
Vizsgakövetelmények testnevelés és sportból az 1. évfolyam végén 

 

Futások 

a) Kitartó futás Legalább 400 méter folyamatos futás közepes iramban. Érezzék meg, és 

tudatosuljon a különbség a gyors és közepes iramú futások között. 

b) Gyorsaságfejlesztés. Váltóversenyek 15 méteres távon gyors futással, feladatokkal. 

Ugrások 

Szökdelések egy és páros lábon helyben. Stabil egyensúlyi helyzet kialakítása szökdelés 

közben. 

Guggolásból felugrások. Törekvés minél magasabb ugrásokra. 

Dobások 

Egykezes dobások kislabdával távolságra. Tudjanak a fiúk legalább 20 méter, a lányok 

legalább 15 méter távolba dobni. 

Ügyességfejlesztés 

Labda nélküli ügyesség: a torna gyakorlatanyagát felhasználva, az ízületi mozgékonyság 

fejlesztése. 

Küzdő gyakorlatok. 

Labdás ügyesség: különböző méretű labda vezetése és dobása célra. 

Ügyességi gyakorlatok bizonytalan egyensúlyi helyzetben. Az ember természetes 

mozgásformáinak készség szintű elsajátítása: kúszások, mászások. 

Legyenek képesek saját testsúlyukkal koordinált mozgásra, irányváltásokkal, járások, 

függések. 

GIMNASZTIKA 

Utánzó feladatok végrehajtása. 2-4 ütemű gyakorlatok végrehajtása. Zenére történő egyszerű 

gimnasztikai gyakorlatok végrehajtása. Egyszerű táncos alaplépések gyakorlása. 

TORNA 

A) Talaj 

Tarkóállás. 

Guruló átfordulás előre, guggoló támaszból, guggoló támaszba (bukfenc előre). 

Guruló átfordulás hátra, guggoló támaszból, guggoló támaszba (bukfenc hátra). 

Fejállás. 

Biztonságosan tudjanak kéztámasszal a test szélességi tengelye körül forgó mozgásokat 

végrehajtani. 

B) Szekrényugrás 

2 részes svédszekrényre felguggolás, függőleges repülés. 

Tudjanak páros lábról magasabb helyre felugrani. Képesek legyenek rendezni mozgásukat 

magasabb helyről történő leugrás közben. 

C) Gerenda 

Tornapad lapján egyensúlyozó járás. Homorított leugrás. Fordulatok állásban. Ereszkedés 

guggolásba. 

Fordulatok guggolásban. Tudjanak stabil egyensúlyi helyzetet kialakítani. 

TESTNEVELÉSI ÉS SPORTJÁTÉKOK 

Fogójátékok egy fogóval. Szökdelő fogó egy fogóval. Váltóversenyek haladással, futással, 

szökdeléssel. Váltóversenyek különböző méretű labdák vezetésével, gurításával, dobásával. 

Labdavezetések kézzel és lábbal, külön és egyszerre. Küzdő gyakorlatok párokban. Esések, 

gurulások gyakorlása játékhelyzetekben. Egyszerűsített szabályokkal foci és pontszerző játék. 

Labdavezetés gyakorlása állásban, ülésben, fekvésben, guggolásban, mindkét kézzel. 

Birtokolják biztosan a labdát változó körülmények között. 

 

 



Vizsgakövetelmények testnevelés és sportból a 2. évfolyam végén 

 

I. KÉPESSÉGFEJLESZTÉS 

1) Futások: 

a) Kitartó futás: Legyenek képesek 800 méteres táv jó tempójú, folyamatos teljesítésére. 

b) Gyorsaságfejlesztés Futóiskola gyakorlat anyaga 10-15 méteres távon. 

Ritmusfutások alacsony bóják fölött 15 méteres távon. Gyors futások tárgykerüléssel, 

irányváltással, szlalomfutással 15 méteres távon. 

2) Ugrások: 

Szökdelések egy és páros lábon haladással alacsony akadályok fölött. Indián szökdelés előre. 

Szökdelések oldalirányba haladással. 

3) Dobások: 

Dobások különböző súlyú és nagyságú labdával célra. Dobások egy és két kézzel szemben 

álló társhoz. Dobások könnyű labdával különböző távolságokban álló társakhoz és célba. 

