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Fontos tudnivalók 
 
 
A kitöltéssel kapcsolatos tudnivalók: 
 

1. A feladatlap megoldására 180 percet fordíthat, az idő leteltével a munkát be kell 
fejeznie. 
 

2. A megoldások sorrendje tetszőleges. 
 

3. A megoldáshoz kék vagy fekete színű tollat használjon! 
 

4. A teszt jellegű feladatoknál csak a pontszámhoz igazodó helyes válasz fogadható el, ha 
több próbálkozása volt a megoldással kapcsolatban, egyértelműen jelölje, melyik az 
érvényes! Ha a jelölés nem egyértelmű, nem kaphat pontot.  
 

5. A zárt jellegű (teszt-) feladatoknál, ha az összes lehetséges választ is megjelöli, nem kap 
pontot!  

 
6. A rövid szöveges választ igénylő kifejtendő jellegű feladat kidolgozása a pontozott 

vonalakra vagy az üres helyekre történjen!  
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I. TESZT JELLEGŰ FELADATOK (Elérhető pontszám: 60 pont) 
 
1. feladat           1 pont 
Aláhúzással jelölje meg a választ! A helyes válaszért 1 pont adható.  
 
A következő mondatok a deltaizom funkcióira vonatkoznak. Melyik válasz NEM igaz? 

A. A superior rész rögzíti a kulcscsontot.  

B. Az anterior rész befelé forgatja a kart. 

C. A medius rész távolítja a kart. 

D. A posterior rész kifelé forgatja a kart. 

Pont:……… 
 
2. feladat           1 pont 
Aláhúzással jelölje meg a választ! A helyes válaszért 1 pont adható.  
 
A következő mondatok az emésztésre vonatkoznak. Melyik válasz NEM igaz? 

A. A fehérjék emésztése már a gyomorban megkezdődik, de az emésztésük fő helye a 
vékonybél. 

B. A fehérjék emésztése már a szájüregben megkezdődik, a vastagbélben pedig az emésztetlen 
keményítők bontása fejeződik be. 

C. A zsírok emésztésének a helye a vékonybél. 

D. A vastagbél nyálkát (mucus) választ ki, és fontos szerepe van a vastagbélbe jutott víz 
felszívásában. 

Pont:……… 
 
3. feladat           1 pont 
Aláhúzással jelölje meg a választ! A helyes válaszért 1 pont adható.  
 
Az alábbi állítások közül melyik IGAZ?  
Az erőfejlesztés során a 95%-os intenzitásnál, megfelelő ismétlésszám alkalmazásával: 

A. Az erő-állóképesség fejlődik. 

B. A gyorserő fejlődik. 

C. A maximális erő fejlődik. 

D. Az explozív erő fejlődik. 

Pont:………. 
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4. feladat          1 pont 
Aláhúzással jelölje meg a választ! A helyes válaszért 1 pont adható.  
 
A következő állítások a természetes gyakorlatokra vonatkoznak. Melyik válasz NEM igaz? 
A természetes gyakorlatok: 

A. Ösztönös, velünk született, spontán megtanult kötetlen mozgásformák, amelyek az egész 
test izomcsoportjait igénybe veszik.  

B. Hatásuk változatos és sokoldalú, alkalmazásuk az alapvető mozgáskészségek 
kialakításában nagy jelentőséggel bír.  

C. Kisgyermekeknél, kezdő sportolóknál ütemtartással végeztetjük a természetes 
gyakorlatokat a pontosabb végrehajtás érdekében.  

D. Alkalmazásuk elengedhetetlen, hatásos eszközei az akarati- és jellemtulajdonságok 
fejlesztésének.  

Pont:………. 
 
5. feladat           1 pont 
Aláhúzással jelölje meg a választ! A helyes válaszért 1 pont adható.  
 
Az alábbi rajzokhoz gimnasztikai meghatározások tartoznak. Melyik meghatározás HIBÁS?  
 

  
 

 

 

hátsó lefüggés a 
bordásfalon 

mellső oldalállás a 
zsámolynál 

nyújtott ülés tarkóra 
tartás botkörzés balra 

 
Forrás: http://www.jgypk.hu/tamop13e/tananyag_html/gimnasztika/ (2019.08.28.) 

Pont:………. 
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6. feladat          3 pont 
Aláhúzással jelölje meg az összes helyes választ!  
Minden helyes válaszért 1 pont adható. Helytelen válasz esetén 1 pontlevonás jár. 
 
