
EVALUARE MOTRICĂ ŞI 

SOMATO-FUNCŢIONALĂ

Lect.univ.dr. Szabo-Alexi Paul Catalin



• Evaluare motrică: Definitie, tipuri, conditii, principii, functii.

• Măsurare in activitaţile motrice: Definitie, functii, tipuri, instrumente.

• Examenul antropometric. Măsurarea şi calcularea indicilor antropometrici
şi somatoscopici

• Evaluarea vitezei.

• Evaluarea forţei-puterea musculară.

• Teste pentru evaluarea condiţiei fizice

• Evaluarea rezistenţei

• Evaluarea mobilitatii articulară – supleţe (flexibilitate)

• Evaluarea coordonarii

• Evaluarea conditiei fizice. Bateria de teste EUROFIT.

• Evaluarea capacităţii motrice în şcoală: ciclul primar, gimnazial, liceal

• Teste de evaluare pe diferite ramuri de sport

TEMATICA CURSULULUI



1 Evaluarea în activităţile 
motrice

FUNDAMENTE TEORETICE

• Toate activităţile umane importante (şi nu

numai) presupun un proces de evaluare

ştiinţifică sau empirică, inclusiv în educaţie

şi, implicit, în educaţia fizică, componentă

a educaţiei generale.



Scurt istoric al evaluării

• In gândirea filosofică a Antichităţii, găsim
primele idei referitoare la necesitatea
măsurării unor componente ale procesului
de formare a omului.

• Platon preconiza ca selectarea celor mai
apţi pentru cariera militară să se facă pe
baza însuşirilor acestora.



• Educarea tinerei generaţii - se

conturează ca activitate socială specifică,

ea începe să includă acţiuni de

verificare şi apreciere a rezultatelor

obţinute.



• folosirea examinărilor orale şi scrise, ca probe specifice de

verificare în cadrul unor examene, s-a realizat mai târziu:

- în 1215, la Universitatea din Paris este introdusă o probă

orală de absolvire.

- în 1702, examenele orale sunt introduse la Universitatea din

Cambridge, fiind apoi extinse în învăţământul elementar şi

secundar.

-în secolul al XVIII-lea, este remarcată folosirea probelor

scrise ca mijloc de verificare a celor instruiţi.



• La jumătatea secolului al XlX-lea, examinările scrise încep

să fie folosite de autorităţile şcolare, de factorii de control,

iar la sfârşitul aceluiaşi secol se constitue Psihotehnica.

• O ştiinţă bazată pe folosirea testelor.

• La început, testele aveau ca orientare dominantă

investigarea psihicului uman, apoi au fost folosite pentru

măsurarea dezvoltării psihomotrice, a inteligenţei,

aptitudinilor şi cunoştinţelor elevilor.



• Problematica evaluării - preocupare importantă

pentru pedagogi, sociologi, psihologi şi alţi

specialişti în problemele evaluării.

• V. Pavelcu, D. Muster, S. Hazgan, P. Popescu, I. T.

Radu, I. Cerghit, I. Jinga, - numeroase studii

publicate în "Revista de pedagogie", "Tribuna

învăţământului“ etc.

• H. Pieron, G. de Landsheere, B. Bloom, G. F.

Mastings, H. Barrow, R. McGee.

• A. Dragnea, M. Epuran, V. Horghidan, E. Firea

• sisteme de evaluare în educaţia fizică: EUROFIT,

SUVA, SUVAD, SNE etc.



CONCEPTUL DE EVALUARE

• “Evaluarea reprezintă un act prin care se realizează ameliorarea
permanentă a sistemului, în acest sens, evaluarea devine un
moment al procesului ca atare, punctul de plecare în autoreglarea
sistemului, în ultimă analiză ea constituie chiar una din condiţiile
de desfăşurare a unui proces instructiv-educativ, principiul său de
funcţionare, determinând schimbări în obiectivele activităţii şi în
strategia folosită" (I. T. Radu).

• "Evaluarea rezultatelor constituie un moment necesar şi central al
procesului instructiv-educativ. Ea face ca acest proces să devină
<un demers în spirală>, în sensul că se realizează o reglare
continuă, o ameliorare permanentă a funcţionalităţii sistemului"
(Centre pour la Rechereche et l'Innovation dans l'Enseignement).

• “Evaluarea este procesul prin care se fac judecăţi asupra
rezultatelor măsurătorilor, judecăţi care au în vedere anumite
criterii şi care reprezintă în acelaşi timp scopul măsurării” (M.
Epuran).



Caracteristicile evaluării

 este o pârghie de apreciere a obiectivelor, o condiţie de

ameliorare continuă a procesului care trebuie evaluat;

 este ca un feed-back în cadrul sistemelor bio-psiho-sociale,

deoarece se prezintă ca o preocupare continuă a celor angajaţi

în activitatea de a recepta efectele acţiunii,

 prin procesul de evaluare se urmăreşte evaluarea procesului, a

structurilor şi a produsului



• evaluarea ajunge să fie înţeleasă ca o operaţie

menită să obţină informaţii în vederea luării unor

decizii vizând ameliorarea activităţii şi a relevării

funcţiilor pe care aceasta îl exercită asupra

diferitelor momente ale acţiunii.

• evaluarea are rolul de a orienta acţiunea de

predare şi de a susţine reglarea ei sistematică, de

a îndruma şi stimula activitatea de învăţare,

facându-le pe amândouă mai eficace.



Condiţiile unei evaluări reuşite

• exactitatea măsurării

• stabilirea criteriilor de apreciere

• priceperea evaluatorului în efectuarea
măsurătorilor

• capacitatea evaluatorului de a interpreta
şi aprecia datele obţinute.



Principii ale evaluării

• "Adult Education Association" propune o serie de principii ale
evaluării, dintre care menţionăm:

a. evaluarea în interiorul grupului este mai bună decât cea din afara
grupului;

b. evaluarea trebuie să înceapă gradual, de la un potenţial mai mic
spre unul mai mare, şi trebuie să se desfăşoare un timp mai
îndelungat;

c. o evaluare bine realizată cuprinde procesul, produsul, dar şi
structurile; absenţa oricăruia dintre aceste elemente diminuează
valoarea rezultatelor obţinute;

d. pentru că totalul produselor educaţiei nu poate fi cuprins din
cauza varietăţii efectelor, trebuie luate în considerare sferele
reprezentative;

e. obiectivele educaţionale prezente trebuie corelate cu cele
viitoare.



Tipuri de evaluare

• 1. Evaluarea iniţială

- se efectuează la începutul unui program de
instruire

- are rolul de a stabili starea sistemului sau a
acţiunii evaluate, condiţiile în care aceasta se
poate integra în “programul pregătit.

- ea constituie una dintre premisele realizării
programului.

- acest tip de evaluare răspunde funcţiei
predictive a evaluării.



2. Evaluarea cumulativă sau sumativă

• se efectuează la sfârşitul unor perioade mai mult
sau mai puţin lungi (trimestre, ani, cicluri etc.)

• reprezintă modul tradiţional de evaluare a
rezultatelor unei activităţi şi constă în verificarea şi
aprecierea periodică, încheiate prin controlul final
asupra întregului proces al activităţii evaluate.

• evaluarea cumulativă are un caracter retrospectiv în
raport cu acţiunea estimată.

• ea implică o comparare a rezultatului obţinut atât
cu obiectivele urmărite, cât şi cu starea iniţială a
sistemului sau a activităţii supuse evaluării.

• acest tip de evaluare nu permite, decât în mică
măsură, să se ia decizii utile celor ale căror
rezultate sunt apreciate.

• prin urmare, în cazul unei evaluări cumulative,
reuşita şi eşecul sunt considerate într-o manieră
globală.



3. Evaluarea continuă sau formativă

• se efectuează prin măsurarea şi aprecierea
rezultatelor pe parcursul unui program, din
momentul începerii şi până când la
încheierea acestuia,

• constă în estimarea diferitelor faze şi
secvenţe ale procesului, precum şi a
rezultatelor obţinute, realizându-se în trepte
succesive foarte scurte, analizate în detaliu.

• dacă progresele nu sunt cele scontate, se
stabileşte un diagnostic, precizându-se
neajunsurile şi dificultăţile, pentru a se
opera remediile necesare.



• Evaluarea formativă este implicată în proces şi
vizează sesizarea la timp a unor defecţiuni, precum şi
aplicarea măsurilor de corectare necesare.

• Ea se distinge prin două trăsături principale: -
ritmul mult mai lent al acţiunii de evaluare, frecvenţa
mult mai mare a verificărilor şi aprecierilor pe
parcursul unei perioade; scurtarea considerabilă a
intervalului dintre evaluare şi modificările
(ameliorările) aduse activităţii evaluate.

• Evaluarea formativă are rol de diagnosticare şi de
ameliorare, problema pe care şi-o pune este aceea de
a etermina "unde se află acţiunea faţă de obiective".

• Acest tip de evaluare răspunde unor întrebări cum ar
fi: "de ce numai aici?", “pe ce căi se obţine un
randament mai ridicat



Evaluarea cumulativă vizează modificarea procesului
evaluat după perioade relativ lungi de desfăşurare, în
vreme ce evaluarea formativă are ca obiectiv
ameliorarea continuă a acestui proces, prin reglarea
lui în fiecare dintre secvenţele care se succed.

• Numeroşi psihologi vorbesc despre evaluare primară şi

evaluare secundară

• Termenul de autoevaluare: capacitatea individului, formată

în baza unor cunoştinţe însuşite anterior în domeniul

evaluării, de a-şi aprecia singur, într-un mod corect, lipsit de

subiectivitate, rezultatele activităţii sale într-o anumită

direcţie.



4. Funcţiile evaluării

Evaluarea are următoarele funcţii:

• funcţia de constatare;

• funcţia de diagnosticare;

• funcţia predictivă sau de prognosticare.

• A. Dragnea mai adaugă şi: 

• funcţia socială şi funcţia pedagogică.



1. Funcţia de constatare

• se exprimă în măsurarea şi descrierea stării
existente a rezultatelor obţinute.

• ea furnizează datele necesare pentru
adoptarea măsurilor de ameliorare a
activităţii.

Operaţiile pe care le presupune această
funcţie sunt:

• colecţionarea rezultatelor;

• rezumarea rezultatelor;

• interpretarea informaţiei.



