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СПОРТСКИ КАРТОН ЗА ИСТРАЖУВАЧКА РАБОТА 
 

Име и презиме: 
 

ССОУ “                                                           “  од Велес Клас: 

Дата на раѓање: 
 

Дата на мерење Дата на мерење Дата на мерење  

 

ЛОНГИТУДИНАЛНА  ДИМЕНЗИОНАЛНОСТ 

Висина на тело (АВИС) 

 

   

Должина на нозе(АДНО) 

 

   

Должина на раце (АДРА) 

 

   

ТРАНСВЕРЗАЛНА  ДИМЕНЗИОНАЛНОСТ 

Ширина на рамена (АШРА) 

 

 

 

 

 

 

 

Дијаметар на лакт (АДЛА)  

 

 

 

 

 

Ширина на карлица (АШКАР)  

 

 

 

 

 

ВОЛУМЕН И МАСА НА ТЕЛО  

Тежина на тело (АТЕЖ) 

 

   

Обем на граден кош (АОГК) 

 

   

Обем на  надлакт (АОНЛ) 

 

   

ПОТКОЖНО МАСТНО ТКАЕЊЕ 

Кожна фалта на грб (АКФГ) 

 

   

Кожна фалта на мев (АКФМ) 

 

   

Кожна фалта на надлактица (АКФН) 

 

   

ПОДВИЖНОСТ 

Извртување на палка (МИПАЛ) 

 

   

Длабок претклон (МДПК) 

 

   

Разножување од лежека положба на грб 

(МРЛЕЖ) 
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СИЛА 

Кревање  на трупот од лежење на грб 

(МКТГ) 

 

 

  

Кревање на грб од лежење на мев (МКТВ)            

 

  

Издржување во вис во згиб (МИВИС)  

 

  

АГИЛНОСТ 

Хексагон тест  (МТХЕ) 

 

   

Илиноис тест (МТИЛ) 

 

   

Тест  9-6-3-6-9 (МТ96369) 

 

   

СЕГМЕНТАРНА БРЗИНА 

Тапинг со рака (МТРА)  

 

  

Тапинг со нога (МТНО)  

 

  

КООРДИНАЦИЈА И РИТАМ    

Удирање на раце и нозе во аголна 

просторија  (МТРН) 

   

Поскоци во 4 квадрати (МТ4КВ) 

 

   

 

 

Забелешка: 
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ОПИС НА ТЕСТОВИ 

 

 

Лонгитудинална димензионалност 
 

• ВИСИНА (ДОЛЖИНА) НА ТЕЛОТО (АВИС) 

Се мери со антропометар според Мартин. При мерењето 

испитаничката е боса и во долна облека, стои во исправена положба на 

цврста водорамна подлога. Главата на испитаничката зазема таква положба 

во која франкфуртската рамнина е хоризонтална. Испита-ничката го 

исправа грбот а стапалата ги составува. Испитувачот стои од левата страна 

на испитаникот и контролира дали антропометарот е поставен непосредно 

по должината на задната страна на телото и вертикално, потоа го спушта 

неталниот лизгачки прстен така што хоризонталната пречка се поставува 

на темето на испитаничката. Тогаш се чита резултатот на скалата во висина 

на горната ивица на троаголниот отвор на лизгачкиот прстен. Резултатот се 

чита со точност од 0,1 см. 

 

 

• ДОЛЖИНА НА НОЗЕТЕ (АДНО) 

Должината на нозете се мери со антропометар според Мартин. При мерењето 

испитаничката е боса и во долна облека, стои во исправена положба со составени стапала на 

цврста водоравна подлога. Врвот на антропометарот се поставува на левата предна - горна 

бедрена кривина (spina iliaka an-terior superior) и се чита нејзината должина од подот, со 

точност од 0,1см. 

