
Szent József Általános Iskola és Gimnázium testnevelés tagozatára  

jelentkezők részére meghatározott feladatok 
 

9. évfolyam 
 

1. INGAFUTÁS a röplabda pálya vonalainak kézzel érintésével  

(vonalak: 6-12-18 méter) 

 

2. HÚZÓDZKODÁS felső fogással függésből, minimum az állcsúcs vonaláig.  

(Állcsúcs eléri a fogás magasságát!) 

 

3. KÖTÉLHAJTÁS folyamatos végrehajtással páros lábon szökdelve  

(2 kísérlet! 60 sec, ha a felvételiző kéri a 2. kísérletet) 

 

4. LABDAPASSZOLÁS FALRA kosárlabdával, mellső kétkezes dobással  

2,5 méterre kirakott tornapad vagy zsámoly mögül  

(egyik lábbal fel lehet lépni a zsámolyra, padra, 30 sec) 

 

5. SZLALOM LABDAVEZETÉS egymástól 3 m-re letett 5 db zsámoly ill. bója között  

(oda- és visszafele is!) (3-6-9-12-15 m-en a zsámolyok ill. bóják)  

Fiúk: futsal labdával, lábbal. Lányok: kézilabdával, kézzel. 

 

6. TORNA talajszőnyegen 5 előírt tornaelem hibátlan bemutatása.  

(1. alapállásból, gurulóátfordulás előre 2× folyamatos végrehajtással;  

2. gurulóátfordulás hátra hajlított állásból guggolótámaszba;  

3. alapállás, rézsútos magastartás, törzsdöntéssel előre és lábemeléssel hátra lebegőálláson 

keresztül mérlegállás;  

4. terpeszülés, törzshajlítás előre bokaérintéssel, dőlés hátra tarkóállásba;  

5. guggolásból, kéztámasszal emelés zsugor fejállásba, ereszkedés guggolótámaszba.) 

 

7. évfolyam 
 

1. INGAFUTÁS a röplabda pálya vonalainak kézzel érintésével  

(vonalak: 6-12-18 m) 

 

2. HÚZÓDZKODÁS felső fogással függésből, minimum az állcsúcs vonaláig.  

(Állcsúcs eléri a fogás magasságát!) 

 

3. KÖTÉLHAJTÁS folyamatosan, páros lábon szökdelés közben  

(2 kísérlet! 30 sec) 

 

4. LABDAPASSZOLÁS FALRA röplabdával, mellső kétkezes dobással  

2,5 m-re kirakott tornapad v. zsámoly mögül  

(egyik lábbal fel lehet lépni a zsámolyra, padra, 30 sec) 

 

5. SZLALOM LABDAVEZETÉS egymástól 3 m-re letett 4 db bója között (oda- és visszafele 

is!) (3-6-9-12 m-en a zsámolyok)  

Fiúk: futsal labdával, lábbal. Lányok: kézilabdával vagy röplabdával kézzel. 

 

6. TORNA talajszőnyegen 5 előírt tornaelem hibátlan bemutatása.  

(1. alapállásból, gurulóátfordulás előre; 2. gurulóátfordulás hátra guggolásból  

guggolótámaszba; 3. hanyatt fekvésből emelkedés híd helyzetbe; 4. terpeszülés, törzshajlítás 

előre bokaérintéssel, dőlés hátra tarkóállásba; 5. szőnyegen folyamatos végrehajtással 

támaszugrások előre (nyúlugrás) 4-5× sorozatugrás) 



 

5. évfolyam 
 

1. INGAFUTÁS ZSÁMOLYÉRINTÉSSEL egymástól 15 m-re kitett zsámolyok érintése, 

folyamatos futás- és irányváltással időre. (4 hossz, azaz 4×15 m.) 

 

2. KÖTÉLHAJTÁS folyamatosan páros lábon szökdelés ill. duplázó szökdelés közben  

(2 kísérlet! Első hibáig max: 20) 

 

3. LABDAPASSZOLÁS FALRA röplabdával, mellső kétkezes dobással  

2,0 m-re kirakott tornapad vagy zsámoly mögül  

(egyik lábbal fel lehet lépni a zsámolyra, padra, 20 sec) 

 

4. LABDAVEZETÉS ZSÁMOLYKERÜLÉSSEL egymástól 15 m-re letett zsámoly 

megkerülése  

Fiúk: futsal labdával, lábbal. Lányok: röplabdával kézzel. 

 

5. TORNA talajszőnyegen 4 előírt tornaelem hibátlan bemutatása.  

1. alapállásból, gurulóátfordulás előre;  

2. gurulóátfordulás hátra guggolásból guggolótámaszba;  

3. talajszőnyegen 3-as sorozat támaszugrás előre  

(nyúlugrás 3× folyamatos végrehajtással.) 

4. terpeszülés, törzshajlítás előre bokaérintéssel, dőlés hátra hanyatt fekvésbe, emelkedés 

híd helyzetbe. 