2. Funcţia de diagnosticare

• evaluarea relevă părţile izbutite şi mai puţin izbutite

ale activităţii, stabilind astfel un diagnostic.

• diagnosticul este o previziune, o ipoteză desprinsă din

anumite semne (sens figurativ).

• din perspectivă cibernetică, diagnosticul este o

metoda de depistare şi, eventual, de corijare a erorilor

dintr-un program.



Funcţia predictivă sau de prognosticare –

• constatarea şi diagnosticarea furnizează informaţiile

referitoare la starea procesului evaluat, oferind

deopotrivă sugestii utile pentru deciziile ce urmează a

fi adoptate în etapele următoare, prefigurând chiar

dezvoltarea ulterioară a respectivului proces, precum

şi rezultatele posibile.

• Prognosticul poate fi definit ca o ipoteză la

desfăşurarea unor evenimente viitoare, o previziune a

evoluţiei viitoare a procesului căruia i se adresează.



4. Funcţia  socială

- în învăţământ, evaluarea este menită să confirme sau să

infirme acumularea de către cei instruiţi a cunoştinţelor şi

abilitaţilor necesare unei activităţi sociale utile.

5. Funcţia pedagogică

- din punct de vedere al funcţionării sistemului, evaluarea

este absolut necesară şi trebuie să se afle în relaţie cu toate

compartimentele acestui proces (profesor-elev).

- evaluarea actului pedagogic presupune nu numai aprecierea

rezultatelor obţinute, ci şi explicarea acestor rezultate prin

evaluarea muncii profesorului, a valorii metodelor, a

conţinutului învăţământului.



După I. Jinga (1999), funcţiile evaluării în procesele instructiv-
educative (de învăţământ) sunt următoarele:

1. Funcţia de control – de constatare şi apreciere
(diagnosticare) a activităţii şi rezultatelor obţinute în procesul
instructiv-educativ; evaluarea are şi un rol de feed-back.

2. Funcţia de reglare a sistemului - de ameliorare a activităţii
şi de optimizare a rezultatelor; această funcţie face
corecţiile necesare în stilul de conducere şi în activitatea de
execuţie.

3. Funcţia de predicţie - de prognosticare şi
orientare;anticiparea rezultatelor.

4. Funcţia de clasificare şi selecţie - în baza acesteia se
validează ierarhizarea proceselor evaluate.

5. Funcţia educativă - este menită să conştientizeze şi să
motiveze interesul pentru studiul continuu, pentru
perfecţionare şi pentru obţinerea unor performanţe cât mai
înalte.

6. Funcţia socială - prin aceasta se realizează îndrumarea
celor interesaţi, în baza rezultatelor obţinute.



• determinarea obiectivelor vizate de activitatea pe
care urmează să o evaluăm;

• strângerea specifică şi corespunzătoare a
informaţiilor care relatează cât mai exact despre
stadiul realizării obiectivelor şi despre desfăşurarea
activităţii;

• folosirea informaţiilor obţinute şi luarea deciziilor,
nu numai cu privire la gradul îndeplinirii obiectivelor
ci, mai cu seamă, la ameliorările ce trebuie aduse;

• evaluarea are menirea de a le furniza factorilor de
decizie importanţi informaţii cât mai exacte despre
sistem (domeniu, proces, elev), cu scopul
ameliorării activităţii (programelor, strategiilor de
pregătire etc.).

5. SCOPURILE EVALUĂRII



După Kirkendal (1987), citat de M. Epuran (2005), aceste 

scopuri sunt:

1. Stabilirea statusului, progresului sau performanţelor, prin 

folosirea clasificării gradării/notării), care permite încadrarea 

elevilor într-o grupă de instruire, promovarea lor la un alt 

nivel, informarea de tip feed-back, în direcţia creşterii 

performanţelor, a stabilirii unor exerciţii specifice etc.

2. Clasificarea pe grupe  omogene,   în  baza unor trăsături  

sau abilităţi, având ca scop general îmbunătăţirea metodicii 

instruirii.

3. Selectarea câtorva din mai mulţi (soluţia identifică puţini din 

foarte mulţi), pe baza unor criterii determinate.

4. Motivarea (se cunosc efectele motivaţionale ale unor 

evaluări bine realizate).



• 5. Menţinerea standardului (nivelului)
anticipat. Măsurarea şi evaluarea permit
cunoaşterea gradului în care profesorul
realizează obiectivele propuse; dacă acestea
nu sunt realizate, procesul de instruire va
trebui modificat. Măsurarea şi evaluarea
trebuie să fie planificate ca părţi ale
programului de educaţie fizică şi sport.

• 6. Furnizarea experienţelor educaţionale,
pentru elev şi profesor.

• 7.Îndrumarea cercetării. Cercetarea este
condiţionată de informaţii precise, obţinute
pe baza măsurărilor efectuate, a căror
evaluare se face în funcţie de ipoteză şi de
scopurile propuse



2. MĂSURAREA ÎN ACTIVITĂŢILE 

MOTRICE

• 2.1. Precizări terminologice

• Măsurarea vine de la verbul "a măsura" care înseamnă a
determina valoarea unei mărimi (lungime, masă, greutate,
etc.) prin compararea cu o mărime de aceeaşi natură,
mărime luată drept unitate de măsură, folosind în acest scop
instrumente sau aparate de măsură, etaloane etc.

• Definiţie: În "Metodologia cercetării activităţilor corporale",
M. Epuran defineşte măsurarea ca "procesul de atribuire de
numere proprietăţilor obiectelor (persoanelor, fenomenelor)
după anumite reguli, în aşa fel încât relaţiile numerice să
reprezinte relaţiile relevante dintre obiecte".



Operaţia de măsurare

• Aceasta cuprinde următoarele trei elemente:

• obiectul de măsurat: organismul subiectului (totalitatea
stărilor sale biologice, fiziologice, somatice), aptitudini şi
manifestarea lor precum şi alte fenomene.

• unitatea de măsură: analiza, ulterioară, cu ajutorul
etalonului: a măsura înseamnă a compara o mărime
oarecare cu o mărime etalon şi a preciza diferenţa dintre ea
şi etalon, specificând cu cât sau cu câte ori este mai mare
sau mai mică decât etalonul.

• regulile de atribuire a valorilor, în acord cu
proprietăţile obiectului.



"Totalitatea acţiunilor ce vizează o corespondenţă
între subiectul sau fenomenul măsurat (deprinderi,
priceperi, calităţi motrice) şi unitatea de măsură, prin
aplicarea unor probe (de control (sau tehnici), cu
scopul de a recolta rezultate sau date, în vederea
cunoaşterii cât mai precise a efectelor practicării
exerciţiilor fizice şi, în general, a comportamentului
subiecţilor în activitatea de educaţie fizică sau sport"
(A. Dragnea, 1984).

Definiţia măsurării în educaţie fizică 

şi sport



2.2. Funcţii ale măsurării

• După M. Epuran (2005), măsurarea are următoarele funcţii:

• obiectivitatea — rezultatele obţinute prin măsurare sunt
valabile, reale şi pot fi verificate, cu rezultate identice şi
independent, de mai mulţi examinatori;

• cuantificarea şi precizia - prin această funcţie, este posibil
ca diferiţi cercetători, profesori sau antrenori să prezinte
rezultatele lor sub o formă cuantificată exactă;

• comunicarea - se referă la utilitatea măsurilor standardizate
care permit o fină comparaţie a rezultatelor, ceea ce conduce
la creşterea preciziei comunicării;

• economicitatea — măsurarea economiseşte mai mulţi bani şi
timp în raport cu evaluarea subiectivă;

• generalizarea ştiinţifică - metodele standardizate de
măsurare, bazate pe definiţii operaţionale, vor permite
formularea principiilor şi legilor domeniului.



2.3. Rezultatele măsurării

• Datele obţinute în urma măsurării reprezintă rezultatele

acesteia

• principalele atribute ale rezultatelor măsurării sunt:

1. Precizia - este o calitate a măsurării datorită căreia

rezuhatele acesteia sunt apropiate de valoarea adevărată a

măsurandului.

2. Repetabilitatea - este calitatea unor măsurători repetate,

aceluiaşi măsurând de a da rezultate apropiate între ele.

3. Justeţea - este calitatea unor măsurări repetate de acelaşi

măsurând de a da rezultate a căror valoare este apropiată de

valoarea adevărată a măsurandului



2.4. Tipuri de măsurare:

• După J. Nowlan (1996), există două tipuri de măsurare:

• subiectivă - este relevată, în mod esenţial, de o scală de

valori mentale percepute şi interpretate de profesor;

- ea depinde, în principal, de capacitatea de observare şi de

analiză a profesorului care administrează testul (de

exemplu, măsurarea de către profespr a calităţii unui

exerciţiu de gimnastică la sol);

• obiectivă - este aşezată pe scara de valori fizice (timp,

distanţă, număr de repetări etc.).



După relaţia dintre obiectele, fenomenele măsurate,

măsurarea poate fi:

• directă, adică efectuată prin compararea nemijlocită a

mărimii de măsurat cu unitatea sa de măsură sau prin

evaluarea directă a unui efect produs de mărimea

respectivă;

• indirectă, ceea ce înseamnă determinarea valorii unei

mărimi prin calcul cu ajutorul unei formule în care se

introduc valorile altor mărimi obţinute prin măsurarea directă

statistică)



2.5. Instrumente de măsurare şi evaluare

•testul 

•chestionarul, 

•dar se utilizează şi - proba practică şi concursul.



3. DEZVOLTAREA FIZICĂ ARMONIOASĂ. 
INDICI ANTROPOMETRICI ŞI DE DEZVOLTARE 

SOMATICĂ

• Evaluarea creşterii şi dezvoltării fizice - acţiune

importantă deoarece din evoluţia acestor procese se poate

deduce dacă un subiect se încadrează în limite normale,

cunoscând că schimbările se produc în organism specific

sexului şi vârstei.

• Măsurătorile făcute la diferite date, etape sau începutul şi

finele unor activităţi arată variaţiile în evoluţia fiecărui

individ, punând în evidenţă dinamica proceselor de

creştere şi dezvoltare fizică.



• Examenul somatoscopic: inspecţia vizuală

(va urma in curand)

• Examenul antropometric.



