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     „The Pacer” sau Progressive Aerobic Cardiovascular Endurance Run este testul de bază 

recomandat în Fitnessgram. El se referă la adaptarea pentru 20 de metri a unui test de 

alergare, etapizat, publicat pentru prima dată de Leger și Lambert în 1982 și revăzut în 1988. 

Testul este progresiv ca intensitate – este ușor la început și devine tot mai greu spre sfârșit. 

       Timp de aproape trei decenii testul progresiv aerobic de rezistență 

cardiovasculară(PACER) a fost utilizat ca parte e evaluării FitnessGram în mii de clase din 

toată lumea. Institutul Cooper a anunțat recent lansarea unor noi remixe FitnessGram PACER 

test. Noul album este o colaborare între The Cooper Institute și Hip Hop Public Health, două 

organizații dedicate îmbunătățirii stării de sănatate   a tinerilor, reducerii obezității copilului și 

promovării obiceiurilor sănatoase de-a lungul vieții prin cercetare și educație. Cele șase piese 

noi revitalizează testul de fitness de zeci de ani cu o fuziune de hip-hop, pop, muzică 

electronică de dans și ritmuri de inspirație latină, aducând un vibe de petrecere și bună 

dispoziție. Combinația de voci diverse și ritmuri culturale diferite este concepută pentru a 

inspira o noua generație de copii să devină activă și să rămână sănatoși practicând liberi 

exerciții fizice. 

        Recomandat pentru toate vârstele, testul are o serie de efecte pozitive asupra 

participanților: 

- toți vor avea o experiență pozitivă doar participând la test; 

- ajută participanții să învețe capacități noi de stimulare a organismului; 

- elevii cu o condiție fizică mai slabă vor încheia primii testul și astfel nu vor trebuie 

să suporte rușinea de a încheia ultimii testul; 

         Înainte de a aplica acest test este foarte important să le dăm timp copiilor să înțeleagă 

foarte bine regulile sale, de asemenea, nu trebuie lăsați să alerge – mai ales cei mici – până la 

epuizare, ci doar atât cât se simt bine, sunt veseli și se distrează, pentru a nu transforma totul 

într-o corvoadă pentru ei. 

     Scopul testului:  să alerge cât de mult posibil, înainte și înapoi, pe o distanță marcată de 20 

m, într-un ritm/timp specificat și marcat sonor, ce devine mai rapid/scurt cu fiecare minut.  

     Echipament: pentru aplicarea testului avem nevoie de un teren drept,sală de sport, cu o 

suprafață nealunecoasă, de cel puțin 20 m lungime, CD player sau boxă portabilă, cu muzica 

specifică, jaloane, cretă, pix și fișe de scor pentru fiecare elev. 

     Instrucțiuni: 

➢ se marchează distanța de 20 m cu jaloane, la fiecare capăt; 

➢ fiecare elev va avea marcat, cu cretă, un culoar de alergare, de 1 m; 

➢ stabilim ca CD-ul sau caseta audio să înceapă cu intervalul de 1 minut; 

➢ pregătim copii după fișele de scor pentru toți elevii participanți la test; 



➢ înainte de ziua testului, îi lăsăm pe elevi să asculte de câteva ori caseta, explicându0le 

în același timp ce trebuie să facă, pentru a ști la ce să se aștepte și mai ales ce să facă 

la test; 

➢ înaintea testului propriu-zis, elevii vor avea ce puțin două sesiuni de antrenament; 

➢ fiecare elev va putea să-și aleagă un partener; 

➢ elevii vor trebui să alerge cei 20 m și să atingă cu piciorul linia la sunetul beep-ului; 

➢ la beep, se întorc și aleargă până la linia de start; 

➢ dacă elevii ajung la linie înainte de beep, trebuie să aștepte următorul beep înainte de a 

alerga în cealaltă direcție; 

➢ elevii continuă să alerge în această manieră până când nu mai reușesc să atingă linia la 

beep a doua oară; 

➢ un singur beep va suna la sfârșitul timpului pentru fiecare tură; 

➢ un triplu beep la sfârșitul fiecărui minut; 

➢ triplul beep se consideră ca și un singur beep, adică avertizează alergătorii că ritmul va 

deveni mai rapid; 

➢ elevii vor fi avertizați că la beep-ul triplu nu trebuie să se oprească, ci să continue 

testul; 

➢ prima dată când un elev nu reușește să atingă linia la beep se oprește unde a ajuns și 

încearcă să ajungă înapoi, de unde a plecat; 

➢ testul se încheie pentru elev când, pentru a doua oară, nu atinge linia la beep; 

➢ cele două ratări nu trebuie să fie consecutive; 

➢ elevii care au încheiat testul vor continua cu câteva minute de mers și stretching, pe 

marginea terenului; 

➢ elevul care a rămas la un capăt al terenului în intervalul a două beep-uri consecutive – 

nu aleargă până în celălalt capăt și înapoi – este notat ca având două ratări și a încheiat 

testul; 

➢ testul are 21 de runde, fiecare de câte 1 minut; 

➢ în primul minut, fiecare tură are alocat un timp de 9 secunde, pentru a fi parcursă, apoi 

timpul scade cu aproximativ jumătate de secundă pentru fiecare nivel; 

➢ elevii trebuie atenționați să nu se grăbească, la început; 

➢ când aud triplul beep, elevii trebuie să se întoarcă la linie și să înceapă imediat să 

alerge; 

➢ partenerii aleși vor marca reușitele sau nereușitele colegilor pe fișa de scor, desenând o 

steluță pentru o tură reușită, respectiv un triunghi, pentru una ratată; 

➢ la finalul testării primei grupe, rolurile se vor inversa. 


