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1. BEVEZETÉS 

 

„Magyarország testnevelésügyének szekere lassan halad - 

előre. De halad. Hál’ Istennek. A régi, egyszerü tornarendszert 

egy jobb rendszer váltotta fel. Az ujabb irányzat uttörői, a 

fokozottabb kívánalmaknak megfelelően, máris egy még 

tökéletesebb rendszer kialakitásán fáradoznak.” 

(Kmetykó 1909) 

 

Az emberiség már az időszámításunk előtti negyedik évezredtől gyakorolja a tornát, 

ezért bátran kijelenthetjük, hogy a torna, illetve a gimnasztika minden sportág 

„gyökere”. A torna gyakorlatanyaga a kezdetektől számos átalakuláson, változáson 

ment keresztül. Kezdődött a különböző sportágak leválásával (lásd atlétika), majd 

folytatódott a gimnasztikától való megkülönböztetésével. Napjainkban a Nemzetközi 

Torna Szövetségben (a FIG-ben) a tornához fűződő rokon sportágak (RG, aerobik, 

trampolin) már önálló szakágként működnek (www.fig-gymnastics.com). A torna és a 

testnevelés „szekere”, tehát „lassan halad - előre. De halad.” 

 

A huszonegyedik század társadalmának tudatában a testnevelés és a torna még mindig 

szinonim fogalomként jelenik meg. Ez részben a már fentebb említett történetiségből 

fakad. Ezen túl azonban számos olyan fogalom társul az iskolai testnevelés 

tárgyköréhez, amelyekben szintén fellelhető a „torna” szó. Csak néhány példa: 

tornaterem, tornacsarnok, tornacipő, tornanadrág, tornatrikó… stb.  

 

A torna és a testnevelés címszavakra a Magyar Értelmező Kéziszótárban az alábbi 

meghatározásokat találjuk: 

Torna: „1. A sportnak, természetes mozgásokon alapuló, gyakorlatokból álló ága; 2. 

Testgyakorlás; 3. A középkorban ünnepélyeken látványosságnak rendezett párviadal, 

vagy hadijáték. Lovagi torna; 4. […] több csapat részvételével rövid idő alatt 

lebonyolított mérkőzéssorozat. […] Tornabemutató: csoportos tornagyakorlatoknak 

nyilvános, de nem versenyszerű bemutatása.”  
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 Tornázik: „tornagyakorlatokat végez, vagy a tornát sportként űzi; nagy ügyességgel 

akadályokat leküzdve valahova juttat.” 

Tornagyakorlat: „torna során végzett tervszerű izomfejlesztő mozgás.” 

Tornatanár: „nem hivatalos megnevezés, testnevelő” 

Testnevelés: „Az emberi test erejének ügyességének, ellenálló-képességének 

fejlesztése.” (Magyar Értelmező Kéziszótár 1975). 

 

Szakmailag precízebb megfogalmazást használ a Pedagógiai Lexikon: 

„A torna olyan sportág, amelynek mozgásrendszerét, gyakorlatanyagát négy 

nagycsoport alkotja: rendgyakorlatok, előkészítő gyakorlatok (gimnasztika), fő 

gyakorlatok (sporttorna vagy versenytorna), testnevelési játékok torna feladatokkal. 

Jellemzője, hogy különböző helyzetekben (támasz-, függő-, vegyes helyzetekben, 

szerekkel (kéziszerek), vagy anélkül, szereken (tornaszerek) végzett, sajátos rendszerbe 

foglalt gyakorlatok, amelyekkel szabályozott hatást lehet a test bármely részére 

kifejteni.”  

„A  testnevelés tág értelmezés szerint (testkultúra) az egyetemes kultúra része, 

amelyhez sajátos műveltségtartalommal (egészségkultúra, cselekvéskultúra stb.) és 

sajátos formáival (sport) kapcsolódik. Szűkebb pedagógiai értelmezés szerint tantárgy, 

amely rendelkezik a tantárgyakra jellemző jegyekkel (nevelési-oktatási célok, 

műveltségtartalom, követelményrendszer, módszerek, eszközök stb.)” (Pedagógiai 

Lexikon 1997, III. kötet). 

