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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 táblázat cellájába írja be a kérdéshez adott helyes válaszok 
(pipák) pontszámát! A pontszámot pirossal írja be! 

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

5. Amennyiben a tesztjellegű 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. 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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Tesztjellegű feladatok  
1. feladat  1 pont 
Aláhúzással jelölje meg, hogy az állítás igaz vagy hamis!  
 
Formaidőzítésen értjük azoknak az intézkedéseknek az együttesét, amelynek segítségével a 
sportoló meghatározott időpontban edzettségi szintjénél jobb teljesítményt nyújt. 
 

Igaz   Hamis   
 
2. feladat  1 pont 
Aláhúzással jelölje meg, hogy az állítás igaz vagy hamis!  
 
Az edzés fontos feladatai közé tartozik az értelmi nevelés, kiemelten az önálló edzésre, tudatos 
kezdeményezésre való készség kialakítása. 
 

Igaz   Hamis   
 
3. feladat  1 pont 
Aláhúzással jelölje meg, hogy az állítás igaz vagy hamis!  
 
Az adrenalin vészreakció során kerül a keringésbe a mellékvesevelőből, fontos szerepet játszik 
a koszorúserek, ill. a vázizomzat ereinek dilatációjában, következményesen az adott érterületek 
fokozott perfúziójában. 
 

Igaz   Hamis   
 
4. feladat  1 pont 
Aláhúzással jelölje meg, hogy az állítás igaz vagy hamis!  
 
A vázizomsejtek minden esetben elektromos aktivitást mutatnak, ingerületi folyamatuk a velük 
szinapszist (neuromuszkuláris junkciót) alkotó szomatikus motoros ideg aktivitásának a 
következtében alakul ki, továbbá a motoneuron és az általa ellátott izomrostok nem képeznek 
motoros egységet. 
 

Igaz   Hamis   
 
5. feladat  1 pont 
Aláhúzással jelölje meg, hogy az állítás igaz vagy hamis!  
 
Csúsztatás: a testrészek súrlódással történő elmozdítása a talajon vagy szereken. 
 

Igaz   Hamis   
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6. feladat  1 pont 
A rajzokon különféle hámszöveteket lát. Az első oszlopba írja azt az elnevezéshez tartozó 
számot, amely a szövetek helyes elnevezését jelenti!  
 

3 

4 

1 

 

2 

 
1. Hengerhám 

2. Többrétegű hám 

3. Laphám 

4. Köbhám 

 
7. feladat  1 pont 
Egészítse ki a táblázatban a hiányzó felépítőt!  
 

Csontszövet 

Állománya szerves állomány szervetlen állomány 

Felépítők sejtek + rostok mészsók (kalcium-foszfát) 

Funkciója rugalmasságot ad a csontnak szilárdságot ad a csontnak 

Eltávolítása égetéssel savakkal 

 



Sport ismeretek — középszint Javítási-értékelési útmutató 

2111 írásbeli vizsga 5 / 17 2021. október 22. 

8. feladat  1 pont 
Aláhúzással jelölje meg az alábbi felsorolások közül azt, amelyik NEM jellemzője az 
infarktusnak és az infarktuson átesett emberek sportolási tevékenységének! 
 

A. Az „infarktus” kifejezés az élő szervezetben létrejött, körülírt szöveti elhalást jelenti. 

B. Az infarktusos beteg a rehabilitáció hónapjait követően sportolhat, bár csak szigorú 

orvosi ellenőrzés mellett (háromhavonta kell ellenőrizni).  

C. Csak a jó közérzet határain belül dolgozzon a beteg, extrém terheléseket, egyéni 

csúcsokat hajszolni tilos! 

D. Az aerob jellegű munka nem ajánlott.  
E. A „préseléses” gyakorlatok kerülendők. Az úszás, a játékos sportágak, kirándulások 

javasoltak.  

9. feladat  1 pont 
Aláhúzással jelölje meg az alábbi felsorolások közül azt, amelyik NEM jellemzője a 
rendszeres terhelés hatására végbemenő alkalmazkodási folyamatoknak! 
 

