
ТЕСТ СПЕЦИФИЧНИХ МОТОРИЧКИХ 

СПОСОБНОСТИ СА ЛОПТОМ 

Тестом се процењује ниво координационих способности са лоптом.  Тест се полаже са више 

различитих лопти (фудбалска, кошаркашка, одбојкашка и рукометна) у зависности од поставке задатака 

у самом полигону. Тест је у виду ПОЛИГОНА са врстом, бројем и редоследом задатака који нису 

познати до самог полагања. Дат је само шири програм задатака и елемената који ће бити примењени, 

тако да кандитат може да их у току индивидуалне или организоване припреме пробају или увежбају.  

Кандитат мора правилно да изврши све задатке за што краће време, са неограниченим бројем покушаја 

за сваки задатак. Укупно време за савладавање полигона је ограничено. У случају да у току извођења 

предвиђено време истекне кандидат се зауставља и уписује му се нула (0) бодова. Бодовање се врши на 

основу стандардизованог одступања од просечног резултата.  

ОПИС ЗАДАТАКА:  

ЗАДАТАК 1.  Кандидат на удаљености не мањој од 2 м, више пута (највише 4 пута) без прекида, одбија 

лопту од површине на зиду, величине 1,5 x 1,5 м, чији се центар налази на висини 2 м од тла. Одбијање 

се може изводити прстима, дланом или бридом једне или обе руке. У случају хватања или пада лопте на 

тло кандидат има право на поновне покушаје. Лопта: одбојкашка.  

ЗАДАТАК 2.  Кандидат на удаљености не мањој од 2 м, више пута (највише 4 пута) десном и више пута 

(највише 4 пута) левом руком, без прекида, одбија лопту и амортизује на длан исте руке, од површине 

на зиду величине 1,5 x 1,5 м, чији се центар налази на висини 2 м од тла. Лопта: рукометна.  

ЗАДАТАК 3. Кандидат на удаљености не мањој од 2 м, 4 пута наизменично десном и левом руком, без 

прекида, одбија лопту и амортизује на длан, од површине на зиду величине 1,5 x 1,5 м, чији се центар 

налази на висини 2 м од тла. Лопта: рукометна.  

ЗАДАТАК 4. Кандидат одбија лопту од зида (дефинише се број понавлјанја) јачом руком (изнад висине 

рамена) и хвата је оберучно (на удаљености не мањој од 4 м - мушкарци и 3 м - девојке) и слабијом 

руком, без пада лопте на тло. Лопта: рукометна.  

ЗАДАТАК 5. Кандидат одбија лопту од зида по 2 пута двема рукама са стране, у висини кука и хвата је 

оберучно (на удаљености не мањој од 3 м) , без пада лопте на тло. Лопта: рукометна, кошаркашка.  

ЗАДАТАК 6. Кандидат на удаљености не мањој од 3 м од зида баца лопту јачом руком (изнад висине 

рамена), врши окрет за 360q око уздужне осе, у произвољну страну и хвата одбијену лопту без њеног 

претходног пада на тло. Лопта: рукометна, кошаркашка.  

ЗАДАТАК 7. Кандидат на удаљености не мањој од 3 м од зида баца лопту једном руком (изнад висине 

рамена), врши окрет за 360q око уздужне осе у страну супротну од руке којом баца и хвата одбијену 

лопту без њеног претходног пада на тло. Задатак се врши по једанпут обема рукама. Лопта: рукометна, 

кошаркашка.  

ЗАДАТАК 8. Кандидат на удаљености не мањој од 3 м од зида баца лопту јачом руком (изнад висине 

рамена), врши окрет за 360 степени око уздужне осе, у произвољну страну и хвата одбијену лопту у 

скоку, без њеног претходног пада на тло. Лопта: рукометна, кошаркашка.  



ЗАДАТАК 9. Кандидат стоји испред 3 струњаче, постављене по ширини, избацује лопту високо испред 

себе (произвољним начином), изводи колут напред и хвата лопту у ставу, чучњу или почучњу (без 

упирања руком или лоптом о тло), пре њеног пада на тле - струњачу. Лопта: рукометна, кошаркашка, 

одбојкашка.  

ЗАДАТАК 10. Кандидат стоји испред 3 струњаче, постављене по ширини, одбија лопту од зид  

(произвољним начином), изводи колут напред и хвата лопту у ставу, чучњу или почучњу (без упирања 

руком или лоптом о тло), пре њеног пада на тло - струњачу. Лопта: рукометна, кошаркашка, одбојкашка.  

