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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!  
 
A sportteljesítményt a versenyeken elért, az adott sportág mérőszámaival megadott eredmény 
alapján értékeljük (perc, másodperc, méter, pontszám stb.). 
 

Igaz   Hamis  
 

2. feladat  1 pont 
 
Aláhúzással jelölje meg, hogy az állítás igaz vagy hamis!  
 
A reakciógyorsaság fejlesztésének szenzitív időszaka a 16-18 éves kor. 
 

Igaz   Hamis    
 
3. feladat  1 pont 
 
Aláhúzással jelölje meg, hogy az állítás igaz vagy hamis!  
 
Az ember az anyagcsere-folyamataiban szénhidrátokat, zsírokat és fehérjéket használ. 
Sportolás során elsődleges energiaforrás a zsír és a szénhidrát, míg a fehérje csak kis részben 
járul hozzá az energiaszükséglethez. 
 

Igaz   Hamis  
 
4. feladat  1 pont 
 
Aláhúzással jelölje meg, hogy az állítás igaz vagy hamis!  
 
A szívben a pitvarok és a kamrák között zsebes billentyűk találhatók. 
 

Igaz   Hamis    
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5. feladat  1 pont 
 
Aláhúzással jelölje meg, hogy az állítás igaz vagy hamis!  
 
Célgyakorlatokat az egyes gyakorlatok megtanítása előtt alkalmazunk, a főgyakorlat-vezető 
műveletét leegyszerűsítve. 
 

Igaz   Hamis     
 
6. feladat  1 pont 
 
Válassza ki és aláhúzással jelölje meg, hogy melyik csontot jelöltük az ábrán!  
 

    

 
A. lapockacsont 
B. felkarcsont 
C. borda 
D. kulcscsont 

 
  

 
 

 

kulcscsont 
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Egészítse ki a táblázatban az idegszövet hiányzó alkotóelemét!  
 

Idegszövet 

idegsejtek, neuronok sejttest 

idegrost dendrit 

végfácska axon 

szinapszis velőshüvely 

 
Bármely, a megoldásban nem szereplő, vagy másképp fogalmazott, szakmailag helytálló 
válasz elfogadható! 
8. feladat  1 pont 
 
Aláhúzással jelölje, hogy melyik NEM a sérülést kiváltó külső okok közé tartozik! 
 
A sérülést kiváltó külső okok közé olyan hatótényezőket sorolunk, amelyek a sportoló testén, 
szervezetén kívül levők, és mint ilyenek vezetnek károsodásokhoz. 
 

A. A sportesemény helyszínének alkalmatlan állapota. 
B. Balesetveszélyes sportszer használata. 
C. Nem megfelelő sportruházat használaza. 
D. A védőfelszerelések hiánya. 
E. A sporttárs figyelmetlensége.  
F. A szabadtéri sportágak esetében az alkalmatlan időjárási viszonyok. 
G.  A nem megfelelő bemelegítés. 

 

9. feladat  1 pont 
 
Aláhúzással jelölje meg az alábbi felsorolások közül a helyes megoldást! 

NEM tartozik a mozgás térbeli szerkezetének jellemzői közé: 

A. A test kiindulási és végső helyzete talajhoz, szerhez viszonyítva. 

B. A testrészek kölcsönös helyzete, azok változásai. 

C. A mozgás iránya, terjedelme, formája stb.  

D. A fontos testpontok gyorsulásai. 

  

7. feladat  1 pont 
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10. feladat  1 pont 
 
Aláhúzással jelölje meg a helyes választ!  
 
NEM a mozgásgyorsaság felmérésére szolgáló módszer a(z)… 
 

A. Illinois teszt. 

B. Gólya teszt. 
C. T-teszt. 

D. Futólétra teszt. 

 
11. feladat  1 pont 
 
Aláhúzással jelölje meg a helyes állítást!  
 
NEM a nyílt jellegű mozgáskészségek közé tartozik a… 

A. torna mozgásanyaga. 
B. röplabda mozgásanyaga. 

C. karate mozgásanyaga. 

D. tenisz mozgásanyaga 

 
12. feladat  1 pont 
 
Aláhúzással jelölje meg a helyes állítást!  
 
