
 

 

Testnevelés és sport 

1–8. évfolyam 

A Testnevelés és sport műveltségi terület az iskola egységes nevelő-oktató munkájának szerves 
részeként a testkultúra eszközeinek (testgyakorlatok, mozgásos játékok, sportági tevékenységek és az 
ezekhez kapcsolódó intellektuális ismeretek), valamint a természet egészségfejlesztő tényezőinek in-
tegrált hatásaként hozzájárul ahhoz, hogy a tanulók életigenlő, az egészséget saját értékrendjükben 
kiemelt helyen kezelő személyiséggé váljanak. A műveltségi terület más műveltségi területekkel 
összhangban ismereteket, meggyőződéseket, értékítéleteket alakít ki az ember biológiai, pszichikai 
természetéről. Képessé tesz a környezetben végbemenő változások egészségügyi jelentőségének érté-
kelésére, egyben összhangot teremt az egyéni tevékenység és az életmód között. A higiéniai szokások 
alakításával, az egészségfejlesztési eljárások, módszerek megismertetésével szükségleteket fejleszt ki 
az egészség megőrzésére és fenntartására. A testnevelés a köznapi, kulturált viselkedés társadalmilag 
kialakult és hasznos mozgáskészletének elsajátítását, az alapvető viselkedési sémák alkalmazását se-
gíti elő. Igényt kelt az esztétikus, szép test, a helyes testtartás kialakítására és fenntartására, az önálló 
testedzésre, sportolásra, a mozgásos önkifejezésre. Mindezek feltétele, hogy a tanulók ismerjék moto-
rikus képességeik szintjét, a motorikus képességek fejlesztésének és fenntartásának módját, legyen 
személyes és társas élményük a mozgásos játék, a versengés öröme. A testnevelés és a sport hozzájá-
rul ahhoz, hogy a diákok megbecsülik társaik teljesítményét, motorikusan képzettek, mozgásuk kultu-
rált, felismerik a testnevelés és a sport egészségügyi és prevenciós értékeit. Cél, hogy a rendszeres fi-
zikai aktivitás váljon magatartásuk részévé. 

5–8. évfolyam 

A testnevelés célja továbbá az 5–8. évfolyamon, hogy – szoros összefüggésben az alsó tagozat 
számára megfogalmazott célokkal, figyelembe véve azokat az élettani, valamint az azokkal összefüg-
gő lélektani változásokat, amelyek ezt az életszakaszt jellemzik – támogassa a tanulók egészséges tes-
ti fejlődését, az alapvető (generikus) mozgáskészségben esetlegesen még mutatkozó hiányok felszá-
molását, ragadja meg a koordinációs alapképességek fejlesztési lehetőségének utolsó éveit, az élettani 
és az előképzettségből adódó lehetőségek figyelembevételével fejlessze tovább a tanulók kondicioná-
lis képességeit. Az alsó tagozat megalapozó jellegére építve, gazdagítsa tovább a tanulók sportági 
mozgáskészségét, fejlessze motorikus cselekvési biztonságukat, mozgás és sportolás iránti igényüket. 
A kötelező tanórák és a sportórák lehetőségeinek igénybevételével sajátítsák el legalább két sportági 
rendszer technikáját olyan szinten, hogy élmény és siker forrása legyen számukra. Ismerjék meg a 
motorikus feladatmegoldásokban érvényesülő törvényszerűségeket, szabályszerűségeket, és tanulja-
nak meg feladatmegoldó sémákat, transzferálható cselekvési elveket. 

Célok és feladatok 

Az egészséggel kapcsolatos célok és feladatok: a testi fejlődés, érés támogatása; a higiéniai 
szokások kialakítása, erősítése; az ellenálló képesség, edzettség fejlesztése; a váz- és izomrendszer or-
topédiai elváltozásainak megelőzése, ellensúlyozása; megfelelő felkészítés a keringési és légzőrend-
szeri megbetegedések megelőzésére, a károsodások csökkentésére; a prevenció lényegének és a rela-
xációs eljárásoknak a megismerése, megértése. 

A mozgáskultúra fejlesztése: az alapvető (generikus) mozgáskészségek megfelelő szintű kiala-
kítása és fejlesztése; az úszás elsajátítása; a kondicionális és a koordinációs képességeknek az élet-
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korhoz és az egyéni adottságokhoz igazított fejlesztése; sokoldalú mozgástapasztalat és jól alkalmaz-
ható mozgáskészség-készlet megszerzése; a feladatmegoldáshoz, a képességfejlesztéshez és a játék-
hoz, sporttevékenységhez, azok károsodás nélküli végzéséhez kapcsolódó ismeretek (szabályok, tör-
téneti vonatkozások, mechanikai-biomechanikai törvényszerűségek, feladatmegoldó sémák, egész-
ségügyi megfontolások) megszerzése; mozgáskommunikáció. 

Tanulási, játék- és sportolási élmények nyújtása, az elsajátítás, a teljesítmény, a kollektív si-
ker, a tevékenység öröme. 

Értékes személyiségvonások fejlesztése: a félelem leküzdése, a szabályok betartása, összponto-
sítás, céltartás, a nehézségek leküzdése, a kudarc tűrése, a természet szeretete, környezetkímélő maga-
tartás. 

A cél megvalósításához az alábbi feladatokat kell megoldani: 
• Az alapvető (generikus) mozgáskészségek továbbfejlesztése, az esetleges „deficit” pótlása. 
• A koordinációs képességek kialakítása, továbbfejlesztése.  
• A kondicionális képességek szervi alapjainak alapozása, és relatív – a testtömeghez és a meg-

oldandó feladatokhoz mért – fejlesztése. 
• Az ordinatív mozgáskészlet (sportágakban kidolgozott feladatmegoldások) alapjainak elsajátí-

tása. 
• Állandó élményszerzési lehetőség nyújtása a játékokon, versenyeken keresztül. 
• Az értékes személyiségvonások megerősítése: önzetlenség, feladatvállalás, félelemérzés le-

küzdése (bátorság), állhatatosság és kitartás, együttműködési képesség, fair play, empátia-
készség, mások megértése, őszinteség, nyitottság, igazmondás. 

• A negatív személyiségvonások visszafogása: önzés, lustaság, bátortalanság a feladatok elodá-
zása, irigység, szabályok megszegése, mások érdekeinek megsértése, hazudozás. 

• Az előbbiekkel összefüggésben, eredményképpen a jó egészségi szint, a betegségekkel szem-
beni ellenálló-képesség, a helyes testtartás kialakítása. 

Követelmények 

1. Aktívan és örömmel vegyen részt a testnevelési foglalkozásokon, érezze jól magát a különféle 
mozgástevékenységekben. 

2. Meglévő mozgáskészletét bővítse, elemi tevékenységi szinten ismerkedjen meg új mozgásele-
mekkel. 

3. A feladatok sokféleségével, új és új feladatmegoldásokkal találkozva szerezzen személyes tapasz-
talatokat új típusú feladatok megoldásához. Legyen motivált a tanulás, váljon belső igényévé saját 
képességeinek önálló fejlesztése. 

4. A követelmények objektív mutatói a teljesítménypróbák. 

A tanulók értékelése 

Az iskolai testnevelés és sport eredményességének egyik fontos feltétele a tanulók teljesítményé-
nek, mozgáskultúrájuk fejlődésének folyamatosan mérése és értékelése.  

Alapvetően kétféle számonkérés és ennek megfelelően kétféle értékelés történhet. A tanulás 
folyamatában arra vonatkozhat az ellenőrzés (számonkérés), hogy a tanuló hol tart adott ”pillanatban” 
az elsajátítandó tananyag interiorizálásában. Annak megítélése, hogy a pedagógus szerint hol kellene 
tartania igen szubjektív. Ebben a társakkal való összevetés segíthet. A másik számonkérés az 
időszakos, amelyik a tananyag feldolgozása végén aktuális. Itt már a tananyagra vonatkozó minőségi 
elvárások (jóság kritériumok) lehetnek az értékelés alapjai. 

Az elsajátítás minőségi mutatói: 
• a feladatmegoldás határozott vállalása, 
• az eredményes megoldás újbóli megismétlése, 
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• a siker feletti őszinte öröm, 
• a feladatmegoldás objektív mutatói (cm, sec, ismétlési szám, minőségi pontozási érték, találat 

stb.) 