A. Alkalmazkodási folyamatok akkor jönnek létre, ha az ingerek elérik a szükséges 
intenzitást és a szükséges terjedelmet. 

B. Bármilyen nagy is az inger terjedelme, szükséges intenzitás nélkül nem jön létre 
alkalmazkodás, mint ahogy rövid ideig tartó, nagyon intenzív inger sem elegendő az 
alkalmazkodási folyamatok létrejöttéhez.  

C. Minél jobban meghaladják a terhelésadagok az egyén pillanatnyi 
teljesítőképességét, terhelhetőségét, annál hatékonyabban zajlanak le az 
alkalmazkodási folyamatok. 

D. Minél inkább eltávolodik az edzésadagolás az optimális értékektől (csekély, illetve túl 
nagy terhelések), annál mérsékeltebb az edzéshatás.  

E. A szükségesnél nagyobb mérvű terhelések, vagy a terhelés terjedelmének és 
intenzitásának helytelen viszonya (aránytalanság, következetlenség, ötletterhelés) 
kedvezőtlenül befolyásolja az alkalmazkodást, ennek következményeként csökken a 
teljesítmény. 

10. feladat  1 pont 
Aláhúzással jelölje meg a helyes választ!  
 
Nem tartozik az erőfejlesztés általános módszerei közé a(z)… 
 

A. gimnasztika kéziszerekkel. 

B. intervall erőfejlesztés módszere. 
C. társas erőfejlesztő gyakorlatok köre. 

D. erőfejlesztés egy- és kétkezes súlyzóval. 
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11. feladat  1 pont 
Aláhúzással jelölje meg a helyes állítást!  
 
Nem a gyorsaság felmérésére szolgáló módszer a… 

A. flamingópróba. 
B. cikkcakkteszt. 

C. négyzetfutás. 

D. futólétrateszt. 

 
12. feladat  1 pont 
Aláhúzással jelölje meg a helyes állítást!  
 
Nem a mozgástanulás első fázisára jellemző(ek)… 

A. a felesleges, hibás, koordinálatlan erőközlések a végrehajtás során. 

B. a túlzott energiafelhasználás a feladat végrehajtása közben. 
C. az eredményes végrehajtás közbeni elégtelen vagy kisebb hibájú kapcsolatok a 

mozgásrészek között. 
D. az ösztönös mozgáscselekvések a végrehajtási kísérletek során. 

 
13. feladat  1 pont 
Aláhúzással jelölje meg az alábbi felsorolások közül azt, amelyik NEM jellemzője a 
gerincvelő-sérülés esetén a sérülésnek és az ellátásának! 
 

A. A gerinc csigolyáinak törése, elmozdulásuk esetén a gerinccsatornában futó gerincvelő 
szakadását idézheti elő.  
 

B. A gerincvelősérült vizsgálata során az érzékelési és mozgatási funkciók 
megtartottságát, esetleges kiesését keressük.  
 

C. Az érzékelésről úgy tájékozódhatunk, ha a sérült alsó és felső végtagjait 
megemeljük, elmozdítjuk, és közben megkérdezzük, hogy mit érez. 
  

D. A mozgásról tájékozódunk. Megkérjük, hogy mozgassa meg lábujjait, a lábát, 
valamint kézujjait, kezét és karját is. 
  

E. Értesítjük a mentőket. A gerincsérült mozgatása, szállítása mentőorvosi szakfeladat.  
 

F. A gerincsérülttel való tevékenységünk, a kihűléstől való megóvásban (takaró 
használata) és a nyugtatásban kimerül. A mentők megérkezéséig felügyelet mellett 
kell lennie a sérültnek, nem hagyhatjuk magára. 
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14. feladat  5 pont 
Írja a táblázatba a tartalmilag odaillő, táblázat alatti jellemzők betűjelét! Mindegyik fogalomhoz 
csak egy helyes válasz tartozik.  
 

