
 RADOMSKA OLIMPIADA MŁODZIEŻY 

UKŁADY ĆWICZEŃ W GIMNASTYCE SPORTOWEJ 

SZKOŁY PODSTAWOWE 

 

 

Układ ćwiczeń dwójkowych chłopców – szkoła podstawowa 
 

 

Ustawienie: D przed G w odległości kilku kroków w postawie zasadniczej  
 

Opis ćwiczenia Wartość Rodzaj błędu Potrącenia 

1.D – przewrót w tył do siadu 

klęcznego. G – przewrót w przód do 

postawy, dwa kroki w przód w skos do 

ustawienia w przysiadzie podpartym 

przed D. 

1,1 Podwinięte palce stóp w 

siadzie klęcznym 

Nieprawidłowe ułożenie RR 

w przewrocie 

 

0,2 

 

0,1 

2.G – podanie kolejno P i LN dolnemu. 

D – ułożenie NN górnego ( kolejno) na 

swoich barkach. G – podpór zwieszony 

przodem, D – RR w bok – wytrzymać. 

1,3 Załamanie w biodrach 

Ugięcie RR 

Ugięcie NN 

D – brak wyprostu T w 

siadzie klęcznym 

0,2 

0,1 

0,1 

 

0,1 

3.D – chwyt G za stopy i kolejno 

zestawienie NN do przysiadu 

podpartego. D – przejście poprzez klęk 

obunóż do klęku jednonóż na LN, LR w 

przód PR w bok. G jednocześnie 

przewrót w przód do przysiadu, wyskok 

z półobrotem(180o) RR w górę na 

zewnątrz. Krok w przód , waga 

przodem na dowolnej N, PR w przód, 

chwyt za lewą dłoń D, LR w bok – 

wytrzymać. 

2,0  

 

Brak kątów prostych w klęku 

Ugięcie RR w wyskoku 

Ugięcie NN w wyskoku 

Lądowanie na proste NN 

przy zeskoku 

Ugięcie N postawnej w 

wadze 

Ugięcie N wzniesionej w 

wadze 

 

 

 

0,2 

0,1 

0,1 

 

0,1 

 

0,2 

 

0,1 

 

4.Obaj przejście do PZ, jednocześnie 

krok PN w bok i zamachem przerzut 

bokiem na dowolną N do postawy 

rozkrocznej. Ćwierć obrotu – zwrot do 

siebie, PZ. 

1,6 Jednoczesne ułożenie RR 

Załamanie w biodrach 

Ugięcie NN 

Ugięcie RR 

0,2 

0,2 

0,1 

0,1 

5.G – krok w przód poprzez klęk 

jednonóż przejście do klęku obunóż, 

RR w bok. D- 1-2 kroki w przód do 

przysiadu podpartego – stanie na 

głowie, G – RR w przód i chwyt D za 

NN – wytrzymać. 

1,7 Podwinięte palce przy klęku 

obunóż 

Brak pionu w staniu na 

głowie 

Ugięcie NN w staniu na 

głowie 

 

0,1 

 

0,2 

 

0,2 

6.D – zejście do przysiadu , przejście do 

PZ. G – poprzez klęk jednonóż 

przejście do PZ.G – przewrót w tył do 

postawy, D – jednocześnie wykrok w 

przód do wypadu na dowolną N, RR w 

1,5 Nieprawidłowe ułożenie RR 

w przewrocie w tył 

D- brak kąta prostego w 

wypadzie  

D – ugięcie N zakrocznej 

 

0,2 

 

0,1 

0,1 



przód. G – po dojściu do D – stanie na 

RR, dolny chwyt G za NN- wytrzymać. 

 

G – załamanie w biodrach w 

staniu na RR 

G – ugięcie NN 

G – ugięcie RR 

 

0,1 

0,1 

0,1 

7.D i G zejście do PZ. 0,3   

9,5 

Wykaz skrótów: 

G – górna 

D - dolna 

PZ – postawa zasadnicza 

T – tułów 

L,P – lewa, prawa 

NN – nogi 

RR – ręce 

 

 

Uwagi: 

Ćwiczenia powinny być wykonywane ściśle wg opisu, płynnie, obszernie i estetycznie. 

Pozycje statyczne ( np. waga, mostek itp.) powinny być wytrzymane 3 sekundy. 

 

Za mistrzowskie wykonanie ćwiczeń można uzyskać dodatkową premię  + 0,5 pkt. 

W całym układzie za błędy postawy: NN, RR, stóp, tułowia i głowy – potrącenia po 0,1 pkt. 

Za brak wytrzymania – potrącenie – 0,3 pkt. 

