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TESTY
všeobecnej pohybovej výkonnosti
1.
2.
3.
4.
5.

Skok do diaľky z miesta.
Hod plnou loptou 1 kg.
Dosah v predklone.
Ľah/sed na 30 sek.
Člnkový beh 10x5 m.

1. Skok do diaľky z miesta
Popis testu: test sa vykonáva na stabilnej podložke.
Deti sa odrážajú z oboch nôh súčasne. Po dopade musia zotrvať na mieste dopadu, pokiaľ tréner nameria
daný výkon. Presné meranie dĺžky skoku sa vykonáva pásmom, ktoré je položené kolmo na čiaru odrazu.
Dĺžka skoku sa meria od odrazovej čiary k bližšej päte
chodidla. Nepovoľuje sa posun chodidiel vpred pred
odrazom. Náhradný pokus možno povoliť, ak testovaná osoba spadne vzad, alebo sa dotkne žinenky inou
časťou tela.
Hodnotenie: započítava sa lepší z dvoch pokusov. Výsledky sa uvádzajú s presnosťou na jeden centimeter.

Skok do diaľky z miesta

2. Autový hod
plnou loptou v kľaku
Pozícia odhodu je z kolien dieťaťa (viď. foto). Pre komfortnejšie testovanie odporúčame test vykonávať zo
žinenky.
Popis testu: každý testovaný má dva pokusy a hodnotí sa jeho najlepší výkon. Presné meranie dĺžky hodu
sa vykonáva pásmom, ktoré je položené kolmo na čiaru odhodu. Dĺžka hodu sa meria od odhodovej čiary.
Hodnotenie: započítava sa lepší z dvoch pokusov. Výsledky sa uvádzajú s presnosťou na jeden centimeter.

Autový hod plnou loptou v kľaku
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3. Dosah v predklone

4. Ľah/sed na 30 sekúnd

Popis testu: testované dieťa sa vyzuté (len v ponožkách) postaví na drevenú lavičku. Pri spojených a vystretých dolných končatinách sa predkloní a snaží sa
dotiahnuť konce prstov čo najnižšie pod úroveň lavičky. K lavičke priložíme pravítko, alebo meracie pásmo
(0 = vrchný okraj lavičky).
Hodnotenie: hodnoty nad úrovňou lavičky sú záporné ( - ). Pokiaľ sú prsty testovanej osoby pod úrovňou
lavičky, výsledok testu je kladná hodnota ( + ).
Nameranú hodnotu zapisujeme v centimetroch.

Pomôcky: test vykonávame na mäkkej a rovnej podložke, stopky, pomocník.
Popis testu: správne vykonať maximálny počet cyklov (jeden cyklus je prechod z ľahu do sedu a späť do
ľahu za 30 sekúnd). Testovacia osoba zaujme polohu
ľah vzadu, kolená pokrčené v pravom uhle, chodidlá vo
vzdialenosti 30 cm od seba, paže pokrčené vzpažmo,
ruky spojené za hlavou. Opakovane vykonáva sed –
ľah. Čo najrýchlejšie v priebehu 30 sekúnd. (obidvoma
lakťami sa dotýka kolien).
Po pokynoch si testovaná osoba vyskúša správne vykonanie cviku. Vlastný test sa robí neprerušene počas
30 sekúnd. Nahlas počítajte každý úplný a správne vykonaný ľah - sed. V priebehu merania testovanú osobu
opravujte, ak sa nedotýka podložky pažami alebo lakťami kolien, cvik nezapočítavajte.
Hodnotenie: zaznamenáva sa počet správne vykonaných cyklov (cvikov) za 30 sekúnd.

5. Člnkový beh 10x5 sekúnd

Predklon s dosahom na lavičke.

