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A szóbeli vizsga témakörei: 

1. Az olimpiai mozgalom létrejötte, célja, feladatai; magyar sportsikerek 

2. A harmonikus testi fejlődés 

3. A testmozgás, a sport szerepe az egészséges életmód kialakításában, és a személyiség 

fejlesztésében 

4. A motoros képességek szerepe a teljesítményben 

5. Gimnasztikai ismeretek 

6. Atlétika 

7. Torna 

8. Zenés-táncos mozgásformák 

9. Küzdősportok, önvédelem 

10. Úszás 

11. Testnevelési és sportjátékok 

12. Alternatív és szabadidős mozgásrendszerek 

 

A szóbeli vizsga tartalmi jellemzői:  

A tételsor jellemzői A tételsor legalább 15-15 tételt tartalmaz.  

Az „A” altételsorban testnevelés-elméleti, testkultúrával kapcsolatos, egészségtani és 

szervezési kérdéseket, feladatokat tartalmazó kérdések fordulnak elő. Az altételsornak minden 

témakört érintenie kell.  

A vizsgán „A” és „B” altételsorból húznak a vizsgázók.  

A tétel jellemzői: 

Az „A” altételek egy téma önálló kifejtését, az ismeretek önálló felhasználását, értelmezését, 

alkalmazását igénylik. 

 A „B” altételsor a nélkülözhetetlen fogalmi ismeretek megbízhatóságát méri.  

Az „A” altételhez kapcsolódó feladatok típusai az alábbiak lehetnek: - önálló tervek, modellek 

készítése az egészséges életmód megtervezésére. 

 - a vizsgakövetelményekben előírt ismeretek értelmezése és felhasználása a mindennapos 

egyéni testedzés (terv) megtervezéséhez; - az ismeretek alkalmazása megadott szempontok 



szerint egy kiválasztott gyakorlatra (feladat, mozgássor, sportág); - meghatározott sport- és 

rendezvényszervezési feladatok saját, eredeti megoldásainak bemutatása; - egy 

egészségvédelemmel és az egészséges életmóddal kapcsolatos probléma értékelő elemzése a 

vizsgázó saját véleménye, gondolatai alapján.  

A „B” altételhez kapcsolódó feladatok típusai lehetnek: - felsorolás (nevek, testnevelés-

elméleti fogalmak stb.); - fogalom meghatározása (egészségtani, testnevelés-elméleti stb.); - 

adat felidézése (időpontok, sporteredmények stb.).  

 

 

Gyakorlati vizsga: 

(50 perc tiszta bemutatási idő, sportági technikák és önállóan összeállított gyakorlatsorok 

bemutatása.)  

 

1. Mászás, függeszkedés (állásból indulva) 5 méter magas kötélen  

1.1 Mászás a kötél teljes magasságáig állásból indulva (lányok).  

1.2 Függeszkedés a kötél teljes magasságáig állásból indulva (fiúk). 

 

2. Gimnasztikagyakorlat – 48 ütemű egyénileg összeállított szabadgyakorlat bemutatása. 

Tartalmi követelmények: minden főbb izomcsoportra tervezni kell gyakorlatot, változó 

kiindulóhelyzeteket kell alkalmazni, legalább két nyolcütemű gyakorlat szerepeljen benne).  

 

3. Torna - a talajgyakorlat és a szekrényugrás bemutatása kötelező, egy további szer vagy RG, 

aerobik kötelezően választható.  

3.1 Talajgyakorlat – a négy kötelező és egy ajánlott elemből álló, egyénileg összeállított 

összefüggő talajgyakorlat bemutatása. 

3.2 Szekrényugrás – lebegőtámasszal végzett támaszugrás bemutatása. Lányok négy vagy öt 

részes keresztben állított, fiúk öt részes hosszában állított szekrényen.  

3.3 Gyűrű (fiúk) – a három kötelező és egy ajánlott elemből álló, egyénileg összeállított, 

összefüggő gyűrűgyakorlat bemutatása.  