C Covid 19 A A vér pH értéke 

E A mozgás mennyisége B 80-90%-os pulzuszóna 

A Belső környezet C Légzőrendszer 

B Anaerob zóna D 60-70%-os pulzuszóna 

D Zsírégető zóna E Az edzés terjedelme 
 

Bármely helyes megoldás egy-egy pont. 
15. feladat  5 pont 
Írja a táblázatba a tartalmilag odaillő, táblázat alatti jellemzők betűjelét! Mindegyik fogalomhoz 
csak egy helyes válasz tartozik.  
 

D Háromfejű karizom A Extensio 

C A csípő emelése B Szívkamra 

A Nagy farizom C Egyenes hasizom 

E Inzulin D Sing csont 

B Vitorlás billentyű E Langerhans-szigetek 
 

Bármely helyes megoldás egy-egy pont. 
 
16. feladat  4 pont 
A képen az idegrendszer egyes részeit látja. Írja be a hiányzó megnevezéseket! 
 

 

 

 

https://www.webbeteg.hu/mediaatar/neurologia/156/idegsejtek (2020.10.16.) 

Bármely, a megoldásban nem szereplő, vagy másképp fogalmazott, szakmailag helytálló 
válasz elfogadható! 
Minden helyes megoldás egy-egy pont. 

Híd 

Nyúltvelő 

Dentrit 

Axon 
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17. feladat  4 pont 
Nevezze meg az alábbi képen a nyilakkal megjelölt izmokat és izomrészeket, amelyek 
leginkább részt vesznek a gyakorlat végrehajtásban!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://hu.pinterest.com/human-anatomy (2020.10.15.) 
 

Bármely, a megoldásban nem szereplő, vagy másképp fogalmazott, szakmailag helytálló 
válasz elfogadható! 
Minden helyes megoldás egy-egy pont. 
 
18. feladat  4 pont 
Nevezze meg az alábbi gimnasztikai helyzeteket!  
 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

hátsó függés a 
bordásfalon 

alapállás terpeszállás, a pad 
felett, csípőre 
tartás 

nyújtott ülés, 
kéztámasz a test 
mögött (hátul) 

 
www.jgypk.hu/tamop13e/tananyag_html/gimnasztika (2020.10.14.) 

 
Bármely, a megoldásban nem szereplő, vagy másképp fogalmazott, szakmailag helytálló 
válasz elfogadható! 
Minden helyes megoldás egy-egy pont. 

 

Deltaizom  

Nagy mellizom 
felső része Nagy mellizom 

alsó része Háromfejű 
karizom 
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19. feladat  5 pont 
Az alábbi ábrán egy Venn-diagramot lát. A két halmaz a következő életkorokat jelöli: 
 
A: serdülőkor 
B: kisiskolás kor 
 
Írja a halmazábra megfelelő részébe az ábra alatt látható állítások sorszámát!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.jgypk.hu/tamop13e/tananyag_html/testnevtan/kisiskolskor_610_ves_letkor_jellemzi.html  
(2020.10.22.) 

 
Minden helyes megoldás egy-egy pont. 
 
1. A mozgáskoordináció romlik a megváltozott testarányok miatt. 
2. Ebben az életkorban javul az egyensúlyérzék, a mozgáskoordináció, a mozgások könnyen 

taníthatók.  
3. Ebben az életkorban a fej-törzs aránya fokozatosan közelít a felnőttkori 1/8 arányhoz. 
4. A hipofízis fokozott hatást gyakorol az ivarmirigyekre és a test növekedésére. 
5. Az erő fejleszthető saját testsúlyos gyakorlatokkal. 
 
  

1. 

2. 

3. 

4. 5. 
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20. feladat  5 pont 
Az alábbi állítások a mozgásérzékelésre (kinesztézis) és a reakció/reagáló képességre 
vonatkoznak.  
Írja a megfelelő betű jelét a táblázat utolsó oszlopába, az állítások után! 
 
A: A mozgásérzékelésre igaz. 
B: A reakció/reagálóképességre igaz. 
C: Mindkettőre igaz. 
D: Egyikre sem igaz. 
 

