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Útmutató a vizsgázók teljesítményének értékeléséhez 

 
(az értékelő tanárok részére) 

 
 
A javítási-értékelési útmutatóban feltüntetett válaszokra kizárólag a megadott 
pontszámok adhatók.  
 
A megadott pontszámok további bontása csak ott lehetséges, ahol erre külön utalás van. 
Az így kialakult pontszámok csak egész pontok lehetnek. 

 
 
Javítással kapcsolatos tudnivalók: 
 

1. Kérjük, hogy piros tollal javítson! 
 

2. Pipálja ki a helyes válaszokat! Minden helyes válaszhoz egy pipát kell írni, egy pipa 
egy pontot ér. Fél pont nem adható. 

 
3. A kérdéseknél elhelyezett „Pont: …….” sorba írja be a kérdéshez adott helyes válaszok 

(pipák) pontszámát! A pontszámot pirossal írja be! 
 

4. A teszt jellegű feladatoknál nem kaphat pontot a vizsgázó, ha több próbálkozása volt a 
megoldással kapcsolatban és nem egyértelmű a jelölése. 
 

5. Amennyiben a teszt jellegű feladatoknál több válaszlehetőséget is jelöl a vizsgázó, nem 
kaphat pontot az adott feladatra. 

 
6. A szöveges feladatok esetében ahol több helyes választ is tartalmaz az útmutató, ott 

bármelyik teljes pontszámmal elfogadható. 
 

7. A teljes feladatsor végén összesítse az összes pontszámot, és pirossal írja be a 
„Pont:……..” sorba! 

 
8. Az összesítő táblázatba kérdésenként pirossal írja be az elért pontszámot! A végén 

összesítse azokat, és írja be az összes pontszámot is! 
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I. TESZT JELLEGŰ FELADATOK (Elérhető pontszám: 60 pont) 
 
1. feladat  
Aláhúzással jelölje meg, hogy az állítás igaz vagy hamis! A helyes válaszért 1 pont adható.  
 
A mozgások ritmusán az azonos vagy különböző sebességű részmozdulatok szabályos vagy 
szabálytalan visszatükröződését értjük a ciklikus és az aciklikus mozgásformákban. Jellemzői 
lehetnek: a sebességváltozások tagoltsága és a részmozdulatok összehangoltsága. 
 

Igaz   Hamis 
 

2. feladat 
Aláhúzással jelölje meg, hogy az állítás igaz vagy hamis! A helyes válaszért 1 pont adható.  
 
2 perc fölött már egyértelműen oxigén jelenléte nélkül történik az energiaszolgáltatás a 
glikogén, illetve későbbiekben – de párhuzamosan is – a zsírok és fehérjék elégetése révén. 
 

Igaz   Hamis  
 

 
3. feladat 
Aláhúzással jelölje meg, hogy az állítás igaz vagy hamis! A helyes válaszért 1 pont adható.  
 
A vitaminokat alapvetően két csoportra oszthatjuk. Egyik részük zsírban oldódik (az A-, D-, E- 
és K-vitamin), ezek hosszabb időre is képesek raktározódni a szervezetben. A többi vitamin 
vízben oldódik, ezekből csak pár napos készlettel rendelkezünk. 
 

Igaz   Hamis 
 
4. feladat 
Aláhúzással jelölje meg, hogy az állítás igaz vagy hamis! A helyes válaszért 1 pont adható.  
 
A szinergista izom kifejezés az izomműködések esetében az egyes izmok vagy izomcsoportok 
ellentétes működésének meghatározására szolgál. 
 

Igaz   Hamis 
 
 
5. feladat 
Aláhúzással jelölje meg, hogy az állítás igaz vagy hamis! A helyes válaszért 1 pont adható.  
 
A test tengelyeinek ismerete a sportszerekhez való viszonyunk meghatározását segíti. 
 