3.4 Nyújtó (fiúk) – a három kötelező és egy ajánlott elemből álló, egyénileg összeállított, 

összefüggő nyújtógyakorlat bemutatása.  

3.5 Korlát (fiúk) – a három kötelező és egy ajánlott elemből álló, egyénileg összeállított, 

összefüggő korlátgyakorlat bemutatása.  

3.6 Felemás korlát (lányok) – a három kötelező és egy ajánlott elemből álló, egyénileg 

összeállított, összefüggő felemás korlátgyakorlat bemutatása.  



3.7 Gerenda (lányok) – a négy kötelező és egy ajánlott elemből álló, egyénileg összeállított, 

összefüggő gerendagyakorlat bemutatása. A gyakorlat minimum két hossz legyen.  

3.8 Ritmikus gimnasztika (lányok) – különböző elemekből álló egyénileg összeállított, 

szabadgyakorlat zenére történő bemutatása (a gyakorlat ideje: 35–45 sec), valamint választott 

kéziszerrel három elem bemutatása.  

3.9 Aerobik (lányok) – különböző elemekből álló egyénileg összeállított, szabadgyakorlat 

zenére történő bemutatása (a gyakorlat ideje 30-40 sec.). 

 

4. Labdajáték – két labdajáték választása kötelező.  

4.1 Röplabda  

4.1.1 Kosárérintéssel a labda fej fölé játszása egy 2 m sugarú körben (a labdát legalább 1,5 m-

re a fej fölé kell játszani). A kosárérintéssel a körben szabályosan végrehajtott érintéseket kell 

számolni. 3 kísérlet  

4.1.2 Alkarérintéssel a labda fej fölé játszása egy 2 m sugarú körben (a labdát legalább 1 m-re 

a fej fölé kell játszani). Az alkarérintéssel a körben szabályosan végrehajtott érintéseket kell 

számolni. 3 kísérlet  

4.1.3 Nyitás választott technikával a támadóvonal mögé, váltott térfélre. 8 kísérlet  

4.2 Kosárlabda  

4.2.1 Fektetett dobás (jobb oldalra) – félpályáról indulva kétkezes mellső átadás a 

büntetővonal magasságában az oldalvonalnál álló társnak, indulócsel után futás a kosár felé, a 

visszakapott labdával leütés nélkül fektetett dobás. 3 kísérlet. A 3 kísérletből minimum egy 

sikeres dobást kell végrehajtani.  

4.2.2 Fektetett dobás (bal oldalra) – félpályáról indulva kétkezes mellső átadás a büntetővonal 

magasságában az oldalvonalnál álló társnak, indulócsel után futás a kosár felé, a visszakapott 

labdával leütés nélkül fektetett dobás. A 3 kísérletből minimum egy sikeres dobást kell 

végrehajtani.  

4.2.3 Büntetődobás választott technikával. 10 kísérlet  

4.3 Labdarúgás  

4.3.1 Labdaemelgetés – a földről felvett vagy feldobott labdát a láb bármely részével történő 

érintéssel kell levegőben tartani. A szabályos érintéssel történő érintéseket kell számolni. 3 

kísérlet 

4.3.2 Szlalom labdavezetés – 10 m hosszan, öt darab egyenlő távolságra letett tömöttlabda 

(bója) között szlalom labdavezetés mindkét lábbal, kapura lövés 10 méterről. Az utolsó bója 

15 méterre legyen a kaputól. 3 kísérlet  

4.3.3 Összetett gyakorlat – félpályáról indulva labdavezetés, rárúgás a kaputól 8-10 m-re 

oldalt elhelyezett, ledöntött ugrószekrény-tetőre (tornapadra), a visszapattanó labda kapura 

rúgása. 3 kísérlet  



4.4 Kézilabda  

4.4.1 Kapura lövés gyorsindítás után – saját védővonalról indulva átadás a félpályánál álló 

társnak, a futás közben visszakapott labda vezetése után egykezes beugrásos kapura lövés. 3 

kísérlet  

4.4.2 Büntetődobás –váltakozó irányba, a kapu két alsó sarkába elhelyezett zsámolyra. A 

vizsgázó választhatja meg, hogy melyik oldalra kezdi a lövést. 5 kísérlet  

4.4.3 Tetszőleges lendületszerzés után távolba dobás kézilabdával. 3 kísérlet 

 

5. Atlétika – egy futó-, egy ugró- és egy dobószám választása kötelező.  

5.1 60 m-es síkfutás.  