  

 

• ДОЛЖИНА НА РАЦЕТЕ (АДРА) 

Должината на рацете се мери со скратен 

антропометар според Мартин. При мерењето испитаничката 

стои во исправена положба а левата рака ја испружува во 

страна со дланката свртена кон долу. Испитувачот го 

поставува едниот крак од антропометарот на надворешниот 

дел на акромионот, а втоирот на врвот на најдолгиот прст 

на раката. Резултатот се чита со точност од 0,1 см. 
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Трансверзална димензионалност 

 
• ШИРИНА НА РАМЕНА (АШРА)  

Ширината на рамениците (биакромиален распон) се мери со калипер (гинеколошки) или 

скратен антропометар според Мартин. При мерењето испитаничката е боса и во долна облека, 

стои во исправена положба со лежерно олабавени раменици. Испитувачот стои позади 

испитаникот и ги поставува врвовите од калиперот на надворешниот дел од акромионите, со 

доволен притисок да се потисне мекото ткиво. Резултатот се чита со точност од 0,1 см. 

 

 

• ДИЈАМЕТАР НА ЛАКТ (АДЛА) 

Дијаметарот на лактот (бикондиларен дијаметар на надлактот) се мери со подвижен 

шестар. При мерењето испитаничката стои во исправена положба а левата рака во лактот е 

свиткана под прав агол. Врвовите од краците на подвижниот шестар се поставуваат на 

внатрешниот и надворешниот епикондилус на надлактицата со доволен притисок да се 

потисне мекото ткиво. Резултатот се чита со точност од 0,1 см. 

 

• ШИРИНА НА КАРЛИЦА (bicristalen raspon) (АШКАР) 

Се мери со скратен антропометар, според Мартин. При мерењето испитаникот е во долна 

облека која е малку спуштена. Испитаникот е во исправена положба со составени пети, рацете 

малку потркренатаи кон напред. Испитувачот стои од задната страна на испитаникот, вровите 

од антропометарот ги поставува на едниот и другиот гребен на карличната коска (на местото 

каде гребените ги пресекува средната линија од пазувите). Притисокот треба да е доволен да го 

потисне мекото ткиво. Резултатот се чита со точност од 0,1 см. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6
 

 

Волумен и маса на тело 

• ТЕЖИНА НА ТЕЛОТО (АТЕЖ) 

Тежината на телото се мери со вага која е поставена на хоризонтална подлога. 

Испитаничката боса и во долна облека застанува на вагата, мирно со исправена положба. Кога 

испитувачот ќе ја измери тежината, резултатот се чита со точност од 0,1 кг. 

 

• ОБЕМ НА ГРАДЕН КОШ (АОГК) 

Средниот обем на градниот кош се мери со метална сантиметарска лента. При мерењето 

испитаникот е во долна облека, стои исправено со рацете спуштени покрај тело. Мерната лента 

се поставува околу градниот кош, вертикално, поминувајќи хоризонтално низ точките на 

поврзување на 3-то и 4-то ребро за градната коска. Резултатот се чита кога градниот кош е во 

средна положба  (при крајот на издишувањето, односно во паузата помеѓу издишувањето и 

вдишувањето). Резултатот се чита со точност од 0,1 см. 

 

• ОБЕМ НА НАДЛАКТ (АОНК) 

Обемот на надлактицата се мери со метална лента. При мерењето испитаникот стои во 

исправена положба, како кога се мери висината на телото со малку раширена рака во  страна за 

да се овозможи ставање на мерната лента на највисокото можно место до пазувната јама. 

Мерната лента е во водорамна положба. Пред читањето на измерената вредност испитаникот ја 

поставува опуштената рака покрај телото . Резултатот се чита со точност 0,1 см. 

 

 

ПОТКОЖНО МАСНО ТКАЕЊЕ 
 

• КОЖНА ФАЛТА НА ГРБ (АКФГ) 

Кожната фалта на грбот се мери со калипер. При мерењето 

испитаничката треба да биде во долна облека, во исправена положба со 

рацете лежерно олабавени покрај телото. Испитувачот стои позади 

испитаничката и со палецот и показалецот накосо да ја подигнува 

кожната фалта непосредно испод долната ивица на лопатката, пазејќи да 

не го опфати мускулното ткиво со врвовите на калиперот ја опфаќа 

фалтата (притисокот со краците од калиперот врз кожата треба да биде 

10 гр./мм2) и го чита резултатот со точност од 0,1 см) и го чита 

резултатот со точност од 0,1 см. Мерењето се врши 3 пати, а како 

конечна оцена се зема средната вредност. 
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• КОЖНА ФАЛТА НА МЕВ (АКФМ) 

