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PROBA DE EVALUARE: GIMNASTICĂ - Clasa a V-a 

 

Elevii prezintă elemente la saltea. În funcție de modul de execuție, vor fi evaluați și 

notați de către profesor.  

ELEMENTE STATICE DIN GIMNASTICA ACROBATICĂ: 

         1. Cumpăna pe un picior – se execută sprijin pe piciorul cel mai puternic, brațele 

trebuie întinse înainte sau lateral, poziționate simetric. Poziția capului este în extensie, se 

încordează musculatura spatelui, iar privirea se ațintește înainte. Piciorul liber este bine întins 

înapoi, cu talpa în extensie; 

         2. Podul de jos – din poziția culcat dorsal, prin îndoirea genunchilor și așezarea 

palmelor la nivelul umerilor, bazinul se proiectează în sus, însoțit de o curbare a trunchiului, 

iar privirea se orientează către înapoi; 

         3. Semisfoara – se realizează pe sol, în poziția pe un genunchi, așezat cu un picior 

întins înapoi. Trunchiul în extensie, privirea înainte, brațele perfect întinse lateral; 

         4. Stând pe omoplați – din poziția culcat dorsal, cu brațele întinse pe lângă corp, se 

împinge puternic cu palmele în saltea, cu picioarele întinse și apropiate, se ridică bazinul, 

palmele sprijinite pe șolduri, iar coatele pe sol au rol de susținere. Apoi picioarele se 

proiectează pe verticală, cu vârfurile întinse, concomitent cu îndreptarea trunchiului. 

          Fiecare element trebuie menținut în jur de 3 secunde. 

 

           ELEMENTE DINAMICE DIN GIMNASTICA ACROBATICĂ: 

         5. Rostogolire înainte din ghemuit în ghemuit – se execută grupat, cu bărbia în piept, 

sprijin pe palme, contactul cu solul se realizează cu ceafa. Brațele încadrează genunchii și se 

împinge puternic cu picioarele, trunchiul sprijinindu-se în mușchii brațelor. 

         6. Rostogolire înapoi din ghemuit în ghemuit – corpul execută o rulare înapoi cu 

așezarea palmelor pe sol în dreptul umerilor, picioarele grupate în ghemuit trec peste cap și 

prin împingerea în brațe se realizează rostogolirea. 
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