A teljesítménypróbákban produkált értékek jelzésértékűek – „teljesítménytükör”, a tanuló értéke-
lésében a saját magához mért fejlődésváltozásokat kell alapul venni. 
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A teljesítménypróbák elvárásai (5–8. évfolyam) 

Tesztek 
 

Lányok Fiúk 

5. évfolyam kiváló jó átlagos gyenge igen 
gyenge 

kiváló jó átlagos gyenge igen 
gyenge 

60 m-es vág-
tafutás 

9,5 9,6-10,6 10,7-11,3 11,4-12,4 12,5 9,9 10–10,3 10,4-11,0 11,1–12 12,1 

Helyből tá-
volugrás 

195 194–165 164–148 147–117 116 183 182–161 160–149 148–127 126 

Függőleges 
felugrás 

38 37–31 30–26 25–20 19 40 39–32 31–27 26–20 19 

Labdadobás 691 690–545 544–470 469–324 323 711 710–584 583–519 518–392 391 
Négyütemű 
fekvőtámasz 

 
20 

 
19–17 

 
16–14 

 
13–11 

 
10 

 
19 

 
18–16 

 
15–13 

 
12–10 

 
9 

Karhajlítás 
fekvőtámasz-
ban 

 
27 

 
26–18 

 
17–11 

 
10–2 

 
1 

 
31 

 
30–21 

 
20–14 

 
13–5 

 
4 

Egyen- 
súlyozás 

23,4 23,3–16,1 16,0–12,4 12,3–5,2 5,1 21,2 21,1–14,5 14,4–11 10,9–4,3 4,2 

Függés hajlí-
tott karral 

60,9 60,8–34,5 34,4–21,2 21,1–1,1 1,0 65,1 65–38,4 38,3–24,9 24,8–2,1 2,0 

Felülés 26 25–21 20–17 16–13 12 25 24–20 19–16 15–11 10 
Helyzet- 
érzékelés 

 
6,5 

 
6,6–10,4 

 
10,5–12,5 

 
12,6–16,4 

 
16,5 

 
8,0 

 
8,1–12,3 

 
12,4–14,6 

 
14,7–18,9 

 
19 

Szlalomfutás 5,9 6,0–7,6 7,7–8,6 8,7–10,3 10,4 6,7 6,8–7,8 7,9–8,5 8,6–9,6 9,7 
Szlalom  
labdavezetés 
kézzel 

 
7,6 

 
7,7–11,0 

 
11,1–12,8 

 
12,9–16,2 

 
16,3 

 
7,8 

 
7,9–11,1 

 
11,2–13 

 
13,1–16,3 

 
16,4 

Szlalom  
labdavezetés 
lábbal 

 
13,9 

 
14,0–18,5 

 
18,6–20,9 

 
21,0–25,5 

 
25,6 

 
9,5 

 
9,6–15 

 
15,1–17,9 

 
18,0–23,4 

 
23,5 

Célbadobás 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
Labdahordás 21,4 21,5–26,1 26,2–29,8 29,9–35,3 35,4 23,8 23,9–28 28,1–29,8 29,9–35,3 35,4 
Markolóerő 34 33–27 26–21 20–14 13 34 33–27 26–21 20–14 13 
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Tesztek 

 
Lányok Fiúk 

6. évfolyam kiváló jó átlagos gyenge igen 
gyenge 

kiváló jó átlagos gyenge igen 
gyenge 

60 m-es vág-
tafutás 

9,3 9,4-10,4 10,5-11,0 11,1-12,1 12,2 8,9 9,0–9,9 10,0-10,6 10,7–11,6 11,7 

Helyből tá-
volugrás 

198 197–172 171–158 157–132 131 205 204–177 176–162 161–134 133 

Függőleges 
felugrás 

40 39–33 32–28 27–22 21 43 42–35 34–29 28–21 20 

Labdadobás 799 798–628 627–541 540–371 370 802 801–655 654–580 579–433 432 
Négyütemű 
fekvőtámasz 

 
22 

 
21–18 

 
17–15 

 
14–11 

 
10 

 
26 

 
25–21 

 
20–16 

 
15–10 

 
9 

Karhajlítás 
fekvőtámasz-
ban 

 
26 

 
25–16 

 
15–10 

 
9–2 

 
1 

 
33 

 
32–21 

 
20–13 

 
12–2 

 
1 

Egyen- 
súlyozás 

25,1 25–17,1 17,0–13 12,9–5,0 4,9 21,4 21,3–14,7 14,6–11,2 11,1–4,5 4,4 

Függés hajlí-
tott karral 

68,6 68,5–40,1 40,0–26,4 26,3–1,1 1,0 71,4 71,3–43,9 43,8–30,0 29,9–2,5 2,4 

Felülés 28 27–23 22–19 18–14 13 32 31–25 24–20 19–13 12 
Helyzet- 
érzékelés 

 
6,5 

 
6,6–10,4 

 
10,5–12,5 

 
12,6–16,4 

 
16,5 

 
7,1 

 
7,2–10,9 

 
11–12,9 

 
13–16,8 

 
16,9 

Szlalomfutás 6,4 6,5–7,6 7,7–8,3 8,4–9,5 9,6 6,2 6,3–7,6 7,7–8,4 8,5–9,8 9,9 
Szlalom  
labdavezetés 
kézzel 

 
7,3 

 
7,4–9,8 

 
9,9–11,1 

 
11,2–13,6 

 
13,7 

 
7,2 

 
7,3–9,9 

 
10,0–11,4 

 
11,5–14,1 

 
14,2 

Szlalom  
labdavezetés 
lábbal 

 
11,5 

 
11,6–16,9 

 
17,0–19,8 

 
19,9–25,3 

 
25,4 

 
8,9 

 
9,0–13,6 

 
13,7–16,1 

 
16,2–20,8 

 
20,9 

Célbadobás 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
Labdahordás 20,0 20,1–25,2 25,3–28 28,1–33,1 33,2 23,2 23,3–26,8 26,9–28,8 28,9–32,4 32,5 
Markolóerő 39 38–30 29–24 23–15 14 46 45–35 34–28 27–18 17 
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A teljesítménypróbák leírása 

• 60 méter vágtafutás: Az atlétika szabályainak megfelelően versenyszerű feltételek között. A 
tanulók tetszés szerint választhatnak az álló vagy a térdelõ rajttal való indulás között. A tanulók 
tornacipőben, egy alkalommal fussanak. Eredményüket 0,1 s-os pontossággal rögzítjük. 

• Helyből távolugrás: Elugróvonal mögül, pároslábú elugrással. Két kísérlet közül a jobbikat 
értékeljük. 

• Függőleges felugrás (súlypontemelkedés): Mérés a Sargent-féle érintőugrásos módszerrel, a 
tantervi teljesítménypróba elõírásai szerint. Két kísérlet közül a jobbikat rögzítsük a 
jegyzõkönyvbe. 

• Tömöttlabda dobás hátra: A tanuló háttal álljon fel a dobás irányára. A labdát mellsõ 
mélytartásban fogja. Előrehajlással szerzett lendülettel, felegyenesedve, a fej fölött hátrafelé 
dobja el a labdát. Az atlétika szabályainak megfelelõen, dobóvonal mögül történjen a dobás. 
Minden próbázó három dobást hajthat végre. Eredménye a legjobb szabályos dobás, amit 10 cm-
es pontossággal kell mérni. A labda súlya: lányoknak az 5-8. évfolyamon 2 kg, fiúknak az 5-7. 
évfolyamon 2 kg, a 8. évfolyamon 3 kg. 

• Négyütemű fekvőtámasz (Burpee-teszt): A tanuló a következö mozgássort hajtja végre 
folyamatosan: terpeszállás-guggolótámasz-fekvőtámasz-guggolótámasz-terpeszállás. A tanuló a 
következő mozgássort hajtja végre folyamatosan: terpeszállás-guggolótámasz-fekvõtámasz-
guggolótámasz-terpeszállás. Időhatárok az alábbiak: lányok:30 s, 60 s, fiúk: 30 s, 60 s. A 30, ill. 
60 mp alatt befejezett gyakorlat száma kerül bejegyzésre. 

• Karhajlítás-nyújtás fekvőtámaszban (magas, normál, mély): A tolódásokat egyenes törzzsel 
úgy kell végrehajtani, hogy a legmélyebb ponton a mellkas érintse a talajt. Tilos a mellkas 
ütődésébõl adódó “elpattanást” felhasználni. A két karnak a tolódás minden fázisában azonos 
nyújtottságúnak kell lennie. A féloldalazás nem megengedett. Vágrehajtás közben megállni, 
kivárni nem szabad. A szabályosan végrehajtott hajlítások-nyújtások számát jegyezük be. 

a) Magas fekvőtámasz (lányok, fiúk): A tanuló a tornapadon támaszkodik. 
b) Normál fekvőtámasz (lányok, fiúk): A tanuló a talajon hajtja végre a feladatot. 
c) Mély fekvőtámasz (fiúk): A tanuló a lábfejét a tornapadon, kezét a talajon támasztja. 

