
 

Testnevelés tantárgy követelményrendszere 

9. évfolyam követelményei: 

kosárlabda:  

-átadások: labdavezetés irányváltoztatással 

-fektetett dobás futás közben átvett labdával 

- megállás, sarkazás, rövid, hosszú megindulás, fektetett dobás mindkét oldalra 

kézilabda: 

alapmozgás, labdavezetés, indulás, irányváltoztatás, megállás, labda fogása –egykezes felső átadás, 

kapura lövés felugrással, futásból, büntetődobás 

röplabda: 

- pattintó alkar- vagy kosárérintés,  magasívű feladás kosárérintéssel a háló melletti társnak 

- alsó- vagy felsőnyitás 

atlétika: 

térdelőrajt, célba és távolságra dobások hajító, lökő és vető mozdulattal, kislabdával, medicinlabdával 

vagy súlygolyóval, helyből és lendületszerzésből. 

korlát: 

alaplendület támaszban, felkarfüggésben, terpeszpedzés, kanyarlati leugrás 

gyűrű: 

- alaplendület, - terpeszugrás hátra- lebegő függés, - lefüggés - hátsó lefüggés 

szekrényugrás: 

- fiúk: keresztben (4-5 rész)  guggoló átugrás 

- lányok: hosszában (4-5 rész) felguggolás-leterpesztés, keresztben zsugorkanyarulati átugrás mindkét 

oldalra 

talaj: 

gurulóátfordulások előre. hátra, fejállás, tarkóállás, mérlegállás, lebegőállás, tigrisbukfenc 

gerenda: 

: felszállás, hintalépés, keringő járás, szökkenő hármaslépés, lábtartás csere, lebegő-, mérleg állás, 

fordulat, leugrás 

 

10. évfolyam 

kosárlabda: 

-átadások: pattintott, egykezes alsó átadások, labdavezetés irányváltoztatással, fektetett dobás futás 

közben átvett labdával, játék osztogatóval és két kosárral, elzárások, tempódobások 

kézilabda: 



alaphelyzet, alapmozgás, labdavezetés,  indulás- irányváltoztatás- megállás,  labda fogása –egykezes 

felső átadás,  kétkezes mellső-, alsó átadás, kapura lövés felugrással, futásból, büntetődobás 

röplabda: 

kosárérintés párokban, alkarérintés párokban, egyenes és átlós nyitások alsó, vagy felső nyitással 

atlétika: 

térdelőrajt, kislabdahajítás, súlylökés, súlygolyóval, helyből és lendületszerzésből, magasugrás 

választott technikával 

korlát: 

billenés lebegő felkartámaszban, alaplendület támaszban, felkarfüggésben, terpeszpedzés, kanyarlati 

leugrás 

gyűrű: 

vállátfordulás előre, függésben lendület előre, terpeszugrás hátra, hátsó mérleg –kísérletek 

szekrényugrás: 

-fiúk: hosszában (4-5 rész) terpeszátugrás, guggoló átugrás 

-lányok: hosszában (4-5 rész) felguggolás-leterpesztés, keresztben zsugorkanyarulati átugrás mindkét 

oldalra,  guggolóátugrás 

talaj: 

gurulóátfordulások előre. hátra, fejállás, tarkóállás, mérlegállás, tigrisbukfenc, kézállás, cigánykerék 

gerenda: 

érintőjárás, hintajárás, hármaslépés, -180 fokos fordulat  kétlábon állásban, guggolásban, különböző 

állások és testhelyzetek 

 

11. évfolyam 

kosárlabda: 

-labdavezetés-tempódobás,  páros lerohanás tempódobás,  büntetődobás, irányváltoztatás labdával, 

megállás, felugrások (megszerezni az ellenfél átadását, a lepattanó labdát stb.), átadások, kosárra 

dobások álló helyzetből, mozgásból cselezések labdával és anélkül 

kézilabda: 

