
1. Terhelésélettan tantárgy                72 óra/72 

óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

1.1. A tantárgy tanításának célja 

A terhelésélettan tantárgy tanításának célja megismertetni a tanulókat azokkal a 

módszerekkel, amelyek segítséget nyújtanak abban, hogy megállapítsák: egy 

emberi szervezet milyen fizikai állapotban van, illetve az edzés milyen hatást 

gyakorol a szervezetre. Felkészíteni a tanulókat a teljesítményfokozás 

módszereinek és eszközeinek alkalmazására. 

 

1.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A biológia-egészségtan tantárgyon belül: az emberi test, a szervezet 

anyagforgalma, az életműködések szabályozása, az immunrendszer és a bőr 

tematikai egységekhez kapcsolható, azokra építhető szakmai tartalmak. 

A testnevelés és sport tantárgyon belül: az egészségkultúra-prevenció tematikai 

egységhez kapcsolható, azokra építhető szakmai tartalmak.  

 

1.3. Témakörök 

 

1.3.1. A terhelés hatása a szervrendszerekre    36 óra/36 

óra 

 Az edzés hatása a mozgató szervrendszerre 

Az edzés hatása a szívre és a keringési rendszerre 

Az edzés hatása a légzés szervrendszerére 

Az edzés hatása a szabályozó szervrendszerre 

Az edzés hatása a kiválasztás szervrendszerére 

Az edzés hatása az emésztőrendszerre 

 Az edzés hatása az idegrendszerre 

 

1.3.2. Speciális terhelésélettani sajátosságok    18 óra/18 

óra 

 A fogyatékosság típusai, ismérvek 

 A fogyatékos emberek sportoltatása 

 Krónikus betegek testedzése, sportolása 

 A terhesség alatti sportolás sajátosságai 

 A különböző életkorok biológiai - terhelésélettani sajátosságai 

 

1.3.3. Teljesítményfokozás      18 óra/18 óra 

 A teljesítményfokozás elvei 

 A teljesítményfokozás módszerei és eszközei 

 A teljesítményfokozás megengedett módszerei, eszközei 

 A teljesítményfokozás tiltott módszerei, eszközei (dopping) 

 Az antidopping program fontosabb elemei 



 Fair play 

 

1.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Tanterem  

 

 

1.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

 

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás) 

 

Sorszám 
Alkalmazott oktatási  

módszer neve 

A tanulói tevékenység 

szervezeti kerete 

Alkalmazandó eszközök 

és felszerelések (SZVK 6. 

pont lebontása, 

pontosítása) 
egyéni csoport osztály 

1.1 magyarázat   x  

1.2. megbeszélés   x  

1.3. vita   x  

1.4. szemléltetés   x  

1.5. házi feladat x    

 

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 

 

Sor-

szám 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 

Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések (SZVK 

6. pont lebontása, 

pontosítása) 
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1. 
Információ feldolgozó 

tevékenységek 
    

1.1. 
Hallott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
x    

1.2. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
 x   

1.3. 
Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 
  x  

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 

tevékenységek, feladatok 
    

2.1. Írásos elemzések készítése x    

2.2. Tesztfeladat megoldása x    

2.3. 
Tapasztalatok utólagos ismertetése 

szóban 
  x  

 

 



1.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

 
 