1. Működése során fontos az izomfeszülés és ellazulás fokát jelző információk 
megfelelő érzékelése. A 

2. Segítségével a környezetből érkező ingerekre és információkra megfelelő 
gyorsasággal és célszerű cselekvésekkel képes válaszolni az egyén. B 

3. A mozgásfolyamatok időbeli, dinamikai rendjének felfogását jelenti. D 

4. Segítségével kiküszöbölhetjük a felesleges erőkifejtéseket a mozgás 
végrehajtása során. A 

5. 
Olyan képesség, amely a mozgásvégrehajtás minőségében, a gazdaságos 
energia-felhasználást eredményező mozgásban, valamint a cselekvéstanulás 
sikerességében jut kifejezésre. 

C 

 
21. feladat  5 pont 
Egészítse ki a szöveg hiányos részeit a szöveg feletti táblázatban megadott lehetőségek közül!  
 

 
Dinamikus erősítő hatás akkor keletkezik, amikor az izom erőkifejtése elmozdulást hoz létre. 
Ez a hatás az izom erőkifejtésének módjától függően keletkezhet a legyőző és fékező erőkifejtés 
eredményeként. Az izom fékező erőkiejtési módjáról akkor beszélünk, amikor az izom 
megnyúlva kisebb erőt fejt ki, így megengedi a külső erő érvényesülését, annak mozgató 
hatását, vagyis az erőkifejtésben részt vevő testrész elmozdulását. Ha egy izomcsoport legyőző 
vagy fékező erőkifejtése során a mozgatott testrész és eszköz állandó sebességgel mozog, az 
erőkifejtést izokinetikus erőkifejtésnek nevezzük. Ha egy gyakorlatban a fékező erőkifejtés 
nagyon gyors és rövid excentrikus kontrakcióval jár, majd azt követően azonnali gyors legyőző 
erőkifejtés, azaz koncentrikus kontrakció gyorsítja testrészt, az erőkifejtést plyometriás 
erőkifejtésnek nevezzük. 
 
  

izokinetikus statikus izometrikus 

meggyőző dinamikus plyometriás 

kisebb legyőző nagyobb 
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22. feladat  5 pont 
Egészítse ki a szöveg hiányos részeit a szöveg feletti táblázatban megadott lehetőségek közül!  
 

dinamikus energikus aktív stretching 

páros auxotóniás bemelegítő statikus 

 levezető passzív  
 

A gimnasztika feladatok csoportosítása 
 
Az izomműködés jellege szerint lehet:  
Aktív a gyakorlat, ha izomerőnket, izomműködésünket használva végezzük a mozgást.  
Passzív a gyakorlat, ha az aktív munkát a társ vagy más erő közreműködésével végezzük.  
 
Az izomcsoportokra kifejtett hatás szerint az erősítő gyakorlatok lehetnek:  
 
Dinamikus (izotóniás). Az izmok összehúzódnak, ezáltal a tapadási és eredési helyük 
egymáshoz közeledik. Pl.: Karhajlításnál a kétfejű karhajlító izom összehúzódik, ezáltal 
behajlik a kar.  

Statikus (izometriás). Az izmok megfeszült állapotban vannak, nem történik elmozdulás. Pl.: 
Mellső fekvőtámaszban a legtöbb izomcsoport megfeszült állapotban van, hogy a testhelyzetet 
megtartsák. Nagyon jelentős a hasizmok feszülése, emiatt ez egy statikus haserősítő gyakorlat.  

Auxotóniás (az előző kettő keverve). Izomfeszülés mellett jön létre az elmozdulás, mozgás.  
 