NEM a pozitív edzéseszközök közé tartozik a… 

A. személyes higiéné. 

B. futás közbeni ellenszél. 
C. vizelethajtó gyógyszerek alkalmazása. 
D. fehérjekészítmények alkalmazása. 
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13. feladat  1 pont 
 
Aláhúzással jelölje meg az alábbi felsorolások közül azt, amelyik NEM jellemzője az ektomorf 
testalkatnak! 
 
Az ektomorf testalkat néhány jellemzője:  
 

A. Az ide sorolható személyek általában nyúlánkak, magasabbak. 
 

B. A hosszú csöves csontjaik hosszabbak és vékonyabbak, relatív testzsírtartalmuk 
alacsonyabb. 
  

C. Rájuk könnyebben rakódik a felesleges zsírszövet, így számukra javasolt a magas 
ismétlésszámú edzés, kevés pihenővel. 
 

D. A hosszú aerob mozgás nem ajánlott számukra, szükséges az aerob állóképesség 
fejlesztése is, de azt ritkán alkalmazzuk. 
 

E. Inkább csak azután térjünk rá az aerob edzésre, ha már a megfelelő mennyiségű 
izommal rendelkezik az egyén. 
 

F. Lassan szednek fel izmot, ezért nekik inkább a rövidebb és alapgyakorlatokból álló 
edzés javasolt.  
 

G. Táplálkozás terén nem kell nagyon odafigyelniük, mivel amúgy is lassan híznak. 

 
14. feladat  5 pont 
 
Írja a bal oldali fogalmak melletti oszlopba a tartalmilag odaillő, jobb oldali oszlopban felsorolt 
jellemzők betűjelét! Mindegyik fogalomhoz csak egy helyes válasz tartozik. 

 
C C vitamin  A 220-életkor 

E Vérlemezkék B Hőmérséklet 

A Maximális pulzus C Skorbut 

B Külső környezet D Edzés intenzitása 

D Csúcsforma E Vöröscsontvelő 
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15. feladat  5 pont 
 
Írja a bal oldali fogalmak melletti oszlopba a tartalmilag odaillő, jobb oldali oszlopban felsorolt 
fogalmak betűjelét! Mindegyik fogalomhoz csak egy helyes válasz tartozik. 
 

D Lapockacsont   A Szívizomszövet 

C Medence emelése  B Vénás keringés 

A Koszorúerek  C Szeméremcsont 

E Fibrin  D Kétfejű karizom 

B Zsebes billentyű  E Véralvadás 
 
16. feladat  4 pont 
 
A felsorolás a hámszövetek típusait és funkcióit nevezi meg. Írja be a hiányzó megnevezéseket! 
 
Feladat (funkció) szerint: 

• fedőhámok (védelem), 

• mirigyhám (váladéktermelés), 

• felszívóhám (felszívás), 

• érzékhám (ingerfelfogás). 

Bármely, a megoldásban nem szereplő, vagy másképp fogalmazott, szakmailag helytálló 
válasz elfogadható! 
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17. feladat  4 pont 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Forrás: https://hu.pinterest.com/human-anatomy (2021.04.19.) 
 
Bármely, a megoldásban nem szereplő, vagy másképp fogalmazott, szakmailag helytálló 
válasz elfogadható! 
 
  

Nevezze meg az alábbi képen a nyilakkal jelölt izmokat! 
 
 

 

Deltaizom 

Nagy mellizom  

Háromfejű 
karizom 

Elülső 
fűrészizom 
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18. feladat  4 pont 
 
Nevezze meg az alábbi gimnasztikai helyzeteket!  
 
 

 
 

  
 
 
      

 

 
 
 

       

 
 
   

     

mellső oldalállás, 
fogás 

mellmagasságban 

térdelőtámasz szögállás háttal, 
karkulcsolás 

terpeszülés, oldalsó 
középtartás 

 
Forrás: www.jgypk.hu/tamop13e/tananyag_html/gimnasztika (2021.04.18.) 
 