Za brak zaznaczenia oraz brak cechy – potrącenia po 0,1 pkt. 

Za brak wytrzymania piramidy – potrącenie – 0,3 pkt. 

Za niejednoczesne wykonywanie tych samych elementów – potrącenie – 0,1 pkt. 

Dopuszcza się możliwość powtórzenia 1 ćwiczenia w układzie – potrącenie – 0,3 pkt. 

 

Układ ćwiczeń dwójkowych dziewcząt – szkoła podstawowa 
 

 

Ustawienie: w postawie zasadniczej, przodem do siebie w odległości kilku kroków 

 

Opis ćwiczenia Wartość Rodzaj błędu Potrącenia 

1.G i D jednocześnie zamachem przerzut 

bokiem na dowolną N do postawy 

rozkrocznej, RR w bok. Ćwierć obrotu – 

twarzami do siebie, PZ. 

1,5 Jednoczesne ułożenie RR 

Załamanie w biodrach 

Ugięcie NN 

 

0,2 

0,2 

0,1 

 

2.D- wypad na dowolną N, RR w przód. 

G – stanie na RR. Dolna chwyt górnej za 

biodra lub NN – wytrzymać 3 sek. 

1,5 Brak kąta prostego między 

udem a podudziem w 

wypadzie 

Ugięcie N w wypadzie 

Zbyt duże wygięcie T w 

staniu na RR 

 

 

0,1 

0,1 

 

0,1-0,3 

3.G – zejście do wypadu na dowolną N, 

obie RR w górę- zaznaczyć. 

0,5 Brak kąta 90o między udem 

a podudziem w wypadzie 

Ugięcie N w wypadzie 

 

0,1 

0,1 

4.Obie przez przeniesienie ciężaru ciała 

na N wykroczną i jej wyprost przejście 

do postawy zakrocznej, RR w bok. 

0,6 Brak zaznaczenia postawy 

zakrocznej 

 

0,1 



Przejście do PZ. 

5.D – przewrót w tył do przysiadu 

podpartego, G – jednocześnie  przewrót 

w przód do przysiadu podpartego. Obie 

przejście do leżenia tyłem. 

1,0 Złe ułożenie dłoni 

Oderwanie RR w 

przysiadzie 

0,1 

 

0,1 

6.G i D ugięcie NN i RR, postawienie ich 

na podłożu, przejście do podporu łukiem 

leżąc tyłem(mostek) o NN złączonych – 

wytrzymać 3 sek. 

1,0 Brak przeniesienia ciężaru 

ciała na RR 

Ugięcie NN 

Ugięcie RR 

 

0,1` 

0,1 

0,1 

7.Obie powrót do leżenia tyłem. G – RR 

w górę, poprzez uwypuklenie klatki 

piersiowej przejście do siadu skulonego, 

następnie do siadu rozkrocznego, jedno 

ramię w przód, drugie ramię w bok. D – 

przez kolejne ugięcie i postawienie NN 

przejście do postawy. Jedno ramię w bok, 

drugie w przód, chwyt za dłoń G- waga 

przodem na dowolnej N – wytrzymać . 

1,5 Brak uwypuklenia klatki 

piersiowej 

Brak wyprostu T 

Błędy w wadze: 

Brak pionu N postawnej 

Ugięcie N postawnej 

Ugięcie N wzniesionej 

 

 

 

0,1 

0,1 

 

0,1 

0,2 

0,1 

 

 

8.Obie RR w przód chwyt oburącz. D- 

PZ , G- przejście do siadu ugiętego i przy 

pomocy D przejście do PZ z chwytem za 

dłonie. 

0,5 Brak płynności 0,2 

9.D – pół obrotu (180o) w prawo z 

krokiem PN w przód, dostawienie LN do 

PZ , RR w górę. G – to samo w drugą 

stronę. Obie jednoczesny skłon T w tył- 

wytrzymać 3 sek. 

1,0 Załamanie w biodrach 0,2 

10.Obie powrót do PZ i pół obrotu (90o) 

w kierunku sędziów. 

0,4 Załamanie w biodrach przy 

przejściu do PZ 

0,1 

9,5 

 

 

Wykaz skrótów: 

G – górna 

D - dolna 

PZ – postawa zasadnicza 

T – tułów 

L,P – lewa, prawa 

NN – nogi 

RR – ręce 

 

 

Uwagi: 

Ćwiczenia powinny być wykonywane ściśle wg opisu, płynnie, obszernie i estetycznie. 

Pozycje statyczne ( np. waga, mostek itp.) powinny być wytrzymane 3 sekundy. 

 

Za mistrzowskie wykonanie ćwiczeń można uzyskać dodatkową premię  + 0,5 pkt. 