23. feladat  5 pont 
Egészítse ki a szöveg hiányos részeit a szöveg feletti táblázatban megadott lehetőségek közül!  
 

edzettség teljesítőképesség időtartam edzésterhelések 

túlkompenzálás terhelés és pihenés teljesítőkészség sportalkalmazkodás 

 intenzitás túlkomponálás  

 
A(z) sportalkalmazkodás az egyén szervezetének, szervrendszereinek szerkezet- és 
működésjellegű válaszait jelenti meghatározott edzések és versenyek hatására. Alkalmazkodási 
folyamatok akkor jönnek létre, ha az ingerek elérik a szükséges intenzitást és a szükséges 
terjedelmet. Az alkalmazkodási folyamatban döntő fontosságú a(z) terhelés és pihenés 
kedvező váltakozása. A terheléshez kapcsolódó, energiamozgósítás és -felhasználás 
következtében fáradási folyamatok jönnek létre, a szervezet működési szintje időlegesen 
csökken. A(z) teljesítőképesség időleges csökkenése – az alkalmazkodási folyamatok 
beindulásának döntő ingere. Ez az inger a pihenőfázisban váltódik ki. Ilyenkor feltehetően 
nemcsak az energiaforrások töltődnek fel (helyreállítódás), hanem a szervezet energiatartalékai 
a kiinduló szint fölé emelkednek (túlkompenzálás). 

Minden helyes válasz egy-egy pont. 
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Szöveges feladatok 
1. feladat  3 pont 
Határozza meg a vér fogalmát! Nevezze meg a vér két legfőbb alkotóelemét! 
 

1. A vér folyékony kötőszövet. 
 
Alkotóelemek: 

2. vérplazma 
3. alakos elemek 

 
Amennyiben a vizsgázó konkrét alakos elemet sorol fel (pl. vörösvértest), a pont nem adható 
meg. Bármely, másképp fogalmazott, szakmailag helytálló válasz elfogadható! 
Minden helyes válasz egy-egy pont. 
 
2. feladat  4 pont 
Sorolja fel az edzés négy fő területét! 
 

1. motoros képességek fejlesztése 
2. technikai-taktikai képzés 
3. nevelési hatások alkalmazása (személyiségfejlesztés) 
4. életmódformálás (egészséges életmódra nevelés) 

 
Bármely, a megoldásban nem szereplő, vagy másképp fogalmazott, szakmailag helytálló válasz 
elfogadható! Minden helyes válasz egy-egy pont. 
 
3. feladat  4 pont 
 
Nevezze meg a vitaminokat hiánytüneteik alapján! 
 

Tünet Vitamin 
skorbut C-vitamin 

csontritkulás, angólkór D-vitamin 
farkasvakság A-vitamin 

fáradtság, depresszió B12- vitamin 
 
Bármely, a megoldásban nem szereplő, szakmailag helytálló válasz elfogadható!  
Minden helyes válasz egy-egy pont. 
 
4. feladat  4 pont 
Sorolja fel a gerincsérülés négy fő jellemző tünetét!  

1. hematóma, duzzanat a gerincen 
2. fájdalom a gerinc vonalában 
3. nyaki gerincszakasz fájdalma 
4. a végtagok érzéketlenek, zsibbadnak, bizseregnek, szúró érzés van bennük 
5. vizeletét, székeltét nem tudja visszatartani a beteg 
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Minden helyes válasz egy-egy pont. 
Többletpont nem adható. Bármely négy lehetőség felsorolása négy pontot ér. 
Bármely, a megoldásban nem szereplő, vagy másképp fogalmazott, szakmailag helytálló válasz 
elfogadható!  
 
5. feladat  4 pont 
Az alábbi táblázatban az edzéstervezés egyes lépéseit olvashatja. Írja be a megfelelő sorszámot 
időrendben növekvő sorrendben (1-4.) a lépések előtti oszlopba! 
 

3. Az edzés felépítése, tartalom átgondolása. 

1. Az edzés céljának meghatározása. 

4. A szervezési feladatok elvégzése. 

2. Az edzésmódszer kiválasztása. 
 
Minden helyes válasz egy-egy pont. 
 
6. feladat  4 pont 
Az alábbi táblázatban a táplálkozási piramis egyes szintjein szereplő táplálékok láthatók. Írja a 
megfelelő sorszámot az első oszlopba úgy, hogy azok csökkenő sorrendben legyenek a 
szervezet számára fontos és szükséges mennyiség szerint (1-4.)!  
 