3.2. Examenul antropometric

• Este o metodă de apreciere a creşterii şi

dezvoltării fizice bazată pe măsurarea

corpului omenesc ca un întreg şi a părţilor

acestuia. Metoda prezintă avantajul

exprimării cifrice a rezultatelor, fapt care

conferă un plus de obiectivitate şi exactitate.

• Somatometria reprezintă un ansamblu de

măsurători antropometrice pe baza cărora,

prin calcularea unor indici specifici se

apreciează nivelul de creştere şi gradul

dezvoltării fizice.



Ex. Instrumente:

• taliometru, 

• banda metrică, 

• compasul, 

• goniometrul, 

• adipocentimetrul, 

• miotonometrul, 

• dinamometrul, 

• scăriţa de mobilitate.



• Înălţimea corpului, statura sau talia (T): distanţa

dintre creştetul capului (vertex) şi tălpi, măsurată în

poziţia stând. Se măsoară cu taliometrul.

• suprastaturali sau hiperstaturali, normostaturali, iar

substaturali.

• Înălţimea corpului în sezînd sau bustul (B) este

distanţa dintre planul de sprijin al feselor şi vârful

capului la subiectul aşezat pe scaun, cu spatele lipit de

taliometru.

• În medie bustul reprezintă 52% din statură la bărbat şi

53% din statură la femei, cu variaţii între 54,6 – 55%, la

ambele sexe.



• Lungimea membrelor superioaare: se măsoară cu o

panglică metrică de la acromion la vârful degetului mijlociu.

• Anvergura sau deschiderea braţelor: întinse lateral,

paralel cu solul, se măsoară luând distanţa dintre vârfurile

degetelor mijlocii.

• Lungimea membrelor inferioare: diferenţa dintre talie şi

bust.



• Diametrul biacromial: se determină cu ajutorul

compasului antropometric, ale cărui vârfuri se aşează

pe marginea externă a acromioanelor.

- Un diametru biacromian mare este de 39 cm la femei

şi 43 cm la bărbaţi

• Diametrul toracic transvers: se măsoară din dreptul

liniei medioaxilare, la nivelul curburilor laterale maxime

ale coastelor cu compasul antropometric.

• Diametrul toracic antero-posterior: se determină cu

compasul – un vârf la baza apendicelui xifoid, iar

celălalt pe apofiza spinoasă a vertebrei ce se află la

acelaşi nivel.



• Diametrul bitrohanterian: se măsoară cu compasul,

punând vârfurile la nivelul punctelor trohanteriene. Este

inferior diametrului biacromial cu 4-5 cm.

• Perimetrul toracic (PT): atestă gradul de dezvoltare a

cutiei toracice şi se măsoară cu banda metrică, măsurându-

se până la 9 ani pe linia mamară, anterior şi sub omoplaţi, în

spate. După acestă vârstă, la băieţi se măsoară sub relieful

pectoral, iar la femei supramamar.

- Se măsoară de asemenea dinamica în inspir şi expir

profund, din calcul reiese elasticitatea toracică (la sp. f. buni 9

- 12).



• Perimetrele membrelor superioare şi inferioare: se

determină cu banda metrică la nivelul grosimii maxime a

acestora.

• Greutatea corporală (G): este un indicator al creşterii

cantitative a corpului.

- Greutatea trebuie raportată la sex, vârstă, înălţime şi starea

de nutriţie.

- Este un factor care se modifică destul de repede, putând

scădea sau creşte sub influenţa unor factori ca: alimentaţia,

efortul fizic, tulburările metabolice etc.

• normoponderali, supraponderali, subponderali.



• Valorile recoltate prin măsurători antropometrice se

valorifică superior atunci când sunt incluse în diferite

formule, se determină o serie de indici antropometrici,

cum ar fi cei de proporţionalitate, ce vizează evaluarea

fenomenelor de creştere şi dezvoltare.

• În acest fel sunt posibile comparaţiile între subiecţi sau

grupuri de subiecţi, având la bază criterii obiective

INDICI



Relaţii de proporţionalitate între:

• Măsurătorile antropometrice în plan longitudinal şi statură:

- relaţia bust-statură:

• Indicele Guifrida Ruggeri, cu formula B*100 / T (%);

• Indicele Adrian Ionescu: B – T / 2.

Valori medii între 5-6 cm la bărbaţi şi 3-4 cm la femei.

- relaţia trunchi - statură:

• TR x 100 / T ( %)

- relaţia lungimea membrelor superioare (inferioare) - statură

• MS x 100 / T, respectiv, MI x 100 / T



Măsurătorile antropometrice în plan frontal şi statură:

- relaţia anvergură – statură:

ANV x 100 / T (%)

- relaţia diametru biacromial – statură:

D. biacromial x 100 / T (%)

- relaţia diametru bitrohanterian – statură:

D. bitrohanterian x 100 / T (%)

• Indicele hidrodinamic (pentru nataţie):

J x 100 / statura in cm,

•J reprezentând (diametru biacromial + diametru

bitrohanterian) / 2



• Măsurătorile antropometrice în plan sagital şi statură:

- relaţia diametru toracic anteroposterior – statură:

D. anteroposterior x 100 / T (%)

Măsurătorile antropometrice în plan transversal şi statură:

- relaţia perimetrul toracic – statură

• Indicele Burgusch-Goldstein: P. Toracic x 100 / T (%)

• Indicele Erissman: P. toracic – T / 2.



- relaţia dintre perimetrul abdominal – statură:

P. abdominal x 100 / T (%)

- relaţia dintre perimetrul antebraţului – statură:

P. antebraţului x 100 / T (%)

- relaţia dintre perimetrul copasei – greutatea corporală:

• Indicele Milcu-Maicănescu-Gerorgescu:

P. coapsei x 100 / G (%)

- relaţia dintre perimetrele segmentelor (braţ, antebraţ,

coapsă, gambă) – statură:

• Indicele muscular Pende:

(P. braţ + P. antebraţ + P. coapsă + P. gambă) / 4 * 100 / T.



• Dezvoltare osoasă: perimetrul pumnului la nivelul

epifizelor radială şi cubitală, perimetrul genunchiului la

mijlocul rotulei, perimetrul gleznelor deasupra maleolelor.

• Suma acestor perimetre raportată la statură, dă un indice

în jur de 45 la bărbat şi 44 la femeie şi care permite

clasificarea indivizilor în 3 clase:

•cu osatura redusă, având un indice osos sub 43,

•cu osatura medie indice osos între 43,5 - 45,

•cu osatura puternică peste 45.



• Greutate corporală şi statură:

- Indicele de corpolenţă al lui Bouchard sau de nutriţie

al lui Quetelet:

G (gr.) / Talie (cm)

- Indicele al lui Broca:

G = statura – 100, la bărbaţi

G = statura – 105 la femei.

- Indicele al lui Brusch:

G = statura – 100, până la 165 cm

G = statura – 105, între 166 şi 175 cm

G = statura – 110, peste175 cm



Indicele de masa corporala IMC

• – este un indice care se calculeaza impartind 

greutatea (in kilograme) la patratul inaltimii (in 

metri). Acest indice incadreaza indivizii in cateva 

categorii, care se coreleaza foarte bine cu riscul 

dezvoltarii anumitor boli (cardiovasculare, diabet 

etc.)

• 18,49 sau mai putin - Subponderal

• intre 18,50 si 24,99 - Greutate normala

• intre 25,00 si 29,99 - Supraponderal

• intre 30,00 si 34,99 - Obezitate (gradul I)

• intre 35,00 si 39,99 - Obezitate (gradul II)

• 40,00 sau mai mult - Obezitate morbida





Compoziţia corporală

• ţesut adipos procentual: 5 plici – abdomen, flanc, spate (sub
unghiul omoplatului), triceps brahial şi extremitatea superioară a
coapsei, puncte situate pe partea dreaptă a corpului.

• Valorile plicilor, în mod normal nu trebuie să depăşească +15 –
+20 mm.

• În sportul de performanţă, scara mărimii plicilor poate fi
întâlnită după cum urmează: 2 mm la culturism, 4-5 mm la
gimnastică sportivă, 15-20 mm la aruncătorii din atletism.

• Formula: T.A. (%) = ( suma a 5 plici x 0,15) + 5,8+ S.C.

• S.C. – suprafaţa corporală calculată din raportul
Statură/Greutate prin utilizarea nomogramei lui Du Bois
Raymond.

• T.A. (kg) = T.A. (%) x G

M.A. = G – T.A. unde M.A. – masa activă

• Valoarea optimă a ţesutului adipos este de 11%-12%. La un adult
2 mm de ţesut adipos reprezintă 1 kg greutate.



http://www.topendsports.com/index.htm



general population athletes

males females males females

lean < 12 < 17 < 7 < 12

acceptable 12 - 21 17 - 28 7 - 15 12 - 25

moderately 

overweight
21 - 26 28 - 33

overweight > 26 > 33 > 15 > 25



(tricep, bicep, subscap., supraspinal, abdominal, coapsa, gamba)

excelent bun mediu Sub medie Slab

Barbati 60-80 81-90 91-110 111-150 150+

Femei 70-90 91-100 101-120 121-150 150+

Sportivi Barbati 40-60 61-80 81-100 101-130 130+

Femei 50-70 71-85 86-110 111-130 130+

http://www.topendsports.com/testing/skinfold-tricep.htm
http://www.topendsports.com/testing/skinfold-bicep.htm
http://www.topendsports.com/testing/skinfold-subscapular.htm
http://www.topendsports.com/testing/skinfold-abdominal.htm


Yuhasz Equation pentru barbati: 

% Body Fat = (0.1051 x sum of triceps, subscapular, supraspinale, 

abdominal, coapsa, gamba) + 2.585, based on a sample of college 

students. 

(reference: Yuhasz, M.S.: Physical Fitness Manual, London 

Ontario, University of Western Ontario, (1974))

Yuhasz Equation pentru femei:

% Body Fat = (0.1548 x sum of triceps, subscapular, supraspinale, 

abdominal, coapsa, gamba) + 3.580, based on a sample of college 

students. 