• Egyensúlyozás: A tanulóknak a tornapad rögzítő gerendájának közepén, 2 méteres jelölt 
szakaszon kell minél több utat megtennie 45 s alatt oda-vissza. A határvonalat, illetve a padot a 
határvonalon túl minden fordulás előtt érintenie kell. Amennyiben lelép a padról a megadott 
idõkereten belül, a kísérletet befejezettnek kell tekinteni. Két kísérlet közül a jobbikat kell 
feljegyezni. Előzőleg egy próbakísérlet tehető. 

• Függés hajlított karral (állmagasság, illetve derékszögű karhajlítás mellett): A függés helyzetét 
a tanuló társ segítségével veheti fel, idejét a segítség megszünéséből mérjük 0,1 s-os pontossággal 
mindaddig, amíg az alábbiakban leírt testhelyzet meg nem változik. A feladatot korlátkarfán, 
illetve nyújtó végeztethetjük el. 

a) Hajlított karú függésben a tanuló álla a karfa szintjét éppen meghaladja (lányok). 
b) Az alkar és a felkar megközelítően derékszöget képez a hajlítottkarú függés 

helyzetében (lányok, fiúk). 
• Felülés hanyattfekvésből: A tanuló a hátán fekszik, tarkóra tartással. Lábát úgy támasztja fel a 

talajon, hogy a comb és a lábszár megközelítőleg derékszöget zárjon be. Bokáját az ismétléseket 
számoló társa rögzítse. Lábfejei egy lábjfelhossznyi távolságra vannak egymástól. A próbázó 
felüléssel és balra törzsfordítással jobb könyökével érintse meg a bal térdét, majd ismétlésnél 
ellentétesen hajtsa végre a feladatot. Próba közben nem veheti el a tarkójáról a kezét és 
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hanyattfekvéskor a tarkón levõ kezének érintenie kell a talajt. Minden felülés-visszaérkezés egy 
érvényes kísérlet. 

a) Lányok: 30 s, 45 s. 
b) Fiúk: 30 s, 45 s, 60 s. 

• Helyzetérzékelés: A próbázó tanuló talajszőnyeg előtt áll, amelyre krétával egy 80 cm széles 
folyosót rajzoltunk. A gyakorlatot ebben a folyosóban kell vágrehajtani. Ereszkedés 
guggolótámaszba, majd gurulóátfordulás előre guggolótámaszba. Felugrás félfordulattal balra és 
ereszkedéssel guggolótámaszba, gurulóátfordulás hátra. Ismét felugrás, leérkezés és visszafelé 
haladva megismétli az előre és hátra gurulóátfordulást, de most jobbra végezve a félfordulatot. A 
fordulatoknál ki kell egyenesedni és a lábaknak el kell hagyniuk a talajt. A végrehajtás idejét 
mérjük másodperces pontossággal. Egy előzetes próba után egy értékelt kísérlet tehető. A 
folyosót határoló vonalak érintése, illetőleg az abból való kilépés 1 s hozzáadásával jár. A teszt 
végrehajtása a térben való tájékozódást igényli, nehezített feltételek között, miközben igénybe 
veszi az egyensúlyozás szervét és a hozzá kapcsolódó képességet. 

• Szlalomfutás: A rajtvonalra merőlegesen, attól 5, 10, 15 méterre kell elhelyezni egy-egy 
tömöttlabdát. A próbázó hullámvonalban futva kerülje el az első két medicinlabdát, majd 
megkerülve a harmadik labdát, hullámvonalban haladva fusson vissza és haladjon át a 
rajtvonalon. Célszerű az elsõ labdát balkéz felől kerülni. 

• Szlalom labdavezetés kézzel és lábbal: Labdavezetésnél az előzőekben leírt pályán kell vezetni 
a labdát, próbaként előbb kézzel, majd lábbal. Célbaérkezéskor meg kell fogni, illetve lábbal meg 
kell állítani a labdát. Mindhárom próbánál két-két kísérlet tehető. A jobbik eredményt kell 
feljegyezni 0,1 s-os pontossággal. 
Megjegyzés: A szlalomfutást, a szlalom labdavezetést kézzel és lábbal próbákat célszerű együtt 
bemutatni, hiszen ugyanazt a pályát kell különböző nehézségi fokon teljesíteni a próbázónak. 

• Célbadobás: A próbázó dobóvonal mögött áll fel, az attól 8 méterre elhelyezett, rövidebb élére 
állított, a borított részével a célzó felé néző zsámollyal szemben. Kislabdával öt egykezes felsõ 
dobást hajt végre a zsámolya. Érvényes találatnak az számít, ha a kislabda közvetlen találattal 
(gurulás, földre pattanás nélkül) érinti a zsámoly borított felületét. Az érvényes találatok számát 
kell feljegyezni. 

• Labdahordás: Az indulóvonal előtt lehelyezett zsámoly mellett áll a próbázó. Tőle 10 és 15 
méterre, egyvonalban további két zsámolyt helyeztünk el. A két kihelyezett zsámolyon egy-egy 
kislabda van. Rajtjelre a próbázó elfut az elsõ – 10 méterre levő – zsámolyhoz, felkapja a rajta 
levő kislabdát és visszaviszi a rajtvonalnál levő zsámolyhoz, arra leteszi, elfut a második – 
távolabbi – zsámolyhoz, felkapja az ott levő labdát, és azzal visszafut az indulóvonalhoz. 
Lehelyezi a vonalnál a hozott labdát, falkapja az ott levő másik labdát, elviszi az első zsámolyra, 
majd visszajön a másik labdáért és azt kiviszi a távolabbi, második zsámolyhoz. Ott lehelyezi a 
labdát, és visszafutva áthalad a célvonalon. A próbázó egy kísérletet tehet. Eredményét 0,1 s-os 
pontossággal jegyezük fel. A teszt a fürgeséget méri, amelyet úgy értelmezhetünk, hogy annak 
birtokában egy mozgásos feladatot kellő “ügyességgel” és gyorsasággal old meg a vizsgált 
személy. Ebben a tesztben az ér el jó eredményt, aki kellően gyors és rendelkezik a 
mozgásátállítás képességével. Ebben a feladatben a mozgásátállítás a mozgás lefékezését, majd 
felgyorsítását igényli. 

• Markolóerő: A próbázó rugós személymérleget tart maga előtt. Karjait enyhén hajlítva, mellső 
rézsútos mélytartásban tartva mindkét kézzel átfogja a mérleg oldalát, hogy szorítását a mutató 
kijelezze. Maximális szorításra kell törekednie. 5-10 sec kivárást követően újra kísérletet tehet. 
Az eredmény kg-os pontossággal kerül a jegyzõkönyvbe. 

Megjegyzés: A felsorolt mototros próbák és a hozzájuk tartozó teljesítmény értékek csak bõ 
kínálatot jelentenek, amelyikbõl ki-ki tetszése és körülményei szerint válogathat. 
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Tesztek 
 

Lányok Fiúk 

7. évfolyam kiváló jó átlagos gyenge igen 
gyenge 

kiváló jó átlagos gyenge igen 
gyenge 

60 m-es vág-
tafutás 

9,4 9,5-10,3 10,4-10,9 11,0-11,8 11,9 8,8 8,9–9,7 9,8-10,3 10,4–11,2 11,3 

Helyből tá-
volugrás 

197 196–173 172–160 159–136 135 212 211–186 185–172 171–146 145 

Függőleges 
felugrás 

42 41–35 34–31 30–24 23 44 43–37 36–32 31–25 24 

Labdadobás 898 897–711 710–616 615–430 429 914 913–719 718–620 619–425 424 
Négyütemű 
fekvőtámasz 

 
27 

 
26–21 

 
20–16 

 
15–10 

 
9 

 
31 

 
30–21 

 
20–15 

 
14–5 

 
4 

Karhajlítás 
fekvőtámasz-
ban 

 
24 

 
23–13 

 
12–7 

 
6–2 

 
1 

 
31 

 
30–21 

 
20–16 

 
15–8 

 
7 

Egyen- 
súlyozás 

25,9 25,8–17,5 17,4–13,2 13,1–4,8 4,7 25,2 25,1–17,8 17,7–13,9 13,8–6,5 6,4 

Függés hajlí-
tott karral 

60,8 60,7–34,9 34,8–21,7 21,6–1,1 1,0 62,4 62,3–40,1 40,0–28,8 28,7–6,5 6,4 

Felülés 34 33–27 26–21 20–14 13 38 37–30 29–24 23–16 15 
Helyzet- 
érzékelés 

 
5,5 

 
5,6–9,7 

 
9,8–11,9 

 
12,0–16,1 

 
16,2 

 
5,9 

 
6,0–11,0 

 
11,1–13,7 

 
13,8–18,8 

 
18,9 

Szlalomfutás 6,4 6,5–7,6 7,7–8,3 8,4–9,5 9,6 6,5 6,6–7,5 7,6–8,1 8,2–9,1 9,2 
Szlalom  
labdavezetés 
kézzel 

