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Głównym celem przeprowadzenia badań było sprawdzenie sprawności fizycznej 
dziewcząt trenujących strzelectwo sportowe. Badano także jaką równowagę ogólną oraz 
siłę uścisku dłoni mają osoby trenujące.  Badanie zostało przeprowadzone na 10 
dziewczętach trenujących strzelectwo sportowe, oraz na 10 dziewczętach nie 
trenujących. 

Badanie te miały pokazać, jak strzelcy, zawodnicy dyscypliny z pozoru nie 
wymagającej sprawności, radzą sobie w poszczególnych zadaniach: szybkości, 
zwinności, równowagi, siły i wytrzymałości.  

W pracy metodą badań był Europejski Test Sprawności Fizycznej (test EUROFIT), 
składający się z następujących prób: 
1. Postawa równoważna, 
2. Stukanie w krążki, 
3. Skłon w przód w siadzie, 
4. Skok w dal z miejsca, 
5. Pomiar siły ręki, 
6. Siady z leżenia 
7. Zwis na drążku, 
8. Bieg wahadłowy, 
9. Bieg wytrzymałościowy. 

W teście brały udział dwie grupy badawcze, osoby trenujące strzelectwo oraz osoby 
nie trenujące. Test został przeprowadzony w szkole, do której chodzą uczniowie 
z poszczególnych grup na lekcji wychowania fizycznego. W każdej grupie badawczej 
znajduje się 10 osób. 

Eurofit to zestaw testów sprawności fizycznej. Powstały za sprawą Komitetu Rozwoju 
Sportu Rady Europy. Są one rezultatem współpracy międzynarodowej ekspertów 
i rządów europejskich. Celem tych testów jest motywowanie dzieci i młodzieży do 
częstszego uczestnictwa w zajęciach ruchowych i sportowych. Eurofit to jeden 
z głównych z testów stosowanych w  Europie i rekomendowany przez Radę Europy. Test 
przebiega następująco : 

Próba nr 1. Równowaga ogólna 

Celem jest wytrzymanie w równowadze, w staniu na belce jedną nogą. Badany staje 
na belce, trzymając stopę nogi wolnej ugiętej w kolanie, drugą ręką wspomaga  się 
o innego ucznia lub nauczyciela. Próba zaczyna się, gdy badany nie będzie już korzystać 
z pomocy osoby wspomagającej i trwa do czasu utraty równowagi, np. pus lub dotknięcie 
podłogi. 

Po każdym upadku osoba nadana znów przyjmuje pozycję początkową. Maksymalna 
ilość możliwość podjęcia próby to 15 w ciągu pierwszych 30 sekund. Liczba podejść 
potrzebna do utrzymania równowagi w staniu na belce przez minutę. 



88 Aneta Stankiewicz 

 

Strzelectwo sportowe (Nowoczesne rozwiązania szkoleniowe), zeszyt nr 14, Wrocław, 2017 

Próba nr 2. Szybkość ruchów ręki 

Szybkie dotykanie na zmianę dwóch krążków sprawniejszą ręką. Krążki muszą być 
odpowiednio ustawione. 

Badany staje przodem przed stołem w lekkim rozkroku, kładąc rękę mniej sprawną na 
prostokątnej płycie. Rękę sprawniejszą trzeba ustawić skrzyżnie na przeciwległym 
krążku, i należy możliwie szybko dotykać raz jednego, raz drugiego krążka. Badany musi 
wykonać łącznie 50 ruchów, czyli każdy krążek dotyka po 25 razy. Z tych dwóch podejść 
zapisany jest wynik lepszy. Liczy się czas w którym badany dotknie każdego krążka 25 
razy. Próba wykonywana jest przy pomocy stołu z regulowaną wysokością lub 
gimnastyczna skrzynia, dwa gumowe krążki o średnicy 20 cm poziomo przytwierdzone 
do stołu, których środki oddalone są od siebie o 80 cm, płyta o wymiarach 10x20 cm 
umieszczona pośrodku między nimi.  