(reference: Yuhasz, M.S.: Physical Fitness Manual, London 

Ontario,University of Western Ontario, (1974))

http://www.topendsports.com/testing/skinfold-tricep.htm
http://www.topendsports.com/testing/skinfold-subscapular.htm
http://www.topendsports.com/testing/skinfold-supraspinale.htm
http://www.topendsports.com/testing/skinfold-abdominal.htm
http://www.topendsports.com/testing/skinfold-tricep.htm
http://www.topendsports.com/testing/skinfold-subscapular.htm
http://www.topendsports.com/testing/skinfold-supraspinale.htm
http://www.topendsports.com/testing/skinfold-abdominal.htm


Tesut adipos procente Femei Barbati

Essential Fat 10 - 13% 2 - 5 %

Lean (Athlete) 14 – 20% 6 – 13%

Average (Fitness) 21 – 24 % 14 – 17%

Acceptable 25 – 31% 18 – 25%

Obese ≥32% ≥26%

Varsta ≤ 30 30 – 50 50+

Femei 13 – 18% 15 – 23% 16 – 25%

Barbati 6 – 14% 11 – 17% 12 – 19%

Minim: 5-9% barbati; 11-13% femei



Media / sportiv Femei Barbati

Triathlon 10 – 15% 5 – 12%

Swimmers 10 – 16% 6 – 12%

Marathon Runners 10 – 16% 5 – 10%

Olympic Gymnasts 11 – 14% 5 – 8%

Sprinters 12 – 18% 5 – 12%

Tennis Players 14 – 20% 10 – 16%

Volleyball 16 – 25% 11 – 14% 



Biotipuri somatice

• endomorf: proeminenţă 
abdominală relativă, 

• mezomorf: tip atletic, 
musculos, robust

• ectomorf: slab, masa 
musculară redusă





4 Evaluarea vitezei



"Capacităţile motrice reprezintă un ansamblu de

predispoziţii sau potenţialităţi motrice ale omului, pe care se

construiesc abilităţi motrice învăţate. Un nivel de dezvoltare

suficient sau optimal al acestora permite formarea de

deprinderi numeroase şi sofisticate" (R. Manno, 1992).

"Calitatea motrică este o însuşire esenţială a activităţii

musculare, exprimată prin intermediul actelor motrice,

condiţionată de structura şi de capacităţile fundamentale ale

diferitelor aparate şi sisteme ale organismului uman şi de

procese şi capacităţi psihice" (T. Ardelean, 1990).



F
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R în regim de V
V în regim de R
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V reg F

Fig. Nr. 2 Raportul dintre calităţile motrice



1.1. VITEZA . Noţiuni generale

• "Viteza este capacitatea de a efectua rapid

mişcarea" (N. Ozolin, 1972).

• "Viteza este capacitatea omului de a efectua

acţiunile motrice într-un timp minim pentru

condiţiile respective" (V. M. Zaţiorski, 1968).

• "Viteza este capacitatea omului de a executa

mişcările cu rapiditate şi frecvenţă mare" (A.

Demeter, 1981).

• "Viteza este capacitatea de a desfăşura acţiuni

motrice într-un timp minimal" (R. Manno, 1987).



Tipuri de viteză

1. Viteza de reacţie sau viteza parţială: timpul scurs

de la momentul apariţiei unui stimul şi momentul

declanşării răspunsului motor adecvat

- 140-180 milisecunde: 140 excitanţi cutanaţi,150

ms la excitanţi sonori, 180 ms la excitanţi vizuali

- timpul de reacţie se influenţează între 8 şi 25 de

ani, scade după 60 de ani

- indici de manifestare diferiţi la segmentele corpului

– valori superioare la membrele superioare



2. Viteza de execuţie: capacitatea de a efectua cât
mai rapid un act motric şi se măsoară prin timpul
care trece de la începutul până la sfârşitul acţiunii
executate

• Dezvoltarea acestei forme de manifestare a vitezei
se poate realiza pe seama îmbunătăţirii
coordonării, a dezvoltării forţei maxime optime, a

îmbunătăţirii supleţei şi a perfecţionării tehnicii



3. Viteza de repetiţie: constă în capacitatea de a
putea executa un număr de mişcări identice, într-

un
timp prestabilit.

4. Viteza de accelerare: este capacitatea de a dezvolta viteza 

până la nivelul vitezei-limită, pentru individul respectiv,  

într-un timp cât mai scurt.

5. Viteza de deplasare reprezintă capacitatea de a parcurge o

anumită distanţă cât mai rapid

6. Viteza de opţiune (variantă şi, totodată, componentă a

vitezei de reacţie complexă şi a vitezei de execuţie)

exprimă inteligenţa executantului.



7. Viteza în regim de forţă - detentă, viteza în regim de forţă

este adeseori confundată cu forţa explozivă, adică cu forţa

în regim de viteză.

8. Viteza în regim de rezistenţă



Evaluarea vitezei

• Caracteristicile fizice ce trebuie măsurate sunt
timpul şi spaţiul

• Durata – metoda cronografiei cu aparate
mecanice, electrice, electromagnetice, electronice,
sisteme computerizate etc.

- cronofotograful, cronometrul, radarul, actograful şi
poligraful, esteziometrul (timpul de reacţie),
psihoergometrul (reglarea ritmului de apariţie al
stimului – timp de latenţă), platformă

• Spaţiul (poziţie, traiectorie, amplitudine, distanţă,
mărime, formă) – benzile metrice, ruletele şi
vizoarele optice şi electronice:

- compasul, curbimetrul, goniometrul, fotografiile şi
imaginile



Teste pentru măsurarea vitezei de reacţie

• Prin emiterea unui semnal porneşte automat
cronometrul (cronograful sau cronoscopul) şi
subiectul caută să-l oprească cît mai repede prin
apăsare pe o pedală sau alt gen de reacţie .

• metoda “riglei căzătoare”: testarea reacţiei
motrice la stimuli vizuali; Metoda se aplică în felul
următor: profesorul ţine de capăt un baston (2
cm diametru) suspendat vertical. Subiectul ţine
mâna cu palma deschisă orientată spre baston si
cu marginea cubitală în dreptul unei linii trasate
pe baston. Examinatorul lasă bastonul să cadă şi
subiectul trebuie să-I prindă cît mai repede. Se
măsoară apoi distanţa de la linia de pe baston
pînă la marginea cubitală a mâinii

• - formula: v=√2xgxh –m/s. t= √2xh/g - s



• timpul de coincidenţă sau de anticipare: test ce exprimă

precizia cu care un subiect reacţionează atunci când un

spot luminos de pe ecran ajunge pe o linie sau într-un

puct de pe ecran.



Teste pentru măsurarea vitezei de repetiţie

• Proba “tapping” constă din efectuarea cu cea
mai mare viteză, timp de 6 s (durata optimă a
probei, stabilită pe cale experimentală), a unor
„bătăi" la o cheie de contact - tip morse -legată
de un contoar care înregistrează repetările. Proba
se poate efectua şi cu creionul pe o hîrtie care se
deplasează (pentru a nu se suprapune punctele)
sau, simplu, pe o bucată de hîrtie.

Numărul de puncte sau bătăi indică viteza de
repetiţie.

• Testul maşinii de scris (A. Demeter)

• Proba atinge plăcile din sistemul EUROFIT



Teste pentru măsurarea vitezei de execuţie

• instrumente ca şi la timpul de reacţie
• cronofotograful, contact şi întrerupător
• analiză film sau imagini video: se pot calcula

timpul şi viteza
• se pot alcătui diagrame de timp sau cronograme

liniare şi circulare
• cronograme fracţionate: se alcătuiesc, în cadrul

mişcărilor ciclice pe fiecare segment ce participă la
mişcare

• E. Marey – cronofotografie - placă fotosensibilă



Teste pentru măsurarea vitezei de deplasare

• Teste pe diferite distanţe: 

- 10, 20, 30, 40, 50, 100, 200, 400 m etc. 

• Naveta 10 x 5 m



Teste pentru măsurarea detentei

• Metoda I. Grinţescu: consideră în mod justificat
că aceasta vizează rezultatul impulsului
materializat în înălţimea la care se ridică centrul
general de greutate al corpului.

- Pentru măsurarea exactă, autorul a utilizat o
planşă de carton gradată fixată pe un perete. Se
notează cu I1, valoarea înălţimii subiectului cu
mîna întinsă, la vîrful degetului mijlociu, şi cu I2
valoarea atinsă în săritură: h= I2 – I1

• Aruncarea mingii de oină de pe loc



5. Evaluarea capacității motrice -

Forţa



Forţa - generalităţi 

• Def.: Forţa - capacitatea unui organism de a învinge o

rezistenţă pe seama contracţiei musculare sau

acţiunea mecanică a unui corp asupra altui corp.

• Forţa se determină prin produsul dintre masa corpului

şi acceleraţia lui

• F= m*a



• Încă din secolul al XlX-lea, antropologii francezi au

construit dinamometre pentru măsurarea forţei (J.

Amar, 1820);

• mai tîrziu, în 1873, Sargent a alcătuit un test de

măsurare a forţei, adoptat în 1897 de 15 colegii şi

universităţi americane;

• Revoluţia tehnico-ştiinţifică

• Puterea este cantitatea de lucru (energie, muncă

activitate) care poate fi efectuată într-o unitate de timp

- Depinde de coordonarea abilă a forţei şi a vitezei



EVALUAREA FORŢEI ŞI PUTERII MUSCULARE se 

face în general în următoarele scopuri:

• de a cuantifica relevanţa semnificativă şi contribuţia forţei şi 

puterii musculare în diferitele acţiuni specifice;

• de a identifica deficienţe şi a prescrie corecţii programelor de 

pregătire pentru o apropiere maximă de cerinţele competiţiei şi 

de potenţialul maxim individual;

• de a identifica talente pentru activitatea sportivă sau de a face o

selecţie continuă, pe baze obiective a sportivilor din

componenţa echipelor;

• de a monitoriza efectele intervenţiilor în programul de pregătire

şi refacere.



Criterii de clasificare

• După masa musculară implicată: 

- locală şi generală

• După activitatea în care este solicitată:

-generală şi specifică

• După caracterul contracţiei musculare: 

- statică (izometrică)şi dinamică (izotonică)

• După greutatea corporală: 

- forţa absolută şi forţa relativă (Fr=Fa * G)



• Principala metodă de măsurare a forţei este

dinamometria, bazată pe folosirea unor aparate

care au la bază calitatea unor materiale de a se

deforma sub acţiunea forţei musculare şi care

poartă numele de dinamometre.