A felsoroltak közül melyek tartoznak a pszichológiai edzéseszközök közé? 
A) Edzői szakértelem. 

B) Imaginárius technikák. 

C) Mentális tréning. 

D) Higiéné. 

E) Edzői beszélgetés a sportolóval. 

Pont:………. 
 
7. feladat          3 pont 
Aláhúzással jelölje meg az összes helyes választ!  
Minden helyes válaszért 1 pont adható. Helytelen válasz esetén 1 pontlevonás jár. 
 
A felsoroltak közül melyek a Selye-féle stresszelmélet fázisai? 
A) Vészreakció fázisa. 

B) Kimerülés fázisa. 

C) Distressz fázisa. 

D) Paraszimpatikus túlsúly fázisa. 

E) Aktív ellenállás fázisa. 
Pont:………. 

 
8. feladat          3 pont 
Aláhúzással jelölje meg az összes helyes választ!  
Minden helyes válaszért 1 pont adható. Helytelen válasz esetén 1 pontlevonás jár. 
 
A felsoroltak közül melyek tartoznak a szóbeli közlés gyakorlatvezetési módszerei közé? 

A) A bemutatás módszere. 

B) A klasszikus módszer. 

C) Az utasításos módszer. 

D) A vezényszavas módszer. 

E) A folyamatos gyakorlatvezetési módszer. 
Pont:………. 
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9. feladat          5 pont 
Írja a bal oldali fogalmak elé a jobb oldali fogalmak betűjelét! Mindegyik fogalomhoz 
csak egy helyes válasz tartozik.  
Minden helyes válaszért 1 pont adható. 
 

 Nyílt készség Eredményesség A 

 Formába hozás 60-70%-os intenzitás B 

 Motiváció Labdajátékok C 

 Zsírégető zóna Aerob zóna felső határa D 

 70-80%-os intenzitás Intenzitás E 
 

Pont:……… 
10. feladat          5 pont 
Írja a bal oldali fogalmak elé a jobb oldali fogalmak betűjelét! Mindegyik fogalomhoz 
csak egy helyes válasz tartozik.  
Minden helyes válaszért 1 pont adható. 
 

 Ébredési pulzus Opponálás A 

 Nagy mellizom Jobb kamra B 

 Szív Felkarcsont C 

 B, C, P vitaminok Pihent állapot D 

 Nyereg ízület H2O E 
  

Pont:………. 
 
  



Sport ismeretek 
emelt szint 

2012 írásbeli vizsga 7 / 24 2022. május 11. 

Azonosító 
jel: 

               

 
11. feladat          4 pont 
A rajzon a szív sematikus rajza látható. Írja be a hiányzó megnevezéseket: honnan, illetve 
hova áramlik a vér a szívbe/szívből! 
Minden helyes válaszért 1 pont adható. 
 

 
Forrás: https://hu.pinterest.com (2019.08.28.) 

Pont:………. 
12. feladat          4 pont 
Írja az alábbi képek alá, hogy mit lát a jeleneteken! Nevezzen meg egy esetet, amikor az 
első képen látható pozíciót nem alkalmazhatjuk!  
Minden helyes válasz 1 pontot ér. 
 

 

 

  

 
----------------------------------- 

 
----------------------------------- 

 
----------------------------------- 

Eset: 
 

 
 
 

 
 

 
 

Forrás: https://elsosegely.hu/cikk.477.kotozesek (2019.07.24.) 
Pont:……… 

Elnevezésük: 
 

A vér útja: 

A vér útja:  
A vér útja:  
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13. feladat          4 pont 
Az alábbi grafikonon statikus légzési paraméterek láthatók. Tanulmányozza át, és 
válaszoljon a kérdésekre!  
Minden helyes jelölésért vagy válaszért 1 pont adható. 
 

 
Forrás: https://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/0019_1A_Elettani_alapismeretek/ch04.html 
 
A. Olvassa le az ábráról, hogy mekkora a nyugodt légzés során az egy ciklusban kicserélődő 

levegő térfogata!  

……………….. 

Pont:……… 
 

B. Melyik nyíl jelöli a vitálkapacitást? Jelölje a megfelelőt az ábrán! Állapítsa meg, hogy hány 
ml a vitálkapacitás nagysága az ábrán! 