 

Disszertációm kiindulópontját ez utóbbi két meghatározás adja. A testnevelés, azon 

belül a torna ügyét szeretném előbbre vinni azáltal, hogy felhívom a figyelmet a két 

terület testkulturális értékeire, hatásaira. Elfogadom és hiszem azt az állítást, mely 

szerint a torna alapsportágnak, a testi nevelés egyik leghatásosabb eszközének 

tekinthető. Változatos, sokoldalú és az egész izomrendszert foglalkoztató gyakorlatai 

nemcsak esztétikai szempontból szépek és látványosak, hanem alkalmasak olyan 

erkölcsi és jellembeli tulajdonságok kifejlesztésére, mint például az akaraterő, a 

bátorság, az önfegyelem, a nehézségek leküzdése. Kitűnően összehangolt mozgások, az 

idegrendszer tökéletes összhangja, illetve magas fokú motorikus készségek nélkül 

elképzelhetetlen e sportág eredményes űzése. 
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Disszertációmban tehát a személyiségfejlesztés egyik speciális területével foglalkozom, 

ezáltal munkám neveléstudományi alapvetéseken nyugszik. Mivel kiemelt helyen 

kezelem a nevelési folyamatot, a nevelő hatásokat, ezért a probléma neveléselméleti 

jellegű. Határtudományként érintőlegesen foglalkozom pedagógiai-pszichológiai, 

pedagógiai-szociológiai, sportpedagógiai, valamint testnevelés-elméleti aspektusokkal 

is. 

 

 

 

 

 

 

. 
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2. IRODALMI ÁTTEKINTÉS 

 

Az irodalmi áttekintés során, deduktív módon a nevelésből indulok ki, rávilágítok a 

szomatikus nevelés történeti szerepére. Feltárom a testnevelés helyét és szerepét 

különböző európai országok oktatásában. Röviden áttekintem a tanulók kognitív, 

affektív és pszichomotoros képességeivel foglalkozó szakirodalmat. Megvizsgálom a 

tornatananyag tantervtörténetben játszott szerepét, különös tekintettel az 1978-tól 

napjainkig eltelt időszakban, így eljutok a torna sportág jellemvonásaihoz, 

hatásjellemzőihez. 

 

2.1 Neveléselméleti alapvetések 

 

A mindennapi életben, a neveléssel kapcsolatban arra a hatásra gondolunk, melyet a 

kiskorúra, a járatlanra, a tudatlanra gyakorol a felnőtt. Az avatott, a művelt, a tanult 

ember az, aki ilyen nevelésben részesült (Weszely 1932). 

 

A nevelés másokra kiható tevékenység, amelyben a nevelő az alany, aki valakit nevel, 

míg a nevelt a tárgy, akit valaki nevel. Így van ez még akkor is, ha az önnevelésre 

gondolunk. Ez a kettősség akkor is megvan, de egy személyben, azaz én hatok 

magamra. „A nevel testvérszava a növel, azaz nagyobbít, nőtet, gyarapít, fokoz.” (Imre 

1928). A nevelés tehát embernek emberre irányuló alakító tevékenysége. 

 

Nevelés: az egyén társadalmilag szükséges képességeinek intenzív fejlesztése (Gáspár 

1997). 

 

Nevelés: „az emberi erőforrásokat termelő folyamatok egyike. Az ember biológiai 

életképességének, antropológiai adottságainak, szociális életképességének, általános és 

speciális képességeinek, életvezetési és önfejlesztő képességeinek termelésében és 

újratermelésében a nevelés célirányossága, rendszeressége, szakszerűsége, 

szervezettsége és intenzitási foka alapján kitüntetett helyet foglal el.” (Pedagógiai 

Lexikon II. kötet 1997). 
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A nevelés lényege az értékközvetítés vagy értéktermelés, ahol az érték általában olyan 

produktum, amely kettős funkciót tölt be. Egyrészt hozzájárul a szűkebb és tágabb 

emberi közösségek fejlődéséhez, tehát rendelkezik egy határozott közösségfejlesztő 

funkcióval. Másrészt elősegíti az egyén fejlődését, azaz individuális fejlesztő funkciót 

is betölt. A tulajdonképpeni pedagógiai vagy nevelési érték az egyén konstruktív 

életvezetése (A modern nevelés elmélete 1997, Bábosik és Mezei 1994). „Konstruktív 

életvezetésen olyan életvitelt értünk, amely szociálisan értékes, de egyénileg is 

eredményes.” (Bábosik 1999). 