• dinamometrul palmar: măsoară forţa flexorilor palmari;

• dinamometrul cu arc: măsoară forţa maximă, rezistenţa

diferitelor grupe musculare;

• dinamometrele prevăzute cu anumiţi traductori: permit o

înregistrare cât mai precisă a forţei;

• platformele sau mecanismele dinamografice: permit studierea

dinamicii forţei în timp, în diferite ipostaze (de exemplu, forţa

în momentul startului în probele de viteză sau forţa de impulsie

în probele de sărituri atletice);

• tensiometrul: înregistrează forţa grupelor musculare,

mecanismul acestui aparat bazându-se pe presiunea exercitată

de un cablu neextensibil asupra unui sistem de înregistrare.



Teste pentru evaluarea forţei şi a puterii

1. Indicele de aptitudine fizică este un test de

forţă pe care specialiştii din diferite ţări îl folosesc

pentru selecţie. Aceştia argumentează că pot depista

aptitudinile motrice prin testul respectiv deoarece el

investighează forţa determinată la rândul ei de o stare

de sănătate perfectă, funcţionare organică foarte bună.



• Dinamometria la mâna stângă şi la cea

dreaptă se aplică permitând subiectului să

execute orice mişcare, numai să nu lovească cu

pumnul un obiect în timp ce strânge.

• Extensia trunchiului din stând înclinat

înainte, trăgând cu mâinile de un

dinamometru, se realizează cu genunchii

întinşi. Pentru acest lucru se reglează lungimea

sistemului de agăţare a dinamometrului astfel

încât trunchiul subiectului să nu se încline

înainte mai mult de 22-24º. Bara se apucă cu o

mână de jos şi cu cealaltă de sus. Se

înregistrează valoarea în Kg/forţă.



• Tracţiunile în braţe (băieţii) se efectuează din atârnat la inele sau

la bara fixă. Se înregistrează numărul de repetări executate corect,

adică până se ajunge cu bărbia la nivelul barei.

•Proba feminină din atârnat cu

sprijin pe tălpi se execută la

paralele, de care se fixează

două inele a căror lungime este

reglabilă; corpul executantei

trebuie să facă un unghi drept

cu braţele întinse. Se

înregistrează numărul maxim de

repetări.



• Flotări din culcat înainte cu sprijin pe banca de

gimnastică (fete). Se înregistrează repetările în care subiecţii

ating banca cu pieptul.

•Flotări din sprijin pe capetele barelor la paralele (băieţi) se

realizează prin îndoirea braţelor din coate la un unghi de 90º şi

apoi întinderea acestora. Se înregistrează numărul de repetări

executate corect.



2 Probele de forţă Kraus-Weber

• Şase probe, a fost aplicat pe un număr mare de
subiecţi, cu scopul de a testa unele grupe musculare
cheie. Ele investighează forţa minimă necesară unui
organism pentru a putea fi considerat sănătos.

• Probele lui Kraus-Weber au fost întocmite şi
experimentate timp de 18 ani, mai ales în diferite
clinici. Probele se aplică fără nici o încălzire
prealabilă.



• Proba A+P (abdominali+psoas). Din

culcat pe spate cu mâinile la ceafă, sprijinit

la nivelul gleznelor, ridicarea trunchiului

drept la verticală. Spatele trebuie să fie bine

aşezat pe sol. Dacă executantul nu reuşeşte

să se ridice, are muşchii abdominali foarte

slabi, iar efortul este executat de psoas;

când execută corect mişcarea, este notat cu

10; dacă trebuie ajutat până la jumătatea

drumului, nota 5; dacă nu reuşeşte să ridice

umerii de pe sol - 0.



• Proba A-P (abdominali minus psoas). Din culcat pe spate cu

mâinile la ceafă, picioarele îndoite din genunchi, tălpile pe sol,

ridicarea trunchiului la verticală. Examinatorul sprijină picioarele

subiectului. Notele se acordă ca şi la proba precedentă.

• Proba P (psoas). Din culcat pe spate cu mâinile la ceafă, subiectul

încearcă să ridice picioarele întinse la 25 cm. deasupra suprafeţei de

sprijin şi să le menţină timp de 10 s. Dacă reuşeşte să menţină

corect poziţia pe timpul stabilit primeşte 10 p-cte sau un număr

echivalent cu numărul secundelor cât a menţinut poziţia.



• Proba M. S. S. (muşchii superiori ai spatelui).

Din aceaşi poziţie ca şi la proba anterioară, dar

cu mâinile la ceafă, se fixează cu o mână bazinul

şi cu cealaltă gleznele. Subiectul ridică trunchiul

în extensie şi caută să menţină poziţia 10 s.

Notarea este identică cu cea de la probele

descrise mai înainte.

• Proba M. S. T. C. (muşchii spatelui şi

tendoanele coapsei). Din stând, subiectul se

apleacă înainte încercând să atingă podeaua cu

vârfurile degetelor şi să menţină poziţia 3 s. Cel

care nu reuşeşte este apreciat conform distanţei

în cm. pe care o are de parcurs până la podea.



3. Testul l RM ( a unei repetări maxime)

Descriere: testul unei reperări maxime ( l - RM) este o

metodă uzuală pentru a măsura forţa musculară isotonică.

Ea are ca scop de a măsura forţa maximă a unui subiect

evidenţiată într-o singură repetare.

REPETĂRI GREUTATE

FOLOSITĂ

6 X 1.21

7 X 1.24

8 X 1.27

9 X 1.30

10 X 1.33

11 X 1.36

12 X 1.39

13 X 1.42

FIG. 2.DETERMINAREA GREUTATII PENTRU1 RM



4. Săritura în înălţime de pe loc sau cu elan de 2-3 paşi

(desprindere verticală) reprezintă proba cel mai des utilizată pentru

măsurarea detentei membrelor inferioare – putere musculară. Pentru

aceasta se va însemna pe un perete sau pe un panou vertical

înălţimea executantului cu o mână întinsă în sus, după care acesta

execută o săritură pe verticală şi lasă o urmă cât mai sus posibil. Se

măsoară cu banda metrică distanţa dintre cele două puncte şi rezultă

un scor care reprezintă expresia detentei subiectului respectiv (testul

Sargeant jump).

• V. 70 B, 60 F – excelent, 61-70 B, 51-60 F – foarte bun, peste

medie, mediu, sub medie, slab, foarte slab - < 21 B, < 11 F



Testul de săritură în lungime de pe loc

Descriere : - plasat la o linie trasată pe sol, cu picioarele uşor

depărtate, execută o săritură maximă de pe două picioare în

lungime cu balansul puternic al braţelor Testul înregistrează cea

mai bună lungime a săriturii din trei încercări.

Scor Masculin (cm) Feminin (cm)

Excelent >250 >200

Foarte bun 241-250 191-200

Peste medie 231-240 181-190

Mediu 221-230 171-180

Sub medie 211-220 161-170

Slab 191-210 141-160

Foarte slab <191 < 141

Punctaj adulţi



• O. Ungureanu a imaginat un aparat simplu de măsurare a

detentei, care oferă date exacte, exprimate în centimetri şi

milimetri: un tambur pe care este rulată o bandă metrică se

fixează pe o centură ce se leagă în jurul taliei subiectului.

Capătul liber al benzii metrice este fixat pe sol, iar subiectul

efectuează o săritură cât mai înaltă pe verticală, timp în care se

derulează şi banda metrică. Înainte de săritură şi după aterizare

se citesc cifrele din dreptul indicatorului de pe tambur şi

diferenţa exprimă valoarea săriturii.



5. Metoda mecanografică îşi trage numele de la aparatul utilizat-

mecanograful, compus din resoarte şi dispozitive de înregistrare

care oferi date despre desprinderea pe verticală. Utilizarea acestui

aparat permite să se recolteze un număr mai mare de date:

- profunzimea genoflexiunii;

- înălţimea săriturii;

- durata genoflexiunii (pauza în 

timpul inferior al genoflexiunii, 

întinderea picioarelor şi zborul);

- numărul de sărituri în unitatea 

de timp;

- forţa dezvoltată în timpul 

săriturii.

Aparatul fiind înzestrat cu un sistem de

înscriere grafică, rezultă şi o

mecanogramă a săriturii, ce poate fi

analizată.



6. Metoda Miron Georgescu se realizează printr-o probă

standard care foloseşte desprinderea pe verticală ca mişcare

naturală. Proba constă din:

• Executarea unei desprinderi la un semnal luminos,

înregistrâdu-se timpul de la apariţia semnalului până la

desprindere (timpul de reacţie).

• Executarea a trei sărituri izolate, cât mai înalte, de pe loc,

înregistrându-se pentru fiecare săritură timpul în care

subiectul nu are contact cu solul.

• Executarea a 30 de sărituri “ca mingea” legate, cu condiţia

obţinerii înălţimii maxime la fiecare săritură şi a unui timp

cât mai scurt de contact cu solul.



• Se înregistrează pentru fiecare săritură atât timpul în care

subiectul nu are contact cu solul, cât şi cel în care se găseşte în

contact

Prin utilizarea acestei metode se determină 

următorii parametri:

• timpul de reacţie (TR),

• detenta maximă (H) ;

• media  înălţimii celor 30 de sărituri 

(detenta medie) (h) ;

• viteza  de repetiţie (VR) ;

• capacitatea   de  explozie  (CE) ;

• rezistenţa anaerobă (R) ;

• puterea medie (P).



7. Metoda I. Stupineanu, O. Ciobotaru şi P. Hillerin

reprezintă o variantă perfecţionată a metodei Miron

Georgescu, şi anume: se măsoară timpii cu ajutorul unor

contacte electrice între tălpile subiectului şi platformă,

prevăzută cu plasă metalică.

• Înainte de începerea testării, se înregistrează pe inscriptor

greutatea subiectului pentru a ţine cont de aceasta în

interpretarea rezultatelor.



8. Teste pliometrice

• Pliometria presupune solicitarea unui muşchi mai întâi

printr-o fază excentrică, lăsând apoi să se desfăşoare faza

concentrică ce urmează în mod natural. În contracţiile

pliometrice se utilizează „ciclul întindere-scurtare”

(„the strech-shortening cycle”).