 

……………… 

Pont:……… 

 
C. Írja le a belégzési tartalék (rezerv) fogalmát! 

 

………………………………………………………. 
Pont:……… 
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14. feladat          4 pont 
Az alábbi táblázat a keringési rendszer átlagos paramétereit mutatja be, különböző 
intenzitású terhelések hatására. Tanulmányozza át, és válaszoljon a kérdésekre! 
Minden helyes válaszért 1 pont adható. 
 

 
Forrás: http://tamop-sport.ttk.pte.hu/tananyagfejlesztes/a-terheleselettan-alapjai/05#fejezet5-3 
 

a) A táblázat utolsó sorában a nehéz munka esetén a pulzusszám 180-200 ütés/perc. Ez 
alapján hány éves sportoló értékeiről lehet szó? Indokolja válaszát! 

 
1. …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Pont:……… 

2. ……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Pont:……… 

 
b) A sportoló nehéz munka alatt mért pulzustérfogata 140-150 ml/ütés. Ez alapján milyen 

értéket mutathat egy nem sportoló személy pulzustérfogata? Indokolja válaszát! 
 
1. …………………………………………………………………………………………… 

Pont:……… 

 

2. .…………………………………………………………………………………………... 

Pont:……… 
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15. feladat          5 pont 
Az alábbi ábrán egy Venn-diagramot lát. A két halmaz a következő mozgásszabályozó 
pályákat jelöli: 
 
A: {piramispályák} 
B: {extrapiramidális pályák} 
 
Írja az ábra alatt látható állítások sorszámát a halmazábra megfelelő részébe!  
Minden helyes válaszért 1 pont adható. 
 
 
 

 
 
1. Az odafigyelést igénylő, nem begyakorolt mozgásokat szabályozza. 
2. Az agykéregből ered, és a szomatikus mozgatóneuronokon végződik. 
3. A pályarendszer a nagyobb izomtömegeket érintő, már begyakorolt mozgások szabályozását 

végzi, amelyeknek a beindítása akaratlagos, de kivitelezése túlnyomórészt automatizált. 
4. Az itt található mozgatómezőben minden izomnak jól elkülöníthető neuroncsoport felel meg.  
5. A begyakorlás során a szabályozás fokozatosan az extrapiramidális pályára tevődik át. 
 

Pont:………. 
  

A B
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16. feladat          5 pont 
Hasonlítsa össze a teljesítmény összetevőit! Írja a megfelelő betűjeleket az állítások utáni 
téglalapba! Ahová egyik betűt sem tartja helyesnek, oda tegyen X jelet!  
Minden helyes válaszért 1 pont adható. 
 
A) A teljesítőképességre igaz. 

B) A teljesítőkészségre igaz. 

C) Mindkettőre igaz. 

D) Egyikre sem igaz. 

 

1. Tükrözi az egyén viszonyát a sporttevékenységhez, a környezethez.  

2. Nem befolyásolja alapvetően az sportoló eredményességét.  

3. Tartalmazza az adott tevékenységhez szükséges öröklött és velünk született 
tulajdonságokat.  

4. Részét képezik a sportág űzéséhez szükséges motoros képességek, technikai és 
taktikai készségek.  

5. Kedvező alakításának feltétele, hogy a versenyző rendelkezzen olyan pszichikai 
tulajdonságokkal, melyek segítségével elviseli a sportolói lét kihívásait (pl. 
versenyek okozta stressz, nagy terhelés elviselése). 

 

 
Pont:……… 
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17. feladat        5 pont 
Egészítse ki a szöveg hiányos részeit az alábbi táblázatban megadott lehetőségek közül! 
Minden helyes válaszért 1 pont adható. 
 
Rajzírás 

A gyakorlatábrázolást mindig a talajt jelző vonal megrajzolásával kezdjük. Azt a testrészt, 

amelyiket a talajvonalra vagy a talajvonal alá rajzoljuk, azt a talajon támaszkodónak tekintjük, 

amelyik testrészt a vonal fölé rajzoljuk, az a(z) ………….………………………………….-

ban/ben van. A gyakorlat ábrázolásához megrajzoljuk a gyakorlat 

……………………………………………….……..-t Megválasztjuk a szemléltetés 

szempontjából a legmegfelelőbb nézetet (elölnézet, oldalnézet, ritkábban 

……………………………………………). Amennyiben a rajzból nem állapítható meg a jobb,  

illetve bal végtag, úgy ……………………………………………………..-t rajzolunk a jobb 

láb,  illetve a jobb kar jelölésére. A gyakorlat ütembeosztását a talajt jelző vonal 

…………………………………………… ábrázoljuk. Az egyes mozgásütemeket, illetve 

mozgásütemcsoportokat vesszővel választjuk el egymástól. A gyakorlat rajzírásakor a vesszőt 

ezért az ütemszám leírása után mindig ki kell tenni. Ahhoz, hogy egy gyakorlatot pontosan 

értelmezzünk, vagy egy gyakorlatot mindenki számára érthető módon lerajzoljunk, ismerni kell 

a rajzírás többi jelét is. Nem minden elem kerül felhasználásra! 

