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Streszczenie. Celem badań było wskazanie zestawu zadań testowych oraz norm sprawnościowych służących do 
samokontroli poziomu umiejętności gry w piłkę nożną dla 14...15-letnich ch łopców. Najpierw, w reprezentatywnej 
grupie 14-letnich pi łkarzy oceniono rzetelność i trafność wybranych 17 zadań testowych (metoda „test-re-test” i 
zewnętrzne kryterium trafności testów). Następnie, przebadano nimi 49 ch łopców z klas gimnazjalnych. Ostatecznie 
wybrano trzy najprostsze i specyficzne dla piłki nożnej zadania testowe (kryterium wykonalności oraz dostępności) 
oraz opracowano dla nich normy ocen sprawnościowych.  
Słowa kluczowe: piłka nożna, sprawność  piłkarska,  samokontrola. 
Анотація. Шварц А. Самоконтроль футбольної підготовленості як стимулятор фізичної активності 
шкільної молоді. Мета праці полягала у розробці комплексу тестових завдань, а також нормативів 
підготовленості для самоконтролю рівня вправності 14...15-річних хлопців у грі в футбол. В першу, чергу у 14-
річних футболістів було визначено оцінку ретельності і правильності виконання 17 окремих тестових завдань 
(методика  „test-re-test” та зовнішній критерій правильності виконання тестів). Після цього було обстежено 49 
хлопців з гімнастичних класів. У підсумку обрано три найпростіших і специфічних для футболу тестових 
завдань (критерій виконування і доступності), а також опрацьовано для них оцінювальні нормативи 
підготовленості. 
Ключові слова: футбол, підготовленість, самоконтроль. 
Аннотация. Шварц А. Самоконтроль футбольной подготовленности как стимулятор физической 
активности школьной молодежи. Цель работы заключалась в разработке комплекса тестовых заданий, а также 
нормативов подготовленности для самоконтроля качества выполнения двигательных действий 14...15-летними 
школьниками. Вначале у 14-летних футболистов была произведена оценка тщательности и точности 
выполнения 17 отдельных тестовых заданий (метод „test-re-test” и внешний критерий правильности выполнения 
тестов). После этого были обследованы 49 ребят из гимнастических классов. В итоге отобрано три самых 
простых и специфических для футбола тестовых задания (критерий выполняемости и доступности), а также 
разработаны для них оценочные нормативы подготовленности.  
Ключевые слова: футбол, подготовленность, самоконтроль. 
Annotation. Szwarc A. Self-control of football skills as a stimulant to physical activity of the school youth. The 
aim of this work is to show as set of tests and physical norms serving to self-control of the level of football skills for 
14...15-year-old boys. First, a representative group of 14-year-old football players were marked paying special attention 
to their efficiency and accuracy in 17 football tests (test-re-test method and the external criteria for tests accuracy). 
Next, these tests were applied to 49 boys from a secondary school. Finally, three easiest and the most specific for 
football tests were chosen (criteria for feasibility and availability). They were also given norms of assessing physical 
fitness. 
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Wprowadzenie 
Gry sportowe ze względu na swoją dostępność, klarowność reguł, różnorodność form wyżycia się oraz 

interakcje między jej uczestnikami należą do najpopularniejszych dyscyplin sportowych. Rozumiane zarówno jako cel 
działalności człowieka (sport wyczynowy), jak i środek oddziaływania na niego (wychowanie fizyczne, rekreacja 
ruchowa) kształtują wszechstronnie jego osobowość. Są stymulatorem rozwoju sprawności umysłowej i fizycznej, 
podnoszą ogólną wydolność organizmu. Pozwalają na wyrażanie własnych postaw i uczuć, a wzajemne relacje 
zachodzące pomiędzy graczami rozwijają cechy pożądane społecznie – wytrwałość, odpowiedzialność, pewność siebie, 
umiejętność podejmowania decyzji, poczucie własnej wartości, empatię, asertywność [3, 4].  

