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ĆWICZENIA WOLNE – układ dla uczniów szkół podstawowych 

 

L.p. Układ 
Wartość 

elementu 
Uwagi o wykonaniu 

Potrącenia 

1. Z postawy zasadniczej 

przysiad podparty i dowolnym 

sposobem stanie na głowie 

(2s) 

1,2 

- brak wytrzymania 

- brak zaznaczenia 

- ugięte nn 

0,2 

0,5 

0,3 

 

2. Z przysiadu podpartego 

przewrót w przód w pozycji 

skulonej do przysiadu 

podpartego 

1,0 

- NN rozłączone 

- podpieranie przy 

wstawaniu 

 

0,3 

0,5 

3. i łącznie przewrót w przód do 

leżenia tyłem RR w górę  1,2 

- ugięte NN, błąd stóp 

- niekontrolowany opust 

NN 

0,3 

0,5 

4. Mostek (2s), powrót do 

leżenia tyłem, siad płaski z RR 

w górze 

1,0 

- ugięte NN lub RR 

- brak wytrzymania 2s 

- głowa dotyka podłoża 

0,3 

0,5 

wartość el. 

5. Skłon tułowia w przód (dłonie 

na podłożu) (2s) 
0,5 

- T powyżej 45 stopni 

(plecy okrągłe) 

- NN ugięte, rozłączone, 

błąd stóp 

0,5 

 

0,5 

6. Powrót do leżenia tyłem RR  

w górę, przetoczenie do 

leżenia przodem RR w górę, 

wznos RR i NN w górę (2s) 

tzw. „samolot” 

0,5 

- NN rozłączone 

- NN lub RR ugięte 

- brak wytrzymania 

0,2 

0,3 

0,5 

7. Podpór leżąc przodem i dwa 

ugięcia RR (pompki) 
0,6 

- za małe ugięcie RR 

- brak utrzymanej sylwetki 

0,3 

0,2 

8. Dowolny szpagat (2s) 

1,0 

- niepełny szpagat 

- błąd stóp 

- skręcone biodra 

- brak wytrzymania 

0,5 

0,2 

0,2 

0,5 

9. Z przysiadu podpartego 

przewrót w tył w pozycji 

skulonej do przysiadu 

podpartego 

2,0 

- nn rozłączone 

- kolana dotykają podłoża 

0,2 

0,5 

10. Z rozbiegu przerzut bokiem 

(gwiazda)  

do postawy RR w bok 

1,0 

- ugięte NN 

 

0,2 

*zezwala się na jedną poprawkę ćwiczeń wolnych przy czym poprzednia ocena zostaje 

anulowana 

 

(youtube: „układ ćwiczeń wolnych na Olimpiadę Gimnastyczną w Dobczycach”) 

 



LINA – wymogi dla klas I-VII 

 

Zadanie Uwagi o wykonaniu 

1. Wyjście siłowe po linie z pomocą 

nóg 

Na linie będą zaznaczone poziomy 

wysokości co 1 metr do 5m. Każdy zdobyty 

metr wysokości to 2 punkty. 

 

 

 

SKOK – wymogi dla klas I-VII 

L.p. Elementy Wartość Uwagi o wykonaniu Potrącenia 

1. Z rozbiegu naskok odbicie  

z batutu wyskok w górę 

lądowanie na materac 
3,0 

- błąd naskoku 

- błąd odbicia (1 noga lub 

zatrzymanie) 

- błąd lądowania  

do 1,0 

do 1,0 

 

do 1,0 

2. Z rozbiegu naskok odbicie z 

batutu i podciągnięcie kolan 

do klatki piersiowej w 

powietrzu i lądowanie 

(tzw. „kuczka”) 

3,0 

- błąd naskoku i odbicia 

- brak skulenia 

- błąd lądowania 

do 1,0 

do 1,0 

do 1,0 

3. Z rozbiegu naskok odbicie z 

batutu i podciągnięcie 

prostych nóg do rozkroku w 

powietrzu i lądowanie 

(tzw. „rozkroczka”) 

4,0 

- błąd naskoku i odbicia 

- brak rozkroku 

- ugięte nn 

- błąd lądowania 

do 1,0 

do 1,0 

do 1,0 

do 1,0 

* Zawodnik wykonuje dwa skoki z których ocena lepsza jest oceną ostateczną. 