Próba nr 3.  Gibkość 

W pozycji siedzącej badany sięga rękami w przód tak daleko, jak to możliwe. Osoba 
badana w siadzie prostym sięga rękoma w przód na ile gibkość ciała pozwala, 
przesuwając linijkę po powierzchni skrzyni, na której jest skala. Z dwóch prób liczony jest 
lepszy wynik. Do próby wymagana jest skrzynia o wymiarach 40x45x35 cm. Blat skrzyni 
o długości 65cm wystaje na odległość 25cm za boczną ścianę wyznaczającą szerokość 
skrzyni i jest potrzebny do oparcia stóp. 

Próba nr 4. Siła eksplozywna 

Skok na odległość z pozycji stojącej. Badany staje w rozkroku przed linią startu , ugina 
kolana przenosząc równocześnie ramiona  w tył po czym wykonuje zamach rękoma 
w przód i odbijając się mocno nogami od podłoża, skacząc jak najdalej, ląduje na obydwie 
nogi z utrzymaniem postawy stojącej. Próbę wykonuje się dwa razy. Z dwóch skoków 
liczy się ten lepszy, mierzony do śladu pozostawionego przez piętę.  

Próba nr 5. Siła statyczna 

Zaciskanie ręki z maksymalną siłą na dynamometrze. 
Badany stoi w niewielkim rozkroku, dynamometr przylega do palców dłoni, ramię ma 

opuszczone tak, by ręka nie dotykała ciała. Osoba badana ściska dynamometru krótki 
z maksymalną siłą, drugie ramie swobodnie. Z dwóch prób ręką silniejszą liczy się zapis 
rezultatu lepszego z dokładnością do 1kg.  

Próba nr 6. Siła tułowia (wytrzymałość mięśni brzucha) 

Maksymalna liczba siadów z leżenia tyłem w ciągu 30 sekund. 
Badany jest w siadzie z nogami ugiętymi w stawach kolanowych pod kątem 90 stopni, 

stopy ma rozstawione na szerokość około 30cm, ręce splecione na karku. Partner 
przyjmuje pozycje w klęku między stopami leżącego przyciska je do materaca. Na sygnał 
osoba badana z siadu przechodzi do leżenia tyłem dotykając rękoma materaca i wraca 
do pozycji siedzącej z łokciami do przodu tak, aby dotknąć kolan. Rezultatem jest liczba 
wykonanych siadów z leżenia w czasie 30 sekund  

Próba nr. 7. Siła funkcjonalna (wytrzymałość mięśniowa ramion i barków) 

Wytrzymanie zwisu o ramionach ugiętych na drążku. 
Badany staje na stołku i chwyta drążek nachwytem tak, aby ramiona były ugięte 

w stawach łokciowych, a broda była nad drążkiem nie dotykając go w trakcie próby. Czas 
zwisu w sekundach od chwili usunięcia stóp ze stołka do chwili, gdy oczy badanego będą 
poniżej drążka. 
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Próba nr. 8. Szybkość biegowa, zwinność 

Bieg wahadłowy 10x5m z największą szybkością i zmianami kierunku. 
Badany na sygnał "start" biegnie jak najszybciej potrafi do drugiej linii odległej o 5m 

i wraca. Osoba badana musi przekroczyć obydwie linie stopami. Tą odległość  pokonuje 
10 razy. Rezultat to czas potrzebny do zaliczenia pełnych 10 odcinków z dokładnością 
do 0,1 sekundy.  

Próba nr. 9. Wytrzymałość krążeniowo-oddechowa 

Wytrzymałościowy bieg wahadłowy. Test sprawności krążeniowo-oddechowej 
rozpoczyna się krokiem marszowym, a kończy szybkim biegiem (w trakcie którego badani 
zmieniają kierunek). Badani przemieszczają się między dwoma odległymi o 20m liniami, 
zgodnie z szybkością dyktowaną przez sygnał dźwiękowy z narastającą częstotliwością. 
Etap na którym badany nie przekracza linii, jest wskaźnikiem jego wytrzymałości 
krążeniowo-oddechowej. 

 
Analiza wyników badań dziewcząt trenujących strzelectwo sportowe 

Próba 1. Równowaga ogólna 

W pierwszej próbie dziewczęta trenujące strzelectwo sportowe wykazały się bardzo 
dobrą równowagą. Aż 7 z 10 dziewcząt uzyskało wynik równo lub powyżej 55 punktów, 
natomiast 3 z nich wykonało wynik powyżej 60 punktów. Średnia wyników tej próby 
wyniosła 59,3 pkt. Najwyższy osiągnięty wynik tej grupie to 67 punktów, a najniższy 55.  
Jest to wynik na bardzo wysokim poziomie, wskazuje on na to, że osoby trenujące 
strzelectwo mają bardzo rozwiniętą równowagę, co wynika ze specyfiki sportu. 