Piłka nożna, na tle innych dyscyplin sportowych jawi się jako najatrakcyjniejsza zespołowa gra sportowa. Jej 
wyjątkowość wynika z prostoty reguł oraz z tego, że podczas współzawodniczenia wolno używać tylko kończyn 
dolnych. Można ją uprawiać niemal w każdych warunkach, dostępna jest dla ludzi w różnym wieku i o różnym 
poziomie sprawności psychofizycznej, a jej uczestnicy mogą angażować się w nią w zależności od własnych potrzeb i 
możliwości.  

Specyfika gry w piłkę nożną sprawia, że powinna być ona szeroko wykorzystywana jako środek pozytywnego, 
motywacyjnego oddziaływania na aktywność fizyczną człowieka. Piłka nożna może przyczynić się do promocji 
zdrowia głównie tam, gdzie podejmowana jest spontaniczna, dobrowolna działalność ruchowa, zwłaszcza  wśród dzieci 
i młodzieży. 

Poziom specyficznych umiejętności ruchowych uczestników gry wpływa bezpośrednio na efektywność 
zamierzeń realizowanych przez nich w trakcie rywalizacji. Poprawa jakości współzawodniczenia wiąże się zatem z 
usprawnianiem dzia łań graczy, a proces ten jest skuteczny wówczas, gdy towarzyszy mu kontrola i ocena nabywanych 
sprawności. Szczególnym impulsem do dalszego doskonalenia się jest samodzielne kontrolowanie i szacowanie 
własnych możliwości. 

W praktyce kultury fizycznej do najprostszych, podstawowych metod oceny (samooceny) sprawności fizycznej 
zalicza się testy motoryczne. Nie wymagają nadzwyczajnego przygotowania, wiedzy i sprzętu pomocniczego, ale 



podczas ich przeprowadzania należy dokładnie przestrzegać zaleceń zawartych w instrukcjach. Dzięki temu uzyskuje 
się miarodajną ocenę wybranych komponentów sprawności. Właściwa ewaluacja pozwala z kolei na wskazanie tych z 
nich, które wymagają podtrzymania lub dalszego kształtowania, co w konsekwencji przyczynia się do poprawy 
ogólnego stanu zdrowia. 

Celem niniejszej pracy było wskazanie rzetelnych i trafnych zadań testowych oraz norm sprawnościowych 
służących do samokontroli i samooceny poziomu umiejętności gry w piłkę nożną dla 14...15-letnich ch łopców.  

Materiał i metoda 
Badania przeprowadzono w kilku etapach. W pierwszym etapie dokonano wyboru zestawu zadań testowych, 

który rzetelnie i trafnie odwzorowywał sprawność niezbędną w grze w piłkę nożną [5].  
Na podstawie analizy literatury tematu i własnych doświadczeń wytypowano, zmodyfikowano i skonstruowano 

17 zadań testowych. Były to:   
- bieg ciągły dwunastominutowy (test Coopera)  
- biegi na dystansach 300m, 100m, 60m, 30m oraz wyskok dosiężny i bieg „po kopercie” z zestawu testów INKF [7] 
- skok w dal z miejsca z Indeksu Sprawności Fizycznej [10] 
- żonglerki: głową, stopą z zestawu testów dla dzieci [6]  
- uderzenie piłki na odległość, wyrzut z autu na odległość; modyfikacje testów INKF [6] 
- prowadzenie piłki „po kopercie”, żonglerka piłki na przemian stopą i głową z testów koordynacji [8] 
- dziesięciokrotnie: podanie i przyjęcie piłki wewnętrzną częścią stopy na ścianę z odległości 3m na przemian praw ą 

i lewą nogą (propozycja własna)  
- stanie jednonóż z utrzymaniem piłki na stopie, żonglerka głową w staniu na jednej nodze z baterii testów 

koordynacji [2]. 
Następnie, w grupie 30 młodych, 14-letnich piłkarzy SKS „Polonia” Gdańsk sprawdzono  rzetelność wybranych 

testów metodą „test-re-test”. Badani gracze wykonywali próby sprawnościowe w dwóch dwudniowych sesjach 
testowych, w odstępie tygodniowym, w tym samym miejscu i o tej samej porze dnia. Wyniki uzyskane przez nich w 
pierwszej sesji testowej skorelowano z rezultatami osiągniętymi w drugim badaniu (korelacja Pearsona). 