Igaz   Hamis 
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6. feladat 
Aláhúzással jelölje meg a kérdésre adott helyes választ! A helyes válaszért 1 pont adható.  
 
Az alábbi ábrán egy ízület képe látható. Milyen típusba sorolható a tengelyek száma alapján? 
 

 
Forrás: https://medicoverkorhaz.hu/wp-content/uploads/2018/05/vall_felepites.jpg (2019.07.29.) 
 
A) Kéttengelyű ízület. 

B) Egytengelyű ízület. 

C) Soktengelyű ízület. 
D) Háromtengelyű ízület. 

 
7. feladat 
Aláhúzással jelölje meg a kérdésre adott helyes választ! A helyes válaszért 1 pont adható.  
 
Hol termelődik a glukagon? 

A) A hasnyálmirigyben. 
B) A mellékvesekéregben. 

C) A mellékpajzsmirigyben. 

D) Az agyalapi mirigyben. 

 

8. feladat 
Aláhúzással jelölje meg a helyes választ! A megfelelő válaszért 1 pont adható.  
 
Melyik NEM tartozik a passzív mozgatórendszer terhelés hatására végbemenő adaptációs 
folyamatai közé?  
 
A) Csontgerendák megvastagodnak. 

B) Az izmok kapillarizációja javul. 
C) Csonthipertrófia alakul ki. 

D) Erősebbé, rugalmasabbá az ízületi szalagok. 
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9. feladat 
Aláhúzással jelölje meg a helyes választ! A megfelelő válaszért 1 pont adható.  
 
Melyik NEM tartozik a keringési rendszer terhelés hatására végbemenő adaptációs folyamatai 
közé?  
 
A) Az edzés bradycardia. 

B) A szívizomhipertrófia. 

C) A pulzustartalék csökkenése. 
D) Terhelés során nagyobb pulzustérfogat. 

 
10. feladat 
Aláhúzással jelölje meg a helyes állítást! A helyes válaszért 1 pont adható.  
 
A) A rajtapátiát enyhe izgalom, várakozási feszültség, növekvő türelmetlenség, fokozott 

figyelem összpontosítás jellemzi. 

B) A rajtkészség állapotában a mellékvese adrenalinkiválasztása csökken. 

C) A rajtnál fellépő külső-belső ingerekre a vegetatív idegrendszer nem reagál. 

D) A rajtlázat túlzott izgalom, idegesség, a hangulat hullámzásai, szétszórtság jellemzi. 
 
11. feladat 
Aláhúzással jelölje meg a helyes állítást! A helyes válaszért 1 pont adható.  
 
A) Egy edzett sportoló nyugalmi pulzusa alacsonyabb, mint egy nem edzett emberé. 
B) A restitúciós pulzust terhelés előtt mérjük. 

C) A nyugalmi pulzus értéke a legalacsonyabb a nap során. 

D) Terhelés során a maximális pulzusnál nem mérhetünk magasabb értéket. 

 

12. feladat 
Aláhúzással jelölje meg a helytelen állítást! A megfelelő válaszért 1 pont adható.  
 
A) Az agility tesztek a gyorsaság felmérésére szolgálnak. 

B) A mozgástanulás első fázisában a legfontosabb az adott mozgásforma végrehajtásának 

begyakorlása. 
C) A mozgástanulás harmadik fázisába való eljutásban szerepet játszik a tehetség is. 

D) A maximális erő fejlesztése olyan gyakorlatokkal is történhet, ahol nagyszámú 

mozgatóegység vesz részt a munkában néhány másodpercen keresztül. 
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13. feladat 
Aláhúzással jelölje meg a kérdésre adott helyes választ! A megfelelő válaszért 1 pont 
adható.  
 
Az alábbiak közül melyik NEM a gerincsérülés tünete? 
 
A) Duzzanat a gerincen. 

B) Erős hányinger. 
C) A végtagok érzéketlenek, zsibbadnak, bizseregnek. 

D) A sérültnek vizelet és széklet visszatartási problémái vannak. 