Кожната фалта на мевот се мери со калипер. Испитаничката стои 

во исправена положба со лежерно спуштени раце покрај телото, со 

олабавена мускулатура на стомакот. Испитувачот со палецот и 

показалецот во водорамна положба ја опфаќа диплата на 5 см во лево од 

нивото на папокот (умбиликусот) внимавајќи да не го зафати и мекото 

ткиво, го поставува калиперот медијално од врвовите на своите прсти и 

при притисок врз диплата од 10 гр./мм2 го чита резултатот, со точност 

од 0,1 см. Мерењето се врши три пати, а како конечна оцена се зема 

средната вредност. 

 

• КОЖНА ФАЛТА НА НАДЛАКТ (АКФН) 

Кожната дипла на надлактот се мери со калипер. При мерењето 

испитаничката стои во исправена положба со лежерно спуштени раце 

покрај телотол. Испитувачот со палецот и показалецот ја опфаќа диплата 

по должина од задната страна (над м. трицепс) над левата подлактица, 

на местото кое одговара на средината помеѓу акромионот и 

олекранонот, внимавајќи да не го зафати мускулното ткиво и со 

врвовите од калиперот ја опфаќа кожната дипла пониско од своите 

прсти и при притисок од 10 гр./мм2 го чита резултатот со точност од 0,1 

см. Мерењето се врши три пати а како конечна оцена се зема средната 

вредност. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Поставување на калиперот при мерењето во сите три теста 
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ПОДВИЖНОСТ 

 
• ИЗВРТУВАЊЕ СО ПАЛКА (МИПАЛ) 

Инструменти: Палица со должина од 

150 см. и дебелина 3 см; не едн крај од 

местото каде се дрзи палката со дланката се 

поставува прстен со висина од 1 см., кројачки 

метар кој е вдлабен во палката и залепен. 

Нултата точка почнува од граничникот.  

Задача: Испитаникот стои во 

исправена положба, со малку раширени 

стапала. Палката ја држи пред себе, со едната 

рака до крајот, така што се потпира на 

грничниот прстен, а со другата рака до неа. Ја 

подига палката пред себе, кон горе и преку глава, односно врши ивртување во зглобовите на 

рамената, со тоа што едната рака цело време е фиксирана а другата се поместува, лизга по 

палката. Испитаникот настојува да го изведе извртувањето со што помала раздалеченост 

помеѓу рацете. 

Оценување:  Се мери далечинната на дофатот помеѓу двете раце на палката  во см. Се 

изведуваат две проби. Се впишува подобриот резултат. 

Напомена: Извртувањето треба да се изведе со двете раце истовремено, а не со едната па 

другата палка. Исто така испуштањето на плаката и повторното прифаќање е грешка. 

  

 

• ДЛАБОК ПРЕТКЛОН НА КЛУПА (МДПК) 

Реквизити: Клупа висока 40 см, метар со должина од 80 см 

поделен на сантиметри. Метарот треба да биде прицврстен за клупата, 

почетокот - нулта точката треба да биде на врвот на метарот а крајот 

на подот. 

Задача: Испитаникот стои на клупата токмуножно, со 

стапалата ја допира ивицата на клупата каде е зацврстен метарот, а 

рацете се во узрачење, дланките една преку друга. Од оваа положба 

испи-таникот почнува да се спушта во длабок претклон, поставувајќи 

ги дланките на метарот и ја задржува крајната положба заради 

читање на резултатот. 

Оценување: Се оценува длабочината на дофатот исчитана во 

сантиметри со точност од 0,5 см. Испитаникот има право на две из-

ведби. Се впишува подобриот резултат. 

Напомена: За време на изведувањето на задачата испитаникот треба да биде бос и да не ги 

свиткува нозете во колената. 

• РАЗНОЖУВАЊЕ ОД ЛЕЖЕЧКА ПОЛОЖБА НА ГРБ (МРЛЕЖ) 
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Инструменти: агломер кој се користи во тестовите за 

процена на флексибилноста на долните екстремитети. 