2. gyümölcs és zöldségfélék 

1. kenyér, gabonafélék, rizs, tészta 

4. édességek 

3. húsfélék, tojás 
 
Bármely, a megoldásban nem szereplő, de szakmailag helytálló, indokolható válasz 
elfogadható! Minden helyes válasz egy-egy pont. 
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7. feladat  7 pont 

Michael Phelps minden idők legsikeresebb olimpikonja, 23 olimpiai aranyérmet szerzett az 
úszás sportágban. A következő cikkrészletben korábbi edzője, Bob Bowman fiatal sportolóknak 
javasol néhány dolgot a sikeres edzésmunkához. Tanulmányozza a leírást, majd oldja meg a 
feladatokat! 

„Mit mondana, mi az a három dolog, amit egy gyermek vagy tinédzser tehet azért, hogy javítsa 
sportteljesítményét? 

1. Fejlesszék a technikájukat, képességeiket! Úgy gondolom, ez rendkívül fontos. Bármit 
tesznek, igazán be kell gyakorolniuk az alapokat és fejleszteni kell a készségeiket! 

2. Folyamatosan tanulják játékuk stratégiáját! Ne csak magukra figyeljenek, hanem a 
választott sportágukra egészében! Éljék bele magukat, milyen lehet a sport elitjébe tartozni, 
ez segíteni fogja őket, bármilyen szinten is vannak! 

3. Vigyázzanak magukra a pályán vagy a medencén kívül! Elengedhetetlen a megfelelő 
táplálkozás, az elegendő pihenés, óvni magukat a sérülésektől kellő bemelegítéssel és 
nyújtással! Úgy gondolom, ez a három legfontosabb. 

Mit tegyenek a sportolók, hogy szezonon kívül is 
topformában maradjanak, és mit ne? 

Ne üljenek állandóan a tévé előtt, aktív kikapcsolódás 
javasolt számukra! Bármi, ami atlétikusabbá, erősebb teszi 
őket – legyen szó más területről is – segíteni fog nekik 
abban, hogy jobbak legyenek a saját sportjukban. Mert aki 
erősebb, az minden sportágban jobban teljesít. Ha egy 
úszóról beszélünk, aki kosarazni, futni vagy súlyzózni 
szeretne: tegye, mert ez is segítheti a jobb teljesítmény 
elérésében! A lényeg, hogy maradjanak aktívak és 
mozogjanak. 

Hogyan kell a sportolóknak étkezni, hogy a legjobbat 
nyújthassák? 

Nyilvánvalóan tartózkodniuk kell a gyorséttermi ételektől. Juttassák elég tápanyaghoz a 
szervezetet! Minden fiatalnak sok gyümölcsöt és zöldséget kell ennie, de a felnőtteknek is. 
Kiegyensúlyozott étrendet kell követni. A fejlődő szervezet nagyobb törődést igényel, de ha 
már fiatalon elsajátítják az egészséges táplálkozási szokásokat, akkor a legjobb, ha ezeket 
később is megtartják. 

Mit látott Michael Phelpsben, ami miatt azt gondolta, hogy van benne potenciál? 

Óriási versenyszellemet láttam rajta bármiben, amit csinált. Amikor először találkoztam vele, 
éppen a barátaival játszott az uszoda mögött, és már ott is látszott, hogy mindene a győzelem, 
és utál veszíteni. A másik dolog, hogy már akkor úszó testfelépítése volt. Láttam úszni egy 
találkozón 10 évesen, és már akkor látszott, hogy minden fizikai adottsága és képessége 
megvan, ami csak szükséges…” 
http://www.kamaszpanasz.hu/hirek/mozgas/5150/tanacsok-fiatal-sportoloknak (2020.10.23.) 
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a) Az edző az első kérdésre adott válaszában azt javasolja, hogy a fiatal sportolók éljék 
bele magukat abba a helyzetbe, hogy saját sportáguk elitjébe tartoznak. A teljesítmény 
melyik fő összetevőjét erősíti ez a tevékenység? 