Próba 2. Szybkość ruchów ręki 

W drugiej próbie tylko trzy osoby miały wynik poniżej 60 punktów. Siedem osób 
uzyskało wynik od 61 do 64 punktów. Najwyższy wynik w tej grupie wyniósł 64 punkty, 
a najsłabszy 50 punktów. Średnia wyników próby to 59,5 punktów.  

Próba 3. Gibkość 

Wyniki w tej próbie wahały się od 34 do 57 punktów. Trzy osoby osiągnęły wynik 
między 34-35 punktem. Pięć osób osiągnęło wynik powyżej 50 punktów. Reszta osób 
miała wyniki pomiędzy wyżej wymienionymi wartościami. Średnia tej próby wyniosła 46,6 
punktów.  

Próba 4. Skok w dal z miejsca 

W tej próbie dziewczęta uzyskały od 52 do 69 punktów. Sześć osób osiągnęło od 52 
do 56 punktów, natomiast cztery osoby od 62 do 69 punktów.  Średnia wyników tej próby 
to 57,0 punktu. 

Próba 5. Siła ręki 

Tutaj wyniki wahały się między 38 a 96 punktami. Trzy osoby uzyskały wynik poniżej 
50 punktów. Wyniki tej próby są bardzo rozbieżne. Średnia wynosi 64,5 punktu. 

Próba 6. Siady z leżenia 

W tej próbie trzy osoby przekroczyły próg 60 punktów. Tylko jedna osoba osiągnęła 
wynik poniżej 50 punktów. Średnia wyników wyniosła 55,7 punktu.  
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Próba 7. Zwis na drążku 

Wyniki w zwisie wahały się pomiędzy 52 a 79 punktów. Tylko trzy osoby osiągnęły 
wynik mniejszy niż 60 punktów, a dwie przekroczyły lub miały równy 70 punktów. Średnia 
wyników tej próby to 62,5 punktu.  

Próba 8. Bieg wahadłowy 

W tej próbie wyniki wahały się między 57 a 70 punktów. Tylko dwie osoby osiągnęły 
poziom niższy niż 60 punktów, a jedna osoba osiągnęła wynik 70 punktów. Średnia tej 
próby wyniosła 63,3 punktu. 

Próba 9. Bieg wytrzymałościowy 

Wyniki w tej próbie wyniosły od 40 – 66 punktów. Siedem osób uzyskało rezultat 
niższy niż 50 punktów. Dwie osoby osiągnęły wynik wyższy niż 60 punktów. Średnia tej 
próby wyniosła 50,6 punktu. 

W tabeli 1 znajdują się wyniki wszystkich prób testu EUROFIT dziewcząt trenujących. 
Na przykład w próbie pierwszej, polegającej na sprawdzeniu równowagi ogólnej 
równowagi najwyższym wynikiem jest 67 punktów a najniższym 55 punktów, a średnia 
tej próby wynosi 59,2 punktu. Natomiast w próbie piątej, polegającej na ścisku dłonią 
dynamometru najwyższy uzyskany rezultat to 96 punktów a najniższy 38 punktów, 
a średni wynik tej próby wyniósł 64,5 punktu. Pierwsza osoba badana (A) zdobyła 543 
punktów ze wszystkich podjętych prób, a najlepszy wynik w tej grupie uzyskała trzecia 
osoba badana (C) 581 punktów, średni wynik całego testu wyniósł 523,8 punktu.  

Tabela 1. Wyniki wszystkich prób testu EUROFIT dziewcząt trenujących strzelectwo 

Badanie 
Próba 
nr. 1 

Próba 
nr. 2 

Próba 
nr. 3 

Próba 
nr. 4 

Próba 
nr. 5 

Próba 
nr. 6 

Próba 
nr. 7 

Próba 
nr. 8 

Próba 
nr. 9 

Suma 
punktów

A 55 50 34 63 88 62 79 65 47 543 
B 59 61 37 54 65 58 57 63 40 494 
C 59 63 57 62 76 62 70 66 66 581 
D 67 59 52 69 61 58 62 70 49 547 
E 62 63 52 62 47 51 58 64 56 515 
F 55 62 51 56 63 55 52 57 47 498 
G 59 61 40 52 38 47 62 64 47 470 
H 62 64 51 56 43 53 56 62 64 511 
I 55 51 35 53 96 60 66 64 45 525 
J 59 61 57 52 68 51 63 58 45 514 

