. 
Ocenie podlegają liczba odbić piłki (żonglerka), technika oraz czas wykonania próby. 

 
W każdej z konkurencji sportowej można otrzymać maksymalnie 20 pkt w zależności  
od uzyskanego wyniku i oceny poziomu wykonanej techniki. 

 
Kandydat winien posiadać dokument potwierdzający jego tożsamość (ze zdjęciem) 
oraz niezbędny sprzęt sportowy do uczestniczenia w próbach sprawnościowych  
- sprzęt na halę gimnastyczną, boisko lekkoatletyczne oraz pływalnię (obowiązkowy 
czepek kąpielowy). 

 
Opracował:  
dr Jerzy F. Miller 
Zastępca Dyrektora  
Instytutu Wychowania Fizycznego PWSIiP w Łomży 