 

mögött alatt pluszjel „+” alulnézet 

kiinduló helyzet hátulnézet talajon rajthelyzetét 

 „J” jelet levegő  

 
 

Pont:………. 
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18. feladat          5 pont 
Egészítse ki a szöveg hiányos részeit az alábbi táblázatban megadott lehetőségek közül! 
Nem minden elem kerül felhasználásra! 
Minden helyes válaszért 1 pont adható 
 
Edzéshatások és alkalmazkodási folyamatok 

Alkalmazkodási folyamatok akkor jönnek létre, ha az ingerek elérik a szükséges 

…………………………………………–t és …………………………………………-t. 

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. Minél jobban ………………………………………………… a 

terhelésadagok az egyén pillanatnyi teljesítőképességét, terhelhetőségét, annál hatékonyabban 

zajlanak le az alkalmazkodási folyamatok. Hasonlóan, minél inkább 

…………………………………………………. az edzésadagolás az optimális értékektől 

(csekély, illetve túl nagy terhelések), annál mérsékeltebb az edzéshatás. A szükségesnél 

nagyobb mértékű terhelések, vagy a terhelés terjedelmének és intenzitásának helytelen 

viszonya (pl. …………………………………………………………, következetlenség, 

ötletterhelés) kedvezőtlenül befolyásolja az alkalmazkodást, ennek következményeként 

csökken a teljesítmény. 

 

aránytalanság nagyság megközelítik reakció 

egyenlőség terjedelem meghaladják intenzitás 

 szimmetria eltávolodik  
 
 

Pont:………. 
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II. Szöveges feladatok (Elérhető pontszám: 30 pont) 
 
1. feladat          2 pont 
Határozza meg a pitvar-kamrai csomó fogalmát és feladatát!  
Minden helyes válaszért 1 pont adható. 
 
 
Fogalma:  ......................................................................................................................................  

 

Feladata: .......................................................................................................................................  

Pont:……. 

2. feladat          3 pont 
Ismertesse a hemoglobin feladatát! Sorolja fel és jellemezze a hemoglobin egyes részeit! 
 
 

Feladata:  ......................................................................................................................................  
 
Részei: 

1.  ..................................................................................................................................................  

 

2.  ..................................................................................................................................................  

 
Pont:……… 

 
3. feladat          3 pont 
Mi az osteoporosis szó jelentése? Sorolja fel azt a két tényezőt, amely alapvető szerepet 
játszik kialakulásának megelőzésében! 
 
 
Jelentése:  .....................................................................................................................................  

Kialakulásának megelőzésében szerepet játszó tényezők: 

1.  ..................................................................................................................................................  

 
2.  ..................................................................................................................................................  