Задача: испитаникот без обувки, лежи на грб, со лицето 

свртен кон агломерот, нозете се подигнати во предножување и 

поставени на ѕид, така што средината на телото треба да се 

поклопува со оската на ротацијата на агломерот. На одреден 

знак испитаникот максимално ги раширува нозете (разножува). 

Крајната положба се задржува заради читање на резултатот. 

Оценување: се оценува зафатот на аголот што го 

формираат двете нозе. Се изведуваат две мерења а се впишува 

подобриот резултат. Одморот меѓу двете мерења е 10 сек. 

Напомена: при изведувањето на тестот нозете не треба 

да се виткаат во колената, стапалата се испружени. 

 

 

 

СИЛА 

 

• КРЕВАЊЕ НА ТРУПОТ ОД ЛЕЖЕЧКА ПОЛОЖБА НА ГРБ (МКТГ) 

Реквизити: штоперица. 

Задача: Испитаникот е во лежечка положба 

на грб, рацете поставени позади тилот, лактовите 

во страна. Нозете се испружени а стапалата 

фиксирани од партнерот. Испитаникот изведува 

кревање на трупот до исправена положба и 

повторно легнува на грб. За време од 20 секунди 

треба да изведе што поголем број на циклуси на 

движења. Оценување: Се оценува бројот на 

правилно изведени кревања на трупот за време од 

20 секунди. 
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• КРЕВАЊЕ НА ТРУПОТ ОД ЛЕЖЕЧКА ПОЛОЖБА НА МЕВ (МКТМ) 

Реквизити: штоперица 

Задача: Испитаникот е во лежечка положба на 

мев, рацете се поставени позади типот, лактовите во 

страна. Нозете се испружени а стапалата фиксирани 

од партнерот. Испитаникот изведува кревање на 

трупот кон назад се додека не ја допре палицата со 

лактите која е поставена вертикално зад 

испитаникот а ја придржува совежбач. За време од 20 

секунди треба да се изведат што поголем број на 

подигнувања на трупот кон назад. Оценување: Се 

оценува бројот на правилно изведените подигнувања 

на трупот кон назад, за време од 20 секунди.  

 

 

 

• ИЗДРЖУВАЊЕ НА ВИС СО ЗГРЧЕНИ РАЦЕ (МИВИС) 

 Инструменти: Вратило, стоперка со 1/10 сек. 

 Задача: Испитаникот во положба на потхват со свиткани раце, 

така што брадата му е во висина на пречката,  виси што подолго на 

вратилото. 

 Оценување: Издржувањето во оваа положба се мери во секунди 

со заокружување до 0,5 сек. повисок резултат, испод понизок резултат. 

Испитаникот треба да ја задржи оваа положба што подолго време. 

Стоперката се запира кога брадата ќе се спушти испод горната ивица на 

пречката. Напомена: Мерачот стои на столица, така што лицето му е во 

висина на пречката. Тој мора за цело време да го бодри испитаникот за 

да може што подолго да се задржи во опишаната положба. Во почетната положба испитаникот 

доаѓа со помош. 
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АГИЛНОСТ 

• ХЕКСАГОН ТЕСТ (МТХЕ) 

Испитаникот стои на површина на која што е исцртан 

шестоаголник. Секоја страна е одбележана со буквите A, B, C, D, E, E 

и  F (утврдени полиња). Испитаникот стои на средината на позиција 

А. Реализацијата на овој тест започнува со команда старт, каде што 

испитаникот почнува со споени нозе да ја поминува линијата, а 

воедно и да се враќа назад во шестоаголникот. Испитаникот 

постојано прави влез и излез од сите позиции на од A до F. 

Испитаникот го завршува тестот со реализација на два циклуса на 

влез и излез кај сите полиња.  

Движењето во шестоаголникот е во насока на часовникот. 

После пауза од 5 минути следи нова серија. За испитаници до 12 години една страна на 

шестоаголникот треба да е 50 см., а додека за испитаници над оваа возраст – 24 инчи (60,5 см). 