5.2 2000 m-es síkfutás.  

5.3 Távolugrás választott technikával.  

5.4 Magasugrás választott technikával.  

5.5 Súlylökés (lányok 4 kg-os, fiúk 6 kg-os súlygolyóval.  

5.6 Kislabdahajítás (szabályos 120 gr-mos kislabdával).  

 

6. Választott sportág  

6.1 Úszás – 50 m megtétele egy választott úszásnemben szabályos rajttal és fordulóval. 25 m 

teljesítése másik választott úszásnemben szabályos rajttal és fordulóval.  

6.2 Küzdősport 

6.2.1 Dzsúdó alapelemek:  

 csúsztatott esés, állásból – bal harántterpeszből csúszik a jobb láb előre, miközben a jobb 

kar hátsó rézsútos mélytartásból előre lendül a tompítás előkészítésére. A bal kar 

behajlításával és a csípő hajlításával a tompor közeledik a talajhoz. Az előre mozgó jobb láb 

ne emelkedjen fel, csússzon előre a szőnyegen, amíg a jobb tompor le nem ér a szőnyegre. 

Elfordulás oldalra és tompítás. A hajlított lábak a levegőbe emelkednek. Két kísérlet.  

 esés állásból – kis terpeszállásból indulva a vizsgázó a karjait könyökben erőteljesen 

meghajlítva maga elé emeli, a tenyerek előre néznek. Előre dőlve éri el a talajt, az alkar és a 

tenyér egy időben tompít (az alkaron belül lehetőleg a tenyér érjen le először a szőnyegre). A 

talajra érkezés enyhe csípőszöggel történjen. Befejező helyzet alkar és lábujj támasz. Két 

kísérlet.  

 dzsúdógurulás – kis terpeszállásból indulva a vizsgázó az egyik karját fellendítve, előre 

dőlve a lendített karon, illetve vállon keresztül végzi el a gurulást, a gyakorlat végén a másik 

kezével a teste mellett tompítja a lendületet. A gyakorlatot oldalfekvésben vagy állásban lehet 

befejezni. Két kísérlet. v 

 



6.2.2 Birkózás alapelemek:  

 dulakodás – a két azonos felépítésű vizsgázó a kijelölt vonalak mögött áll fel. Jelre 

igyekeznek a társ hóna alatt átnyúlva, annak háta mögött a kezüket összekulcsolni, miközben 

a társ támadásait ki kell védeniük. Láb használata tilos. Amelyik játékos elhagyja a 

küzdőteret, azt vesztesek kell tekinteni. Passzív küzdelem esetén a játékos leléptetésre kerül. 

Két kísérlet.  

 hídban forgás – kiindulóhelyzet: hídban fejtámasz. Tekintet végig egy irányba néz. A 

vizsgázó kéztámasz segítségével körbejár (közben hol hátsó, hol mellső fejtámaszban van). 

Egy kísérlet  

 társ felemelése háttal felállásból – a két azonos felépítésű versenyző egymásnak háttal áll 

fel, karjuk a mell előtt összefűzve, a hátuk összeér. Jelre hirtelen megfordulnak és 

megpróbálják a társukat deréknál megragadva felemelni a talajról (a küzdelemre nem kell 

több időt hagyni 15 másodpercnél.) Két kísérlet. Passzív küzdelem esetén a versenyző 

leléptetésre kerül. Két kísérlet. 

 

 