średnia 59,2 59,5 46,6 57,9 64,5 55,7 62,5 63,3 50,6 523,8 
 
Analiza wyników badań dziewcząt nie trenujących 

Próba nr. 1. Równowaga ogólna 

Wyniki w tej próbie wahały się od 49 – 62 punktów. Dwie osoby nie osiągnęły progu 
50 punktów, natomiast jedna osoba miała powyżej 60 punktów. Średnia wyników tej 
próby to 52,7 punktu.  

Próba nr. 2. Szybkość ruchów ręki 

W grupie nie trenujących dziewcząt najlepszy wynik to aż 70 punktów, a najgorszy to 
49 punktów. Tylko jedna osoba nie przekroczyła granicy 50 punktów, trzy osoby miały 
powyżej 60 punktów a jedna 70. Średnia tej próby wyniosła 58,2 punktu.  

Próba nr 3. Gibkość 

W tej próbie wyniki sięgały od 46 do 77 punktów. Trzy osoby nie przekroczyły wyniki 
60 punktów, ponad 70 punktów zdobyły trzy osoby. Średnia wyników tej próby wyniosła 
63,7 punktu.  
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Próba nr 4. Skok w dal z miejsca 

W tej próbie wyniki wahały się między 44 a 68 punktów. Tylko trzy osoby nie osiągnęły 
wyniku powyżej 50 punków, a pięć osób przekroczyło 60 punktów. Średnia wyników tej 
próby wyniosła 57,1 punktu.  
 

Próba  5. Siła ręki.  

W tej próbie wyniki były bardzo zróżnicowane, zaczynają się od 37 a kończą na 84 
punktach. Trzy osoby nie osiągnęły 50 punktów, a 5 osób miało wynik powyżej 60 
punktów. Średnia wyników wyniosła 59,4 punktu.  

Próba nr 6. Siady z leżenia 

Rezultaty w tej próbie zaczynają się od 33 a kończą na 60 punktach. Cztery osoby nie 
osiągnęły wyniku powyżej 50 punktów, a tylko jedna miała wynik 60 punktów. Średnia 
wyników wyniosła 50,5 punktu.  

Próba nr. 7. Zwis na drążku  

Wyniki w tej próbie wahały się od 42-68 punktów. Tylko dwie osoby nie przekroczyły 
progu 50 punktów, a siedem osób miało powyżej 60 punktów. Jedna osoba uzyskała 
wynik powyżej 70 punktów. Średni wynik tej próby w grupie wyniósł 60,1 punktu.  

Próba 8. Bieg wahadłowy 

W tej próbie wyniki bardzo się różnią, zaczynają się od 38 punktów kończą na 77 
punktach. Siedem osób miało wyniki poniżej 60 punktów, a dwie z nich poniżej 50 
punktów. Średni wynik tej próby wyniósł 55,1. 

Próba 9. Bieg wytrzymałościowy 

W tej próbie najwyższy wynik to  66 punktów, uzyskały go dwie osoby, a najniższy to 
47. Tylko jedna osoba w tej grupie nie przekroczyła wyniku 50 punktów, natomiast dwie 
miały wynik powyżej 60 punktów. Średnia tej próby wyniosła 56 punktów. 

W poniższej tabeli znajdują się wyniki wszystkich prób testu EUROFIT dziewcząt nie 
trenujących. W próbie pierwszej sprawdzającej równowagę ogólną najwyższy wynik to 
62 punkty, najgorszy wynik to 49 punktów a średnia tej próby to 52,7 punktu. W próbie 
szóstej sprawdzającej siłę mięśni brzucha najlepszym wynikiem okazał się rezultat 84 
punkty, a najgorszym 35 punktów, natomiast średnia tej próby to 59,4 punkty. Największą 
sumę punktów wszystkich prób uzyskała piąta badana osoba (5) która zdobyła 555 
punktów, a średnia suma tych prób w grupie dziewcząt nie trenujących wyniosła 512,8 
punktu (tab. 2).  