W całym układzie za błędy postawy: NN, RR, stóp, tułowia i głowy – potrącenia po 0,1 pkt. 

Za brak wytrzymania – potrącenie – 0,3 pkt. 



Za brak zaznaczenia oraz brak cechy – potrącenia po 0,1 pkt. 

Za brak wytrzymania piramidy – potrącenie – 0,3 pkt. 

Za niejednoczesne wykonywanie tych samych elementów – potrącenie – 0,1 pkt. 

Dopuszcza się możliwość powtórzenia 1 ćwiczenia w układzie – potrącenie – 0,3 pkt. 

 

 

Układ ćwiczeń wolnych chłopców – szkoła podstawowa 
 

Ćwiczenia wolne Wartość Rodzaj błędu Potrącenia 

1. Z  PZ przewrót w przód z naskoku o 

NN prostych, łącznie przewrót w przód 

skulony do leżenia tyłem. 

1,0 Brak naskoku na RR 

Ugięcie NN 

Uderzenie NN o podłogę 

0,3 

0,2 

0,1 

2.Ugięcie RR i NN, postawienie ich na 

podłożu, przejście do podporu łukiem 

leżąc tyłem (mostek) – wytrzymać 3 

sek. 

1,0 Brak przeniesienia ciężaru 

ciała na RR 

Ugięcie RR 

Ugięcie NN 

 

0,2 

0,1 

0,1 

3.Powrót do leżenia tyłem, przejście do 

skłonu w przód o NN prostych – 

zaznaczyć. 

0,4 Ugięcie NN 

Ugięcie RR 

0,2 

0,1 

4.Leżenie tyłem, RR w górę, 

przetoczenie do leżenia przodem(pół 

obrotu – 180o), RR w górę. 

0,1 Przetoczenie w skos ścieżki 0,1 

5.Ugięcie RR przejście do podporu 

przodem. Ugięcie RR w podporze, T 

prosty(pompka) – zaznaczyć. 

1,0 Niedostateczne ugięcie RR 

Załamanie w biodrach 

0,2 

0,2 

6.Zeskok do przysiadu podpartego, 

wyskok z półobrotem(180o) do 

przysiadu podpartego, oparcie głowy, 

przejście do stania na głowie – 

wytrzymać 3 sek. 

1,3 Ugięcie RR w wyskoku 

Ugięcie NN w wyskoku 

Brak pionu w staniu na 

głowie 

Ugięcie NN w staniu na 

głowie 

0,1 

0,1 

 

0,3 

 

0,2 

7.Opust NN, przejście do PZ. Opad T 

do wagi przodem na dowolnej N, RR w 

bok – wytrzymać 3 sek. 

1,0 

 

N poniżej bioder 

Ugięcie N postawnej 

Ugięcie N wzniesionej 

0,1 

0,2 

0,1 

8.Zamachem przerzut bokiem do 

postawy rozkrocznej, RR w bok. 

1,4 Jednoczesne ułożenie RR 

Załamanie w biodrach 

Ugięcie NN 

0,2 

0,3 

0,1 

9.Ćwierć obrotu w kierunku początku 

ścieżki. 

   

10.Przysiad, przewrót w tył do skłonu 

podpartego w rozkroku. Zeskok do 

przysiadu podpartego, przejście do PZ. 

1,0 Ugięcie NN 

Nieprawidłowe ułożenie RR 

0,2 

0,1-0,3 

11.Przewrót w przód przez zaznaczone 

stanie na RR .Powrót do PZ. 

1,3 Brak pionu w staniu na RR 

Ugięcie NN 

Ugięcie RR 

Brak amortyzacji przy 

zejściu do przewrotu 

0,2 

0,1 

0,2 

 

0,3 

9,5 

 



Wykaz skrótów: 

PZ – postawa zasadnicza 

T – tułów 

L, P – lewa, prawa 

NN – nogi 

RR - ręce 

 

Uwagi: 

Ćwiczenia powinny być wykonywane ściśle wg opisu, płynnie, obszernie i estetycznie. 

Pozycje statyczne ( np. waga, mostek itp.) powinny być wytrzymane 3 sekundy. 

 

Za mistrzowskie wykonanie ćwiczeń można uzyskać dodatkową premię  + 0,5 pkt. 

W całym układzie za błędy postawy: NN, RR, stóp, tułowia i głowy – potrącenia po 0,1 pkt. 

Za brak wytrzymania – potrącenie – 0,3 pkt. 

Za brak zaznaczenia oraz brak cechy – potrącenia po 0,1 pkt. 

Dopuszcza się możliwość powtórzenia 1 ćwiczenia w układzie – potrącenie – 0,3 pkt. 