Kapura lövés gyorsindítás után: saját védővonalról indulva átadás a félpályánál álló társnak, futás 

közben visszakapott labda vezetése után egykezes beugrásos kapura lövés. 3 kísérletből 1 eredményes 

kapura lövést kell végrehajtani, távolba dobás kézilabdával, tetszőleges lendület¬szerzéssel (3 kísérlet). 

röplabda: 

kosárérintés párokban és falra, alkarérintés párokban és falra, egyenes és átlós nyitások alsó, vagy felső 

nyitással, nyitásfogadás –feladás – leütés 

atlétika: 

térdelőrajt, kislabdahajítás, súlylökés, távolugrás, magasugrás 

 



korlát: 

felkarállás, billenés lebegő felkartámaszban, alaplendület támaszban, felkarfüggésben, terpeszpedzés, 

kanyarlati leugrás 

gyűrű: 

vállátfordulás előre, függésben lendület előre, terpeszugrás hátra, hátsó mérleg –kísérletek, összefüggő 

gyakorlat a 9. és a 10. évfolyamon tanult elemek felhasználásával 

szekrényugrás: 

kismacskaugrás (4-5 rész),  bukfenc előre (4-5 rész),  zsugorkanyarlati ugrás, guggolóátfordulás,  

nagymacskaugrás, guggolóátugrás 

talaj: 

gurulóátfordulások előre. hátra, fejállás, tarkóállás, mérlegállás, tigrisbukfenc, kézállás, cigánykerék, 

kézen átfordulás vagy fejen átfordulás 

gerenda: 

érintőjárás, hintajárás, hármaslépés, 180 fokos fordulat  kétlábon állásban, guggolásban, különböző 

állások és testhelyzetek, összefüggő gyakorlat a 9. és 10. évfolyamon tanult elemek felhasználásával 

 

12. évfolyam 

kosárlabda: 

Félpályáról indulva kétkezes mellső átadás a büntetővonal magasságában, az oldalvonalnál álló társnak, 

cselezés után befutás a kosár felé, a visszakapott labdával leütés nélkül fektetett dobás („C” elfutás). A 

gyakorlatot mindkét oldalra végre kell hajtani. A 3-3 kísérletből minimum 1 sikeres dobást végre kell 

hajtani. Büntetődobás egy vagy két kézzel. 10 kísérletből minimum 1 sikeres dobást kell végrehajtani. 

kézilabda: 

Kapura lövés gyorsindítás után: saját védővonalról indulva átadás a félpályánál álló társnak, futás 

közben visszakapott labda vezetése után egykezes beugrásos kapura lövés. 3 kísérletből 1 eredményes 

kapura lövést kell végrehajtani. Távolba dobás kézilabdával, tetszőleges lendület¬szerzéssel (3 kísérlet). 

Büntetődobások. 

röplabda: 

kosárérintés párokban és falra, alkarérintés párokban és falra, egyenes és átlós nyitások alsó, vagy felső 

nyitással, nyitásfogadás –feladás – leütés 

atlétika: 

térdelőrajt, kislabdahajítás, súlylökés, távolugrás, magasugrás 

korlát: 

önállóan összeállított összefüggő gyakorlatsor bemutatása a tanult elemek közül legalább 6 db 

felhasználásával 

gyűrű: 

önállóan összeállított összefüggő gyakorlatsor bemutatása a tanult elemek közül legalább 6 db 

felhasználásával 



 

szekrényugrás: 

Egy tanult támaszugrás bemutatása. Lányok 4 részes széltében, fiúk 5 részes hosszában felállított 

szekrényen. 

talajtorna: 

önállóan összeállított összefüggő gyakorlatsor bemutatása a tanult elemek közül legalább 6 db 

felhasználásával 

gerenda: 

önállóan összeállított összefüggő gyakorlatsor bemutatása a tanult elemek közül legalább 6 db 

felhasználásával 

 