Bármely, a megoldásban nem szereplő, vagy másképp fogalmazott, szakmailag helytálló 
válasz elfogadható! 
 
19. feladat  5 pont 
Az alábbi állítások a statikus erőfejlesztésre és a dinamikus legyőző erőfejlesztésre 
vonatkoznak. Írja a megfelelő betű jelét a táblázatba, az állítások után! 
 
A: A statikus erőfejlesztésre igaz. 
B: A dinamikus legyőző erőfejlesztésre igaz. 
X: Egyikre sem igaz. 
 
 
1. Az ilyen típusú gyakorlatok közé tartozik a mérlegállás 2 másodpercig. X 

2. Az ilyen típusú gyakorlatok közé tartozik a plank. A 

3. Erőfejlesztés közben a belső erők nagyobbak, mint a külső erők. B 

4. A külső erő egy bizonyos ideig nagyobb, mint a maximálisan kifejthető 
izomerő, ezért az izom a feszülés közben megnyúlik. X 

5. Az erőkifejtés közben nincs ízületi elmozdulás. A 

 
Minden helyes válasz 1 pontot ér. 
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20. feladat  5 pont 
 
Az alábbi állítások a rajtkészségre és a rajtlázra vonatkoznak. Írja a megfelelő betű jelét a 
táblázat utolsó oszlopába, az állítások után! 
 
A: A rajtkészségre igaz. 
B: A rajtlázra igaz. 
C: Mindkettőre igaz. 
D: Egyikre sem igaz. 
 

1. A mérkőzés/verseny kezdetekor a sportoló készültségi állapotszintje alacsonyabb 
a kívánatosnál. D 

2. Izgalmi állapot jellemzi. C 

3. A központi idegrendszerben optimálisan alakulnak a serkentő folyamatok. A 

4. A mérkőzés/verseny kezdetekor a sportoló készültségi állapotszintje magasabb a 
kívánatosnál. B 

5. Várakozási feszültség, növekvő türelmetlenség, fokozott figyelem-összpontosítás 
jellemzi. A 

 
Minden helyes válasz 1 pontot ér. 

 
21. feladat  5 pont 
 
Egészítse ki a szöveg hiányos részeit a szöveg alatti táblázatban megadott lehetőségek 
közül!  
 
Egyszerű reakcióidőről beszélünk akkor, ha a feladatban egyetlen inger van, és arra mindig 

egyféle választ kell adni, a lehető leggyorsabban. Összetett reakcióidőről beszélünk, ahol több 

inger jelenik meg egyszerre, és ki kell választani azt az ingert, amire a reakciót adjuk. 

Reakciógyorsaságról beszélünk akkor, ha külső parancsra jön létre, indul meg a mozgás. 

Lokomotorikus gyorsaságról beszélünk akkor, ha egy táv teljesítéséhez, annak időbeli 

legyőzéséhez kialakult, elért sebességet akarunk megtartani. Például a(z) ciklikus 

mozgásoknál:  a futás, a kerékpározás, az evezés stb. 

 
összetett aciklikus összekapcsolt ciklikus 

mozdulat lokomotorikus egyszerű  
külső közvetlen futó  
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22. feladat  5 pont 
 
Egészítse ki a szöveg hiányos részeit a szöveg alatti táblázatban megadott lehetőségek közül!  

A gimnasztikai gyakorlatok szakleírása:  

• A kiinduló helyzetet pontosan meg kell nevezni (a testhelyzet megnevezése; társhoz, 

szerhez való viszony leírása; kartartás, kéztartás, lábhelyzet, törzshelyzet, lábfej 

helyzetének megjelölése). 

• A(z) mozgásütem vagy ütemcsoport számának, sorszámának jelölése.  

• Az egész test vagy testrész mozgásának pontos és rövid megnevezése.  

• A gimnasztikai gyakorlatok leírása során pontosan jelölni kell a(z) elemek 

kapcsolatait. 