Także w tej samej grupie młodych piłkarzy oceniono trafność badanych zadań testowych na podstawie 
zewnętrznego kryterium trafności [9]. Trzech trenerów dokonało, niezależnie od siebie, eksperckiej oceny kompetencji 
gry badanych piłkarzy (małe gry 5x5; każdy z każdym; boisko o wymiarach 20x20m; czas gry 10 minut). Ustalone 
oceny rangowe skorelowano z wynikami testów motorycznych uzyskanych w drugim badaniu (korelacja rang 
Spearmana) i oszacowano trafność poszczególnych zadań testowych.  

W ostatnim etapie, w celu wyboru ostatecznych zadań testowych oraz opracowania norm ocen 
sprawnościowych, przeprowadzono wybranym zestawem sprawdzianów badania wśród 49 uczniów I i II klasy 
Gimnazjum nr 21 w Gdańsku. Przyjmując za kryterium wykonalność (możliwość wykonania przez chłopców o bardzo 
zróżnicowanej sprawności fizycznej oraz dostępność w przeprowadzaniu (możliwość testowania w różnych warunkach) 
wybrano definitywnie trzy najprostsze, specyficzne dla piłki nożnej zadania testowe.  

Wyniki badań i ich analiza 
Przedstawione w tabeli 1 wartości współczynników korelacji dowodzą, że prawie wszystkie badane próby 

sprawnościowe spełniły wymagania stawiane testom motorycznym pod względem rzetelności. We wszystkich 
zadaniach sprawnościowych stwierdzono statystycznie istotny związek korelacyjny pomiędzy wynikami uzyskiwanymi 
w pierwszym i drugim badaniu (p<0,001 i p<0,01). Tylko w przypadku żonglowania piłki na przemian nog ą i głową nie 
osiągnięto wymaganego progu statystycznej istotności.  

Tabela 1.  
Wskaźniki rzetelności i trafności badanych zadań testowych 

Współczynniki 
korelacji  

 
 

Zadanie    testowe 

Wskaźniki 
rzetelności 

Wskaźniki 
trafności 

Bieg 12-minutowy [m] 0,935*** 0,653*** 
Bieg na dystansie 300m [s] 0,879*** 0,789*** 
Bieg na dystansie 100m [s] 0,751*** 0,725*** 
Bieg na dystansie 60m [s] 0,895*** 0,730*** 
Bieg na dystansie 30m [s] 0,813*** 0,657*** 
Bieg „po kopercie” [s] 0,911*** 0,627*** 
Skok w dal z miejsca [cm] 0,934*** 0,642*** 
Wyskok dosiężny [cm] 0,957*** 0,611*** 
Stanie jednonóż z utrzymaniem pi łki na stopie [s] 0,936*** 0,618*** 
Podanie-przyjęcie [s] 0,917*** 0,789*** 
Żonglerka stopą [liczba powtórzeń] 0,790*** 0,441** 
Żonglerka głową [liczba powtórzeń] 0,702*** 0,403* 
Żonglerka stopa-głowa [liczba powtórzeń] 0,237 0,477** 
Żonglerka głową w staniu na jednej nodze [liczba powtórzeń] 0,560** 0,297 
Uderzenie piłki na odległość [m] 0,968*** 0,655*** 



Wyrzut z autu na odległość [m] 0,968*** 0,454** 
Prowadzenie piłki „po kopercie” [s] 0,944*** 0,719*** 

* p<0,05  **p<0,01 ***p<0,001 
 

Do oceny trafności badanego zestawu zadań testowych zastosowano kryterium list rankingowych. W tym celu 
wyniki testów motorycznych (II sesja testowa) przeliczono na rangi i skorelowano z ocenami ekspertów. Wartości 
wskaźników trafności wahały się w granicach od 0,297 do 0,789 (tabela 1). Jedynie w próbie żonglerki głową w staniu 
na jednej nodze nie osiągnięto progu statystycznej istotności. Zatem, to zadanie nie spe łniła wymagań stawianym 
testom motorycznym pod względem trafności.  