Tabela 2. Wyniki wszystkich prób testu EUROFIT dziewcząt nie trenujących 

Badanie 
Próba 
nr. 1 

Próba 
nr. 2 

Próba 
nr. 3 

Próba 
nr. 4 

Próba 
nr. 5 

Próba 
nr. 6 

Próba 
nr. 7 

Próba 
nr. 8 

Próba 
nr. 9 

suma 
punktów

1 52 60 77 68 47 60 65 77 47 553 
2 55 54 71 65 75 55 68 51 50 544 
3 52 49 51 49 37 33 50 55 66 442 
4 49 52 51 44 65 44 48 38 53 444 
5 55 59 46 67 84 55 74 60 55 555 
6 49 66 71 53 63 58 63 56 58 537 
7 62 56 68 54 65 51 65 50 54 525 
8 52 70 71 62 73 44 65 51 54 542 
9 52 51 67 44 35 47 42 49 57 444 
10 49 65 64 65 50 58 61 64 66 542 

średnia 52,7 58,2 63,7 57,1 59,4 50,5 60,1 55,1 56 512,8 
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Analiza porównawcza obu grup 

Próba 1. Równowaga ogólna 

W tej próbie zdecydowanie lepsze wyniki uzyskały dziewczęta trenujące 
strzelectwo sportowe, średnia ich wyniku wyniosła 59,2 punktu, a dziewcząt nie 
trenujących 52,7 punktu. Najwyższy wynik wśród dziewcząt trenujących to 67 punktów, 
a u dziewcząt z klasy ogólnej to 62 punkty.  Wiąże to się ze specyfiką sportu 
strzeleckiego, w którym równowaga i bilans ciała odgrywa kluczową rolę. 

Próba 2. Szybkość ręki 

W tej próbie również dziewczęta trenujące wypadły lepiej. Średnia ich wyniku to 59.5 
punktu, natomiast dziewczęta nie trenujące osiągnęły wynik niewiele gorszy, bo 58,2 
punktu. Najlepsza z badanych okazała się jednak osoba nie trenująca, uzyskując rezultat 
70 punktów.  

Próba nr. 3. Gibkość  

Dziewczęta trenujące mają znacznie gorszą gibkość od dziewcząt nie trenujących. 
Średni wynik to trenujących to 46,6 punktu a ogólnych to 63,7 punktu. Najlepsza okazała 
się dziewczyna nie trenująca która uzyskała 77 punktów. Gibkość okazała się 
najsłabszym punktem strzelców z klasy 2 gimnazjum, jest to element który wymaga u nich 
dalszego doskonalenia.  

Próba nr 4. Skok w dal z miejsca 

W tej próbie są niewielkie różnice pomiędzy obiema grupami, tylko 0,8 punktu 
w średnich wynikach. Średni wynik dziewcząt trenujących to 57,9 punku, natomiast druga 
grupa osiągnęła wynik 57,1 punktu. Jest to niewielka różnica, niemniej dziewczęta 
trenujące osiągnęły lepsze rezultaty w tej próbie.  

Próba nr. 5. Siła ręki 

Próbę tę zdominowały dziewczęta trenujące strzelectwo, których średnim wynikiem 
jest 64,5 punktu a dziewcząt nie trenujących 59,4 punktu. W tej próbie zdecydowanie 
najlepsza była osoba trenująca, która osiągnęła wynik 96 punktów.  

Próba nr 6. Siady z leżenia 

Dziewczęta trenujące strzelectwo osiągnęły średni wynik 55,7 a nie trenujące 5,2 
punktu mniej. Najlepsze wyniki osiągnęły dwie osoby trenujące strzelectwo z wynikiem 
62 punktów. Ta próba pokazuje, że mięśnie brzucha u osób trenujących strzelectwo są 
zdecydowanie silniejsze, ponieważ muszą utrzymywać stabilną postawę ciała przez 
dziesiątki strzałów.  

Próba nr. 7. Zwis na drążku 

W tej próbie dziewczęta trenujące również osiągnęły wyższy wynik. Średni wynik osób 
trenujących to 62,5 punktu, natomiast nie trenujących 60,1 punktu. Najlepsza okazała się 
być osoba trenująca, która uzyskała aż 79 punktów.  