 
14. feladat 
Írja a baloldali fogalmakhoz a jobb oldali fogalmak betűjelét! Mindegyik fogalomhoz csak 
egy helyes válasz tartozik. Minden helyes válaszért 1 pont adható. 
 

C 80-90%-os pulzuszóna A Flexor 

E Mozgás mennyisége B Aerob zóna 

A Extenzor C Anaerob zóna 

B 60-70%-os pulzuszóna D Intervall 

D Résztávos edzés E Terjedelem 
 
 
15. feladat 
Írja a baloldali fogalmakhoz a jobb oldali fogalmak betűjelét! Mindegyik fogalomhoz csak 
egy helyes válasz tartozik. Minden helyes válaszért 1 pont adható. 
 

D 60–70 ütés/perc A Mucin 

C Széles hátizom B Vitalkapacitás 

A Szájüreg C Kötélmászás 

E Pancreas D 120/80 Hgmm 

B Tüdő E Hasnyálmirigy 
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16. feladat 
A bal oldali képen egy csigolya fotóját látja. Pótolja a hiányzó részeket a jobb oldalon a 
csigolya részeinek felsorolásában! Minden helyes válaszért 1 pont adható. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Forrás: https://gerinces.hu/a_gerincrol/a-gerinc-anatomiaja/ (2019.07.24.) 
 

 
Ezen kívül bármely, szaknyelvileg helyes megnevezés elfogadható. 
  

 

1. Csigolyatest 

2. Csigolyaív 

3. Harántnyúlvány 
    (vagy oldalnyúlvány) 

4. Páros ízületi nyúlvány 

5. Tövisnyúlvány 

6. Csigolyalyuk 
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17. feladat 
Nevezze meg az alábbi anatómiai képen a nyilakkal megjelölt izmokat! Minden helyes 
válaszért 1 pont adható. 
 

 
Forrás: https://hu.pinterest.com (2019.07.24) 
 
Ezen kívül bármely, szaknyelvileg helyes megnevezés (pl. az egyes izmok latin neve: 
trapézizom – musculus trapezius, deltaizom – musculus deltoideus, széles hátizom – musculus 
latissimus dorsi, nagy farizom – musculus gluteus maximus) elfogadható.  
 
18. feladat 
Nevezze meg az alábbi gimnasztikai helyzeteket! Minden helyes válaszért 1 pont adható. 
 

 

 

 

 

szögállás, csípőre 
tartás 

terpeszülés, támasz a 
test mögött/támasz 
hátul 

mellső fekvőtámasz hátsó függés 

Forrás: http://www.jgypk.hu/tamop13e/tananyag_html/gimnasztika (2019.08.01.) 

Deltaizom 

Nagy farizom 

Széles hátizom 

Trapézizom  
(vagy csuklyásizom) 
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19. feladat 
Az alábbi ábrán egy Venn-diagramot lát. A két halmaz a következő kondicionális képességeket 
jelöli: 
 
A: {erő állóképesség} 
B: {maximális erő}. 
 
Írja a halmazábra megfelelő részébe az ábra alatt látható állítások sorszámát! Minden 
helyes válaszért 1 pont adható. 
 

 
 
1. Motoros képesség. 
2. Maximális számú működési egység egyidejű aktiválódása révén fejtjük ki. 
3. Függ a vörös és fehér rostok arányától. 
4. A hosszan tartó erőkifejtéseket igénylő mozgásoknál az izomzatelfáradással szembeni 

ellenállásában fejeződik ki. 
5. Hatékonyan fejleszthető köredzéssel. 
 
  



Sport ismeretek — középszint Javítási-értékelési útmutató 

2011 írásbeli vizsga 10 / 18 2020. május 14. 