8.1. Testul Zanon presupune stabilirea forţei maxime concentrice

şi a nivelului de forţă pliometrică printr-o ecuaţie matematică.

Astfel dacă indicele de forţă concentrică este egal cu indicele de

forţă pliometrică atunci sportivul este considerat echilibrat.

• Criteriul de evaluare a forţei concentrice (forţa relativă) este

determinată de performanţa realizată la genoflexiune cu haltera

pe umeri raportată la greutatea corporală.

• Indice de forţă concentrică (forţa relativă) Zaţsiorski:

= performanţa la genoflex. / greutate



• Forţa pliometrică - Zanon foloseşte săritura în adâncime de la

o înălţime de 20 cm faţă de suprafaţa de aterizare urmată de o

săritură maximă pe verticală.

• Testul este reluat la o înălţime de 30 cm, dacă sportivul obţine

un rezultat mai bun decât la 20 cm, se continuă cu înălţimea de

40 cm şi aşa mai departe până când performanţa începe să scadă.

Astfel înălţimea de cădere cea mai bună realizată, este

considerată ca fiind indicele forţei pliometrice a sportivului.

• 2 valori sunt importante: - cea mai bună detentă şi înălţimea

de cădere maximă de la care s-a realizat



9. Testul Squat Jump (Basco, Komi)

Descriere: efectuarea unei sărituri pe verticală din poziţia de

semiflexie a genunchilor, 900 sau complet, ghemuit, fără

împingere suplimentară în sol, cu braţele îndoite, palmele pe sol.

• Lipsa acţiunii braţelor face să scadă cu aproape 10 cm

performanţa, de aceea rezultatele date ca reper sunt aparent slabe

dar justificate, între 24-38 cm pentru feminin, şi 26-45 cm pentru

masculin.



8.2. Countermouvement jump – la fel ca şi în testul Squat jump,

testul presupune efectuarea unei sărituri pe verticală cu plecare

din stând. Se execută o flexie energică urmată de extensie şi

săritură pe verticală.

Diferenţele între cele 2 teste reprezintă aptitudinile “elastice” ale

sportivilor.

8.3. Drop jump – reprezintă o reluare a ideii lui Zanon, dar cu o

aplicare mai complexă în pratică. Testul este standardizat pentru 5

înălţimi de cădere: 20 cm, 40 cm, 60 cm, 80 cm şi 100 cm. Se

execută 3 încercări la fiecare înălţime, notându-se cea mai bună

performanţă şi cea mai bună înălţime de cădere.



8.4. Ergojump – este un sistem pus la punct de Bosco, prin

intermediul căruia se poate măsura detenta luând ca reper

timpul de zbor. în funcţie de care se poate stabili înălţimea

atinsă de centru de greutate. Sistemul constă dintr-un

cronometru conectat la covor, declanşarea şi oprirea

cronometrului realizându-se prin inetrmediul acţiunilor

desfăşurate pe covor. Aparatul ergojump înregistrează timpii de

sprijin, timpii de zbor, numărul de sărituri şi afişează puterea

dezvoltată.



• INCS – Pierre de Hillerin –MGM - 15, sau MGM -

modificat, care pe baza acumulărilor tehnologice a dat o

altă bază de interpretare, prin execuţia a 15 sărituri de pe

două picioare, 15 sărituri pe piciorul drept şi 15 pe piciorul

stâng.

• Se măsoară prin intermediul unei interfeţe cuplată la

calculator, timpii de sol, timpii de aer, şi cu ajutorul unui

program de calcul automat se determină în funcţie de

greutatea sportivului parametrii energetici şi parametrii de

control neuromuscular.



Notiuni importante

FORTA MINIMA VEZI KRAUSS WEBBER

FORTA MAXIMĂ VEZI FORMULĂ 1RM

FORTA EXPLOZIVĂ VEZI SARGENT 



6 Evaluarea rezistenţei



Definiţii

• “Capacitatea organismului de a face faţă
oboselii fizice provocate de activitatea
musculară" (D. Harre, 1973, V. M. Zaţiorski,
1969)

• “Capacitatea motrică ce îi permite omului să
se opună oboselii în lucrul de lungă durată"
(R. Manno, 1992).

• Anduranţă fizică este capacitatea întregului
organism sau a unei părţi a acestuia de a
rezista la oboseală



Clasificare

• Rezistenţă locală şi generală

• Specifică şi generală

• Anaerobă şi aerobă

• De durată scurtă, medie (2-6 min.)şi de 
lungă durată (peste 8 min.)

• Anduranţă – forţă; anduranţă – viteză; 
anduranţă în regim de forţă viteză



Evaluarea rezistenţei

Pentru evaluarea rezistenţei se indică:
• alergările pe diferite distanţe sau durate (mai

mari de 6 min.);
• efectuarea unor mişcări cu diferite segmente

ale corpului sau cu întregul corp, pe durată
precizată ori cu număr maxim de repetări.

• în laborator, rezistenţa se măsoară, de
obicei, prin efectuarea de către un subiect a
unor exerciţii localizate pe un anumit grup de
muşchi, până când este atins un criteriu de
epuizare.



Teste pentru evaluarea 
rezistenţei

1. Indicele rezistenţei – N.G. Ozolin

• Se determină prin timpul optim relizat pe o
porţiune scurtă înmulţit cu numărul
porţiunilor

• “rezerva de viteză”: diferenţa dintre timpul
mediu de acoperire a unei porţiuni scurte
(100 m alergare;25 sau 50 m – înot; 500
m patinaj viteză)

• Formula: RV= td / n – t em



2. Indicele rezistenţei – J. Cureton

IR = td – n x t em

3. Coeficientul de rezistenţă al lui G. Lazarov:

- împărţirea timpului de parcurgere a distanţei la cel mai

bun timp obţinut pe porţiunea etalon

CR = td / tem



4. Proba Harvard (Harvard Step Test)

• realizată de Bruoha întimpul celui de al
II- lea Război Mondial pentru testarea
capacităţii de adaptare a organismului
şi refacere.

• 2 variante: lungă şi scurtă



• Varianta lungă

• Constă în păşirea pe o scăriţă de 50 cm
timp de 5 minute, cât mai repede posibil
(cadenţă de 30 paşi pe min.)

• La finele celor 5 minute f.c. Se numără
astfel: de la 1 la 1min.30 sec.; de la 2
min. La 2 min. 30 sec.; de la 3 min. la 3
min. 30 sec.



• Se aplică apoi formula: 

In. Harvard = (durata lucrului în sec.) x 100 / (suma 

pulsaţiilor la revenire) x 2

-Sub 55 – slab; 

-55-64 mijlociu spre slab;

- 65 – 79  - mijlociu;

- 80 – 85 – bun;

- peste 90 – excelent. 



• Varianta scurtă

• Efortul este de aceaşi durată, în acelaşi
ritm, numai că f.c. Se numără de la 1 min.
La 1 min.30 sec., imediat după terminarea
efortului, conform cu următoarea formulă:

• In. Harvard = (durata lucrului în sec.) x
100 / 5,5 (f.c.)

• sub 50 – slab, 50-80 mijlociu, peste 80 –
bun

• P. Karpovich: a elaborat un tabel pentru
aprecierea mai rapidă a rezultatelor



5. Proba Letunov

• Modul de adaptare la eforturile de viteză şi 
rezistenţă

• 3 părţi: - 20 genoflexiuni în 30 sec.

- alergare pe loc cu viteză maximă timp de 
15 sec.

- alergare pe loc timp de 3 min ( 2 min. la 
femei şi copii.) în ritm de 180 paşi pe min.

• între probe se dă o pauză de 3-4 min.



• în pauză se măsoară pulsul pe 10 sec. şi se măsoară 

tensiunea arterială, în sezând, imediat după efort şi 

apoi din minut în minut

• conform tabelului se apreciează în funcţie de valorile 

f.c. şi a t.a.



7. Evaluarea coordonării



Coordonare 
-Capacităţi coordinative-

• au ca sinonime termenii de "îndemânare", "dexteritate",

"iscusinţă" - sunt determinate de procesele de ghidare şi

reglare a gesturilor.

• "îl plasează pe individ în poziţia de a-şi coordona, în mod

sigur şi economic, acţiunile motrice, în situaţiile posibile

(stereotipe) şi imprevizibile (adaptare), şi de a învăţa

relativ repede gesturile sportive" (Frey, 1977).



Tipuri de capacităţi coordinative

• Generale

• Speciale



• capacitatea de adaptare;

• capacitatea de reacţie;

• capacitatea de ghidare;

• capacitatea de combinare;

• capacitatea de echilibru;

• capacitatea de agilitate;

• capacitatea de îndemânare.

Componentele capacităţii coordinative



Capacităţile coordinative

Factorii fizici ai 

performanţei

Repertoriul de 

gesturi

Capacitatea 

de analiză

Se bazează pe

Stăpânirea acţiunilor 

motrice

Capacitate crescută de 

învăţare motrică 

Exprimându-se prin

Fig. Nr.1 Fundamentele capacităţii de coordonare (1972)



După  Blume componentele capacităţilor 

coordinative sunt:

• capacitatea de combinare şi înlănţuire (acuplare) a 

mişcărilor;

• capacitatea de orientare spaţio-temporală;

• capacitatea de diferenţiere kinestezică;

• capacitatea de echilibru;

• capacitatea de reacţie motrică;

• capacitatea de transformare a mişcărilor;

• capacitatea ritmică.



Evaluarea coordonării

• Evaluarea acestei calități motrice este o acţiune

extrem de dificilă, deoarece acestea sunt

deosebit de complexe şi se regăsesc într-o

multitudine de ipostaze

➢ Sensibilitatea kinestezică:

- se măsoară cu ajutorul kinezimetrului, aparat care se

prezintă sub forma unei rigle gradate, prevăzută cu cursor

- subiectul examinat efectuează o mişcare cu o

amplitudine oarecare, cu ochii închişi, pe care o

reproduce apoi fără a dispune de reperele cursorilor



Exemplu: Pentru aprecierea nivelului de dezvoltare

a simţului mingii (a mărimii şi greutăţii acesteia),

subiectul, legat Ia ochi, pipăie cu mîinile sau cu piciorul

mai multe mingi şi stabileşte care este cea mai bună

sau corespunzătoare din punct de vedere regulamentar

(Vanek şi Cratty).