ЗАДАТАК 11. Кандидат леже и на леђима на струњачи, избацује лопту обема рукама са груди, врши 

ротацију око уздужне осе за 360 степени (котрљање) у произвољну страну и хвата лопту у лежећем или 

седећем положају (без подизања и премештања тела). Лопта: рукометна, кошаркашка, одбојкашка..  

ЗАДАТАК 12. Кретање између два сталка (са размаком од 3 м,), са по најмање једним одбијањем лопте 

од тла, слабијом и јачом руком и оберучним хватањем лопте. У случају губитка контроле над лоптом 

кандидат мора поновити задатак започињањем од првог сталка. Лопта: рукометна, кошаркашка  

ЗАДАТАК 13. Кретање између два сталка (са размаком од 3 м,), са вођењем лопте руком даљом од 

сталка. У случају губитка контроле над лоптом кандидат мора поновити задатак започињањем од првог 

сталка. Лопта: рукометна, кошаркашка  

ЗАДАТАК 14. Шут на гол произвољном руком (изнад висине рамена), са земље или у скоку, са 

постизањем гола, без претходног дотика лопте о тло, мушкарци са удаљености - 9м, девојке - 7м. Лопта: 

рукометна.  

ЗАДАТАК 15. Држећи лопту испред себе, кандидат је двема рукама избацује изнад главе и хвата иза 

леђа и одмах заручењем обема рукама избацује преко главе и хвата испред себе. Лопта: рукометна, 

кошаркашка, одбојкашка.  

ЗАДАТАК 16. Држећи лопту иза леђа обема рукама, кандидат је са обе рукеизбацује кроз заручење 

изнад главе и хвата оберучно иза леђа у истом почетном положају. Лопта: рукометна, кошаркашка, 

одбојкашка.  

ЗАДАТАК 17. Кандидат стоји испред зида на удаљености не мањој од 2 м. Држећи лопту иза леђа обема 

рукама, благим претклоном и заручењем врши избачај лопте преко главе и одбијену од зида поново 

хвата оберучно у заручењу. Лопта: рукометна, кошаркашка, одбојкашка.  

ЗАДАТАК 18. Кандидат држи лопту иза леђа обема рукама и заручењем врши избачај лопте преко главе. 

Пре него што лопта падне на тло или после највише једног одскока врши "штоповање" (заустављање) 

лопте са унутрашњим површинама стопала или потколеница. Лопта: фудбалска.  

ЗАДАТАК 19. Кандидат са удаљености не мање, мушкарци 4 м, девојке 3 м од зида, баца и хвата 

одбијену лопту двема рукама са груди, 3 пута (без пада лопте на тло). Лопта: рукометна, кошаркашка.  

ЗАДАТАК 20. Кандидат са удаљености не мање, мушкарци 4 м, девојке 3 м од зида, баца лопту 

оберучно са груди и хвата одбијену лопту двема рукама, после окрета за 360q око уздужне осе у једну, 

па у другу страну (без пада лопте на тло). Лопта: рукометна, кошаркашка.  



ЗАДАТАК 21. Кандидат води лопту једном руком по тлу, са најмање 5 (пет) одбијања лопте у означеном 

простору ширине 50 цм и дужине 5 м. Започињање вођења се мора обавити на почетку, а завршити на 

крају означеног простора. У случају губитка контроле над лоптом кандидат започиње вођење од почетка 

означеног простора. Лопта: рукометна, кошаркашка.  

ЗАДАТАК 22. Кандидат води лопту наизменично једном, па другом руком по тлу, са најмање 8 (осам) 

одбијања лопте у означеном простору ширине 1 м и дужине 5 м. Започињање вођења се мора обавити на  

почетку, а завршити на крају означеног простора. У случају губитка контроле над лоптом кандидат 

започиње вођење од почетка означеног простора. Лопта: рукометна, кошаркашка.  

ЗАДАТАК 23. Кандидат води две лопте истовремено по тлу, са најмање 5 (пет) одбијања лопте сваком 

руком, у означеном простору дужине 5 м. Започињање вођења се мора обавити на почетку, а завршити 

на крају означеног простора. У случају губитка контроле над лоптом кандидат започиње вођење од 

почетка означеног простора. Лопта: рукометна, кошаркашка.  

ЗАДАТАК 24. Кандидат у позицији испод коша одбија лопту од табле двема рукама изнад главе и хвата 

је у скоку (појединачно или повезано), 4 (четири) пута. Лопта: кошаркашка.  

ЗАДАТАК 25. Котрљање 1-3 лопте по тлу, истовремено или наизменично, једном или обема рукама, 

крећући се ходом унапред или уназад. Лопта: рукометна, кошаркашка. 

 

НАПОМЕНА: Приликом полагања моторичких тестова 

дозвољена је употреба искључиво спортске опреме. 