Predklon s dosahom na lavičke.
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Pomôcky: na vykonanie testu je potrebná čistá nešmykľavá podlaha, stopky a meracie pásmo, krieda
alebo lepiaca páska, kužele.
Popis testu: Testujeme bežeckú rýchlosť so zmenami
smeru. Opakované prebehnutie vymedzenej vzdialenosti v čo najkratšom čase.
Testovacie osoba zaujme polohu polovysokého štartu.
Na štartový povel rýchlo vybehne smerom k protiľahlej
čiare a vráti sa späť tak, aby štartovú čiaru prekračovala oboma chodidlami. Test pokračuje bez prerušenia
po absolvovanie piatich cyklov. Pred dobehnutím do
cieľa nespomal‘uje.
Na podlahe sa kriedou, alebo lepiacou páskou, vyznačia dve rovnobežné čiary, ktoré sú od seba vzdialené 5
metrov. Obe čiary sú dlhé 1,20 m a na ich koncoch sú
umiestnené kužele. V priebehu testu sledujte, či testovaná osoba prekračuje čiary chodidlami oboch nôh a
beží po vytýčenej dráhe. Nahlas počítajte každý ukončený cyklus. Test končí, keď testovaná osoba prekročí
jednou nohou cieľovú čiaru. Testovaný sa nesmie pri
zmenách smeru behu šmýkať.
Hodnotenie: čas potrebný na vykonanie desiatich 5
metrových úsekov (tam a späť) je meraný s presnosťou na desatinu sekundy. Test sa vykonáva jedenkrát.
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Vývojová poloha medveď – test
V tomto teste sa hodnotí správne vykonanie vývojovej polohy medveď. Pri testovaní polohy sledujeme polohu a správne postavenie jednotlivých častí tela. Sú to: členky, kolená, panva, hrudná chrbtica, krčná chrbtica,
ramená.
Za každú správnu polohu sledovaných častí tela udeľujeme jeden bod. Pri nedodržaní predpísanej polohy sa bod
neudeľuje.
Maximálny počet bodov, ktorý je možný v tomto teste získať je 7.
Hodnotenie:

základné parametre:

Členky – pohľad z boku

1 bod/0 bodov

ohnutie - 90 stupňov

Členky – pohľad zozadu

1 bod/0 bodov

v rovine s dolnými končatinami

Kolená – pohľad z boku

1 bod /0 bodov

kolmo pod bedrovým kĺbom

Panva – pohľad z boku

1 bod/0 bodov

vytvára pravý uhol v bedrovom kĺbe (90-110 stupňov)

Hrudná chrbtica – pohľad z boku

1 bod/0 bodov

je vzpriamená, bez prehnutia

Krčná chrbtica – pohľad z boku

1 bod/0 bodov

je vzpriamená, bez prehnutia

Ramená

1 bod/0 bodov

odtiahnuté od uší

Spolu

7 bodov

Členky
Správne vykonanie – členky sú zohnuté v 90 stupňovom uhle.
Nesprávne vykonanie – príklady chýb: v tomto teste sa hodnotí správne vykonanie vývojovej polohy medveď.
Pri testovaní polohy sledujeme polohu a správne postavenie jednotlivých častí tela. Sú to: členky, kolená, panva,
hrudná chrbtica, krčná chrbtica, ramená.
Za každú správnu polohu sledovaných častí tela udeľujeme jeden bod. Pri nedodržaní predpísanej polohy sa bod
neudeľuje.

Kolená
Správne vykonanie – pri pohľade z boku sú kolená kolmo pod bedrovým kĺbom.
Nesprávne vykonanie – príklady chýb: kolená vpadnuté dnu, vytočené von spolu s chodidlami na vonkajšej
strane.

Panva a drieková chrbtica
Správne vykonanie – vytvára pravý uhol (resp. 90-110 stupňov) v bedrovom kĺbe.
Nesprávne vykonanie – príklady chýb: zaguľatená chrbtica, prehnutá chrbtica a vystrčený zadok.

Hrudná chrbtica
Správne vykonanie – je vzpriamená, bez prehnutia.
Nesprávne vykonanie – príklady chýb: guľatý chrbát, prehnutá medzi lopatkami.
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Krčná chrbtica
Správne vykonanie – je vzpriamená, bez prehnutia.
Nesprávne vykonanie – príklady chýb: v náväznosti na hrudnú chrbticu prehnutá.

Ramená
Správne vykonanie - odtiahnuté od uší.
Nesprávne vykonanie – príklady chýb: odstávajúce lopatky, ramená vytiahnuté pri ušiach.

Vý-

panva
1 bod

hrudná chrbtica
1 bod

vojová poloha
medveď – test

krčná chrbtica
1 bod

V tomto teste sa hodn o t í správne vykonanie vývojovej polohy medveď. Pri testovaní polohy sledujeme
polohu a správne postavenie jed-ramená
notlivých častí tela. Sú to: členky, kolená, panva, hrudná chrbtica,
1 bod
krčná chrbtica, ramená.
Za každú správnu polohu sledovaných častí tela udeľujeme jeden bod. Pri nedodržaní predpísanej
polohy sa bod neudeľuje.
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meno a priezvisko

ramená

krčná chrbtica

hrudná chrbtica
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členky
(pohľad zozadu)

poradové číslo

členky
(pohľad z boku)

Tabuľka pre hodnotenie vývojovej polohy medveď

body

spolu

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

meno a priezvisko
1.

Michal Testovaný

ramená

krčná chrbtica

hrudná chrbtica

panva

kolená

členky
(pohľad zozadu)

členky
(pohľad z boku)

Tabuľka pre hodnotenie (vzor vypísania)

body
1

0

1

1

spolu
1

1

0
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