4) Ügyességfejlesztés: 

Kúszások, mászások, függések alacsony magasságú szereken. Küzdőgyakorlatok. 

II. GIMNASZTIKA 

Egyszerű 2-4 ütemű szabadgyakorlati alapformájú gyakorlatok. 2-4 ütemű labda- és karika-

gyakorlatok. 2-4 ütemű nyújtó és ízületi mozgékonyság fejlesztő páros gyakorlatok. 

III. TORNA 

1) Talaj: 

Bukfenc előre, hátra különböző kiinduló helyzetekből. Emelés fejállásba, nyújtott térddel. 

Fellendülés kézállásba. Fejen átfordulás néhány lépés lendületszerzéssel. 

2) Szekrényugrás 

3 részes svédszekrényen guggoló átugrás, ugródeszkáról. 

3) Gerenda 

Alacsony és magas gerendán egyensúlyozó járás, fordulatok állásban és guggolásban. 

Hintalépés. 

IV. TESTNEVELÉSI ÉS SPORTJÁTÉKOK 

Futó, fogó játékok. Kidobók. Csapatfogyasztók. Tűzharc. Váltóversenyek tárgykerüléssel. 

Sorversenyek. Csapatfogók. 

 

Testnevelés 3. évfolyam 

 

Váljon fokozatosan a tanulók tevékenységére jellemzővé a tudatos magatartás a gyakorlásban, 

feladatmegoldásban, öntevékenységben. 

Ismerjék a tantervben szereplő alapvető mozgásformákat több változatban is (ugrás, dobás, 

akadályleküzdés). 

Javuljon az irányítás pontossága, megbízhatósága. 

Javuljon állóképessége, teherbíró-képessége olyan mértékben, hogy tudjanak tartósan 

különböző tevékenységeket végezni, növekvő erőkifejtést kívánó akadályokat leküzdeni. 

Alakuljon együttműködési képességük a labda átjátszásában. 

Vállaljon egyszerű szervezési, segítő feladatokat. 

Teljesítsék felhívás nélkül a testápolással, tisztálkodással kapcsolatos elemi követelményeket. 

 

Testnevelés 4. évfolyam 

 

Hajtsák végre a tanulók a hely- és alakváltoztatást késedelem nélkül, törekedjenek az 

egyöntetűségre. 



Törekedjenek tudatosan teljesítménye javítására, mutassanak igyekezetet a teljesítményük 

javítását célzó gyakorlásban. 

A futásban, ugrásban, dobásmódok alkalmazásában, játékban, versengésekben jellemezze 

tevékenységüket az optimális megoldásra törekvés. 

Egyensúly-gyakorlatokban az egyensúlyvesztés minimalizálása a talaj szintje felett végzett, 

egyszerűbb mozgásokban. 

Javuljon helyzetfelismerésük a védekező és támadó helyezkedésben. A feladatok 

megoldásában a lehetséges, többféle megoldás közül egy-két változatot tudjanak hatásosan 

alkalmazni (labdaátadás a zavaró játékossal szemben, térnyerés a fogóval szemben, stb.). 

Javuljon kollektív felelősség-érzetük, figyelmeztessék társaikat. 

Tartsák meg a játék- és magatartási szabályokat, másokkal is tartassák be. 

Fejlődjön játékszervező és –kezdeményező készségük az esetleges szabad foglalkozáson. 

A test ápoltságával kapcsolatos kritikai magatartás váljon kifejezetté. 

Testnevelés osztályozóvizsga követelményei 

5. osztály 

Természetes és nem természetes mozgásformák 

A gyakorláshoz szükséges alakzatok öntevékeny gyors kialakítása, a szervezési feladatokban 

való részvétel. 

A bemelegítés és a sokoldalú előkészítés folyamán törekvés a pontosságra és az intenzitásra. 

A biomechanikailag helyes testtartás kialakítása, a tanévben alkalmazott gimnasztika alapvető 

szakkifejezéseinek ismeret. 

Sportjátékok: 

A sportjátékok szabályainak, technikai és taktikai alapjainak ismerete és alkalmazása tanórán 

kívül is. 

Atlétika: 

A tanult futó-, ugró-, és dobógyakorlatok jártasság szintű ismerete. 