 
7,4 

 
7,5–9,8 

 
9,9–11,1 

 
11,2–13,4 

 
13,5 

 
6,9 

 
7,0–9,4 

 
9,5–10,8 

 
10,9–13,4 

 
13,5 

Szlalom  
labdavezetés 
lábbal 

 
10,8 

 
10,9–16,1 

 
16,2–19,0 

 
19,1–24,3 

 
24,4 

 
9,3 

 
9,4–13,1 

 
13,2–15,1 

 
15,2–18,2 

 
18,9 

Célbadobás 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
Labdahordás 22,2 22,3–26,9 27,0–29,4 29,5–34 34,1 23,0 23,1–26,5 26,6–28,3 28,4–31,7 31,8 
Markolóerő 43 42–34 33–28 27–19 18 53 52–41 40–33 32–21 20 
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Tesztek 

 
Lányok Fiúk 

8. évfolyam kiváló jó átlagos gyenge igen 
gyenge 

kiváló jó átlagos gyenge igen 
gyenge 

60 m-es vág-
tafutás 

8,1 8,2-10,1 10,2-11,2 11,3-13,1 13,2 7,6 7,7–9,5 9,6-10,5 10,6–12,4 12,5 

Helyből tá-
volugrás 

203 202–180 179–167 166–145 144 233 232–200 199–184 183–152 151 

Függőleges 
felugrás 

45 44–38 37–33 32–26 25 52 51–42 41–36 35–26 25 

Labdadobás 961 960–745 744–636 635–420 419 1080 1079–813 812–678 677–411 410 
Négyütemű 
fekvőtámasz 

 
29 

 
28–23 

 
22–18 

 
17–12 

 
11 

 
38 

 
37–30 

 
29–24 

 
23–16 

 
15 

Karhajlítás 
fekvőtámasz-
ban 

 
20 

 
19–14 

 
13–8 

 
7–2 

 
1 

 
36 

 
35–25 

 
24–18 

 
17–7 

 
6 

Egyen- 
súlyozás 

24,9 24,8–17,6 17,5–13,8 13,7–6,5 6,4 32,6 32,5–21,0 20,9–15,1 15,0–3,4 3,3 

Függés hajlí-
tott karral 

57,3 57,2–33,2 33,1–21,0 20,9–1,1 1,0 71,9 71,8–47,6 47,5–35,3 35,2–11,0 10,9 

Felülés 35 34–28 27–23 22–16 15 45 44–34 33–27 26–16 15 
Helyzet- 
érzékelés 

 
6,5 

 
6,6–9,7 

 
9,8–11,4 

 
11,5–14,5 

 
14,6 

 
3,8 

 
3,9–9,4 

 
9,5–12,4 

 
12,5–18,1 

 
18,2 

Szlalomfutás 6,4 6,5–7,6 7,7–8,3 8,4–9,5 9,6 6,2 6,3–7,2 7,3–7,9 8,0–8,9 9,0 
Szlalom  
labdavezetés 
kézzel 

 
7,3 

 
7,4–9,3 

 
9,4–10,4 

 
10,5–12,4 

 
12,5 

 
7,0 

 
7,1–8,9 

 
9,0–10,1 

 
10,2–12,0 

 
12,1 

Szlalom  
labdavezetés 
lábbal 

 
10,8 

 
10,9–16,1 

 
16,2–19,0 

 
19,1–24,3 

 
24,4 

 
8,7 

 
8,8–12,1 

 
12,2–13,9 

 
14,0–17,3 

 
17,4 

Célbadobás 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
Labdahordás 21,6 21,7–26,0 26,1–28,3 28,4–32,7 32,8 22,2 22,3–25,7 25,8–27,6 27,7–31,1 31,2 
Markolóerő 44 43–35 34–29 28–20 19 61 60–47 46–38 37–25 24 
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A tanterv alkalmazásához szükséges speciális képesítési követelmények és tárgyi feltételek 

Képesítési feltételek 

Törvényi háttér: A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX.törvény 17. paragrafus 1. pont a-d) bekezdé-
se, 8. pontja. 
A fejlesztési szakasz 5-6. évfolyamán a tantárgynak megfelelő szakos tanári vagy a testnevelés és 
sport műveltségi területnek megfelelő képesítést nyújtó tanítói végzettség szükséges. 
A hetedik-nyolcadik évfolyamon testnevelés szakos tanári végzettség szükséges. 

Tárgyi feltételek 

Tornaterem (tornaszoba), testnevelési udvar – mindkettő átlagos felszereltséggel, uszoda (tanmeden-
ce), szokványos sportszerek. 

A műveltségterület tantárgyi rendszere és óraszámai 

Évfolyam 5. 6. 7. 8. 

Kerettanterv szerint A B A B A B A B 
Testnevelés és sport 3,5 2,5 3,5 2,5 4 2,5 4 2,5 
Összesen 3,5 2,5 3,5 2,5 4 2,5 4 2,5 

A tantárgy kétféle éves óraszáma az iskoláknak választási lehetőséget biztosít arra, hogy a szá-
mukra kedvezőbb óraszámú tantervet illesszék a pedagógiai programjukba. 

Tantárgyi tantervek 

A tanterv alkalmazásához szükséges speciális képesítési követelmények és tárgyi feltételek 

Képesítési feltételek 

Törvényi háttér: A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 17.paragrafus 1.pont a-d) bekezdé-
se, 8.pontja. 
Az alapozó szakasz évfolyamain (1–4. évfolyam) tanítói, konduktori végzettség. A szakrendszerű ok-
tatásban a tantárgynak megfelelő szakos tanári vagy a testnevelés és sport tantárgy oktatásához megfe-
lelő képesítést nyújtó tanítói végzettség szükséges. 
Nem szakrendszerű oktatásban a tanár akkor oktathat, ha legalább százhúsz órás pedagógus-
továbbképzés vagy szakirányú továbbképzés keretében elsajátította a hat-tízéves korosztály életkori 
sajátosságaihoz illeszkedő pedagógiai, pszichológiai ismereteket és az eredményes felkészítéshez 
szükséges módszereket. 

Tárgyi feltételek 

Tornaterem (tornaszoba), testnevelési udvar – mindkettő átlagos felszereltséggel, uszoda (tanmeden-
ce), szokványos sportszerek. 
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A tantárgy óraterve 5–8. évfolyam 

Témák 5. évfolyam 6. évfolyam 7. évfolyam 8. évfolyam 
 A B A B A B A B 
1. Alaki gyakorlatok 10 3 10 3 6 3 6 3 
2. Gimnasztika 22 10 14 10 17 10 17 10 
3. Járások és futások 28,5 8 19 8 16 8 16 8 
4. Szökdelések és ugrások 22,5 8 15 8 15 8 15 8 
5. Dobások és hajítások 28,5 8 19 8 15 8 15 8 
6. Támaszok, mászások, 
egyensúlyozások 28,5 7 19 7 13 7 13 7 

7. Feladatok függésben 15 6 10 6 8 6 8 6 
8. A labdakezelés alapjai 30 13 20 13 20 13 20 13 
9. Koreografált játékok 22,5 9 15 9 15 9 15 9 
10. Úszás 15 10 10 10 10 10 10 10 
11. Higiéniai ismeretek 7,5 2,5 7 2,5 5 2,5 5 2,5 
12.Szabadidős sporttevé-
kenységek 12 8 8 8 8 8 8 8 

Óraszám összesen: 129,5 92,5 129,5 92,5 148 92,5 148 92,5 

A műveltségi terület fejlesztési feladatainál történő hivatkozások (kapcsolódás) az alábbi felsoro-
lás elemeire történő hivatkozásokat jelölik: 

1. Az egészséges testi fejlődés 
1.1 A tanulók életkorának megfelelően fejlődjön keringési, légzési és mozgatórendszerük. A 

foglalkoztatás hatására szilárduljon egészségük, váljanak ellenállóvá a megbetegedések-
kel szemben. 

1.2 Rendszeresen végezzenek mozgástevékenységet. 
1.3 Aktív és egyre tudatosabb testmozgással előzzék meg a tartási rendellenességek kialaku-

lását, kerüljék a gerincoszlopot károsító helyzeteket és mozgásokat. Alakuljon ki a test-
tartásért felelős izmok izomegyensúlyának és a medence középállásának automatizálása. 

1.4 Szerezzék meg az alapvető higiéniai ismereteket, bővítsék tudásukat. 

2. A mozgáskultúra fejlesztése 
2.1 Tudjanak gyorsan, illetve kitartóan futni, igyekezzenek iramukat a távhoz és a terephez 

igazítani, futás közben akadályokat leküzdeni. Sajátítsanak el ugrás-, dobás- (hajítás-, lö-
kés-, vetés-) technikákat, ezzel is gazdagítva alapvető (generikus) készségkészletüket. 