➢ Simţul echilibrului

• se poate evalua prin mai multe modalităţi:

• pentru echilibrul static (care se referă la

capacitatea de a menţine o poziţie staţionară) se

utilizează:

- stiletul inscriptor - este aşezat pe casca subiectului

care, cu ochii închişi, va oscila în raport cu axa

creştet-tălpi;

- platforma oscilantă (antero-posterior, lateral) -- pe

care subiectul trebuie să-şi menţină echilibrul, iar

oscilaţiile se înscriu pe chimograf;



- scândura lată de 2,5 cm şi înaltă de 10 cm de la sol - pe

care subiectul se aşază pe un picior, celălalt picior

flectat;

se înregistrează timpul de menţinere, până când piciorul

liber atinge solul (de exemplu, testul Flamingo);

- platforma cu captatori piezoelectrici - aceştia transmit la

oscilograf sau înscriu pe chimograf oscilaţiile subiectului

în diferite direcţii;

- dispozitivele special montate pe ambarcaţiunile

canotorilor — care preiau oscilaţiile laterale ale acestora;



• pentru echilibrul dinamic (care reprezintă
capacitatea de a obţine şi a menţine o poziţie
convenabilă pe timpul mişcării):
- Testul lui Bass: se aseamănă cu trecerea unui

curs de apă, prin sărituri din piatră în piatră şi

constă dintr-o serie de sărituri pe “mărcile”,

semnele puse pe duşumea sau teren. Profesorul

sau antrenorul poate mări sau micşora distanţele

dintre semne, după vârsta şi talia subiecţilor.

Descriere: Subiectul stă cu piciorul drept pe semnul

de plecare şi apoi sare pe prima marcă cu

piciorul stâng şi încearcă să menţină poziţia

statică timp de 5 secunde.



- Apoi sare pe marca a doua, cu piciorul drept şi încearcă să

menţină poziţia statică timp de 5 sec. S.a.m.d.

- Vârful tălpii trebuie să acopere complet marca, încât aceasta să

nu se vadă.

- se acordă 5 puncte pentru fiecare aterizare corectă şi se adaugă

câte 1 punct pentru fiecare secundă de menţinere a echilibrului

static

- se pot obţine maxim 10 puncte la fiecare semn sau un total de

100 de puncte pentru traseul complet

- subiectul are voie să se reechilibreze, încercând să menţină

echilibrul pentru 5 secunde după ce a aterizat corect.

- Materiale: cronometru, 11 semne 2,54 x 2 cm şi o bandă metrică



➢ Simţul ritmului: se apreciează după

aptitudinea de a reproduce secvenţe şi structuri

ritmice date de experimentator. Reproducerea

se cere să fie făcută imediat sau la un interval

mai mare de timp, fie sub formă sonoră, fie sub

forma unor mişcări corporale de o anumită

complexitate.



➢ Coordonarea membrelor: se evaluează cu
aparate frecvent utilizate în investigaţiile
psihologice.

• Pantografele coordinografele    (pentru    
coordonarea membrelor, cu control vizual);

• "strungul" de disociere a mişcărilor (pentru probele 
de ambidextrie);

• prin precizia şi cursivitatea desenului în oglindă şi 
prin aruncarea mingii de oină la ţintă (pentru 
coordanarea ochi - mână);

• prin trimiterea mingii prin voleibolare într-un 
dreptunghi desenat pe o suprafaţă verticală şi prin 
conducerea mingii printre jaloane (pentru 
coordonarea ochi-picior).



• Coordonarea generală a corpului se măsoară cu

proba Matorin ce constă din efectuarea unei

sărituri în jurul axei corpului, (pe verticală),

pentru realizarea unei rotaţii cât mai ample.

- Săritura se face spre dreapta, spre stânga, fie

alternativ, după preferinţa examinatorului.

- Se înregistrează valorile fiecărei variante şi suma

celor 2 rotaţii

- Măsurarea se face în grade sexagesimale cu

ajutorul busolei, întrucât subiectul nu aterizează

exact pe locul de unde a plecat.



➢ Lateralitatea şi ambidextria

• se evaluează, în laborator, prin probe de sortare

şi montaj de piese, cu ambele mâini, iar pe

teren, prin executarea de acte sau acţiuni

motrice selecţionate special pentru folosirea

mâinii ori a piciorului sau a ambelor, de aceeaşi

parte sau de părţi diferite.



➢ Agilitatea

• include acurateţea şi viteza schimbării de direcţie

a corpului sau a membrelor pe timpul mişcării;

• aceasta se măsoară cu ajutorul unor probe în

care executantul trece rapid prin diferite poziţii,

urmate de păşiri prin diverse spaţii marcate, prin

deplasări de diferite tipuri executate contratimp;



• Pentru măsurarea agilităţii întregului corp se folosesc

probe:

- “ghemuit – întins- stând” în 10 sec. şi “păşirea

laterală” pe linii distanţate paralel la 1,20 m, timp de

20 de secunde(se numără execuţiile).

- alergare şerpuită sau alergare cu păşire în cercuri

desenate pe teren sau cu păşire în interiorul unor

anvelope (se cronometrează timpul de parcurgere a

traseului)

- navetă 10 x 5 m



➢ Abilitatea

- Testul lui Cozens: este utilizat pentru testarea
abilităţii atletice generale.

• Probele care compun testul sînt următoarele :
flotări în braţe la paralele; aruncarea mingii de
baseball (oină) la distanţă, lovirea mingii de
rugby la distanţă; săritura în lungime de pe loc;
din atîrnat la bară, săritură înainte (lansare) la
balans înainte; aproximativ 400 m alergare -(un
sfert de milă) şi cursa cu obstacole (FIG. NR.2).

START



- Proba lui K.H. Grantin şi G.F. Sitikov

• Pe o distanţă de 6 m se desenează mai multe

cercuri cu diametrul de 20 cm, fără a se

respecta o anumită ordine. Se cere subiectului

să parcurgă distanţa prin sărituri în cercurile

goale, în orice ordine. Se cronometrează timpul

de parcurgere şi numărul de erori (omiterea

unui cerc sau călcarea conturului).



- Testul “în pătrat”

• Se trasează pe sol un pătrat cu latura de 90 cm

care se împarte în pătrăţele de 30 cm

(9 pătrăţele), după care se mai trasează două de

aceeaşi dimensiune pe laturi opuse. Se cere

subiectului ca din pătratul “0" să execute,

conform numerotării, sărituri pe ambele picioare,

cît mai rapid, în pătrăţelele respective, fără să

omită un pătrăţel sau să calce liniile

despărţitoare. Se cronometrează timpul de

larcurgere şi se înregistrează numărul erorilor.



➢ Îndemânare

• Testul de îndemânare al lui Newton

- se compune din trei probe: săritura în
lungime de pe loc, deplasare pe o
prăjină sprijinită paralel cu solul, la o
înălţime de aproximativ 1,25 metri şi
alergare peste 10 garduri.



Testul lui Scott

• Din poziţia culcat pe spate cu picioarele întinse,

atingând linia de start cu călcâiele, executantul se

ridică la semnal şi parcurge în alergare distanţa până la

primul spaţiu trasat pe sol, apoi până la al doilea şi al

treilea.

• De la ultimul spaţiu aleargă până la un fanion pe care

îl ocoleşte, aleargă oblic încă 4 metri până la un

obstacol înalt de un metru pe sub care trece,

• Apoi aleargă de 5 ori (naveta) între două linii trasate la

4,50 metri una de alta.

• Se cronometrează timpul în care a fost parcurs întregul

traseu.



“Proba” de abilitate motrică a lui Barrow.

• Se execută în sală şi cuprinde: săritură
în lungime de pe loc; aruncarea mingii
medicinale şi o cursă în zig-zag. Pentru
ultima probă se pleacă de la semnalul
“start”. Reperele pot fi obstacole mai
înalte, scaune chiar, situate la distanţe
de 10 m. şi 15 m.



8. Evaluarea mobilității articulare
– supleţe (flexibilitate) 



Definiţii

• Supleţea sau flexibilitatea este "capacitatea
individului de a putea executa mişcări cu
mare amplitudine, din una sau mai multe
articulaţii"; "ea este o capacitate motrică
condiţionată, în parte, de capacitatea de
coordonare (J. Weineck, 1992).



• R. Manno (1992) încadrează supleţea în 

grupa capacităţilor motrice "intermediare", 

respectiv între capacităţile condiţionale (forţă, 

viteză, rezistenţă) şi capacităţile coordinative.



• Supleţea se referă la două componente ale
aparatului locomotor:

• articulaţii - în raport cu ele, vorbim despre
supleţe sau mobilitate articulară;

• muşchi, tendoane, ligamente - în acest
caz,vorbim despre capacitate de întindere.



Tipuri de supleţe

• R. Manno (1992), ca de altfel mulţi alţi
specialişti, consideră că există trei tipuri de
supleţe:

• supleţea activă: datorată acţiunii muşchilor
care se destind, ceea ce semnifică
amplitudinea maximă a unei articulaţii;

• supleţea pasivă: datorată fie acţiunii
inertei sau gravitaţiei corpului, fie
acţiunii unui partener sau aparat;

• supleţea mixtă: determinată de
interacţiunea, sub diferite forme, dintre
supleţea activă şi supleţea pasivă.



• "Mobilitatea articulară şi capacitatea de
întindere sunt subcategorii ale supleţei"
(Frey, 1977).

• Mobilitatea se asociază cu o bună
performanţă fizică, cu mişcările coordonate,
cu un aparat locomotor bine dezvoltat



• Mobilitatea se exprimă în grade, întrucât

mişcările segmentelor aparatului locomotor

realizează unghiuri diferite între ele.

• Structura şi tipul articulaţiilor condiţionează

natura mişcărilor ce pot fi efectuate, iar

amplitudinea depinde, în principal, de

calitatea ligamentelor, tendoanelor şi

muşchilor.



Evaluarea mobilităţii

• goniometria.

• Pentru evaluarea mobilităţii se folosesc 
următoarele aparate:

• goniometrul;

• goniometrul semicircular;

• goniometrul cu braţe extinse şi nivelă de 
alcool;

• goniometrul cu braţ lung;

• electrogoniometrul.



