
UKŁAD ĆWICZEŃ DWÓJKOWYCH CHŁOPCÓW 

Ustawienie: twarzą do siebie w odległości  ok 4m 

Opis ćwiczenia Wartość Rodzaj błędu potracenia 

1. G,D-przewrót w przód z naskoku na RR do: D-
leżenie  tyłem w rozkroku, G-do przysiadu 
podpartego między stopy D 

0,7 -brak naskoku 
-ugięcie NN 
-oderwanie T od podłoża 

0,1-0,2 
0,1 
0,1-0,2 

2. D-leżenie tyłem, NN ugięte w kolanach, RR 
wzdłuż T, G-oparcie RR o kolana D, przejście do 
poziomki w przód (wytrzymać) 

1,2 -NN poniżej bioder 
-ugięcie NN 

0,2-0,3 
0,1-0,2 

3.G- przejście do stania w barkach, D-RR 
wyprostowane w przód (wytrzymać) 
 

1,2 -brak pionu 
-ugięcie NN, RR 
-dotknięcie i odbicie NN do 
stania w barkach 

0,1-0,2 
0,1-0,2 
0,5 

4.G-zejście do pozycji wykroczno-zakrocznej, chwyt 
D za RR, G,D- PZ 

   

5.G,D-przewrót w tył o NN prostych do rozkroku, 
stanie na głowie ciągiem (wytrzymać), zejście o NN 
prostych do przysiadu podpartego, PZ 

0,5+0,8 -ugięcie NN 
-brak kątów prostych  
-brak pionu 
-ugięcie NN 
-odbicie 

0,1-0,2 
0,1 
0,1-0,2 
0,1-0,2 
0,2-0,3 

6. D-dwa łączone skulone przewroty w przód z 
przysiadu podpartego do przysiadu podpartego, w 
tym samym czasie G-z rozbiegu przewrót lotny nad 
D,  G-wyskok z półobrotem, zamachem przerzut 
bokiem, dojście do D 

0,7 -przewrót na głowie 
-ugięcie NN 

0,2 
0,1 

7. D- siad klęczny, G,D- chwyt za RR, G- przechodzi 
do siadu w barkach, NN splatają T D, D- przez klęk 
jednonóż pozycja wysoka, G,D-RR w bok 
(zaznaczyć), D-obrót 180*  

1 -ugięcie NN 
-brak równowagi 
-brak płynności ruchu 

0,1 
0,1-0,2 
0,1 

8. D-przejście do rozkroku w półprzysiadzie, przez 
skłon głowy w przód wychylenie T do tyłu, chwyt G 
za uda, RR proste, G-postawienie NN na udach 
dolnego, wychylenie T w przód, RR w bok 
(wytrzymać), G-zejście przez wyskok z półobrotem. 
G, D -krok w bok 

1 -ugięcie RR 
-ugięcie NN 
-brak równowagi 

0,1-0,2 
0,1-0,2 
0,1 

9. G,D-krok, podskok tempowy, przerzut bokiem do 
rozkroku na dowolna nogę, RR w bok, zwrot do 
siebie, obaj krok w bok, przysiad podparty 

1 -brak pionu 
-ugięcie NN 
-jednoczesne położenie RR 

0,1-0,2 
0,1-0,2 
0,2 

10. G,D-przewrót w przód do leżenia tyłem, skłon T 
w przód, przewrót w tył o NN prostych przez stanie 
na RR do przysiadu podpartego, przewrót w przód 
z przysiadu podpartego do przysiadu podpartego 

0,4+0,8 -ugięcie NN 
-ugięcie RR 
-brak synchronizacji 
-brak zaznaczenia stania 
-brak pionu 
-brak amortyzacji 

0,1-0,2 
0,1 
0,1-0,2 
0,2-0,3 
0,2 
0,1 

11. G,D-podpór leżąc przodem w rozkroku, 
wykonać dwie pompki: pierwsza z przeniesieniem 
ciężaru ciała z prawej R na lewą R, powrót do 
podporu leżąc przodem, druga z przeniesieniem 
ciężaru ciała z lewej R na prawą R, powrót do 

0,7 -opuszczenie bioder na 
podłoże 
-nie zachowanie poziomej 
linii 
-brak synchronizacji ruchu 

0,1-0,2 
 
0,2 
 
0,1 



podporu leżąc przodem,(ćwiczenie wykonać na 3 
tempa), przysiad podparty, wyskok w łuku 
napiętym, zwrot w stronę komisji 

 

Wykaz skrótów: 
G- górna 
D- dolna 
PZ- postawa zasadnicza 
PW- pozycja wyjściowa 
T- tułów 
L, P- lewa, prawa 
NN- nogi 
RR- ramiona, ręce 
 
Uwagi: 

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

 Pozycje statyczne (np.: waga przodem , stanie na głowie itp…) powinny być wytrzymane 3 
sekundy. 

 W całym układzie za błędy: NN, RR, stóp, tułowia i głowy- potrącenia   0,1-0,2 pkt. 

 Za brak wytrzymania – potrącenie 0,3pkt. 

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

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

 Za niejednoczesne wykonywanie tych samych elementów – potrącenie – 0,1-0,2pkt. 

 Dopuszcza się możliwość powtórzenia jednego ćwiczenia w układzie – potrącenie 0,5pkt. 
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