20. feladat 
A vázizmokat alkotó rostok számos tulajdonságukban különböznek egymástól. Izomrostokon 
belül megkülönböztetünk vörös (ST), fehér (FT2) és átmeneti (FT1) rostokat. A következő 
feladatban ezek közül két rosttípussal találkozhat: 
 
A: vörös izomrost (ST) 
B: fehér izomrost (FT) 
 
Írja a megfelelő betűjeleket az állítások után! Ahová egyik betűt sem tartja helyesnek, 
oda tegyen X jelet! Minden helyes válaszért 1 pont adható. 
 
1. A leggyorsabb összehúzódásra képes. B 
2. A fáradás a legkésőbb következik be. A 
3. Leginkább a tónusos (jellemzően a törzs-) izmokban vannak jelen. A 
4. Csak a végtagok izmaiban vannak jelen. X 
5. A hosszú távú állóképességet igénylő sportolóknál dominálnak. A 

 
 
21. feladat 
Egészítse ki a szöveg hiányos részeit az alábbi táblázatban megadott lehetőségek közül! 
Minden helyes válaszért 1 pont adható. 
 
Az egyszerű testhelyzetek, illetve az egy ízületben, egy forgástengely körül történő, egyirányú 

és befejezett, egy erőkifejtéssel létrehozott mozgások összefoglaló neve alapforma. Egyik 

típusa a(z) statikus alapforma, mely egy olyan szimmetrikus testhelyzet, amely biztosítja a 

gimnasztikai gyakorlatok végrehajtásához a biztonságos kiindulóhelyzetet. Gyakorlat akkor 

alakul ki, ha két, vagy több alapformát meghatározott ütembeosztás szerint összekapcsolunk. 

A gimnasztikai gyakorlat az izomrendszerre kifejtett hatása alapján nyújtó hatású, ha az 

ízületet alkotó csontvégek távolodnak egymástól, az ízületen átfutó izmok hossza megnő. 

Amikor az izmokat mozgás nélkül, több másodpercen keresztül, a mozgáshatárig megnyújtott 

helyzetben megtartjuk, statikus nyújtó hatású gyakorlatról beszélünk. 

 
dinamikus nyújtó 

hatású  
gyakorlat dinamikus 

alapforma 
statikus nyújtó 

hatású  

alapforma kiindulóhelyzet statikus alapforma erősítő hatású 

dinamikus 
alapforma 

nyújtó hatású   
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22. feladat 
Egészítse ki a szöveg hiányos részeit az alábbi táblázatban megadott lehetőségek közül! 
Minden helyes válaszért 1 pont adható. 
 
A(z) stabil oldalfekvés az elsősegélynyújtás egyik legfontosabb életmentő művelete. Azért 
fontos, mert biztosítani lehet vele a(z) eszméletlen sérült szabad lélegzését. Hanyatt fekvő 
helyzetben ugyanis a nyelv hátracsúszhat, illetve a nyál, vér és hányadék is elzárhatja a 
légutakat. A fogás nem alkalmazható akkor, ha gerincsérülés, súlyos mellkasi sérülés, nyílt 
hasi sérülés, medence- vagy combcsonttörés észlelhető a sérültnél. Első lépésként a beteg 
mellett a dereka magasságában elhelyezkedve, a kezet a(z) térd alá csúsztatva, a lábakat 
magunk felé döntve kell felhúzni, így a törzs és a csípő megemelkedik. Ezután a sérült távolabb 
eső karját könyökhajlatnál megfogva húzzuk a törzs alá, másik kezét hajlítva a fej alá kell 
helyezni. 

újraélesztés távolabb stabil oldalfekvés vizsgálati protokoll 

közelebb lapocka gerincsérülés térd 
eszméletlen sérült kartörés   

 
 
23. feladat 
Egészítse ki a szöveg hiányos részeit az alábbi táblázatban megadott lehetőségek közül! 
Minden helyes válaszért 1 pont adható. 
 