2.2 Sajátítsanak el egyszerű, torna jellegű támasz- és függéshelyzeteket, legyenek képesek 
egyszerű hely- és helyzetváltoztatásokra támaszban és függésben. 

2.3 Jellemezze tevékenységüket kreativitás a legváltozatosabb feladathelyzetekben. Elemi 
szintű játékkészség birtokában szívesen vegyenek részt egyszerűsített sportjátékokban. 

2.4 Váljanak vízbiztossá, sajátítsanak el egy úszásnemet. 
2.5 Fejlődő tendencia jellemezze kondicionális és koordinációs képességszintjüket, mozgá-

sos cselekvési biztonságukat. 
2.6 Életkoruknak megfelelően fejlett izomzattal legyenek képesek uralni testtömegüket a kü-

lönböző feladatmegoldások során. 
2.7 Legyenek képesek összerendezett mozgásokra. 
2.8 Ismerjék a játékok elemi szabályait. Értsék a feladatmegoldások elemi logikáját. 

3. A mozgásigény fenntartásának követelményei 
3.1 Élményként éljék meg az új feladatmegoldások elsajátítását, a játékot, versengést, sportolást. 
3.2 Alapozódjon meg az egészséges életmód és a rendszeres fizikai aktivitás iránti igényük. 
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5–6. évfolyam 
Kulcskompetenciák, 
kiemelt fejlesztési feladatok Témakörök Tanulói tevékenységek Kapcsolódások 

I) 
T) 
Te) 
egy) 
szk) 
Mozgáskoordináció 
Mozgástanulás 
Mozgásérzékelés 

1. Alaki képzés. 

Ritmus- és ütemtartás 

• Egy és többes oszlop, egy- és többsoros vonal kialakítá-
sa. 

• Haladás az alaki szabályoknak megfelelően egy- és 
többsoros alakzatban.  

• Különböző téralakzatok kialakítása, fordulatok helyben 
és mozgásban.  

Magyar nyelv és irodalom 
(vezényszavak); 
Művészetek; 
Életvitel és gyakorlati isme-
retek 
2.7 

I) 
T) 
Te) 
É) 
Egy) 
szk) 
Mozgáskoordináció 
Mozgástanulás 
Mozgásérzékelés 

2. Gimnasztika. 

Ritmus- és ütemtartás 

2.1. Összefüggő gimnasztikai 
gyakorlatsorok szer nélkül. 
2.2. Összefüggő gimnasztikai 
gyakorlatsorok szerekkel, ze-
nére. 
2.3. Testtartást és izomzatot 
fejlesztő gyakorlatok. 
2.4. Légzőgyakorlatok. 

• A legfontosabb helyzetek és gimnasztikai alapformák 
alkalmazása: 

• Hosszabb gimnasztikasorok egyszerűbb alapformákból. 
• 2–4 ütemű szabad kéziszer- és egyszerű szer- (pad, 

zsámoly, bordásfal) gyakorlatok. 
• 2–4–8 ütemű szabad kéziszer- és egyszerű szer- (pad, 

zsámoly, bordásfal) gyakorlatok. 
• Ritmikus gyakorlatok énekre, zenére.  
• Tartásjavító és a gerincdeformitásokat megelőző (korri-

gáló), talpboltozatot erősítő gyakorlatok. 
• Törzserősítő gyakorlatok. 
• Légzőgyakorlatok. 
• 6-8 gyakorlatból álló szabadgyakorlat-füzér (otthoni 

tornához) önálló összeállítása. 

Életvitel és gyakorlati isme-
retek; 
Természet- és társadalom-
ismeret; 
Művészetek 
1.1, 1.3,  
2.1, 2.2, 2.7,  
3.1, 3.2 
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Kulcskompetenciák, 
kiemelt fejlesztési feladatok Témakörök Tanulói tevékenységek Kapcsolódások 

I) 
T) 
Te) 
É) 
pr) 
szk) 
Mozgáskoordináció 
Mozgástanulás 
Mozgásalkalmazás  
Gyorsasági koordináció 
Mozgásérzékelés  
Élményszerzés 

3. Atlétika: futások. 

Fair play 

3.1. Rövid távú vágtafutások. 
3.2. Gyors futások irányvál-
toztatással. 
3.3. Tartós futás. 

• Rajtok (indulások jelre különböző kiinduló helyzetekből 
megkötés nélkül): álló-, guggoló-, térdelőrajt.  

• Vágtafutások. 
• Iramfutások. 
• Tartós futások. 
• Fokozó futás. 
• Tartós futás, növekvő időtartamig. 
• Aerob jellegű kitartó futás. 
• Futás feladatokkal (kerülés, átugrás, jelre egyszerű fel-

adatok végzése). 
• Rajtversenyek. 
• Kapcsolódó játékok: fogójátékok, különböző sor- és 

váltóversenyek, rajtversenyek, futóversenyek fokozato-
san nehezedő szabályokkal.  

Életvitel és gyakorlati isme-
retek; 
Természet- és társadalom-
ismeret 
1.1, 1.2, 1.3, 
2.1, 2.5, 2.6, 
3.1, 3.2 

I) 
T) 
Te) 
É) 
F) 
é) 
egy) 
szk) 
lk) 
p) 
Mozgáskoordináció 
Mozgástanulás 
Mozgásalkalmazás 
Ritmus és reakcióképesség 

4. Atlétika: szökdelések és 
ugrások. 

Térbeli tájékozódás 

4.1. Távolugrás.  
4.2. Magasugrás. 
4.3. Ugrások folyamatos mun-
kavégzésben. 

• Távolugrás (guggolótechnika) ugrósávból. 
• Magasugrás megkötés nélkül és átlépő technikával. 

Szökdelés egy, váltott és páros lábon.  
• Szökdelések egy, váltott és páros lábon előre, hátra és 

oldalra meghatározott távolságig. Szökdelések helyben 
és továbbhaladással taps ritmusát követve.  

• Rajtolási versenyek különböző jelekre, szituációkra. 
• Kötéláthajtás egy, váltott és páros lábon szökdeléssel, 

meghatározott ideig. 
• Ugróiskola kötéláthajtással párokban, majd közös kötél-

lel. 

Életvitel és gyakorlati isme-
retek; 
Természet- és társadalom-
ismeret 
1.1, 1.2, 1.3, 
2.1, 2.5, 2.6, 
3.1, 3.2 
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Kulcskompetenciák, 
kiemelt fejlesztési feladatok Témakörök Tanulói tevékenységek Kapcsolódások 

I) 
T) 
Te) 
É) 
F) 
szk) 
egy) 
d) 
lk) 
d) 
Mozgásérzékelés 
Mozgástanulás 
Térbeli tájékozódás 
Kreativitás 
Összpontosítás 
Élményszerzés 

5. Atlétika: dobások, löké-
sek, hajítások. 

Fair play 

5.1. Dobások kis súllyal célba 
és távolba. 
5.2. Lökések kis súllyal távol-
ba. 
5.3. Hajítások kis súllyal tá-
volba. 

• Mint az előző évfolyamokon, valamint: 
• Dobások, lökések, hajítások kis súllyal távolba, az élet-

kornak megfelelő méretű és súlyú szerekkel, a technika 
fejlesztését és a végrehajtás gyorsaságát fokozva. 

• Dobások távolba és célba különböző körméretű és tö-
megű labdával, a céltávolság növelésével. 

• Dobások, lökések, hajítások távolba és célba helyből és 
3-4 lépéses lendületből. 

• Kapcsolódó játékok: csapatversenyek: „Ki lök a leg-
messzebbre?”, „Ki céloz ügyesebben?” stb.  

 
Életvitel és gyakorlati isme-
retek; 
Természet- és társadalom-
ismeret 
1.1, 1.3, 
2.1, 2.3, 2.5, 2.6, 2.7, 
3.1 

I) 
T) 
Te) 
É) 
egy) 
szk) 
lk) 
d) 
Mozgáskoordináció 
Mozgástanulás 
Térbeli tájékozódás 

6. Torna: támaszok, mászá-
sok, függeszkedések. 

Egyensúlyozó képesség 

6.1. Támaszhelyzetek. 
6.2. Mászás rúdra és kötélre. 
6.3. Függeszkedés rúdra és 
kötélre. 
6.4. Mászóversenyek. 

• Támaszhelyzetek és gyakorlatok talajon, szereken (pad, 
zsámoly, kiegészítő tornakészlet). 

• Állás támaszhelyzetben (tarkón, fejen, segítséggel ké-
zen). 