 

Целта на овој тест: тестирање на способност за брзо движење и одржување рамнотежа. 

Опрема која е потребна: мерна лента , креда или лента за обележување земјата, стоперката 

Постапка: Користење на на лента,за  означување на шестоаголна површина на подот. 

Должината на секоја страна треба да биде 24 инчи (60,5 см), а секој агол треба да биде 120 

степени. 

• ИЛИНОИС ТЕСТ (МТИЛ) 

Агилноста, брзината, координацијата се психо-моторни 

способности карактеристични за кинезиолошката едукација и 

за кој  се одвојува големо време во тренажниот процес.  Еден 

од најупотребуваните тестови за проценка на агилноста е 

Илиноис тестот (Illinois Agility Test – Getchell, 1979), овој тест е 

дизајниран да ја процени  способноста  за забрзување и за 

брзо свртување под различен агол и во различна насока.Тој е 

лесен и едноставен за изведба, не е потребно многу 

опрема,  треба да се одбере соодветна подлога (атлетска 

патека, рамна тревната подлога, паркет) соодветни обувки за 

да избегнете нестабилност и лизгање при остр ите завои. 

 

Изведба на тестот 

• 4 конуси (крајни) се поставуваат за да ограничат поле во форма на правоаголник со 

должина 10 метри а ширина 5 метри 

• 4 конуси (внатрешни) се поставуваат по должина на централната линија на 

правоаголното поле на еднаква оддалеченост помеѓу себе од 3,3 метри. 

• Определете кој од страничните крајни конуси ќе биде пункт за старт на тестот 

• Стартот се изведува кога од надворешната страна на стартниот конус испитаникот 

легнува во позиција за склек со главата паралелно поставена со стартниот конус. 

• На даден сигнал, со максимални усилија ја поминува рутата за што пократко време 
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• Тестот се изведува 3 пати со пауза помеѓу изведбата од 3-4 минути,  на крајот се зема 

најдобриот резул 

 

• ТЕСТ 9-6-3-6-9 СО СВРТУВАЊЕ ЗА 180º (МТ96369) 

Намена: се користи за процена на брзината при промена на правецот на движење со 

задолжителна ротација околу оската на телото за 180º.  

Реквизити: терен исцртан со линии на 6, 9, и 12м., опрема - систем на фотоќелии кои имаат 

точност на мерење од 1/10 секунди, во секој 

друг случај се јавуваат грешки. 

Задача: Испитаникот е во положба на висок 

старт на линијата на стартот, свртен со 

лицето кон правецот на трчање. На знакот на 

мерачот, почнува да трча со максимална 

бразина до линијата оддалечена на 9м од 

стартот, ја допира со стапалата, се свртува за 

180º и продолжува да трча до линијата која е 

одалечена 6м. од стартот. Повторно ја допира 

линијата со стапалата, повторно се свртува 

за 180º и продолжува да трча до линијата која е оддалечена од стартот 12м. Ја допира линијата 

со стапалата се свртува по трет пат за 180º степени и продолжува да трча до линијата која е 

оддалечена 9 м. од стартот. На оваа линија по четври пат се свртува за 180º. Задачата завршува 

кога испитаникот трчајќи со максимална брзина со градите ќе ја помине линијата на целта 

оддалечена 18 м. од стартот.  

Оценување: тестот се изведува три пати. Се впишуваат сите три времиња, а се зема најдобриот 

резултат.  Напомена: испитаникот треба да е во спортска опрема. Тестот можете да го сретнете 

со мали модификации во стартната позиција на испитаникот (низок или висок старт) наместо 

завивање околу крајните конуси тие само се допираат, или во помала раздалеченост помеѓу 

внатрешните конуси итн. 

Целта на тестот:  за најкратко можно време да ја поминете рутата која е со строго одредена 

шема на свртувања и при тоа да избегнете контакт со конусите.   