• Utoljára a(z) befejező helyzetet kell megnevezni. 

szerek számát befejező helyzetet köztes helyzetet mozgásának 

dinamikájának mozgásütem szerhez való viszony jellemzőit 

hatását elemek kapcsolatait mozgásgyorsaságot bírók számát 
 
23. feladat 
  5 pont 
Egészítse ki a szöveg hiányos részeit a szöveg alatti táblázatban megadott lehetőségek közül! 
 
A(z) edzéselvek szerves egységet alkotnak, egy-egy elv nem határolható el a többitől, de adott 

ciklusokban előtérbe kerülhet a többivel szemben. Megkülönböztetünk biológiai és pszichikai 

edzéselveket is. Az egyik alapelv a(z) fokozódó terhelés elve, amely az edzésterhelés és 

edzésalkalmazkodás között fennálló kölcsönhatásra épül. A(z) egész éves terhelés elve a 

terhelés és pihenés, inger és válasz folyamatos kapcsolatára épül. Segítségével történik meg a 

terhelési ciklusok alakítása, a periodizáció. 

biofizikai egész éves terhelés edzéscélok tudatosság 

biológiai célorientált terhelés edzéselvek terhelési ciklusok 

 fokozódó terhelés korcsoportok  
 
https://people.inf.elte.hu/pagsaai/Sportedzo2012/edzeselmelet-dolgozat.pdf (2021. 04. 29.) 
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Szöveges feladatok 
1. feladat  3 pont 
 
Határozza meg az atlaszcsigolya fogalmát (elhelyezkedése, alakbeli sajátossága, feladata)! 
 

Elhelyezkedés: Az atlasz az első nyakcsigolya. (1 pont) 
Alakbeli sajátosság: Az atlaszcsigolyának nincs csigolyateste. (1 pont) 
Feladata: Feladata a koponya egyensúlyban tartása. (1 pont) 
 

Bármely, a megoldásban nem szereplő, vagy másképp fogalmazott, szakmailag helytálló válasz 
elfogadható!  
 
 
2. feladat 
  4 pont 
Soroljon fel négy módszert, amellyel fejleszthető az állóképesség a ciklikus sportágakban! 
 

1. tartós módszer 
2. fartlek módszer vagy iramjáték 
3. intervallumos (intervall) módszer 
4. ismétléses módszer 
5. verseny és ellenőrző módszer 

 
Minden helyes válasz egy pontot ér. Többletpont nem adható. Bármely, a megoldásban nem 
szereplő, vagy másképp fogalmazott, szakmailag helytálló válasz elfogadható!  
 

3. feladat  4 pont 
 
Nevezze meg az adaptációs folyamatokat jellemzőik alapján! 
 

Jellemzők Adaptációs folyamat 

A csontok keresztmetszete nő. csonthipertrófia 

A szívizom tömege nő, a bal kamra térfogata 
növekszik. sportszív 

Alacsonyabb nyugalmi pulzus. edzés-bradycardia 

Az izmok keresztmetszete nő. izomhipertrófia 

 
Bármely, a megoldásban nem szereplő, vagy másképp fogalmazott, szakmailag helytálló válasz 
elfogadható!  
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4. feladat  4 pont 
 
Nevezze meg az akut sérüléseket a felsorolt jellemzők alapján! 
 

Jellemzők Akut sérülés 

A csontot ért hirtelen, rövid ideig tartó erőbehatás 
következményeként az eltört csontvég átszakítja a kültakarót. nyílt törés 

A csontvégek részben vagy teljesen elhagyják ízületi helyüket, az 
erőbehatás végén azonban normál pozícióba kerülnek vissza. rándulás 

A bőrfelszínt ért hatások következményeként a kültakarón 
folytonossági hiány keletkezik. seb 

A csontvégek részben vagy teljesen elhagyják ízületi helyüket, az 
erőbehatás végén rendellenes pozícióban rögzülnek. ficam 

 
Bármely, a megoldásban nem szereplő, vagy másképp fogalmazott, szakmailag helytálló válasz 
elfogadható!  
 