A(z) motoros képességek valamely mozgásos cselekvés végrehajtásának feltételeiként 
értelmezhetők, és visszavezethetők a genetikailag meghatározott és a tanulás útján elsajátított 
összetevőkre. A(z) koordinációs képességek a motoros képességek azon csoportját alkotják, 
amelyek a mozgásvégrehajtás minőségéért, a mozgás során a gazdaságos 
energiafelhasználásért, valamint a cselekvéstanulás sikerességéért felelősek. A(z) ízületi 
mozgékonyság   segítségével a különböző mozgásokat – az anatómiai korlátok határain belül 
– erőkifejtés során nagy mozgásterjedelemmel tudjuk végrehajtani. A koordinációs képességek 
egyik sajátos képessége a(z) reakció (reagáló) képesség, melynek segítségével a környezeti 
ingerekre megfelelő gyorsasággal és célszerű cselekvésekkel tudunk válaszolni. A 
labdajátékokban is kiemelkedő szerephez jut a(z) téri (térbeli) tájékozódó képesség, amely 
lehetővé teszi a térben és időben történő feladatok célszerű, a követelményeknek megfelelő 
koordinálását. 
 

motoros képességek egyensúlyozó 
képesség 

kondicionális 
képességek 

ízületi 
mozgékonyság 

koordinációs képességek reakció (reagáló) 
képesség 

kinesztézia 
(izomérzet) 

reakciógyorsaság 

téri (térbeli) 
tájékozódóképesség 

mozgáskoordináció   
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II. Szöveges feladatok (Elérhető pontszám: 30 pont) 
 
1. feladat 
Határozza meg a vérnyomás fogalmát! Magyarázza meg, hogy mit jelent a fogalomhoz 
tartozó két különböző érték!  
Minden helyes válaszért 1 pont adható. 
 

1. A vérnyomás a vér által az erek falára kifejtett hidrosztatikai nyomás. 
2. A szisztolés vérnyomás a szív pumpálásakor mért érték.  
3. A diasztolés vérnyomás két szívverés közötti érték. 

 
Bármely, a megoldásban nem szereplő, vagy másképp fogalmazott, szakmailag helytálló 
válasz elfogadható! 
 
2. feladat 
Röviden foglalja össze, hogy milyen összefüggés van a terhelés, a sportalkalmazkodás, a 
túlkompenzáció, a teljesítmény és a pihenés között!  
Minden helyes válaszért 1 pont adható. 
A fogalmak meghatározása NEM a feladat része! 
 

1. Sorozatterhelés hatására a sportoló szervezete alkalmazkodik.   
2. Megfelelő arányú terhelés és pihenés hatására túlkompenzáció jön létre. 
3. A túlkompenzáció nagyobb sportteljesítményt tesz lehetővé. 
4. Nem megfelelő idejű (túl rövid vagy túl hosszú) pihenés esetén a 

sportteljesítmény csökken.  
 
Amennyiben kiderülnek az összefüggések, bármely, a megoldásban nem szereplő, vagy 
másképp fogalmazott, szakmailag helytálló válasz elfogadható! 
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3. feladat 
Soroljon fel négy egészséget meghatározó tényezőt (egészségdeterminánst)! Minden 
helyes válaszért 1 pont adható. A fogalmak meghatározása NEM a feladat része! 
 
Az egészségdeterminánsok legfőbb kategóriák: 
 

• jövedelmi támogatottság (jövedelmi viszonyok), 
• társadalmi támogatottság (szociális ellátórendszer fejlettsége), 
• iskolázottság, 
• foglalkoztatottság és munkakörülmények (gazdasági helyzet), 
• fizikai környezet, 
• magatartási, életmódtényezők, 
• egészséges fejlődés (gyermekkor) biztosítottsága, 
• egészségügyi szolgáltatások fejlettsége és elérhetősége, 
• genetikai (biológiai) tényezők, 
• kulturális sajátosságok. 

 
Ha a vizsgázó több, mint négy helyes tényezőt sorol fel, plusz pont NEM adható! 
 