Az atlétikai versenyek alapvető szabályainak ismerete. 

Torna jellegű feladatok: 

A testtömeg feletti uralom nem szokványos támaszhelyzetekben és gyakorlatokban. 

Segítségadás. 

Alternatív környezetben űzhető sportok: 

A tanult alternatív környezetben űzhető sportágak alaptechnikai bemutatása. A természeti 

környezetben történő sportolás szabályainak betartása. 

Önvédelmi és küzdősportok: a tanult önvédelmi és küzdő jellegű feladatok szabályainak 

ismerete és alkalmazása. 

Úszás: 

Választott úszásnemben készségszintű, egy másikban 150 m-en biztonságos folyamatos úszás. 

Testnevelés osztályozóvizsga követelményei 

 

6. osztály 

Természetes és nem természetes mozgásformák 

A gyakorláshoz szükséges alakzatok öntevékeny gyors kialakítása. 

Öntevékeny részvétel a szervezési feladatok végrehajtásában. 

A bemelegítésre, a sokoldalú előkészítésre, valamint a képességfejlesztésre alkalmas 

mozgásformák, gyakorlatok folyamatos, pontosságra törekvő és megfelelő intenzitású 

végrehajtása. 

8-10 gyakorlattal önálló bemelegítés végrehajtása. 

A tanévben alkalmazott gimnasztika alapvető szakkifejezéseinek ismerete. 

A testtartásért felelős izmok tudatos, koncentratív fejlesztése. A biomechanikailag helyes 

testtartás kialakítása. 



Relaxációs módszerek alkalmazásával a feszültségek önálló szabályozása. 

A bemelegítés és a levezetés szempontjainak ismerete. 

Sportjátékok 

A sportjátékok technikai és taktikai készletének elsajátítása, ezek alkalmazása testnevelési 

játékokban, játékos feladatokban és a sportjátékban. 

Törekvés a játékelemek (technikai, taktikai elemek) pontos, eredményes végrehajtására és 

tudatos kontrollálására. 

A sportjátékok játékszabályainak ismerete és alkalmazása. 

Szabálykövető magatartás, önfegyelem, együttműködés kinyilvánítása a sportjátékokban. 

Részvétel a kedvelt sportjátékban a tanórán kívüli sportfoglalkozásokon vagy egyéb 

szervezeti formában. 

Atlétika jellegű feladatok 

A tanult futó-, ugró-, dobógyakorlatok jártasság szintű elsajátítása. 

A rajtok végrehajtása az indítási jeleknek megfelelően. 

A vágta és a tartósfutás technikájának végrehajtása a mozgásmintának megfelelően. 

Ugrásoknál a nekifutás távolságának és sebességének kialakítása tapasztalatok 

felhasználásával. 

A kislabda-hajító technika képességeknek megfelelő elsajátítása. 

A kar- és láblendítés szerepének ismerete az el- és felugrások eredményességében. 

Az atlétikai versenyek alapvető szabályainak ismerete. 

Szervezési feladatok vállalása a tanórai versenyek lebonyolításában. 

Torna jellegű feladatok 

A testtömeg uralása nem szokványos támaszhelyzetekben és támaszgyakorlatokban – szükség 

esetén segítségadás mellett. 

A tanult akadályleküzdési módok és feladatok biztonságos végrehajtása. 

A dinamikus és statikus egyensúlygyakorlatok végrehajtása a képességnek megfelelő 

magasságon, szükség esetén segítségadás mellett. 

Talajgyakorlatsor összeállítása. 

Az alaplépésekből 2-4 ütemű gyakorlat végzése helyben és haladással, zenére is. 

A gyakorlatvégzések során előforduló hibák elismerése és a javítási megoldások elfogadása. 

A balesetvédelmi utasítások betartása. 

Segítségnyújtás a társaknak. 

Alternatív környezetben űzhető sportok 

A tanult alternatív környezetben űzhető sportágak alaptechnikai gyakorlatainak bemutatása. 

A sportágak űzéséhez szükséges eszközök biztonságos használata. 

A természeti és környezeti hatások és a szervezet alkalmazkodó képessége közötti 

összefüggés ismerete. 

A természeti környezetben történő sportolás egészségvédelmi és környezettudatos viselkedési 

szabályainak elfogadása és betartása. 

