
UKŁAD ĆWICZEŃ WOLNYCH DZIEWCZĄT 

Opis ćwiczenia Wartość Rodzaj błędu Potrącenia 
1.Z postawy zasadniczej poprzez ugięcie PN(LN) 
krok, LN(PN) wymach w bok, poprzez ugięcie LN(PN) 
krok, PN(LN) wymach w bok. RR w bok.PN(LN) 
skrzyżnie przed LN(PN), zwrot 180 przez 
lewy(prawy) bark do PZ. Przewrót w tył z postawy 
do postawy.  PW-przysiad podparty, przewrót w tył 
do klęku  podpartego jednonóż ze wznosem drugiej 
nogi w tył( zaznaczyć), przejście do klęku jednonóż 
(przez  postawienie NN wzniesionej w przód), RR 
bok, 

1 -wspięcia na palce 
-ugięcie NN 
-brak amortyzacji przy 
siadzie 
 

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

2.Z klęku jednonóż , wymach nogi w tył w górę z 
jednoczesnym wyprostem N postawnej i położeniem 
wyprostowanych RR na podłożu, zamachem 
przewrót w przód o NN prostych przez stanie na RR, 
przysiad podparty, wyskok z półobrotem do 
półprzysiadu 

1 -ugięcie RR, NN 
-brak pionu 
-przewrót na głowie 
-brak zaznaczenia 

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

3.Przewrót w przód z naskoku do skłonu podpartego 
w rozkroku 

0,7 -brak naskoku 
-przewrót na głowie 
-brak kątów prostych 
-ugięcie NN 

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

4. Stanie na głowie ze skłonu podpartego w rozkroku 
ciągiem (wytrzymać) zejście do przysiadu 
podpartego 

1 -odbicie nogami 
-ugięcie NN 
-brak pionu 

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

5.z przysiadu podpartego podpór leżąc przodem, 
przejście do podporu leżąc tyłem przez zamach 
PR(LR)(zaznaczyć), zgięcie PN(LN) i dotknięcie stopą 
kolana, wyprost PN(LN) w górę, dotknięcie stopą 
kolana, powrót do podporu leżąc tyłem. Te same 
elementy na LN(PN), siad prosty(zaznaczyć) 

0,5 -załamanie w biodrach 
-brak płynności ruchu 

0,2 
 
0,1 

6.Z siadu prostego skłon w przód (zaznaczyć), 
przewrót w tył do skłonu podpartego w rozkroku, 
przysiad podparty, PZ 

0,7 -ugięcie NN 
-brak kątów prostych 

0,2 
0,1 

7.RR w bok, PN(LN) wymach-krok, LN (PN)wymach- 
krok, PN(LN) wymach -krok, LN (PN)wymach -
przejście do wagi przodem bez dotknięcia maty 
stopą (wytrzymać) 

1 -wspięcie na palce 
-ugięcie N przy 
wymachu 
-N poniżej bioder 
-ugięcie N postawnej 
-ugięcie N wzniesionej 

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

8.Z wagi przodem przenieść prostą nogę w przód 
bez dotknięcia maty do siadu równoważnego, RR w 
bok, (wytrzymać) 

0,7 -zbyt szybki siad 
równoważny 
-ugięcie nogi wolnej 
-mały kąt między NN a 
podłożem 

O,2 
 
0,1 
0,1 

9.Siad rozkroczny, krążenia T w z prawej na lewą 
stronę, podpór LR w tył, PR uniesiona w górę, wznos 
bioder w górę (zaznaczyć);krążenie T z lewej na 
prawą stronę, podpór PR w tył, LR uniesiona w górę, 
wznos bioder w górę (zaznaczyć), powrót do siadu 

0,5 -załamanie bioder 
-brak płynności ruchu 

0,1 
0,1 



rozkrocznego 
 

10. Z siadu rozkrocznego, siad równoważny, RR w tył 
podparte (zaznaczyć). Poprzez siad równoważny 
obrót 180* do siadu prostego, RR oparte o podłoże 
(zaznaczyć) 

0,5 -ugięcie NN  
-mały kąt między NN a 
podłożem 
 

0,1 
 
0,1 

11. Z leżenia tyłem, leżenie przerzutne z podparciem 
bioder, NN proste, (wytrzymać), ugięcie PN(LN), 
stopa dotyka kolana nogi przeciwnej(zaznaczyć)  

0,7 -brak pionu 
-ugięcie NN 

0,1 
0,2 
 

12.Z pozycji j.w. przejście do pozycji wykroczno-
zakrocznej bez oparcia rąk o matę; palcami PN(LN) 
dotknąć maty w przód -w tył-krok polkowy, palcami 
LN(PN) dotknąć maty w przód-w tył-krok polkowy, 
RR pracują przeciwlegle do ruchu NN 

0,3 -oparcie rąk o matę 
-brak płynności ruchu 
 

0,1 
0,1 
 

13. Z pozycji wykroczno-zakrocznej wspięcie na 
palce, RR w łuk nad głową, zwrot 180* do pozycji 
wykroczno –zakrocznej, PZ 

0,1 -brak płynności ruchu 0,1 

14.Krok, podskok tempowy, przerzut bokiem do 
rozkroku, RR w bok, zwrot 90* do przysiadu 
podpartego, przewrót w przód do siadu 
rozkrocznego, RR w bok, poprzez zgięcie N zwrot 
90*, przejście do półszpagatu, RR  górę w skos. 
(dodatkowe punkty za wykonanie ćwiczenia w 
pełnym siadzie krocznym-szpagacie) 

0,8 -jednoczesne położenie 
RR 
-brak pionu 
-ugięcie RR, NN 
 

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

 

Wykaz skrótów: 
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 , stanie na RR 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. 

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