Teste de mobilitate

1. Evaluarea mobilităţii complexe a muşchilor
trunchiului (coloana vertebrală) şi ai
picioarelor (muşchii posteriori ai coapsei,
ischiojambier şi muşchii pulpei, triceps
sural)

• Testul de flexare a trunchiului în faţă.

Execuţie: Se stă la marginea unei bănci şi se
îndoaie trunchiul înainte (genunchii întinşi)

Se măsoară distanţa de la vârful picioarelor la
vârful degetelor.



2. Evaluarea  mobilităţii combinate a coloanei 

vertebrale şi a articulaţiilor şoldurilor

• se măsoară capacitatatea de flexare a coloanei 

vertebrale, articulaţiei şoldului şi a musculaturii 

trunchiului şi picioarelor

• execuţie: din sezând depărtat, îndoirea trunchiului

• se măsoară distanţa dintre trunchi şi sol



3. Evaluarea gradului de 

depărtare a picioarelor

• Execuţie: din sezând depărtat, trunchiul
drept, extensie activă a picioarelor către
exterior.

• Măsurăm unghiul de depărtare al
picioarelor

• Permite măsurarea forţei aductorilor.



4. Evaluarea mobilităţii 
laterale a trunchiului

• Execuţie: îndoirea trunchiului lateral

• Se măsoară distanţa pe care o parcurg
vârfurile degetelor din poziţia verticală
până în poziţia de îndoire (cm)

• Testul se aplică pe ambele părţi



5. Evaluarea capacităţii de torsiune a 
coloanei vertebrale

• Execuţie: torsiunea laterală a trunchiului

• Măsurăm unghiul de rotaţie al coloanei 
vertebrale (indicat în gadre.).



6. Evaluarea mobilităţii 
specifice şoldului

• Execuţie: mare depărtare laterală

• Măsurăm ditanţa dintre pubis şi sol

• Execuţie: mare depărtare longitudinală

• Măsurăm distanţa dintre pubis şi sol



7. Evaluarea mobilităţii articulaţei 
umărului

• Execuţie: ridicarea braţelor întinse sus

• Măsurăm distanţa între mâini (cm)



1.coeficientul global funcţional de mobilitate (p. 86)

2. testul   separării   degetelor   (test   indirect  

pentru   mobilitatea coloanei vertebrale) (M. 

Cordun,p. 90);

3. testul lui Schober sau distanţa degete-sol (pentru 

mobilitatea coloanei vertebrale) (M. Cordun,, p. 

90);

Alte teste

M. Cordun   - Kinetologie medicală, Bucureşti,
Editura Axa,199 p. 86);



9. FITNESS - UL



Definiţii

• "Fitness-ul reprezintă o sinteză a capacităţii de

mişcare" (A. Dragnea şi A. Bota, 1999).

• "Fitness-ul este capacitatea întregului corp şi a

sistemelor acestuia de a răspunde eficient tot

timpul" (C. Corbin şi R. Lindsey, 1985).

• Fitness-ul fizic, aflat în relaţie cu starea de

sănătate, are în componenţă următoarele

elemente: rezistenţa cardiorespiratorie, forţa

musculară, mobilitatea şi compoziţia corporală.



• M. Epuran (2005) consideră că fitness-ul este sinonim cu condiţia

fizică.

• C. Ulrich (2000) o defineşte pe aceasta din urmă astfel: "condiţia

fizică (physical fitness) este capacitatea corpului omenesc de a

funcţiona cu vigoare şi vioiciune, fără oboseală exagerată, cu

suficientă energie pentru a se angaja în activităţi de timp liber şi

pentru a preîntâmpina stresul fizic; puterea musculară, anduranţa,

deplinătatea cardiovasculară şi vioiciunea sunt semne vizibile ale

condiţiei fizice".



• Fitness sportiv: sport relativ nou cu o

dezvoltare rapidă

• Fitness general: caracterizează nivelul

de adaptare la solicitările vieţii

profesionale şi sociale ca atribut al

calităţii vieţii



Componentele fitness-ului

• Capacitatea aerobă (fitness aerobic)

• Puterea şi anduranţa musculară

• Flexibilitatea

• Compoziţia corporală – procentul de ţesut adipos

• Nutriţia – cantitatea de alimente şi adaosuri

consumate într-o perioada de 5-7 zile, pentru

menţinerea masei corporale (după Epuran 2005)



Fitness-ul fizic - 2 componente

1. Fitness-ul fizic relativ la sănătate:

- Anduranţă cardio-respiratorie

- Anduranţă musculară

- Putere musculară

- Compoziţia corporală

- Flexibilitate



2. Fitness-ul fizic relativ la abilităţi

- Agilitate

- Echilibru

- Coordonare

- Viteză

- Putere

- Timp de reacţie



Teste pentru evaluarea 
fitness-ului

• Teste sau probe cuprinse în diferite genuri de
baterii de teste pentru anumiţi subiecţi

• H Barrow şi R. McGee: testul pentru fitness-
ul fizic New York, itemii pentru fitness-ul fizic
ai lui Glover pentru elevii din ciclul primar,
bateria de teste de fitness pentru vârstnici,
etc.

• Teste pentru determinarea potenţialului
biomotric al elevilor din clasele 5-8, 9-12,
!982-1983;



• Asociaţia Americană pentru Sănătate, Educaţie Fizică şi Recreaţie

(1976) – tineret – probe: tracţiuni în braţe, ridicarea trunchiului cu

picioarele îndoite (60 sec.), alergare suveică, săritura în lungime de

pe loc, alergare 50 yarzi, 600 yarzi, alergare 9 minute sau o milă

(1.609 m)

• Centrul de Cercetări pe Probleme de Sport din România – cercetare

– “potenţialul biomotric al populaţiei şcolare” – începând cu 1969 –

peste 25.000 de elevi: înălţime, bust, greutate perimetrul toracic în

insp. Şi exp., forţa şi rezistenţa musculaturii abdominale, forţa şi

rezistenţa musculaturii spatelui, forţa şi rezistenţa flexorilor şi

extensorilor scapulo-humerali, mobilitatea coloanei vertebrale şi a

articulaţiei coxo-femurale, detenta verticală, viteza de alergare,

îndemânarea generală, rezistenţa cardiorespiratorie, forţa explozivă a

braţului.



Măsurarea eficienţei efs:

•Sistemul naţional de selecţie - 1976

• Sistemul unitar de verificare şi apreciere (S.U.V.A.) - 1973

• Sistemul unic de verificare, apreciere şi dezvoltare (S.U.V.A.D.) 

– 1986

- Probe pentru măsurarea calităţilor motrice

- Probe pentru verificarea pregătirii tehnice în anumite sporturi

- cerinţe de practicare aplicativă şi de masă a exerciţiilor fizice



• Federaţia Internaţională de Educaţie Fizică a propus

următoarele probe: alergare 50 m, lungime de pe loc,

aruncarea mingii de oină, alergare de rezistenţă,

tracţiuni în braţe sau menţinere în atârnare-îndoit,

suveică, ridicarea trunchiului din culcat pe spate – 30

sec., mobilitatea coxo-femurală în flexie



Bateria de TESTE EUROFIT

• Iniţiat pe plan european de unificare a probelor de

evaluare a capacităţii motrice a tineretului

• Handbook for the EUROFIT Test: ” sistemul reprezintă

o baterie de teste simplă şi practică, bazate pe teste

viabile, având un raport cost – eficacitate excelent,

înscriindu-se astfel, în cerinţele exprimate de Comitetul

pentru Dezvoltarea Sportului al Consiliului Europei.

• 1977 – 1992: testele au fost premanent testate şi

înbunătăţite



• 6 măsurători antropometrice: 

greutate, înălţime, 4 plici ţesut adipos

• 8 teste motrice

• 2 teste de anduranţă cardio-

respiratorie



Ordinea de administrare a testelor

1. Testul de echilibru Flamingo

2. Atinge plăcile

3. Flexia trunchiului înainte din aşezat

4. Săritura în lungime fără elan

5. Dinamometrie manuală

6. Ridicări de trunchi din poziţia aşezat

7. Menţinut atârnat

8. Cursa navetă 10x5 metri

9. Testul pe bicicletă ergonomică

10. Testul “cursă navetă”



MATERIALE NECESARE

• Un suport de echilibru de 50 cm lungime, 4 cm

înălţime şi 3 cm lăţime - pentru testarea

echilibrului;

• O masă cu înălţime reglabilă, dintr-o placă de

120 cmx40 cm cu zone clar delimitate (un

dreptunghi aşezat central de 10cmx20cm şi două

discuri laterale cu diametrul de 20 cm – testul de

coordonare şi viteză “Atinge plăcile”



• O placă cu lăţimea de 45 cm şi lungimea de 55cm, prevăzută cu

dispozitiv de prindere pentru a se monta la capătul unei bănci de

gimnastică, pe care s-a aplicat o bandă gradată de la 0 la 50 cm -

pentru măsurarea mobilităţii coxo-femurale;

• Dinamometru pentru testul de măsurare a forţei flexorilor;

• Un suport ce poate fi atârnat pe spalier cu o bară de 2,5cm în

diametru pentru testul de menţinere în poziţia atârnat;

• Un casetofon şi o bandă sonoră special înregistrată - pentru

desfăşurarea testului de rezistenţă, maximal şi progresiv, pe 20m;



•Un cântar medicinal verificat - pentru măsurarea greutăţii

subiecţilor;

•Un staturometru, pentru înregistrarea înălţimii subiecţilor;

•Un compas de tip Harpenden (sau Holtain), cu presiune

constantă de lOg/mm, executată pe suprafeţele capetelor la

cele două deschideri – pentru măsurarea plicilor.

• O bicicletă ergometrică, cu frânare mecanică prin curea cu

dispozitiv care oferă posibilitatea reglării greutăţilor şi contor

pentru înregistrarea numărului de turaţii pe minut (60

ture/min)- pentru testul de rezistenţă

cardio-vasculară (CT/170)



• Alte materiale: stetoscop, cronometre, ruletă, benzi

pentru măsurat, fişe de înregistrare a rezultatelor testului

CT/170, fişe individuale cu date de identificare şi rezultate

la teste, etc.
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