• Összefüggő, rövidebb szertornagyakorlatok. 
• Mászási feladatok fel és le. Lendületek előre-hátra. Ha-

ladás oldalirányba, forgással is. 
• Mászási kísérletek rúdra, kötélre. 
• Függéshelyzetek és gyakorlatok rúdon, kötélen. 
• Mászóversenyek, mászó váltóversenyek.  
• Összefüggő, rövidebb szertornagyakorlatok. 
• Kapcsolódó játékok: „Vándormászás”, sor- és váltóver-

senyek, fára mászás. 

Életvitel és gyakorlati isme-
retek; 
Természet- és társadalom-
ismeret 
1.3, 
2.2, 2.3, 2.5, 2.6, 2.7, 
3.1 
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Kulcskompetenciák, 
kiemelt fejlesztési feladatok Témakörök Tanulói tevékenységek Kapcsolódások 

I) 
T) 
Te) 
É) 
F) 
szk) 
egy) 
d) 
p) 
Mozgáskoordináció 
Mozgástanulás 
Mozgásérzékelés 

7. Sportjátékok: a labdake-
zelés. 

Térbeli tájékozódás 

7.1. Labdavezetés kézzel, láb-
bal. 
7.2. Cselezés. 
7.3. Támadás és védekezés. 
7.4. Testnevelési játékok. 

• Mint az előző évfolyamokon, valamint: 
• Az előző években tanultak módszeres képességfejlesz-

tést célzó alkalmazása, sportági technikai elemek kap-
csolásának variálása, nehezítése. 

• Labdavezetés kézzel, az ütközések elkerülésével. 
• Labdavezetés lábbal, az ütközések elkerülésével. 
• Labdakezelés mozgásban, mozgásban lévő társakkal 

szemben, az ütközések elkerülésével. 
• Cselezés, cselsorok. 
• A labda célba juttatása. 
• Labda átadása, átvétele. 
• Taktikai elemek: a legegyszerűbb védekezési és táma-

dási megoldások. 
• A kézilabda, a kosárlabda, a röplabda és a labdarúgás 

alapvető játékelemeinek változatos gyakorlása. 
• Kapcsolódó játékok: a kézilabda, a kosárlabda, a röp-

labda és a labdarúgás alapvető játékelemeinek változa-
tos, testnevelési játékokba ágyazott gyakorlása. 

Életvitel és gyakorlati isme-
retek; 
Természet- és társadalom-
ismeret 
1.1, 1.3, 
2.1, 2.3, 2.5, 2.6, 2.7, 
3.1 

I) 
Te) 
T) 
F) 
szk) 
lk) 
é) 
egy) 
Mozgástanulás 

8. Sportjátékok: sportági 
alaptaktikák. 

Mozgásalkalmazás 

8.1. Atlétika. 
8.2. Labdajátékok. 

• Az előző években tanultak módszeres képességfejlesz-
tést célzó alkalmazása, cselezés, cselsorok, sportági 
technikai elemek kapcsolásának variálása, nehezítése.  

• Esések, gurulások, vetődések minden formája sportág-
előkészítő és egészségmegőrző jelleggel. 

• Sportági alaptaktikák (egyszerű mechanikus szinten).  
• A tanult sportági technikák gyakorlása a pontosabb és 

jobb minőségű végrehajtásra törekedve (a helyi viszo-
nyok és a tantestület választása szerint, a tanulók érdek-
lődésének figyelembevételével). 

• Gyakorlatok a tanult sportági technikai-taktikai elemek 
játékhelyzetbe állítására (versenyszerűen). 

Életvitel és gyakorlati isme-
retek; 
Természet- és társadalom-
ismeret 
1.1, 1.3, 
2.1, 2.3, 2.5, 2.6, 2.7, 
3.1 
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Kulcskompetenciák, 
kiemelt fejlesztési feladatok Témakörök Tanulói tevékenységek Kapcsolódások 

I) 
T) 
Te) 
É) 
F) 
é) 
egy) 
szk) 
Mozgáskoordináció 
Mozgásalkalmazás 
Kreativitás 

9. Önvédelem, küzdőspor-
tok. 

Élményszerzés 

Esések. 
9.2. A kéz kiszabadítása fo-
gásból. 
9.3. Húzások, tolások. 

• A küzdősportok alapjai (elsősorban fiúknak).  
• Az esések, gurulások, vetődések minden formájának 

gyakorlására sportág-előkészítő és egészségmegőrző jel-
leggel. 

• Egyszerű esési gyakorlatok: guruló- és zuhanóesés előre 
és hátra. 

• Csúsztatott esés oldalra. 
• Gurulóátfordulások előre, hátra. 
• A kéz kiszabadítása fogásból.  
• Húzások és tolások párokban és csoportokban. 
• Kisebb, küzdő jellegű versengések. 

Életvitel és gyakorlati isme-
retek; 
Természet- és társadalom-
ismeret 
1.1, 1.3, 
2.1, 2.5, 2.6, 2.7, 
3.1 

I) 
T) 
Te) 
É) 
F) 
egy) 
Mozgáskoordináció 
Mozgásalkalmazás 
Ritmusérzék 
Kreativitás 

10. Esztétikai sportok: kore-
ografált játékok. 

Élményszerzés 

10.1. Rövidebb koreográfiák.  
10.2. Néptáncelemek. 
10.3. Modern táncok technikai 
elemei. 

• Mint az előző évfolyamokon, valamint: 
• Koreografált torna-, tánc-, etüdrepertoár a nemnek meg-

felelő elemek erősítésével, főként lányoknak. 
• Ritmizált járások, galoppszökdelések, hármaslépés. 
• Speciális szabadgyakorlatok zenére. 
• Alakzatváltoztatások: csoportos, páros és egyéni járá-

sok, guggolások, karmozgások, ugrások és szökdelések, 
tánclépések. 

• Nép-, modern tánc technikai elemei, rövidebb koreográ-
fiák. 

Magyar nyelv és irodalom; 
Művészetek 
1.1, 1.2, 1.3, 
2.4, 2.7, 
3.2 
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Kulcskompetenciák, 
kiemelt fejlesztési feladatok Témakörök Tanulói tevékenységek Kapcsolódások 

I) 
T) 
Te) 
F) 
K) 
É) 
lk) 
Mozgáskoordináció 
Mozgástanulás 
Mozgásérzékelés 

11. Úszás. 

Térbeli tájékozódás 

11.1. A választott úszásnem.  
11.2. Egy újabb úszásnem 
technikai alapjai. 
11.3. Játék a vízben. 

• Az előző évfolyamok tananyagának bővített és nehezí-
tett formában történő továbbvitele. 

• A tanult úszástechnikák fejlesztése, folyamatos úszás 
távolságnövelő céllal. Az eddig gyakorolt úszásnem 
megfelelő, biztonságos elsajátítása és gyakorlása.  

• Egy további úszásnem technikai alapjainak megismeré-
se. Sikláshoz kapcsolt lábtempó a választott úszásnem-
ben. Siklás és kartempó. Kar- és lábmunka összehango-
lása. 

• Szabadgyakorlatok a vízben.  
• Kapcsolódó játékok: játék a labdával úszás közben, ki-

sebb versenyek (már jónak nevezhető technikai tudás-
szint elérése esetén). 

Életvitel és gyakorlati isme-
retek; 
Természet- és társadalom-
ismeret 
1.1, 1.2, 1.3, 
2.2, 2.7, 
3.1 

I) 
Te) 
T) 
F) 
É) 
K) 
p) 
kr) 
é) 

12. Higiéniai ismeretek nö-
velése. 
12.1. Testkultúra-történeti is-
meretek alapozása. 
12.2. A higiéniai ismeretek 
bővítése. 
12.3. A higiéniai ismeretek 
alkalmazásának ellenőrzése. 

• Testkultúra-történeti ismeretek alapozása. 
• A higiéniai ismeretek növelése, alkalmazásuk ellenőrzé-

se. 
• A test tulajdonságainak felfedezése és tudatos megisme-

rése a mozgások során: csontok, izmok, ízületek. 
• A test képességeinek fejlesztése, épségének védelme: 

ügyesség, bátorság és óvatosság, erő és gyorsaság. 
• A tisztaság fontossága: tiszta test, tiszta öltözék, mosa-

kodás, rendszeretet. 
• Az öltöző és a gyakorlótér rendje és tisztasága. 

Magyar nyelv és irodalom; 
Művészetek; 
Természet- és társadalom-
ismeret; 
Életvitel és gyakorlati isme-
retek 
1.4, 
3.2 
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Kulcskompetenciák, 
kiemelt fejlesztési feladatok Témakörök Tanulói tevékenységek Kapcsolódások 

Mozgáskoordináció 
Mozgásalkalmazás 
Kreativitás 
Élményszerzés 
Fair play 
Testi és lelki egészség 

13. Szabadidős sporttevé-
kenységek. 

Énkép és önismeret 

• Szabadtéri sportok. 
• Séták, gyalogos, kerékpáros túrák (útjelzések, turistajel-

zések megismerése).  
• Futás a szabadban.  
• Tájékozódási futás (ahol a feltételek adottak). 
• Szánkózás, korcsolyázás, hócsata és hóemberépítés.  
• Ügyességet fejlesztő közlekedési eszközök használata 

(kerékpározás, görkorcsolyázás, gördeszkázás, korcso-
lyázás). 

