
Nemzeti Egységes Tanulói Fittség Teszt (NETFIT). A tanulók fizikai fittségének mérésére és 

értékelésére szolgál. A felmérés 2014- ben került bevezetésre, mely minden iskola számára 

kötelező. A felmérést 5. osztálytól 8. osztályig kell elvégezni, de utána középiskolában is 

folytatni kell. Kódot kapnak és kerülnek a rendszerbe. 

A NETFIT a rendszeres testmozgásra hívja fel a figyelmet. Azért szükséges, mert a tanulók 

fizikai aktivitásai (és egészségügyi mutatói) nagyon aggasztók.  A tanulók fizikai fittségének 

folyamatos fejlesztése elengedhetetlen az egészségi állapot hosszú távú fenntartásához, 

javításához. 

Célja a feltárás, a problémafelismerés és a fejlesztési irányok meghatározása. A diákoknak 

legyen képük saját fizikai fejlettségükről, teljesítőképességük határairól. A felmérés 

eredményét követően megtudjuk állapítani, hogy melyik tanulónál milyen fejlesztés szükséges. 

A fittségmérési rendszer négy különböző profilt különböztet meg:  

1. testösszetételt: ezen belül testtömeget, testmagasságot, testzsír %- ot. 

2. aerob fittség: mely a dinamikus testmozgást végzi (ingafutás keretén belül). 

3. vázizomzat fittsége: ezen belül: hasizom, törzsemelés, fekvőtámasz, kézi szorítóerő, 

helyből távolugrás. 

4. hajlékonysági profil. 

A felmérést követően a NETFIT értékelő lapjai színkódokat használ: zöld színkód- az 

egészséges zónát jelöli, adott tanuló fitt; sárga színkód- fejlesztés szükséges elnevezésű zóna; 

piros színkód- fokozott fejlesztésű zóna. 

Mérések a 2017/2018- as tanévben: a testmagasság ne volt probléma. A testtömeg mutató a 

,,túlsúlyos” gyerekek és a lányok nem szívesen állnak a mérlegre mások előtt (szégyenlik). Nem 

a többiek előtt mértem. Egy tanuló volt, aki így sem. A testzsírszázalék mérésénél ugyanez a 

helyzet (testtömegének hány % lehet zsír). Az ingafutás aerob kapacitást méri (oxigénfelvevő 

képesség). 

Egymással szemben két bója távolsága 20 méter. Ezt a távolságot folyamatos futással kell 

megkerülni. A tanulók hangjelzésre indulnak és a következő hangjelzés megszólalása előtt át 

kell érniük a szemben lévő bójához. A következő 20 méter megtételét csak hangjelzés után 

kezdhetik el. A futás nehézsége, hogy a két hangjelzés közötti idő folyamatosan csökken (tehát 

gyorsítani kell a futás sebességén) egyre gyorsuló futás szükséges. A tesztnek akkor van vége, 

ha a második hangjelzésre sem sikerül elérni a bóját. 

Eredmények: 

Ingafutás:  

5. osztály: fiúk közül 1 kimagasló teljesítmény volt és 2 nagyon gyenge, a lányok közül 

3 kimagasló eredmény és 2 nagyon gyenge.  

6. osztály: fiúk közül négy kimagasló és egy nagyon gyenge, lányok közül 2 

kimagasló, 2 gyenge. 

7. osztály: fiúk közül 3 kimagasló, nagyon gyenge nem volt, lányok közül 1 

kimagasló, nagyon gyenge nem volt. 

8. osztály: fiúk közül 4 kimagasló, 1 nagyon gyenge, lányok közül 2 kimagasló, és 

nagyon gyenge nem volt. 

Hasizom teszt: Feladat hangjelzése hanyatt fekvésből felülés a távolságjelző csíkig, majd a 

következő hangjelzésre visszafekvés.  



5. osztály: fiúk közül 1 kimagasló, 1 gyenge, lányok közül 2 kimagasló, 2 gyenge. 

6. osztály: fiúk közül 2 kimagasló és ne volt gyenge, lányok közül 1 kimagasló, 1 

gyenge. 

7. osztály: fiúknál 1 kimagasló, nagyon gyenge nem volt, lányoknál 1 kimagasló, 2 

nagyon gyenge. 

8. osztály: fiúknál 2 kimagasló, 4 nagyon gyenge, lányoknál 3 kimagasló, nagyon gyenge 

nem volt. 

Törzsemelés teszt: átalagos eredmények születtek.  Egy kimagasló eredmény született a felső 

tagozatot tekintve.  

Ütemezett fekvőtámasz teszt: 

5. osztály: fiúknál 2 kimagasló, 1 nagyon gyenge, lányoknál 1 kimagasló, 3 nagyon gyenge. 

6. osztály: fiúknál 3 kimagasló, 1 nagyon gyenge, lányoknál kimagasló nem volt, 2 nagyon 

gyenge. 

7. osztály: fiúknál 2 kimagasló, 1 gyenge, lányoknál nem volt kimagasló, 2 gyenge. 

8. osztály: fiúknál 2 kimagasló, 3 gyenge, lányoknál 1 kimagasló, 1 gyenge. 

A kéz szorító erejének mérése: kiugróan nagyon jó vagy gyenge eredmények nem születtek. 

Kiemelkedett a többiek közül három 8. osztályos fiú eredménye. 

Helyből távolugrás teszt: 

5. osztály: fiúk között 1 nagyon jó, és a lányok között is 1 nagyon jó. gyenge nem volt. 

6. osztály: fiúk közül 2 kimagasló, nagyon gyenge nem volt, lányok közül 1 kimagasló, 1 

gyenge. 

7. osztály: fiúk közül 2 kimagasló, nagyon gyenge nem volt, lányok közül kimagasló nem 

volt, 1 nagyon gyenge volt. 

8. osztály: fiúk közül 5 kimagasló, lányok közül 2 nagyon gyenge volt. A többi egészségügyi 

zónán belül volt. 

Hajlékonysági teszt: Átlagos eredmények születtek. 

 