 

A nevelés az ember fejlesztésére vonatkozó intencionális tevékenység (Gombocz 

1997). 

 

A szomatikus nevelés terminus technicus, mint fogalom, - Nádori László tollából - 

először a „Fehér könyvben” jelent meg. A szomatikus nevelés megnevezéssel 

szélesíteni kívánta az ifjúság testnevelésének feladatait, hatókörét, valamint megtalálni 

a kapcsolatot más nevelési tartalmakkal. „A szomatikus nevelésnek nagy szerepe van 

az emberben rejlő adottságok lehető legteljesebb érvényre juttatásában, a képességek 

optimális kibontakoztatásában. Az új társadalmi, gazdasági feladatok és a megoldáshoz 

szükséges tulajdonságok kifejlesztésében a testkulturális aktivitásnak, célirányos 

készség- és képességfejlesztésnek, továbbá a szabadidő aktív eltöltésének különösen 

nagy a jelentősége.” (Nádori 1980). 

 

A testi értékek: az épség, egészség, erő, ügyeség, alkalmazkodóképesség és szépség, 

alapértékek (Weszely 1932). A társadalom fejlődése csak akkor valósulhat meg, ha az 

élet különböző oldalainak – egészségügy, oktatásügy, gazdaság, tudományok, stb. – 

építése azonos arányban történik. Az iskolarendszernek kulcsfontosságú szerepe van a 

felnövekvő generáció szokásainak, így testkulturális magatartásának kialakításában. 
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 2.2 A szomatikus nevelés rövid történeti áttekintése 

 

A nevelés az emberiség kialakulásával egyidős jelenség. A szerszámkészítő ember nem 

tudatosan ugyan, de a létfenntartásra és a munkára nevelte utódait. A társadalomban 

bekövetkező változásoknak köszönhetően a munka és a nevelés ősi egysége azonban 

megbomlott. A közösségben létrejövő függőségi viszonyok megváltoztatták a 

társadalmi gyakorlat egészét, mellyel kialakultak a tudatos nevelés előfeltételei. 

 

Az ókori birodalmak felnövekvő nemzedékeinek életében már jelentős szerepet játszott 

a – mai szóhasználattal élve – szomatikus nevelés (A magyar testnevelés és sport 

története 1990). A keleti birodalmakban a nevelés nem más, mint felkészítés az életre. 

A társadalmi osztályok különbözőségéből fakadóan ez jelentett értelmi és munkára 

nevelést egyaránt. A spártai államban a fő cél a katonai képzés, így a testi nevelés volt. 

A nevelési cél egyoldalúságával azonban elmaradottá vált a spártai kulturális élet. Ezzel 

szemben Athénban a „kalokagathia” eszményét követve az értelmi, az esztétikai és a 

testi nevelési dimenziókat a nevelés harmonikus egységében élték meg.  

 

E korban, szakmánk szempontjából kiemelkedő munkássággal rendelkezett 

Arisztotelész. Filozófiájának alapját a tevékenység, a cselekvés adta, így megalkotva az 

emberi tevékenység modelljét, amely a neveléselmélet történetében hosszú ideig 

meghatározó alapvetésnek számított. Az ókori éra tehát kiindulópontot biztosított a 

szomatikus nevelés kifejlődéséhez. 

 

A társadalmi változások és a nevelési felfogások asszociációját leginkább a római 

nevelés tükrözte. A római társadalom három nagy fejlődési korszakának megfelelően 

először a katonai, majd a szónoki és végül a hivatalnoki képzés került előtérbe. A római 

nép, jellemzően gyakorlatias gondolkodásával, szervezetten fogta össze a nevelés 

színtereit, így az értelmi, a politikai, az esztétikai, a testi, az erkölcsi, valamint a 

munkára nevelést. 

