
Wychowanie fizyczne 25.05.2020 

KL. VIII 

Temat: Test Coopera 

Proszę o wykonanie następujących ćwiczeń:  

 Trucht w miejscu– 3 minuty, 

 W truchcie w miejscu krążenia ramion na przemian w przód i w tył- 3 minuty 

 W truchcie  w miejscu krążenia ramion oburącz w przód i w tył-3 minuty 

 Poruszanie się po wyznaczonym odcinku krokiem odstawno – dostawnym, ze zmianą 

kierunku- 2 minuty 

 Dowolne wieloskoki- 2 minuty 

 

 Skoki na prawej i lewej nodze- 2 minuty 

 



Część główna 

 

Test Coopera to jedna z prób wysiłkowych, która jest pomocna w badaniu sprawności 

fizycznej.Próba ta została opracowana przez amerykańskiego lekarza Kennethah Coopera 

na potrzeby armii USA w 1968 roku . Kenneth Cooper opracował obszerny zestaw ćwiczeń 

obejmujących bieg, pływanie, chód oraz kolarstwo. Jednak to właśnie próba biegowa cieszy 

się największą popularnością. Co roku w Polsce odbywa się kilkanaście oficjalnych testów 

Coopera.  Test jest stosunkowo prosty. Polega na 12 minutowym nieprzerwanym biegu 

w znanym nam terenie. Dwunastominutowa próba biegowa powinna odbywać się na miękkiej 

nawierzchni lub też na tartanie na stadionie lekkoatletycznym. Odległości powinny być 

dokładnie zaznaczone co 50 lub100 m. Przemieszczać się należy w dowolny sposób- 

biegnąc, idąc byle pieszo, niemożna się zatrzymać- starając się w tym czasie pokonać jak 

najdłuższą odległość. 

Jeżeli macie taką możliwość to proszę o wykonanie poniższej próby wytrzymałościowej pod 

okiem opiekunów.  Waszym zadaniem na najbliższy czas jest wykonanie próby wysiłkowej 

– Test Coopera. Należy wyznaczyć sobie i wymierzyć trasę biegu w dowolnym miejscu 

/możecie obiec swoje podwórko, pójść do lasu, na polną ścieżkę czy do parku/. Następnie 

pokonać ją w odpowiednim czasie czyli za pierwszym razem przemierzcie sobie trasę w ciągu 

7 minut a następnie w ciągu 12 minut. Proszę Was żebyście zmierzyli jaki dystans 

pokonaliście w ciągu 7 minut a dzień później w ciągu 12 minut. Proszę o wysłanie mi 

waszego dystansu.  

Bardzo proszę rodziców o napisanie mi sprawozdania jak sobie dzieci radziły, czy ćwiczyły  

i co im sprawiało trudności jak również wysłać dystanse z testu Coopera.  Proszę również o 

wysłanie zdjęcia krzyżówki. Proszę o informacje na adres mejlowy pawelek6@interia.pl lub 

sms 791-962-741 do 01.06.2020. Będę dostępny 25.05.2020 r. w godzinach 8:00-12:00. 

Wydra Paweł- nauczyciel SP40 Zabrze. 

Czy zadania wykonałeś: 

a) samodzielnie, 

b) z niewielką pomocą członków rodziny, 

c) z dużą pomocą członków rodziny. 