A mostoha időjárási feltételek mellett is aktív részvétel a foglalkozásokon. 

Önvédelmi és küzdőfeladatok 

Az alapvető önvédelmi fogások és eséstechnikák elfogadható bemutatása, különös tekintettel 

a tompítási technikákra, Grundbirkózásban az alaphelyzetek, a kitolás és a kihúzás 

végrehajtása. 

A dzsúdó elemi guruló- és esés gyakorlatainak bemutatása. 

Jártasság néhány önvédelmi fogásban. 

A test-test elleni küzdelmet vállalása. 

Belátása annak, hogy a küzdősportok nem az agresszió eszközei. Érzelmek és az esetleges 

agresszió szabályozása. 

Mások teljesítményének elismerése. 



A feladatok végrehajtásában aktivitásra törekvés. 

A tanult önvédelmi és küzdő jellegű feladatok szabályainak ismerete és alkalmazása. 

 

Testnevelés osztályozóvizsga követelményei 

7. osztály 

Természetes és nem természetes mozgásformák 

Gyakorlottság a célszerű óraszervezés megvalósításában. 

Egyszerű relaxációs technikákról tájékozottság. 

Egyszerű gimnasztikai gyakorlatok önálló összefűzése és előadása zenére. 

Az erősítés és nyújtás néhány ellenjavallt gyakorlatának ismerete. 

Az összehangolt, feszes testtartás kritériumainak való megfelelésre kísérletek. 

A kamaszkori személyi higiénéről elemi tájékozottság. 

Az eddig elsajátított relaxációs technikák, és a képtudati, szimbolizációs folyamatok 

összekapcsolása. 

Sportjátékok 

Gazdagabb sportjáték-technikai és -taktikai készlet. 

Jártasság néhány taktikai formáció, helyzet megoldásában. 

A játékszabályok kibővített körének megértése és alkalmazása. 

A csapatjátékhoz szükséges együttműködés és kommunikáció fejlődése. 

A sportjátékokhoz tartozó test-test elleni küzdelem megtapasztalása és elfogadása. 

Konfliktusok, sportszerűtlenségek, deviáns magatartások esetén a gondolatok, vélemények 

szóban történő kifejezése. 

Sporttörténeti alapvető tájékozottság a labdajátékokban. 

Atlétika jellegű feladatok 

Az atlétikai cselekvésminták sokoldalú és célszerű alkalmazása. 

Futó-, ugró- és dobógyakorlatok képességeknek megfelelő végzése a tanult 

versenyszabályoknak megfelelően. 

Mérhető fejlődés a képességekben és a sportági eredményekben. 

Az atlétikai alapmozgásokban mozgásmintához közelítő bemutatás, a lendületszerzések és a 

befejező mozgások összekapcsolása. 

A futás, a kocogás élettani jelentőségének ismerete. 

Torna jellegű feladatok 

A helyes testtartás, a koordinált mozgás és az erőközlés összhangjának jelenléte a torna 

jellegű mozgásokban. 

Talajon valamint gyűrűn növekvő önállóság jeleinek felmutatása a gyakorlásban, 

gyakorlatösszeállításban. 

A szekrény- és a támaszugrások bátor végrehajtása, a képességnek megfelelő magasságon. 

Látható fejlődés az aerobikgyakorlatok kivitelében és a zenével összhangban történő 

végrehajtása. 

Önkontroll, együttműködés és segítségnyújtás a torna jellegű gyakorlatok végrehajtásában. 

Alternatív környezetben űzhető sportok 

Az évszakoknak megfelelő rekreációs célú sportágakban és népi hagyományokra épülő 

sportolási formákban bővülő gyakorlási tapasztalat és fellelhető erősebb belső motiváció 

némelyik területén. 

Az egészséges életmóddal kapcsolatos ismeretek kinyilvánítása. 

A természeti erők és a sport hasznos összekapcsolásának ismerete és az ezzel kapcsolatos 

előnyök, rutinok területén jártasság. 

A környezettudatosság cselekedetekben való megjelenítése. 

A verbális és nem verbális kommunikáció fejlődése a testkultúra hagyományos és újszerű 

mozgás anyagainak elsajátításában. 