5. feladat  4 pont 
 
Az alábbi táblázatban a mozgástanulás-tanítás modelljének egyes állomásait olvashatja. Írja be 
a megfelelő sorszámot időrendben növekvő sorrendben (1-4), az állomások előtti oszlopba! 
 

3. gyakorlás 

1. demonstráció, magyarázat 

4. visszacsatolás (korrekció, jó végrehajtás megerősítése) 

2. utasítás a végrehajtásra 
 
6. feladat  4 pont 
 
Az alábbi táblázatban különböző erőfejlesztő gyakorlatok találhatók. Állítsa sorrendbe a 
gyakorlatokat aszerint, hogy milyen életkortól kezdve alkalmazhatók (1-4)! Kezdje a 
legkorábban alkalmazható gyakorlattal! 
 

2. gimnasztika tömött labdával 

1. fekvőtámaszban karhajlítás-nyújtás 

4. fekvenyomás-sorozatok 1 ismétlésszámmal, a maximális teljesítmény 100%-ával, a 
társ biztosításával 

3. fekvenyomás-sorozatok 10 ismétlésszámmal, a maximális teljesítmény 80%-ával 
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7. feladat  7 pont 
 
Az alábbi cikk a férfi távolugrás világrekordjának fejlődését, a versenyszám kiemelkedő 
egyéniségeit követi nyomon. 
 
Tanulmányozza a leírást, majd oldja meg a feladatokat! 
 
„Húsz éve Tokióban minden idők legnagyobb távolugródöntőjét vívta Carl Lewis és Mike 
Powell. Utóbbi rekorddal nyert vb-t, 895 centiméteres eredményének azóta sincsenek a 
közelében. A távolugrás csúcsai amúgy is korszakosak, Jesse Owenst 25 évig nem ugrották túl, 
Bob Beamon 1968-as ugrását megdönthetetlennek tartották. A magyar csúcsot 26 éve tartó 
Szalma Lászlóval, a Testnevelési Egyetem atlétika tanszékének vezetőjével elemeztük, mi kell 
egy igazán nagy ugráshoz. 
 
Tehetség, szorgalom, nagyon sok munka és speciális körülmények, röviden így foglalható 
össze, hogyan születhet meg egy rekord. Az atlétika számos versenyszámában dőlnek meg a 
csúcsok, de úgy tűnik, távolugrásban csak igazán ihletett pillanatokban jön a nagy eredmény. 
… 
Az 1968-as mexikói olimpián az első sorozatban eldőlt a bajnoki cím. Bob Beamon hihetetlenül 
könnyed ugrással 55 centit javított az addigi rekordon. Az ugrás a versenybírókat is 
felkészületlenül érte, az optikai mérő csak 860-ig volt használható, így szalaggal mérték le a 
távolságot. A kiírt eredménnyel Beamon nem tudott mit kezdeni, csak akkor fogta fel, mekkorát 
ugrott, amikor Boston átszámolta neki lábra és hüvelykre a centiméterben feltüntetett csúcsot. 
 
Szalma László szerint Beamon ugrását különleges körülmények segítették. »A magaslaton mért 
2,0 méter per szekundumos hátszél tengerszinten akár a dupláját is jelenthette volna, ez biztosan 
növelt az ugráson, valamint az is, hogy először futhattak neki rekortánon a távolugrók«. 
… 
Beamon még ennél nagyobbat is ugorhatott volna. »Úgy ugrott, mint egy óvodás a 
homokozógödörbe, ahogy leérkezett, egyből ki is szökellt. Ha beleül a nyomába, még két-
három centivel nagyobb lehetett volna az ugrás. Bár nem szabad egy óriási ugrásra azt mondani, 
hogy rossz, Beamon technikája nem volt túl jó. A nekifutás lépésszerkezete sem volt optimális, 
hiába voltak könnyedek és erőteljesek a lépései. Azt már a verseny elején lehetett tudni, hogy 
nagyon jó erőben van, úgy jutott a döntőbe, hogy nem is arról a lábáról rugaszkodott el, 
amelyikről szokott«. 
 