Természet- és társadalom-
ismeret; 
Életvitel és gyakorlati isme-
retek 
1.1, 1.2, 1.3, 
2.2, 2.7, 
3.1 

A továbbhaladás feltételei 
1. A tanuló értse az utasításokat, hajtsa végre a tanult rendgyakorlatokat az óraszervezés megkívánta formában.  
2. Legyen jártas a bemelegítésre és a képességfejlesztésre egyaránt alkalmas gyakorlatok végzésében. 
3. Vegyen részt aktívan a sokoldalú előkészítő és gimnasztikai gyakorlatok végzésében.  
4. Legyen alapvető jártassága az atlétikai és tornamozgásokban. 
5. Tudja uralni saját testét a támasz- és függésgyakorlatokban.  
6. A tanult tornagyakorlatokat hajtsa végre biztonságosan.  
7. A tanult atlétikai mozgásokat tudja összerendezetten végrehajtani.  
8. Tudja alkalmazni a labdajátékokban tanult technikai elemeket.  
9. Kapcsolódjon be aktívan a választott sportjátékba.  
10. Ismerjen néhány önvédelmi fogást, vállalja fel a test-test elleni küzdelmet.  
11. Szerezze meg a vízbiztonságot, tudjon leúszni egy meghatározott távolságot. 
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7–8. évfolyam 
Kulcskompetenciák, 
kiemelt fejlesztési feladatok Témakörök Tanulói tevékenységek Kapcsolódások 

I) 
T) 
Te) 
egy) 
szk) 
Mozgáskoordináció 
Mozgástanulás 
Mozgásérzékelés 

1. Alaki képzés 

Ritmus- és ütemtartás 

• Az 1–6. évfolyamon elsajátított alaki képzések gyakor-
lása a tanítási órákon (a testnevelésben alkalmazott ala-
ki gyakorlatok teljes köre). 

Magyar nyelv és irodalom 
(vezényszavak); 
Művészetek; 
Életvitel és gyakorlati isme-
retek 
2.7 

I) 
T) 
Te) 
É) 
F) 
é) 
egy) 
szk) 
Mozgáskoordináció 
Mozgástanulás 

2. Gimnasztika.  

Ritmus- és ütemtartás 

2.1. Szabadgyakorlatok. 
2.1. Kéziszergyakorlatok. 
2.3. Testtartást és izomzatot 
fejlesztő gyakorlatok. 
2.4. Légzést fejlesztő gyakor-
latok. 
2.5. Otthoni gyakorlatok. 

• 2–4 ütemű szabad-, kéziszer- és egyszerű szer- (pad, 
zsámoly, bordásfal) gyakorlatok. 

• Szabadgyakorlatok és szabadgyakorlati alapformájú 
társas gyakorlatok teljes köre. 

• Kéziszer- és egyszerű szergyakorlatok, kötélmászás. 
• 2–4–8 ütemű szabad-, kéziszer- és egyszerű szer- (pad, 

zsámoly, bordásfal) gyakorlatok. 
• Ritmikus gyakorlatsorok zenére.  
• Tartásjavító és a gerincdeformitásokat megelőző (korri-

gáló), talpboltozatot erősítő gyakorlatok.  
• Légzőgyakorlatok. 
• Törzserősítő gyakorlatok. 
• Relaxációs gyakorlatok. 
• Hosszabb, többféle tartásjavító, relaxációs és 

légzőgyakorlatból álló szabadgyakorlat-füzér megtanu-
lása (otthoni tornához).  

Életvitel és gyakorlati isme-
retek; 
Ember a természetben; 
Művészetek 
1.1, 1.3,  
2.1, 2.2, 2.7,  
3.1, 3.2 
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I) 
T) 
Te) 
É) 
p) 
szk) 
é) 
Mozgáskoordináció 
Mozgásalkalmazás  

Mozgásérzékelés  
Gyorsasági koordináció 

3. Atlétika: futások. 
3.1. Rajtok. 
3.2. Vágtafutások. 
3.3. Váltófutás. 

• Rajtok (indulások jelre különböző kiinduló helyzetek-
ből megkötés nélkül): álló-, guggoló-, térdelőrajt.  

• Vágtafutások. 
• Közepes iramú futás. 
• Tartós futás, növekvő időtartamig. 
• Futás feladatokkal, akadályokkal, átfutások akadályok 

felett. 
• Váltófutás. 
• Futás lejtőn, lépcsőn felfelé és lefelé. 
• Rajtversenyek. 

Életvitel és gyakorlati isme-
retek; 
Ember a természetben 
1.1, 1.2, 1.3, 
2.1, 2.5, 2.6, 
3.1, 3.2 

I) 
T) 
Te) 
É) 
F) 
é) 
egy) 
szk) 
lk) 
p) 
Mozgáskoordináció 

4. Atlétika: ugrások. 

Mozgásalkalmazás 

4.1. Távolugrás.  
4.2. Magasugrás. 
4.3. Ugrások folyamatos mun-
kavégzésben. 

• Távolugrás az atlétikában leírt fejlettebb technikával. 
• Magasugrás az atlétikában leírt fejlettebb technikával. 
• Ugrások folyamatos munkavégzésben. 
• Sorozatugrások. 

Életvitel és gyakorlati isme-
retek; 
Ember a természetben 
1.1, 1.2, 1.3, 
2.1, 2.5, 2.6, 
3.1, 3.2 
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I) 
T) 
Te) 
É) 
F) 
szk) 
egy) 
d) 
lk) 
Mozgásérzékelés 
Térbeli tájékozódás 

5. Atlétika: dobások, löké-
sek, vetések. 

Összpontosítás 

5.1. Dobások célba és távolba. 
5.2. Lökések távolba. 
5.3. Hajítások távolba. 

• Mint az előző évfolyamokon, valamint: 
• Dobások, lökések, hajítások távolba, az életkornak 

megfelelő méretű és súlyú szerekkel, a technika fejlesz-
tését, és a végrehajtás gyorsaságát fokozva. 

• Kislabdahajítás távolba. 
• Helyből súlylökés. 
• Dobások távolba és célba különböző körméretű és tö-

megű labdával, a céltávolság növelésével. 
• Dobások, lökések, hajítások távolba és célba, helyből és 

3-4 lépéses lendületből. 
• Gyakorlatok kisebb súlyokkal a húzóerő, a gyorserő és 

az erő-állóképesség fejlesztésére. 

Életvitel és gyakorlati isme-
retek; 
Ember a természetben 
1.1, 1.3, 
2.1, 2.3, 2.5, 2.6, 2.7, 
3.1 

I) 
T) 
Te) 
É) 
egy) 
szk) 
lk) 
d) 
Mozgáskoordináció 
Mozgástanulás 
Egyensúlyozó képesség 

6. Torna: talajtorna, mászás, 
függeszkedés. 

Ritmusérzék 

6.1. Talajtorna. 
6.2. Gyűrűgyakorlatok. 
6.3. Függeszkedés rúdra és kö-
télre. 
6.4. Mászóversenyek. 

• Támaszhelyzetek és gyakorlatok talajon, szereken (pad, 
zsámoly, kiegészítő tornakészlet). 

• Gurulóátfordulás előre és hátra, repülő gurulóátfordu-
lás. 

• A lányok tornaanyagában aerobik- és RSG-elemek. 
• Kézenállási kísérletek, kézenátfordulás oldalra, fejenál-

lás. 
• Összefüggő, rövidebb szertornagyakorlatok. 
• Mászási feladatok fel és le. Lendületek előre-hátra. Ha-

ladás oldalirányba, forgással is. 
• Terpeszfelugrás és leugrás. 
• Mászás rúdra, kötélre. 
• Függéshelyzetek és gyakorlatok rúdon, kötélen. 
• Függeszkedési kísérletek (lányok), függeszkedés (fiúk). 
• Mászóversenyek, mászó váltóversenyek.  