 

A feudalizmus időszaka a pedagógiai ráhatást társadalmi funkciók szerint osztotta 

egyházi, lovagi és világi nevelésre. A szomatikus nevelés ebben a korban ambivalens 
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 értelmezést nyert, hiszen a vallási tételekből kiindulva a test fejlesztése szükségtelen 

és elhanyagolható, míg a lovagi nevelésben fontos gyakorlati tényezőként került 

előtérbe. A hét lovagi próba alkalmával lovaglást, úszást, nyilazást, vívást, vadászatot, 

sakkozást és éneklést mutattak be. Annak ellenére, hogy az erőszakosság, 

dogmatizmus, a test és a lélek szétválasztása jellemezte e kor nevelési felfogását, a 

pedagógia tára számos (negatív és pozitív) példával bővült. 

 

A megújulás, felújítás korának testi nevelésében a játék mellett középpontba került az 

egészség. A humanista személetmód lényege az emberi lehetőségek kiaknázása volt. A 

reneszánsz ember a testi, értelmi, erkölcsi, esztétikai és munkára nevelés egységében 

bontakoztathatta ki képességeit. A testi nevelésben a testi erő, valamint az ügyesség 

fejlesztését tűzték ki elsődleges célul. 

 

A reformáció-ellenreformáció időszaka a nevelés szervezettségét, szabályozottságát 

hangsúlyozta, s ezt a Tanterv és iskolaügyi szabályzat, azaz a „Ratio studiorum et 

institutiones scholasticae” tartalmazta (Kis 2001). 

 

A polgári fejlődés kezdeti szakaszának kiemelkedő filozófusa és pedagógiai 

gondolkodója Johannes Amos Comenius volt, aki szerint a társadalom nevelés útján 

megváltoztatható. Nézetei a testi nevelés életmód-szemléletét tükrözték. „…Ahhoz 

azonban, hogy egészségünket és életerőnket megőrizzük, nem csupán mértékletes 

táplálkozásra van szükségünk,… Éppígy igen nagy szüksége van az emberi testnek 

mozgásra, tevékenységre, komoly gyakorlatokra, vagy játékokra egyaránt… De 

szüksége van a léleknek és testnek egyaránt arra is, hogy valamelyes pihenést iktassunk 

be…” (Comenius 1953). 

 

Apáczai Csere János a Magyar Enciklopédia megírásával természettudományos 

alapokra helyezve igyekezett a magyar társadalom polgári fejlődését szolgálni. 

Rendszerében nem kapott különösebb hangsúlyt a szomatikus nevelés. Jonh Locke a 

testi nevelést az életre való felkészítés részeként képzelte el. Felhívta a figyelmet az 

egészségre, a rendszeres alvásra, a táplálkozásra, valamint az edzettségre. „Egészséges 
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 lélek egészséges testben: ez rövid, de teljes foglalatja az ember földi boldogságának.” 

(Locke 1914). 

 

Jean-Jacques Rousseau gyermekközpontú pedagógiai felfogását áthatotta a testi nevelés 

fontossága. Filozófiai és pedagógiai nézeteit tekintve a szabadság, a természetesség, a 

gyermeki öntevékenység, valamint az aktivitás elve került előtérbe. Johann Heinrich 

Pestalozzi a társadalmi szükségszerűség mellett hangsúlyozta a testi nevelés tudatos 

voltát, mellyel a modern testnevelés-pedagógia szemléletének elvi alapjait fogalmazta 

meg. Ebben az időszakban Magyarországon Mária Terézia bevezette a Ratio 

Educationis-t, így meghozta az első olyan intézkedést, ami a magyar közoktatásügyet 

átfogóan rendezte. Johann Friedrich Herbart a nevelést oktatás-centrikusan közelítette 

meg. Vizsgálta az oktatási módszereket, valamint az oktatás folyamatát is (Kis 2001). 

 

A dualizmus időszakában Eötvös József népoktatási törvényjavaslatával „kiharcolta” a 

tankötelezettséget, valamint az oktatás ingyenességét. Így az 1868. évi XXXVIII. 

törvénycikk a polgári közoktatás alapjául szolgált. Sajnálatos módon, számos ellenzője 

akadt ennek a törekvésnek, amellyel megtört az egyenes vonalú fejlődés. Tanügyi 

kongresszusok, valamint számos törvénymódosítás, korszerűsítés ellenére sem alakult 

ki ebben egységes álláspont. 