Beamon csúcsa 23 évig élt, akkor kétszer is túlugrották, igaz, csak az egyik volt szabályos. Az 
1991-es tokiói világbajnokságon, minden idők legnagyobb távolugródöntőjében két amerikai, 
Carl Lewis és Mike Powell küzdött az első helyért. A párharc a három évvel korábbi szöuli 
olimpia - ott Lewis nyert - visszavágója is volt, Szalma szerint ez az éles pszichikai helyzet is 
kellett a nagy ugrásokhoz. Tapasztalatból tudja - versenyzett a Tokió stadionban -, hogy nagy 
szerepe volt a pálya borításának. A japánok különleges műanyagot kísérleteztek ki, nem 
véletlen, hogy 100 méteren is világrekord született” 
 
Forrás: https://index.hu/sport/2011/09/03/megdonthetetlen_tavolugro_rekord/ (2021. 05. 02.) – részletek 
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a) A második bekezdésben a rekord születésének feltételeiről esik szó. Nevezze meg, 
hogy az edzéselméletben a teljesítmény milyen két alapvető összetevőjét 
különböztetjük meg! 
 

Teljesítőképesség        (1 pont) 
Teljesítőkészség         (1 pont) 
 
b) A negyedik bekezdésben a Bob Beamon világcsúcsát segítő hátszél kerül szóba. A 

pozitív edzéseszközök melyik csoportjába sorolható ez a fajta segítség? 
 
A természet erői        (1 pont) 
 
c) A következő fejezet a világcsúcsot érő ugrás technikájáról szól. A sportmozgások 

megfelelő technikával történő végrehajtásának fontos előfeltétele a mozgástanulás. 
Sorolja fel a mozgástanulás három fázisát! 

 
Durva koordináció fázisa      (1 pont) 
Finom koordináció fázisa      (1 pont) 
Kreatív-finom koordináció fázisa     (1 pont) 
 
d) Az utolsó fejezetben szó esik a nagy ugrások pszichikai hátteréről is. A rajtállapot három 

típusa közül melyik legalkalmasabb a jó eredmény eléréséhez? 
 
A rajtkészség.        (1 pont) 

 
Bármely, a megoldásban nem szereplő, vagy másképp fogalmazott, szakmailag helytálló válasz 
elfogadható! 
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Gimnasztikai gyakorlattervezés  
 
1. feladat  5 pont 
 
A rajzírás alapján nevezze meg a gyakorlat hatását, és egészítse ki a gyakorlat szakleírását! 
 
Rajzírás: 
 

 
 
 
Szakleírás: 
 
A gyakorlat hatása: erősítő hatású oldalgyakorlat (erősítő hatású komplex oldal- és 
kargyakorlat).          (1 pont) 
 
Kiinduló helyzet: bal oldalsó fekvőtámasz.      (1 pont) 
 
1. ütem: jobb karemelés oldalsó középtartásba;     (1 pont) 

2. ütem: jobb karemelés magastartásba;       (1 pont) 

3. ütem: jobb karleengedés oldalsó középtartásba; 

4. ütem: jobb karleengedés mélytartásba. 

Ismétlésszám 5 x, ellenkező irányban is.       (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 szakleírása: 
 
Kiinduló helyzet: guggolótámasz. 

1. ütem: ugrás terpeszállásba karlendítéssel magastartásba, taps a fej fölött; 

2. ütem: ugrás kiinduló helyzetbe; 

3. ütem: törzshajlítás előre térdnyújtással és talajérintés; 

4. ütem: ereszkedés guggoló támaszba. 

A gyakorlat rajza: 
 

 
 
 
Értékelés: 

Rajzírás: Kh és alapvonal:       (1 pont) 

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

Rajzírás: 1. ütem helyes megadása (ütem és taps jelzése):   (2 pont) 

Rajzírás: 2, 3, 4. ütem helyes megadása:     (1 pont) 

 

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


