
UKŁAD ĆWICZEŃ DWÓJKOWYCH DZIEWCZĄT 

Ustawienie początkowe: jedna za drugą  w odległości ok 2 metrów 

Opis ćwiczenia Wartość Rodzaj błędów Potrącenia 

1.G, D –dwa łączone przewroty w przód, pierwszy: 
przewrót w przód z naskoku na RR o NN prostych do 
przysiadu podpartego, drugi: przewrót z przysiadu 
podpartego do skłonu podpartego w rozkroku, D-
przysiad podparty, wyskok z półobrotem do 
przysiadu podpartego; G. D-skłon podparty w 
rozkroku 

1 -przewrót na głowie 
-brak naskoku 
-ugięcie NN 
-brak katów prostych 
-brak synchronizacji 
ruchu 

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

2. G, D-stanie na głowie ciągiem (wytrzymać), zejście 
do klęku podpartego jednonóż, noga wzniesiona w 
górę w tył  (wytrzymać) 

1 -brak pionu 
-ugięcie NN w rozkroku 
-ugięcie N wzniesionej 
-brak synchronizacji 
ruchu 

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

3.G, D-przejście do klęku jednonóż, RR w bok, 
przejście do pozycji wykroczno-zakrocznej i zwrot 
180*, RR w łuk nad głową - wykonać wagę przodem, 
RR w bok (wytrzymać), PZ-krok w bok 

1 -N poniżej bioder 
-ugięcie N postawnej 
-ugięcie N wzniesionej 

0,2 
0,1 
0,1 

4.G, D-PN wymach-krok, LN wymach - krok, PN 
wymach-krok, LN wymach – krok: G,D-PZ;D-przysiad 
podparty 

0,2 -wspięcie na palce 
-ugięcie N przy wymachu 

0,1 
0,1 

5.D-Z  klęku obunóż siad klęczny i skłon T w 
przód(ukłon japoński), RR tyłem w górę w 
przód(zaznaczyć), przejście do skłonu w tył, G- 
wyskok z półobrotem do półprzysiadu, RR w górę, 
PZ, dojście do D 

0,2 -brak płynności ruchu 0,1 

6. D-klęk prosty obunóż ze skłonem w tył, RR w górę 
G-stojąc za nią wykonuje stanie na RR z oparciem 
dłoni za jej stopami, D-przez wznos RR i skłon w tył, 
podtrzymuje górną chwytem za NN(wytrzymać), G-
zejście do pozycji wykroczno-zakrocznej 

1,2 -brak skłonu 
-brak pionu 
-ugięcie NN 

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

7.D-przez klęk jednonóż przyjąć pozycję wykroczno-
zakroczną, przez wspięcie na palce zwrot 180* , RR w 
bok, obie PZ; D-krok w bok  

0,1 -brak płynności ruchu 0,1 

8.G, D-krok, podskok tempowy, przerzut bokiem na 
dowolną nogę do rozkroku, RR w bok, zwrot do 
siebie, PZ 

1 -jednoczesne postawienie 
RR 
-brak pionu 
-ugięcie NN 
-brak synchronizacji 
ruchu 

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

9.G,D-przewrót w przód ze stania na RR do przysiadu 
podpartego, PZ. D-zwrot przez dowolny bark 180* 
do rozkroku, RR bok, G-dojście do D 

1 -brak zaznaczenia stania 
na RR 
-brak pionu 
-brak synchronizacji 
ruchu 
 

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

10. D-opad T, NN ugięte, RR podtrzymują uda, G-
wejście przez postawienie dowolnej N na udzie 

1,2 -brak równowagi 
-ugięcie NN  G, D 

0,2-0,3 
0,1 



dolnej, przejście do stania na biodrach, G, D-RR w 
bok (wytrzymać). G-przez przysiad podparty zeskok 

  

11.D-skłon podparty T w przód w rozkroku), G-skok 
rozkroczny przez dolną z oparciem dłoni na plecach 
dolnej, G, D- przysiad podparty 

0,4 -ugięcie NN 
-ugięcie RR 

0,1 
0,1 

12.G, D- przewrót w przód: D- do leżenia tyłem ,G-do 
przysiadu podpartego, wyskok z półobrotem, dojście 
do dolnej; 

0,5 -przewrót na głowie 
-ugięcie NN 
-oderwanie T od podłoża 

0,2 
0,1 
0,1 

13.G- z postawy przodem do dolnej (przed jej 
stopami) opiera dłonie o RR dolnej i przechodzi do 
leżenia przodem na stopach D, G-RR w bok, D-RR 
wzdłuż T (wytrzymać). G-przez wychylenie barków i 
oparcie RR przewrót w przód do przysiadu 
podpartego, D-odpycha NN biodra G, przejście do 
pozycji wykroczno-zakrocznej. 

1,2 -brak równowagi 
-ugięcie NN 
-przewrót na głowie 

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

14.G-D-zwrot w stronę komisji do pozycji wykroczno-
zakrocznej, ciężar ciała na nodze postawnej, RR w 
górę w skos. 

   

 

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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