 
4. feladat 
Írja le, hogy milyen tünetek alapján ismeri fel a vérzések különböző típusait! Nevezze meg 
a vérzéstípusokat is! Ismertesse, hogy erős vérzés esetén mi a teendő! Minden helyes 
válaszért 1 pont adható. A fogalmak meghatározása NEM a feladat része!   
 

1. Hajszáleres vérzés - gyenge intenzitású, gyakran kisebb cseppekben jelentkezik a 
sérült bőrfelületen. 

2. Vénás (visszeres vérzés) - intenzitása lehet erősebb, a vér színe rendszerint 
sötétpiros. 

3. Artériás (ütőeres) vérzés - élénkpiros, lüktető sugárban távozó vérzés. 
4. Erős vérzésnél direkt nyomást/nyomókötést alkalmazunk.  

 
Pont csak akkor adható, ha a vérzés elnevezését és ismertető jegyét is leírta a vizsgázó. 
Bármely, a megoldásban nem szereplő, vagy másképp fogalmazott, szakmailag helytálló 
válasz elfogadható! 
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5. feladat 
Az alábbi táblázatban egy sportoló mozgástanulásának különböző mozzanatait 
olvashatja. Írja be a megfelelő sorszámot a mozgástanulás lépései elé úgy, hogy azok 
időrendben növekvő sorrendben legyenek (1-4)!  
Minden helyes válaszért 1 pont adható. 
 

2. Próba-szerencse jellegű feladatmegoldások, pontatlan végrehajtás. 

3. Folyamatos gyakorlás és hibajavítás. 

1. A mozgásforma bemutatása a sportolónak. 

4. Sikeres, magabiztos végrehajtás változó körülmények között is. 
 
 
6. feladat 
Az alábbi táblázatban azok a kémiai anyagok láthatók, amelyekből a terhelés során 
energiát nyer a szervezet. Írja a megfelelő sorszámot a kémiai anyagok elé úgy, hogy azok 
a felhasználás szempontjából időrendben növekvő sorrendben legyenek (1-4)!  
Minden helyes válaszért 1 pont adható. 
 

3. zsírok  

1. kreatinin-foszfát 

2. szőlőcukor (glükóz) 

4. fehérjék 
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7. feladat 
Napjaink egyik egyre népszerűbb fitnesz rendszere a Crossfit, amely az USA-ból indult 
hódító útjára. Gyakorlatanyaga főként az olimpiai súlyemelés, az atlétika, a torna 
sportágakból táplálkozik, így az egész szervezetet átmozgatja. Az alábbiakban egy 
internetes oldal crossfit edzéstervének gyakorlatai láthatók. 
Tanulmányozza át a leírást, majd annak segítségével oldja meg a feladatokat!  
Minden helyes válaszért 1 pont adható. 
 

Gyakorlatok: 
 
1. SMR hengerezés 
2. Kardió gép használata – kb. 5 perc 
3. Gimnasztika dinamikus nyújtással 
4. Gyakorlatsor: 

• ugrókötélhajtás 
• alkartámasz (plank) 
• padra ugrás (térdmagas, lefele lépés lehet) 
• fekvőtámasz (plank) 
• kitörések járással 
• hátsó fekvőtámasz (plank) 
• medicinlabda földhöz vágása 
• bal oldalsó fekvőtámasz (plank) 
• wall ball 
• jobb oldalsó fekvőtámasz (plank) 
• húzódzkodás (vagy térdemelés függeszkedve) + fekvőtámaszban karhajlítás-

nyújtás 
Az alábbi gyakorlatsort 3x végezze el úgy, hogy első körben 30 mp-ig végezze a 
gyakorlatokat, másodikban 45 mp-ig, harmadikban 60 mp-ig! A gyakorlatok között 
maximum 10 mp szünet legyen! 
5. SMR hengerezés 
6. Statikus nyújtó gyakorlatok 

 
a) Melyik motoros képességet fejleszti leginkább az edzés?  