 

Układ ćwiczeń wolnych dziewcząt – szkoła podstawowa 
 

 

Ćwiczenia wolne Wartość Rodzaj błędu Potrącenia 

1.Z postawy zasadniczej krok PN w 

przód ,RR w bok, wymach LN w przód, 

krok LN i wymach PN w przód, krok 

PN , dostawienie LN do PZ. 

0,8 Pochylenie T w przód 

Stopa N wymachowej 

poniżej bioder 

Brak rytmu 

0,2 

 

0,1-0,2 

0,1 

2.Waga przodem na dowolnej N, RR w 

bok – wytrzymać 3 sek. Powrót do PZ. 

1,3 Ugięcie N postawnej 

Ugięcie N wzniesionej 

N poniżej bioder 

0,3 

0,2 

0,1 

3.Przysiad podparty – przewrót w przód 

skulony do przysiadu i łącznie przewrót 

w przód do skłonu podpartego w 

rozkroku. 

1,2 Przewrót na głowie 

Ugięcie NN w rozkroku 

Brak rytmu 

0,2-0,4 

0,2 

0,2 

4.Zeskok do przysiadu podpartego, 

przejście do leżenia tyłem. 

   

5.Ugięcie NN i RR i postawienie ich na 

podłożu, przejście do podporu łukiem 

leżąc tyłem (mostek) o NN złączonych 

– wytrzymać 3 sek. 

1,0 Brak przeniesienia 

ciężaru ciała na RR 

Ugięcie NN 

Ugięcie RR 

 

0,3 

0,1 

0,1 

6.Powrót do leżenia tyłem z wyprostem 

NN, RR w górę, skłon T w przód z 

chwytem za kostki – zaznaczyć. 

0,3 Ugięcie NN 0,1 

7.Wyprost T, RR w górę, ściągnięciem 

NN siad skrzyżny, RR w bok. Powstać 

z ½ obrotu(180o) RR w dół. 

0,6 Brak wyprostu T w 

siadzie 

Brak rytmu 

 

0,2 

0,2 

8.Zamachem przerzut bokiem na 

dowolną N do postawy rozkrocznej, RR 

w bok, ćwierć obrotu (90o) w kierunku 

początku ścieżki do PZ. 

1,5 Jednoczesne ułożenie 

RR 

Załamanie w biodrach 

Ugięcie RR, NN  

 

0,3 

0,3 

0,2-0,3 



9.Przysiad podparty, przewrót w tył do 

skłonu podpartego w rozkroku, zeskok 

do przysiadu podpartego, przejście do 

leżenia tyłem. 

1,0 Przetoczenie przez bark  

Oparcie RR na 

przedramionach 

Ugięcie NN w rozkroku 

0,3 

 

0,3 

0,2 

10.Przez uniesienie prostych NN 

przejście do leżenia przewrotnego – 

wytrzymać 3 sek. Przez energiczny 

wznos NN w górę przejście do leżenia 

przerzutnego podpartego dłońmi – 

wytrzymać 3 sek. 

1,3 Ugięcie NN 

Brak dotknięcia stopami 

do podłoża 

Brak pionu w leżeniu 

przerzutnym 

0,3 

 

0,2 

 

0,3 

11.Przejście do postawy zakrocznej 

poprzez opust bioder oraz postawienie i 

ugięcie kolejno P i LN (lub L i PN), RR 

w bok. Wznos N zakrocznej (arabeska) 

– wytrzymać 3 sek. 

0,5 Brak wyprostu N 

zakrocznej 

Oparcie N zakrocznej o 

podłoże 

 

0,1 

 

0,1 

12.Przejście do PZ.    

9,5 

  

Wykaz skrótów: 

PZ – postawa zasadnicza 

T – tułów 

L,P – lewa, prawa 

NN – nogi 

RR – ręce 

 

 

Uwagi: 

Ćwiczenia powinny być wykonywane ściśle wg opisu, płynnie, obszernie i estetycznie. 

Pozycje statyczne ( np. waga, mostek itp.) powinny być wytrzymane 3 sekundy. 

 

Za mistrzowskie wykonanie ćwiczeń można uzyskać dodatkową premię  + 0,5 pkt. 

W całym układzie za błędy postawy: NN, RR, stóp, tułowia i głowy – potrącenia po 0,1 pkt. 

Za brak wytrzymania – potrącenie – 0,3 pkt. 

Za brak zaznaczenia oraz brak cechy – potrącenia po 0,1 pkt. 

Dopuszcza się możliwość powtórzenia 1 ćwiczenia w układzie – potrącenie – 0,3 pkt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 