 

Az 1900-as évek elején Nagy László kihangsúlyozta a testkulturális értékeket: „Ma már 

azt hiszem nem kielégítő jelszavak a testi nevelés számára: erő, épség, egészség. Ki kell 

ezeket egészítenünk uj ideálokkal: jellem, tornászat, szeretet, összetartás és munka.” 

(Nagy 1919). A szomatikus nevelés irányába tett erőfeszítései mellett megállapította, 

hogy az oktatás nemcsak eszköze, hanem célja is a nevelésnek. Rendszerében a 

gyermeki fejlődés és érdeklődés állt központi helyen.  

 

1925 fontos állomása volt Magyarország testnevelés és sport életének. Klebelsberg 

Kunó kultuszminiszter közreműködésével megnyitotta kapuit a Magyar Testnevelési 

Főiskola, ahol intézményes formában megindult a felsőoktatási szintű testnevelés és 

sport szakemberképzés. 1928-1930 között megvalósult a testkulturális ágak centrális 

politikai-gazdasági vezetésbe való integrálása és ezzel értékeinek torzulása. 
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A szomatikus nevelésről, mindezen hatások ellenére Fináczy Ernő a következőket 

gondolta: „A növendék megtanulja a nehéz helyzetekben való gyors feltalálás 

képességét, a rendesnél nagyobb erőkifejtést, az akadályok elhárítását és legyőzését. 

Mindezt elvégzi a testi nevelés körében a gyakorlás, mégpedig különösen a torna, 

illetőleg a sportgyakorlatok, a kézügyességi gyakorlatok” (Fináczy 1937). 

 

A II. világháború közeledtével a testkultúrában megindult a militarizálás. A 

világháborút követően sor került az iskolák államosítására, az egységes köznevelés 

kialakítására, valamint a tantervek továbbfejlesztésére. A tárgyi feltételek biztosítása 

mellett nagy gondot fordítottak a megfelelő személyi ellátottságra is. Az 1946-ban 

bevezetésre került tanterv biztosította az egységes művelődési alapot, ugyanakkor 

számos fogyatékossággal is bírt.  

 

„Testkulturális fejlődésünk nagy érdeme, hogy a sok gond és nem kevés hiba ellenére 

az 1948-1963 közötti években a szocialista testkultúra szilárd és relatív szilárdságú 

alapjainak lerakása megtörtént és a szocialista testkultúra kiteljesedéséhez 

megteremtődtek a lényegi feltételek.” (A magyar testnevelés és sport története 1989). 

Ezen időszakban dinamikus fejlődés zajlik a testnevelés és sport terén, de rengeteg az 

ellentmondás. Az 1960-as évek végén a gazdasági és életmódreform próbálkozásokkal 

együtt megjelentek az önköltséges gyermek úszó-, torna-, balett-, cselgáncs-, az 

asszonytorna és a férfikondicionáló sporttanfolyamok. A ’70-es években megindult a 

modern sportágak (szörf, aerobik, fallabda, szinkronúszás, testépítés, stb.) beáramlása, 

amely a kapitalizálódó sportpiac kialakulását hozta magával. A sportmozgalomban a 

sportberuházások nemzetközi méretekben ugrásszerűen megnőttek, 1973-ban 

megalakult az Országos Testnevelési és Sport Hivatal (OTSH, később Állami Ifjúsági 

és Sport Hivatal, ÁISH) (Magyarország a XX. században 1996-2000). 

 

Az 1960-70-es évek iskolai testnevelésének egyik legnagyobb problémája a személyi és 

tárgyi feltételek hiánya volt. Az 1978-ban kiadásra került nevelési és oktatási tervek 

máig kihatnak a közoktatásra, így a testnevelésre is. Az 1980-as évek társadalmi 

gyakorlatában elterjedtek a fogyasztói szokások, és ebből eredően számos kérdés 
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 vetődött fel a szükségletek és igények nevelése területén. „Létrejött a fiatal 

személyiség szükségleti szférájának torzulása, dehumanizálódása, így értékként 

kizárólag a fizikai tárgyak bukkannak fel a képzeletben és a vágyakban.” (Pataki 1982). 