 
Az anaerob állóképességet fejleszti jellemzően az edzés. 
 
 
Bármely, a megoldásban nem szereplő, vagy másképp fogalmazott, szakmailag helytálló 
válasz is elfogadható! 
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b) Nevezze meg az edzés szerkezeti elemeit, és írja le, hogy az egyes elemekhez milyen 
sorszámú gyakorlatok tartoznak! 
 

Bevezető rész – 1-3. feladat   
Fő rész – 4. feladat  
Befejező rész – 5-6. feladat 
 
3 pont csak akkor adható, ha a vizsgázó megnevezi a szerkezeti elemet és helyesen 
kapcsolja ahhoz a feladatok sorszámát is! 
 
 
c) A negyedik gyakorlat végrehajtása közben a maximális pulzus hány százaléka körüli 

értéket mérhetünk? 
 
A maximális pulzus 85-95%-át.  
 
 
A megadott sávon belüli érték vagy intervallum is elfogadható. 
 
 
d) Soroljon fel az edzés során használt két edzéseszközt! Minden helyes válasz 1 pontot ér 

(legfeljebb 2 pont). 
 

Ha a vizsgázó több, mint két helyes edzéseszközt sorol fel, plusz pont NEM adható! 
Bármely edzéseszköz, amely a leírás alapján szükséges (pl. ugrókötél), vagy feltételezhető, 
hogy használják (pl. izotóniás ital, magnézia, edzői szakértelem) elfogadható. 
 

 
  



Sport ismeretek — középszint Javítási-értékelési útmutató 

2011 írásbeli vizsga 17 / 18 2020. május 14. 

III. Gimnasztikai gyakorlattervezés (Elérhető pontszám: 10 pont) 
 
1. feladat 
Készítse el a szakleírás alapján a gyakorlat rajzát! 
 
Szakleírás: 
 
Erősítő hatású kargyakorlat 
Kiinduló helyzet: terpeszülés, oldalsó középtartás 
 
1. ütem: karhajlítás vállra; 
2. ütem: karnyújtás kh.- be; 
3-4. ütem: mint az 1-2. ütem; 
5-8. ütem: tölcsérkörzés előre 4x. 
 
Rajzírás: 
 

 
 
Forrás: http://www.jgypk.hu/tamop13e/tananyag_html/gimnasztika/3_tblzat_erst_hats_kargyakorlatok.html 
(2019.07.24.) 
 
Értékelés: 

 
Rajzírás: Kh és alapvonal:         1 pont 
Rajzírás: Szakszerűen arányos és esztétikus rajz:     1 pont 
Rajzírás: Ütemszámok helyes leírása és sorrendje:    1 pont 
Rajzírás: Szakszöveg szerinti jelölések alkalmazása:     1 pont 
Rajzírás: Szemléletes rajzválasztás (több megoldás esetén - pl.: szemben, oldalt):  

1 pont 
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2. feladat 
A rajzírás alapján nevezze meg a gyakorlat hatását és készítse el a gyakorlat szakleírását! 
 

 
Forrás: http://www.jgypk.hu/tamop13e/tananyag_html/gimnasztika/8_tblzat_nyjt_hats_oldalgyakorlatok.html 
(2019.07.24.) 

 
A gyakorlat hatása: nyújtó hatású oldal (törzs) gyakorlat 
Kiinduló helyzet: terpeszállás, csípőre tartás 
 
1-3. ütem: törzshajlítás balra 3x, jobb karlendítéssel magastartásba; 
4. ütem: törzsnyújtás, karhajlítással kiinduló helyzetbe; 
5-8. ütem: az 1-4. ütem ellenkezőleg. 
 
Értékelés: 
A gyakorlat hatásának megnevezése    1 pont 
Kiinduló helyzet megnevezése, alapvonal    1 pont 
1-3. ütem megnevezése      1 pont 
4. ütem megnevezése      1 pont 
5-8. ütem megnevezése      1 pont 
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