A szabadidőben végzett sportolás iránti pozitív beállítódás felmutatása. 

Önvédelmi és küzdőfeladatok 

A grundbirkózás alaptechnikájának, szabályainak gyakorlatban történő alkalmazása. 

A különböző eséstechnikák, szabadulások, leszorítások és az önvédelmi gyakorlatainak 

kontrollált végrehajtása társsal. 

Állásküzdelemben jártasság. 

A fenyegetettségi szituációkra, segítségkérésre, menekülésre vonatkozó ismeretek elsajátítása. 

A sportszerű győzni akarás kinyilvánítása. 

A fájdalomtűrésben és az önfegyelemben érzékelhető fejlődés. 

 

 

Testnevelés osztályozóvizsga követelményei 

8. osztály 

 

Természetes és nem természetes mozgásformák. 

Gyakorlottság a célszerű óraszervezés megvalósításában, tájékozottság a relaxációs 

technikákról. 

Egyszerű gimnasztikai gyakorlatok önálló összefűzése és előadása zenére. 

Az erősítés és a nyújtás ellenjavallt gyakorlatai, 

Az összehangolt, feszes testtarás kritériumainak való megfelelés. 

Tájékozottság a kamaszkori személyi higiénéről. 

Sportjátékok 

Gazdagabb sportjáték-technikai és taktikai tudásanyag. 

A játékszabályok kibővített körének megismerése, alkalmazása. 

Jártasság néhány új taktikai formáció, helyzet megoldásában. 

A csapatjátékhoz szükséges együttműködés és kommunikáció fejlődése. 

A sportjátékokhoz szükséges test-test elleni küzdelem megtapasztalása és elfogadása. 

Konfliktusok, sportszerűtlenségek, deviáns magatartások esetén a gondolatok, vélemények 

szóban történő kifejezése. 

Sporttörténeti alapvető tájékozottság a labdajátékokban. 

Atlétika jellegű feladatok 

Az atlétikai tanult mozgások sokoldalú és célszerű alkalmazása. 

Futó-, ugró-, és dobógyakorlatok képességeknek megfelelő végzése, a tanult 

versenyszabályoknak megfelelően. 

Mérhető fejlődés a képességekben és a sportági eredményekben. 

Az atlétikai alapmozgásokban mozgásmintához közelítő bemutatás, lendületszerzés és a 

befejezőmozgások összekapcsolása. 

A futás, kocogás élettani jelentőségének ismerete. 

Torna jellegű feladatok 

A helyes testtartás, a koordinált mozgás és az erőközlés összhangjának jelenléte a torna 

jellegű mozgásokban. 

Talajon, gerendán, gyűrűn növekvő önállóság jeleinek felmutatása a gyakorlásban, gyakorlat 

összeállításban. 

Az aerobik gyakorlatok kivitele és a zenével történő összehangolása. 

Önkontroll, együttműködés és segítségnyújtás a torna jellegű gyakorlatok végrehajtásában. 

Alternatív környezetben űzhető sportok 

Az évszaknak megfelelő rekreációs célú sportágakban és a népi hagyományokra épülő 

sportolási formákban bővülő jártasság. 

Az egészséges életmóddal kapcsolatos ismeretek tudatossága. 



A természeti erők és a sport hasznos összekapcsolásának ismerete és az ezzel kapcsolatos 

előnyök, rutinok ismerete. 

A környezettudatosság cselekedetekben való megnyilvánulása. 

A verbális és nem verbális kommunikáció fejlődése a testkultúra hagyományos és újszerű 

mozgás anyagainak elsajátításában. 

A szabadidőben végzett sport iránti pozitív beállítódás. 

Önvédelmi és küzdőfeladatok 

A grundbirkózás alaptechnikájának és szabályainak gyakorlatban történő alkalmazása. 

A különböző eséstechnikák, szabadulások, leszorítások és az önvédelmi gyakorlatok 

kontrollált végrehajtása társsal. 

Állásküzdelemben jártasság. 

A fenyegetettségi szituációkra, segítségkérésre, menekülésre vonatkozó ismeretek elsajátítása. 

A sportszerű győzni akarás kinyilvánítása. 

A fájdalomtűrésben és az önfegyelemben érzékelhető fejlődés. 

 