Ezek a problémák először az iskolai életben csapódtak le. 

 

Az 1990-es évektől a nevelési felfogásunkat számos olyan tényező befolyásolta, mint 

például: 

• Átalakulási folyamatok Közép- és Kelet-Európában (átmenet az 

államszocializmusból a demokráciába, Szovjetunió felbomlása, új nemzetállamok 

létrejötte, háborúk, polgárháborúk, terrorizmus, értékrend-átalakulás, orientációs 

válság, fundamentalista irányzatok); 

• Az európai integráció előrehaladása; 

• Előrelépések az információs és kommunikációs társadalom felé; 

• Szociális struktúra problémáinak újjáéledése; 

• Globalizáció (természetben és gazdaságban) (Zrinszky 2002). 

A szomatikus téren ezek a tényezők különböző módon éreztették hatásukat.  Az ÁISH-

ból ismét Országos Sporthivatal (OSH), majd Országos Testnevelési és Sporthivatal 

(OTSH) lett. 1989. évi II. törvény beiktatásával a különböző egyletek, sportági 

szövetségek, szervezetek, ligák szervezeti és működési szabályzata rögzítette az 

önállóságot, alapítványokat hoztak létre a sport támogatásához. A gazdasági 

globalizáció által számos sportegyesület elvesztette háttérbázisát, megszüntetve a 

„ráfizetéses” szakosztályokat. 

 

A XX. század utolsó harmadában a különböző tudományágak jelentős mennyiségű új 

ismereteket tártak fel. Ezen ismeretek pedagógiába való integrálása lehetővé teszi a 

pedagógiai paradigmaváltást, ami elősegítheti a nevelés, a pedagógia válságának 

oldását. Ebben az időszakban a pedagógia empirikus, kísérleti kutatásai fokozatosan 

gyarapodtak, kialakult egyfajta kutatásmetodikai kultúra. Emellett megkezdődött az 

úgynevezett forrástudományok elméleteinek integrációja (Nagy 2000). 

 

A napjainkban fokozatosan bővülő információáradat olyan kritikus pontot ért el, amely 

teljes egészében nem ültethető át az iskolai oktatás-nevelés gyakorlatába, és amely 
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 szertefoszlathatja az egész életre megszerezhető tudás illúzióját. A munkaerőpiacon 

felértékelődött a gyakorlati felkészültség, így már nem elsődleges a vizsgákon, 

elméletben igazolt tudás. Az intézményektől a korábbiaknál nagyobb mértékben várják 

el, hogy aktív és konstruktív életvezetésre készítsenek fel. „A neveltség tartalmi 

elemzésében megkülönböztetett szempontként kell érvényesíteni a testre vonatkozó 

kritériumokat, azaz véleményünk szerint a nevelt ember többek között arról ismerhető 

meg, hogy sokoldalú és magabiztos a mozgásos cselekvésekben, jól ismeri és követi az 

egészséges élet szabályait, szükségletei vannak a rendszeres testedzésre és 

sporttevékenységre vonatkozóan stb. A neveltségnek ezeket az elemeit döntő módon az 

iskolai testnevelés révén sajátítja el a felnövekvő nemzedék…” (Gombocz 1999). 

 

Ahogy azt Pieron meghatározta: „a testnevelés tanításának kétféle megközelítése 

létezik. ’A fizikum nevelése’, amely elsősorban az iskolai testnevelés és 

egészségnevelés programjaiban jelenik meg hangsúlyozva az egészséget, a fittséget, 

melynek célja az állóképesség, az erő, valamint az ízületi mozgékonyság fejlesztése. 

’Nevelés a fizikum által’, amely összefüggésben áll az általános neveléssel megegyező 

célokat felállító tevékenységekkel, programokkal.” (Pieron 1999). 

 

„Az egészségnevelés egy olyan folyamatként definiálható, amelyben minden személy, 

vagy csoport megtanulja az egészség helyreállításának, fenntartásának, fejlesztésének 

módszerét.” (http://en.wikipedia.org). 

 

Hazánk Európai Unióhoz való csatlakozása az oktatásban, közoktatásban is éreztette 

hatását. Számos európai testnevelés és sportrendszer példaértékű. 