 
A teljesítőkészséget. 

 
Bármely, a megoldásban nem szereplő, vagy másképp fogalmazott, szakmailag helytálló 
válasz elfogadható! A helyes válasz egy pont. 
 

b) A második kérdésben elhangzik a „szezonon kívül” kifejezés. Sorolja fel az éves 
felkészülés időszakait! 

 
1. alapozó időszak (tiszta felkészülés) 
2. formába hozó időszak (vegyes felkészülés) 
3. formában tartó időszak (versenyidőszak) 
4. átmeneti időszak 

 
Bármely, a megoldásban nem szereplő, vagy másképp fogalmazott, szakmailag helytálló 
válasz elfogadható! Minden helyes válasz egy-egy pont. 
 

c) Az edző utolsó válaszából kiderül, hogy már 10 évesen is meglátta a tehetséget az 
úszóban a fizikai adottságai alapján. Soroljon fel két motoros képességet, amely 
kiemelten fejleszthető 10 éves korban! 

 
1. gyorsaság 
2. koordinációs képességek 

 
Bármely, a megoldásban nem szereplő, vagy másképp fogalmazott, szakmailag helytálló 
válasz elfogadható! Minden helyes válasz egy-egy pont. 
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Gimnasztikai gyakorlattervezés 
1. feladat  5 pont 
A rajzírás alapján nevezze meg a gyakorlat hatását, és egészítse ki a gyakorlat szakleírását! 
 
Szakleírás: 
 
A gyakorlat hatása: nyújtó hatású törzsgyakorlat. 
 
Kiinduló helyzet: terpeszállás, oldalsó középtartás. 
 
1. ütem: törzsfordítás balra, jobb karlendítéssel bal oldalsó középtartásba; 
2. ütem: az 1. ütem ellenkezőleg; 

3. ütem: mint az 1. ütem; 

4. ütem: törzsfordítás előre, jobb karlendítéssel oldalsó középtartásba;(Kh.) 
5. ütem: törzsfordítás balra, karhajlítással tarkóra; 
6. ütem: törzsfordítás előre, karnyújtással kiinduló helyzetbe; 

7-8. ütem: az 5-6. ütem ellenkezőleg. 

Rajzírás: 
 

 
www.jgypk.hu/tamop13e/tananyag_html/gimnasztika/8_tblzat_nyjt_hats_oldalgyakorlatok.html (2020.10.12.) 
 
Értékelés: 
 
A gyakorlat hatásának megnevezése:      (1 pont) 
Kiinduló helyzet megnevezése:       (1 pont) 
1. ütem megnevezése, kiegészítése:      (1 pont) 
4. ütem megnevezése, kiegészítése:       (1 pont) 
5. ütem megnevezése, kiegészítése:      (1 pont) 
 
Bármely, a megoldásban nem szereplő, vagy másképp fogalmazott, szakmailag helytálló 
válasz elfogadható! 
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2. feladat  5 pont 
Készítse el a szakleírás alapján a gyakorlat rajzát! 
 
A gyakorlat rajza: 
 

 
www.jgypk.hu/tamop13e/tananyag_html/gimnasztika/8_tblzat_nyjt_hats_oldalgyakorlatok.html (2020.10.12.) 
 
A gyakorlat szakleírása: 
 
A gyakorlat hatása: 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. 

Értékelés: 
Rajzírás: Kh és alapvonal:       (1 pont) 

Rajzírás: Szakszerűen arányos és esztétikus rajz:    (1 pont) 

Rajzírás: 1-4. ütem helyes megadása:     (1 pont) 

Rajzírás: 5-8. ütem helyes megadása:     (1 pont) 

Rajzírás: Szakszöveg szerinti jelölések helyes alkalmazása:  (1 pont) 

Bármely, a megoldásban nem szereplő, vagy másképp fogalmazott, szakmailag helytálló 
válasz elfogadható! 
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