 
Pont:……… 
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4. feladat          6 pont 
A következő leírás Havassy Olivérről, egy legendás magyar olimpiai 
bajnokról szól. 
Tanulmányozza át, és válaszoljon a kérdésekre! 
„Halassy Olivér 1909. július 31-én született Újpesten, tanulmányait a 
polgári után kereskedelmi középiskolában végezte. Ezt követően az 
újpesti Egyesült Izzólámpa és Villamossági Rt.-nél helyezkedett el, de 
1930-ban már a városi számvevőségen számtisztként dolgozott, és e 
munkakörben maradt haláláig. 
Mi azonban elsősorban vízilabdázóként ismerjük, a tájékozottabbak 
pedig mint úszót is. 1930-1939 között sorozatban tíz alkalommal nyert 
országos pólóbajnokságot az UTE színeiben, de a Komjádi Béla-féle 
válogatottal ennél is hamarabb, 19 évesen, 1928-ban ezüstérmet szerzett 
az amszterdami olimpián. 
1932-ben a Los Angeles-i, majd 1936-ban a berlini játékokon már senki 
sem volt, aki megállítsa legjobbjainkat. Ezenfelül 1931-ben a párizsi, 
1934-ben a magdeburgi, míg 1938-ban a londoni Európa-bajnokságon 
győzött nemzeti pólócsapatunkkal. 
Úszóként is kiváló eredményei voltak. 1926 és 1938 között 400, 800 és 1500 méteres 
gyorsúszásban, volt, ahol 440 yardon, valamint 4x200 méteres gyorsváltóban ért el kitűnő 
helyezéseket. Az 1927-es Európa-bajnokságon ötödik lett 1500 méter gyorson, majd ugyanezen 
a távon négy évvel rá még jobban szerepelt (erről később).  
Egyéniben tizenegy, csapatban 9 alkalommal nyert folyamúszásban országos bajnokságot, 
továbbá nyolcszoros úszó- és 91-szeres vízilabda-válogatott volt. Összesen 36 bajnoki címmel 
büszkélkedhetett, és 12-szer javított hazai csúcsot.  
Mindezeket a kitűnő eredményeket annak ellenére hozta össze, hogy nyolcéves korában 
villamosbalesetben lábszárközéptől elveszítette a bal lábát! Hogyan lett mégis úszó, mégpedig 
nem is akármilyen? A tízes villamos című blog szerzője, rokon lévén, a családi hagyományok 
alapján így írt erről:  
Nagyon eleven srác volt, és mindent jelentett számára a foci. Nagy reménységnek mondanák 
manapság. Vagány volt és sikeres. Ám volt egy szerencsétlen »ballépése«. A nyitott peronú 
villamosra egyszer felugorván – pedig hányszor megtette előtte – lecsúszott a lépcsőről. Az 
amputáció után a focireményeknek vége lett, de ő nem adta fel: sportágat váltott, s 
mozgáskorlátozottként úszásban és vízilabdában is bajnok tudott lenni az épek, az egészségesek 
között!" 
Forrás: http://www.nemzetisport.hu/sportnaptar/halassy-oliver-a-tragikus-sorsu-poloklasszis-2131417 
(2019.09.10.) 
Kép forrása: http://www.nemzetisport.hu/data/cikk/2/13/14/17/cikk_2131417/HO.jpg 
 

a) A történet alapján soroljon fel három versenyzői motívumot! 
 

1. …………………………………… 
 

2. …………………………………… 
 

3. …………………………………… Pont:……… 
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b) Halassy Olivér 1929 és 1932 között háromszor javította meg a 800 m-es gyorsúszás 
országos csúcsát. Legjobb ideje 11:06,6 perc volt. Az időeredmény alapján milyen 
kondicionális képességet használunk leginkább ezen a távon? 

 
……………………………………………. 

Pont:……… 
 

c) Nevezzen meg két módszert, amellyel ezt a képességet fejleszthetjük! 

 
1. …………………………………… 

2. …………………………………… 

Pont:……… 
 
5. feladat          6 pont 
A következő leírás egy kerékpárversenyen történt balesetről szól. Tanulmányozza át, és 
válaszoljon a kérdésekre! 

2015 augusztusában, az Egyesült Államokban zajló UCI-kiemelt kategóriás 
kerékpárversenyen, a Tour of Utah viadalon súlyos baleset történt. Matt Brammeier, az MTN-
Qhubeka versenyzője egy meredek lejtőn kontrollálhatatlanul nagy sebességgel közelítette meg 
a kanyart, és ütközött egy kísérőautóval. A betegvizsgálat során a sportoló erőteljes, mozgásra 
jelentkező fájdalomról számolt be. Nem tudta mozgatni az alsó végtagját, a medence csontjain 
tapintható duzzanat és bevérzések voltak láthatóak. A férfi jól láthatóan sokkot kapott. 

a) Ön - mint elsősegélynyújtó - milyen sérülésre gyanakodna? 

………………………………………………. 

Pont:……… 

b)  Mi a teendő ilyen sérülés esetén? 
1. …………………………………………… 

2. …………………………………………… 

3. …………………………………………… 

4. …………………………………………… 

Pont:……… 
c) Mit tilos ebben az esetben tenni? 

 
………………………………………. 

Pont:……… 
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6. feladat          5 pont 
Írja a baloldali fogalmak elé a jobb oldali fogalmak betűjelét! Mindegyik fogalomhoz csak 
egy helyes válasz tartozik.  
Minden helyes válaszért 1 pont adható. 
 

 egészségmegőrzés nyugalmi pulzus A 

 
aerob állóképességünk fejlődésének 
mérése 

mozgásalkalmazkodó és 
mozgásátállító képesség B 

 
tanulás útján elsajátított motoros 
viselkedésforma rekreációs edzés C 

 
változó környezeti feltételeknek 
megfelelően a mozgás alkalmazása 
és szükség esetén módosítása 

edzettség D 

 
sportbeli teljesítőképesség és 
készség mozgáskészség E 

 
Pont:………. 