 

2.3 Európai kitekintés 

 

Az európai oktatás intézményi struktúráinak nemzetenkénti felépítése számos 

hasonlóságot és különbözőséget mutat. Magyarország, Dánia, Anglia, Finnország, 

Hollandia, Olaszország, Litvánia, Lengyelország és Norvégia oktatási rendszerében 
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 vizsgáltuk a testnevelés és a torna helyét és szerepét.1 Az európai oktatási rendszerek 

igen eltérő tagozódást mutatnak, de a testnevelés, a sport és az egészségmegőrzés célú 

nevelő tevékenység minden általunk vizsgált oktatási rendszerben megtalálható. 

 

A családban kialakított higiéniás szokások, valamint a gyermekkori játékok az oktatási 

intézményekbe kerüléssel rendszerezett, egyéni, illetve társas tevékenységgé 

formálódnak. Természetesen, ennek a folyamatnak alapköve a sportos, fizikai 

mozgásokkal tarkított játék. A megvizsgált oktatási rendszerek a sokoldalú nevelést 

célozzák meg, melyben helyet kap a testi nevelés, a sportolás és az egészségnevelés is. 

Ezzel együtt a nemzetközi felmérések azt mutatják, hogy a testnevelés és sport iskolai 

helyzete szakmailag nem kielégítő (Hardman 1995). 

 

„A testnevelés, gyakorlati jellegéből fakadóan  nem rendelkezik egyenlő státusszal a 

tantervben, hiszen az akadémiai hagyományok szerint is másodrendű. Ez az oktatási és 

munkaerőpiacon íratlan szabály, ahol a testnevelés, mint nem-szakmai, nem-produktív 

tantárgy jelenik meg.” (Hardman 2003). 

 

Az óvodákban elsősorban a személyi és tárgyi feltételek, valamint - a helyi igényeknek 

megfelelően - a pedagógusok határozzák meg az éves nevelőmunka tartalmát. Ez alól 

Anglia kivétel, ahol 2002-től az iskolás kor előtti nevelési terv szerint szervezik az 

óvodai oktató-nevelő tevékenységet. A hat fejlesztési terület közül ötödikként jelölik 

meg a fizikai fejlesztést, de időkorlátot egyik területhez sem rendelnek. Emellett a finn 

óvodák is közös fejlesztési tervvel rendelkeznek, azonban itt az integrált nevelés áll a 

fókuszban. Kulcsterületeket határoznak meg, melyek között az egészség-, a fizikai és a 

motoros fejlesztés is szerepet kap. 

 

Az angol általános iskolák első két szakaszának magtantárgyai az angol nyelv, a 

matematika, illetve a tudományok. Az alapozó tárgyak: az informatika és 

kommunikáció, a technológia, a történelem, a földrajz, a művészetek, a zene és nem 

utolsó sorban a testnevelés. A harmadik szakasz abban különbözik az elsőtől, hogy egy 

                                                 
1 Az adatgyűjtésre egy nemzetközi testnevelő tanárképző szervezet, az I3PE Network keretein belül 
megrendezett 2005. évi angliai Intenzív Programon, valamint egy négy hónapos olaszországi 
tanulmányúton került sor. 
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 idegen nyelv is bekerül az alapozó tárgyak közé. Ehhez képest a negyedik szakaszban 

már kötelező tantárgyakat jelöl a tanterv, így az angol nyelv, a matematika, a 

tudományok, a technológia, az informatika és kommunikáció, az idegen nyelv, 

valamint a testnevelés és a polgári nevelés, mely utóbbi a 2002-es újításoknak 

köszönhető. „Az angol iskolai testnevelés a XX. század első évtizedeitől fokozatosan 

átalakult a szigorúan tanár irányította tantárgyból a mai gyermekközpontú orientációig, 

így ma már a hangsúly a ’hogyan tanuljunk?’ kérdésen van. Emellett előtérbe került az 

egészséges életmódra nevelés, az egyéb műveltségi területekhez fűződő kapcsolat, 

illetve az osztályozás, értékelés kérdésköre.” (Donovan és mtsai 2006). Az angol 

alaptanterv (National Core Curriculum) alapvetően teljesítményközpontú, ezért gyakran 

használja a „tudják”, „ismerjék fel”, „nevezzék meg”, „legyenek képesek”, „írják le” 

stb. kulcsszavakat. A taxonomikusan felépített követelményrendszer teljesítéséhez 

megfelelő tanulói aktivitásra van szükség. 