 

 

 

DRABINKI – wymogi dla klas I-VII 

Zadanie Uwagi o wykonaniu 

1. Ze zwisu tyłem na drabinkach 

unoszenie prostych, złączonych nóg 

do poziomu i powrót do pełnego 

zwisu. 

Każde dotknięcie nogami drążka 

ustawionego na wysokości bioder to 1 

punkt. Maksymalnie 10 punktów. 

Sędzia liczy tylko pełne wykonania 

ćwiczenia. 

 

 

 

DRĄŻEK – wymogi dla klas I-VII 

Zadanie Uwagi o wykonaniu 

1. Zwis nachwytem o zgiętych RR  

i brodą nad drążkiem na czas. 

Każde 2 sekundy wytrzymania, to 1 pkt. 

Maksymalnie 10 punktów. 

Sędzia zatrzymuje czas, jeśli broda dotknie 

drążka, lub znajdzie się pod nim. 

 

 

 

 

 



 

 

RÓWNOWAŻNIA – wymogi dla klas I-VII 

L.p. Elementy Wartość Uwagi o wykonaniu Potrącenia 

1. Przejście przodem po 

równoważni 
2,0 

- nie na palcach 

- nn ugięte 

- zachwianie równowagi 

- upadek 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

2. Na środku zatrzymanie i 

waga przodem (2s) 

(tzw. „jaskółka”) 

4,0 

- brak wytrzymania 

- ugięte nn 

- ugięte rr 

0,2 

0,5 

0,3 

3. Przejście przodem do końca 

równoważni 
2,0 

- jak w punkcie 1  

4. Zeskok do pozycji 

lądowania 
2,0 

- brak pozycji lądowania 

- upadek 

0,3 

0,5 

 

 

TRAMPOLINA – wymogi dla klas I-VII 

L.p. Elementy Wartość Uwagi o wykonaniu Potrącenia 

1. 10 odbić obunóż w tempo z 

rr w górze 

5,0 

- nn ugięte 

- rr ugięte 

- zatrzymania (brak tempa) 

- upadek 

- nn niezłączone 

- brak panowania nad 

ciałem w powietrzu 

0,5 

0,2 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

2. Odbicie z klęku prostego 

2,0 

- brak usztywnienia 

- brak lądowania 

(zatrzymanie po odbiciu) 

0,5 

0,5 

3. Odbicie z siadu prostego 
3,0 

- ugięte nn 

- brak lądowania na nn 

0,5 

0,5 

 

1. Wszystkie konkurencje punktowane są do 10 pkt. Wynik końcowy wyliczany jest na 

podstawie oceny ważonej, gdzie ćwiczenia wolne mają wagę wyższą, skoki wagę 

średnią, a suma pozostałych konkurencji wagę niższą. 

2. Rodzaje błędów: duży – 0,5; średni – 0,3 i mały 0,2 pkt. 

3. Jeżeli potrącenia za błędne wykonanie elementu przekraczają jego wartość, sędziowie 

odejmują jedynie całą wartość tego elementu. 

 

Legenda: 

LR – lewa ręka; PN – prawa noga; RR – ramiona; NN – nogi; T - tułów 

RR w górę – ułożenie ramion wyprostowanych w górę, zawsze takie samo bez względu na 

pozycję wyjściową 

Błąd stóp – brak cechy gimnastycznej, czyli zgięcia podeszwowego stóp (point – czyt. puent) 

Mostek – podpór łukiem leżąc tyłem 

2s – oznacza wytrzymanie elementu ok. 2 sekundy 
 