 
Потребни реквизити: штоперка, 8 конуси, метро за мерење должина 

 

Табела за споредба на резултати: 
Пол             Одлично    Над просечно        Просечно      Под просечно       Слабо 

Машки      <15.2 сек     15.2 – 16.1 сек    16.2 – 18.1 сек    18.2 – 19.3 сек      >19.3 сек 

Женски     <17.0 сек     17.0 – 17.9 сек    18.0 – 21.7 сек    21.8 – 23.0 сек      >23.0 сек 
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СЕГМЕНТАРНА БРЗИНА 

• ТАПИНГ СО РАКА (МТРА) 

Реквизити: Даска на која се прицврстени две 

тркалезни плочи, или залепени два круга од леплива хартија, 

со пречник од 20 см, меѓусебно оддалечени 61 см 

(најблиските делови, штоперица). 

Задача: Испитаникот (седнат на столица) ја поставува 

послабата рака на средината помеѓу двете плочи (круга) а 

појаката рака ја поставува вкрстено на спротивната страна 

на плочата. Испитаникот треба да изведе што повеќе 

правилни циклуси на движења, за време од 20 секунди. 

Оценување: Се оценува вкупниот број на правилно изведени циклуси (2 допирања еден 

циклус) за време од 20 сек. 

 

 

• ТАПИНГ СО НОГА (МТНО) 

Реквизити: Клупа за рамнотежа (гребенот кон горе) поставена по должина, столица, 

штоперица. 

Задача: Испитаникот седи на столица, а подобрата нога ја пос-тавува на даската. На знак 

“сега” испитаникот ја подигнува ногата ја префрлува преку гребенот на спротивната страна на 

даската и ја враќа ногата во почетната положба, што претставува еден циклус на движење. 

Испитаникот треба да изведе што побрзо повеќе циклуси за време од 20 сек. 

Оценување: Се оценува бројот на правилно изведените циклуси. 

Напомена: Не се рачуна недовршениот циклус, ако испитаникот не ја вратил ногата во 

почетната положба. 

  

КООРДИНАЦИЈА И РИТАМ 

• УДИРАЊЕ СО РАЦЕ И НОЗЕ (МТРН) 

Реквизити: Штоперица. 

Задачи: Задачата се изведува во агол на просторијата. На подот се цртаат линии кои со 

ѕидот затвараат квадрат со димензии 50х50 см. На ѕидовите, лево и десно во висина од 10 см од 

подот нацртани се хоризонтални линии. Испитаникот стои свртен кон аголот на просторијата, 

во означениот квадрат на подот. Задача на испитаникот е од знакот “сега” па се до истекот на 

20 секунди да се изведат што повеќе циклуси на следниот низ на движења: со левото стапало 

тропа еднаш во левиот ѕид над означената линија, со десната дланка тропа еднаш во десниот 

ѕид, со левата дланка тропа два пати во левиот ѕид и со десното стапало тропа еднаш во 

десниот ѕид. Задачата се повторува 3 пати. 

Оценување: Се бројат правилно изведените циклуси за време од 20 сек. Се впишува 

резултатот посебно за трите мерења. 
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• ПОТСКЦИ ВО ЧЕТИРИ КВАДРАТИ (МП4КВ)  
 

Инструменти: сантиметарска лента со ширина од 5 см., стоперка. 

Задача: на под во спортска сала се нацртани четири квадрати еден до друг со далечина 

од 5 см. и димензии 40x40 см. Испитаникот со двете стапала стои во десниот долен квадрт. На 

даден знак треба да ги изведе следните движења: со десната нога наскокнува во десниот горен 

квадрат, па со левата нога наскокнува во левиот горен кавдрат, па со десната нога наскокнува 

во левиот долен квадрат и изведува тричекор (десн, лева, десна нога), па со левата нога 

наскокнува во левиот горен квадрат, со десната нога во десниот горен квадрат, па со левата 

нога во десниот долен  квадрат и изведува тричекор (лева, десна, лева нога), ова претставува 

еден циклус на движења и повторно се почнува од почеток.  

Оценување: се оценуваат бројот на правилно изведените циклуси за време од 20 сек. 

Напомена: при изведувањето на тестот, неправилно изведените циклуси не се бројат ,  и 

ако се згреши, испитаникот од почетокот почнува со изведување на движењата, но времето 

тече.  

 

 

 