 
7. feladat          5 pont 
a) Állítsa időrendi sorrendbe a különböző motoros képességeket az alapján, hogy melyik 
életkorban van a szenzibilis fejlesztési időszakuk! Írja a megfelelő sorszámot (1-5) a 
képességek elé! 
A helyes sorrendért 2 pont adható. 
 

 Egyensúlyozó képesség 

 Erő-állóképesség 

 Gyorsaság 

 Állóképesség 

 Maximális erő 
Pont:……… 

b) Az edzéselmélet hosszú utat járt be addig, amíg tudomány lett. Sorolja fel 
kialakulásának három fázisát! 
Minden helyes válaszért 1 pont adható. 
 

1. ……………………………………………………………………………………….. 

2. ……………………………………………………………………………………….. 

3. ……………………………………………………………………………………….. 

Pont:……… 
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III. Gimnasztikai gyakorlattervezés (Elérhető pontszám: 10 pont) 
 
1. feladat          3 pont 
A szakleírás alapján készítse el a gyakorlat rajzát, és nevezze meg a gyakorlat fiziológiai 
hatását! 
 
Szakleírás 
A gyakorlat hatása: ………………………………………………. 
 
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. 

 
Rajzírás: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pont:……… 
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2. feladat          3 pont 
A rajzírás alapján nevezze meg a gyakorlat hatását, és egészítse ki a gyakorlat 
szakleírását! 

 

http://www.jgypk.hu/tamop13e/tananyag_html/gimnasztika/20_tblzat_bordsfal_gyakorlatok.html (2019.08.28.) 
 
A gyakorlat hatása: ………………………………………….. 

Kiinduló helyzet: ……………………………………………. 

Szakleírás: 
1-3. ütem: szökdelés 3x; 

4. ütem: 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

5-8. ütem: ellenkezőleg. Pont:………. 

3. feladat           2 pont 
A rajzon látható gyakorlat milyen eszközökkel nehezíthető? Nevezzen meg legalább egy 
eszközt! Milyen módosítással változtatható meg a gyakorlat fiziológiai hatása? Nevezzen 
meg legalább egy módosítást!  
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Nehezítés:  

………………………………………………………………………………………………… 

Módosítás:  

………………………………………………………………………………………………… 
 

Pont:……… 
 
4. feladat          2 pont 
 
Rajzolja be a rajz alá a szakleírás alapján a helyes ütemszámokat és jelzéseket! Nevezze 
meg a gyakorlat hatását! 
 
A gyakorlat hatása: …………………………………………………………………………… 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Forrás: http://www.jgypk.hu/tamop13e/tananyag_html/gimnasztika/3_tblzat_erst_hats_kargyakorlatok.html 
(2019.11.28) 
 
Kiinduló helyzet: hajlított terpeszállás, mélytartás 
 
1. ütem: karemelés oldalsó középtartásba térdrugózással; 
2-4. ütem: karlebegtetés 3x térdrugózással; 
5-6. ütem: karkörzés felfelé 2x térdnyújtással; 
7-8. ütem: karleengedés térdhajlítással kiinduló helyzetbe. 
 

Pont:……… 
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dátum  javító tanár 
 __________________________________________________________________________  
 

 

pontszáma egész 
számra kerekítve 

elért programba 
beírt 

Tesztjellegű feladatok   
Szöveges feladatok   
Gimnasztikai gyakorlattervezés   

 
 
 

dátum  dátum 
   
   

javító tanár  jegyző 
 

 feladat 
sorszáma

pontszám 
maximális elért maximális elért 

Tesztjellegű feladatok 

1. 1  

60  

2. 1  
3. 1  
4. 1  
5. 1  
6. 3  
7. 3  
8. 3  
9. 5  

10. 5  
11. 4  
12. 4  
13. 4  
14. 4  
15. 5  
16. 5  
17. 5  
18. 5  

Szöveges feladatok 

1. 2  

30  

2. 3  
3. 3  
4. 6  
5. 6  
6. 5  
7. 5  

Gimnasztikai gyakorlattervezés 

1. 3  

10   2. 3  
3. 2  
4. 2  

Az írásbeli vizsgarész pontszáma 100  