Életvitel és gyakorlati isme-
retek; 
Ember a természetben; 
Művészetek 
1.3, 
2.2, 2.3, 2.5, 2.6, 2.7, 
3.1 
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I) 
T) 
Te) 
É) 
F) 
szk) 
egy) 
d) 
p) 
Mozgáskoordináció 
Mozgástanulás 
Mozgásérzékelés 
Térbeli tájékozódás 
Élményszerzés 

7. Sportjátékok. 

Fair play 

7.1. Labdajátékok. 
7.2. A játékszabályok. 
7.3. A játékok technikai ele-
mei. 
7.4. Testnevelési játékok. 

• Mint az előző évfolyamokon, valamint: 
• Az előző években tanultak módszeres képességfejlesz-

tést célzó alkalmazása, sportági technikai elemek kap-
csolásának variálása, nehezítése. 

• Labdavezetés kézzel és lábbal, az ütközések elkerülésé-
vel. 

• Labdakezelés mozgásban, mozgásban lévő társakkal 
szemben, az ütközések elkerülésével. 

• Cselezés, cselsorok. 
• A labda célba juttatása. 
• Labda átadása, átvétele. 
• Taktikai elemek: védekezési és támadási megoldások. 
• A kézilabda, a kosárlabda, a röplabda és a labdarúgás 

alapvető játékelemeinek változatos gyakorlása. 
• Területvédelem a csapatjátékokban. 
• Kapcsolódó játékok: az iskola feltételei, a tanár irá-

nyultsága és a tanulók érdeklődése függvényében két 
sportjáték játékelemeinek ismerete és alkalmazása (ké-
zilabda, kosárlabda, röplabda, labdarúgás).  

Életvitel és gyakorlati isme-
retek; 
Ember a természetben 
1.1, 1.3, 
2.1, 2.3, 2.5, 2.6, 2.7, 
3.1 

I) 
Te) 
T) 
F) 
szk) 
lk) 
é) 
p) 
egy) 
Mozgástanulás 

8. Sportjátékok: sportági 
alaptaktikák. 

Mozgásalkalmazás 

8.1. Labdajátékok. 
8.2. Korcsolyázás, sízés, gör-
korcsolyázás, gördeszkázás. 

• Az előző években tanultak módszeres képességfejlesz-
tést célzó alkalmazása, cselezés, cselsorok, sportági 
technikai elemek kapcsolásának variálása, nehezítése.  

• Sportági alaptaktikák. 
• A tanult sportági technikák gyakorlása a pontosabb és 

jobb minőségű végrehajtásra törekedve (a helyi viszo-
nyok és a tantestület választása szerint, a tanulók érdek-
lődésének figyelembevételével). 

• Gyakorlatok a tanult sportági technikai-taktikai elemek 
játékhelyzetbe állítására (versenyszerűen). 

• A korcsolyázás, sízés, görkorcsolyázás, gördeszkázás 
alapjai, technikájának megismerése a helyi feltételektől 
függően. 

Életvitel és gyakorlati isme-
retek; 
Ember a természetben 
1.1, 1.3, 
2.1, 2.3, 2.5, 2.6, 2.7, 
3.1 
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I) 
T) 
Te) 
É) 
F) 
egy) 
Mozgáskoordináció 
Mozgásalkalmazás 
Mozgástanulás 
Kreativitás 

9. Önvédelem, küzdőspor-
tok. 

Élményszerzés 

9.1. Esések. 
9.2. A kéz kiszabadítása fo-
gásból. 
9.3. Szabadulás a fogásból. 

• A küzdősportok alapjai (elsősorban fiúknak).  
• Az esések, gurulások, vetődések minden formájának 

gyakorlására sportág-előkészítő és egészségmegőrző 
jelleggel. 

• Esési gyakorlatok: guruló- és zuhanóesés előre és hátra. 
• Csúsztatott esés oldalra. 
• Gurulóátfordulások előre, hátra. 
• A kéz kiszabadítása fogásból. 
• Szabadulás a fogásból, a fojtásfogás hárítása. 
• A birkózás egyszerűbb elemei: gurulások, esések, zuha-

nások, csípődobás, fejenátdobás (grundbirkózás). 
Dzsúdó. 

• Kisebb, küzdő jellegű versengések. 

Életvitel és gyakorlati isme-
retek; 
Ember a természetben 
1.1, 1.3, 1.1, 1.3, 
2.1, 2.5, 2.6, 2.7, 
3.1 

I) 
T) 
Te) 
É) 
F) 
egy) 
Mozgáskoordináció 
Mozgásalkalmazás 
Ritmusérzék 
Kreativitás 

10. Esztétikai sportok: kore-
ografált játékok. 

Élményszerzés 

10.1. Rövidebb koreográfiák.  
10.2. Néptáncelemek. 
10.3. Modern táncok technikai 
elemei. 

• Mint az előző évfolyamokon, valamint: 
• Koreografált torna-, tánc-, etüdrepertoár a nemnek meg-

felelő elemek erősítésével, főként lányoknak. 
• Ritmizált járások, galoppszökdelések, hármaslépés. 
• Speciális szabadgyakorlatok zenére. 
• Alakzatváltoztatások: csoportos, páros és egyéni járá-

sok, guggolások, karmozgások, ugrások és szökdelések, 
tánclépések. 

• Nép-, modern tánc technikai elemei, koreográfiák. 

Magyar nyelv és  
irodalom; 
Művészetek 
1.1, 1.2, 1.3, 
2.4, 2.7, 
3.2 
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I) 
T) 
Te) 
F) 
K) 
É) 
lk) 
é) 
Mozgáskoordináció 
Mozgástanulás 
Mozgásérzékelés 

11. Úszás. 

Térbeli tájékozódás 

11.1. A választott úszásnem.  
11.2. Egy újabb úszásnem 
technikai alapjai. 

• Az előző évfolyamok tananyagának bővített és nehezí-
tett formában történő továbbvitele. 

• A tanult úszástechnikák fejlesztése, folyamatos úszás 
távolságnövelő céllal. Az eddig gyakorolt úszásnem 
megfelelő, biztonságos elsajátítása és gyakorlása.  

• Egy további úszásnem technikai alapjainak megismeré-
se, gyakorlása. 

• Különböző távú, aerob jellegű úszások. 
• Mentés vízből. 
• Rövidebb távú úszóversenyek. 

Életvitel és gyakorlati isme-
retek; 
Ember a természetben 
1.1, 1.2, 1.3, 
2.2, 2.7, 
3.1 

I) 
Te) 
T) 
F) 
É) 
K) 
p) 
kr) 
é) 

12. Higiéniai ismeretek nö-
velése. 
12.1. Testkultúra-történeti is-
meretek alapozása. 
12.2. A higiéniai ismeretek 
bővítése. 
12.3. A higiéniai ismeretek al-
kalmazásának ellenőrzése. 

• Testkultúra-történeti ismeretek alapozása. 
• A higiéniai ismeretek növelése, alkalmazásuk ellenőr-

zése. 
• A test tulajdonságainak felfedezése és tudatos megis-

merése a mozgások során: csontok, izmok, ízületek. 
• A test képességeinek fejlesztése, épségének védelme: 

ügyesség, bátorság és óvatosság, erő és gyorsaság. 
• A tisztaság fontossága: tiszta test, tiszta öltözék, mosa-

kodás, rendszeretet. 
• Az öltöző és a gyakorlótér rendje és tisztasága. 

Magyar nyelv és  
irodalom; 
Művészetek; 
Ember a természetben; 
Életvitel és gyakorlati isme-
retek 
1.4, 
3.2 

Te) 
É) 
F) 
é) 
Mozgáskoordináció 
Mozgásalkalmazás 
Kreativitás 
Élményszerzés 

13. Szabadidős sporttevé-
kenységek. 

Fair play 

• Séták, gyalogos, kerékpáros túrák (útjelzések, turista-
jelzések megismerése). 

• Téli túra, nyári túra. 
• Szánkózás, korcsolyázás, hócsata és hóemberépítés.  
• Ügyességet fejlesztő közlekedési eszközök használata 

(kerékpározás, görkorcsolyázás, gördeszkázás, korcso-
lyázás). 

Ember a természetben; 
Életvitel és gyakorlati isme-
retek 
1.1, 1.2, 1.3, 
2.2, 2.7, 
3.1 
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A továbbhaladás feltételei a 8. évfolyam végén: 
• A tanuló hajtsa végre fegyelmezetten az alaki gyakorlatok kapott utasításait.  
• Ismerje a sokoldalú előkészítő és prevenciós gyakorlatok élettani hatásait, és tudja e gyakorlatokat végrehajtani életkorának megfelelő szinten.  
• Tudjon bemutatni összerendezett, önmagához mérten javuló eredményességű atlétikai mozgásokat. 
• Végezze a tornagyakorlatokat biztonságosan, törekedjen a helyes testtartásra.  
• Birtokolja az alapvető labdakezelési ismereteket, és tudjon alkalmazkodni a játékhelyzetekhez.  
• Ismerje az önvédelem alapjait, tudjon sportszerűen küzdeni.  
• Törekedjen teljesítményre a tanult úszásnem(ek)ben. 
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