Próba nr. 8. Bieg wahadłowy 

W próbie biegowej dziewczęta trenujące osiągnęły lepszy rezultat. W średnim 
wyniku były lepsze od osób nie trenujących aż o 8,2 punktu, uzyskując 63,3 punktu.  

Próba nr. 9. Bieg wytrzymałościowy 

W próbie wytrzymałościowej lepsze okazały się uczennice klas nie trenujących, które 
uzyskały średni wynik 56 punktów a trenujące 50,6 punktu. Wytrzymałość nie jest 
z pewnością dobrą stroną tych dziewcząt trenujących strzelectwo.  
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Tabela nr.3. Porównanie wyników testu EUROFIT dziewcząt  
trenujących strzelectwo z dziewczętami nie trenującymi 

 
 
Podsumowanie i wnioski 

 Dziewczęta trenujące strzelectwo sportowe wykazały się lepszą sprawnością niż 
dziewczęta nie trenujące. Uzyskały lepsze wyniki w 7 z 9 prób. Gibkość i wytrzymałość 
okazały się najsłabszymi stronami strzelających dziewcząt. Średni rezultat z wszystkich 
prób, czyli całego testu EUROFIT dziewcząt trenujących to 523,8 punktu, natomiast 
dziewcząt nie trenujących to 512,8 punktu. To bardzo duża różnica, biorąc pod uwagę 
fakt, że dziewczęta trenujące strzelectwo, poprawiają swoją sprawność tylko 
w indywidualnym zakresie na treningu. Są to treningi tylko specjalistyczne i odbywają się 
na strzelnicy sportowej. 

Mimo, że strzelectwo sportowe to dyscyplina która z pozoru nie wymaga sprawności 
fizycznej, to osoby które ją trenują muszą zachować optymalną sprawność, pozwalającą 
im kształtować siłę statyczną z karabinem oraz zapobiegać urazom wynikających 
z asymetryczności sportu.  

W świetle powyższych badań, można bez najmniejszych wątpliwości stwierdzić, że 
osoby trenujące strzelectwo sportowe są bardziej sprawne od osób nie trenujących. 
Osoby trenujące strzelectwo sportowe mają również, lepszą równowagę od osób nie 
trenujących, co z pewnością swoje źródło znajduje w specyfice uprawianego przez nich 
sporu i ćwiczeń wykonywanych na treningach. Strzelcy mogą poszczycić się dodatkowo 
większą siłą ręki w próbie z dynamometrem, niż osoby nietrenujące, przyrost siły 
zawdzięczają wielogodzinnemu podnoszeniu ważących ponad     5 kg karabinów.  
 
Wnioski 

Według norm Napierały (2001), dziewczęta trenujące strzelectwo sportowe, które 
brały udział w badaniu charakteryzują się w większości dużą sprawnością 
w poszczególnych próbach i w niewielkim stopniu średnią. Stwierdzić można, że 
dziewczęta trenujące strzelectwo mają dobrą sprawność fizyczną, natomiast niektóre 
z nich bardzo dobrą. Dziewczęta trenujące strzelectwo sportowe charakteryzują się 
lepszą sprawnością fizyczną w próbach równowagi, siły ręki, biegu wahadłowym, siadach 
z leżenia, skoku w dal, zwisie na drążku oraz szybkości ręki. Szczególnie równowaga 
i siła ręki jest dominująca u dziewcząt trenujących strzelectwo.  
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Próba 1 Próba 2 Próba 3 Próba 4 Próba 5 Próba 6 Próba 7

Próba  8 Próba 9 Próba 1 Próba 2 Próba 3 Próba  4 Próba 5

Próba 6 Próba 5 Próba 6 Próba 8 Próba 9



94 Aneta Stankiewicz 

 

Strzelectwo sportowe (Nowoczesne rozwiązania szkoleniowe), zeszyt nr 14, Wrocław, 2017 

Dziewczęta trenujące strzelectwo wykazują się wysoką zdolnością równowagi 
ogólnej, w której średnia wyników jest to różnica aż 6,5 punktu.  

Strzelcy są również silniejsi od osób nie trenujących. Badanie ściskania dynamometru 
wykazało, że według norm Napierały (2001), dziewczęta trenujące mają średnią wyniku  
dwukrotnie wyższą od początkowego progu wielkości bardzo dużej, która wynosi 31 
punktów.  
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