Prawie wszystkie badane zadania testowe odpowiadały kryteriom rzetelności i trafności. Wyjątek stanowiły 
zadania żonglowania piłki stopą i głową oraz żonglowania głową w staniu na jednej nodze. Do dalszej analizy 
zakwalifikowano więc 15 testów.  

Dla chłopców uprawiających grę w piłkę nożną zaproponowano ostatecznie pięć zadań testowych. Ustalono [5], 
że w optymalnym zestawie powinny znajdować się następujące zadania testowe: bieg ciągły dwunastominutowy, bieg 
na dystansie 30m, podanie-przyjęcie, uderzenie piłki nogą na odległość oraz prowadzenie piłki nogą „po kopercie”.  

Z kolei dla chłopców nie uprawiających gry w piłkę nożną wybrano trzy zadania testowe biorąc pod uwagę 
kryterium wykonalności i dostępności. Były to następujące testy: żonglowanie piłki stopą, żonglowanie piłki głową 
oraz prowadzenie piłki „po kopercie”. 

1. Żonglerka stopą 
Ćwiczący upuszcza piłkę z rąk i po odbiciu się jej od podłoża podbija ją stopą (dowolną stopą lub na przemian obiema 
stopami) tak, aby nie spadła na podłoże. Nie wolno podbijać piłki udem, klatką piersiową lub głową. Próbę wykonuje 
się trzykrotnie. Ocenę (z najlepszej próby) stanowi liczba podbić piłki do pierwszego dotknięcia nią podłoża. 

2. Żonglerka głową 
Ćwiczący podrzuca piłkę rękami nad głowę, a następnie podbija ją czołem tak, aby nie spadła na podłoże. Nie wolno 
uderzać lub podtrzymywać piłki ręką. Ocenę (z najlepszej próby) stanowi liczba podbić piłki do pierwszego dotknięcia 
nią podłoża.  

3. Prowadzenie piłki „po kopercie” 
Ćwiczący na sygnał „gotów-start” rozpoczyna prowadzenie piłki nogą „po kopercie” zgodnie z kierunkiem 

pokazanym na  ryc. 1. 
  

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Ryc. 1. Droga poruszania się ćwiczącego w próbie „Prowadzenie piłki po kopercie” 
 

Czas mierzony jest za pomocą dwóch stoperów elektronicznych od momentu pierwszego dotknięcia piłki nogą 
do czasu przekroczenia linii mety przez ćwiczącego. Próbę wykonuje się dwukrotnie. Ocenę (z lepszej próby) stanowi 
średnia arytmetyczna dwóch pomiarów czasu prowadzenia piłki. 

W tabeli 2 przedstawiono normy sprawnościowe, opracowane na podstawie wyników uzyskanych w wybranych 
testach wśród 49 uczniów w wieku 14...15 lat.  
 

Tabela 2.  
Normy ocen sprawnościowych dla chłopców w wieku 14...15 lat nie uprawiających gry w piłkę nożną 

Test 
Ocena 

Żonglerka stopą 
[liczba powtórzeń] 

Żonglerka głową 
[liczba powtórzeń] 

Prowadzenie piłki „po 
kopercie” [s] 

Celująca Powyżej 30 Powyżej 28 Poniżej 29,00 
Bardzo dobra 30...23 28...21 29,01...35,00 

Dobra 22...15 20...13 35,01...41,00 
Dostateczna 14...7 12...5 41,01...47,00 

Niedostateczna Poniżej 7 Poniżej 5 Powyżej 47,01 

E 

D B C 

A 
Start 

Meta 
5m 

3m 



 
Wnioski 
Proponowany zestaw zadań testowych jest prostym i przystępnym sposobem oceniania sprawności piłkarskiej 

dla chłopców nie uprawiających gry w piłkę nożną. 
Kontrolowanie i ocenianie własnych zdolności i umiejętności piłkarskich stanowi zachętą do dalszego 

„sportowania się”, pobudza aktywność ruchową, która sprzyja rozwojowi sprawności fizycznej.  
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