 

A négy fejlesztési periódus („key stages”) tartalmát elemezve megállapíthatjuk, hogy az 

első két szakaszban az atlétika, tánc, labdajátékok, torna, szabadtéri játékok és úszás 

tananyagok feldolgozása valósul meg. Az úszás kivételével ugyanezek a tartalmak 

megjelennek a harmadik és negyedik fejlesztési időszakban is. A tornatananyag 

tekintetében az első szakasz végére a tanulók képesek ugrani, gurulni, futni, emelni, 

mászni, valamint ugrást követően gurulni és helyváltoztatás közben fordulni. A 

második szakaszban cél a gurulások, ugrások, lendületek, egyensúlyi gyakorlatok 

továbbfejlesztése különböző szerek felhasználásával, elemkapcsolatok előkészítése, 

valamint a sebesség, a helyzetváltoztatás, az irányok és az egyensúly kapcsolatának 

megértése. A harmadik szakaszban bonyolultabb akrobatikus, ritmikus gimnasztikai és 

gumiasztalugrás elemek kerülnek előtérbe, illetve a segítségadás, biztosítás 

módszerének ismertetése. Az utolsó szakaszban a tanulók megismerik a torna alapvető 

szabályait, valamint képessé válnak saját és társuk teljesítményének minősítésére 

(Physical Education in the National Curriculum 1992). 

 

A külföldi tanulmányút során megtekintett 12 éves tanulóknak tartott bemutató 

testnevelésóra tapasztalataiból kiindulva elmondhatom, hogy a hagyományos 

tornaszerek helyett az angol testnevelés tornatananyagában a talajtorna mellett a 
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 minitrampolin, a gumiasztal, valamint különböző táncos mozgásformákat részesítik 

előnyben. 

 

A holland általános iskolák - a magyar rendszerhez hasonlóan - műveltségi területek 

szerint szervezik az oktatást, melyek a következők:  

• érzékelő koordináció és testnevelés, 

• holland nyelv, 

• számtan és matematika, 

• angol nyelv, 

• természet- és társadalomtudományok, 

• aktív tevékenységek (művészet, kézművesség, zene, játékok), 

• a társadalmi- és gyakorlati élet készségei, 

• egészséges életmód. 

A holland iskolarendszer sajátossága, hogy a gyerekeknek csak tizenkét éves korig 

egységesek az intézmények és a követelmények (http://www.expatica.com). Ezt 

követően a különböző iskolatípusoknak megfelelően specializálódik a tanítandó 

tananyag. Ennek ellenére a 12-15 éves korosztály számára is egységes követelményeket 

igyekeztek meghatározni (Tantervek külföldön 1993).  A holland testnevelés négy fő 

területe: torna, labdajátékok, zenés mozgások, atlétika (http://www.coe.int). 

Érdekesség, hogy az iskolák maguk határozzák meg az egyes területekre fordítható 

óraszámot. Középiskolai szinten viszont konkrét tantárgyak szerint folyik az oktató-

nevelő munka, amelyben természetesen szerepet kap a testnevelés, így a torna is. 

 

A dán iskolarendszer, a népiskola és a gimnázium mellett egyéb iskolaformák széles 

spektrumát is magába foglalja (Tantervek külföldön 1993). A dán rendszer első 

felkészítő, előkészítő évében, az osztályközösség kialakítására fókuszálva, a fő cél a 

különböző képességű és különböző háttérrel rendelkező tanulók nevelése. A kilenc 

népiskolai évfolyam során továbbra is jellemző marad az egyéni képességekhez 

adaptált tanítás, természetesen a kötelező tantárgyak mentén. Az alapfokú oktatási 

intézmények számára íródott tevékenységközpontú curriculum a dán nyelvet, valamint 

a hittant követően a kötelező tantárgyak sorában harmadikként nevezi meg a 

testnevelést. Középfokon azonban csak az általános irányultságú iskolákban kötelező a 
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 testnevelés, a különböző „business” iskolák nem kötelezik diákjaikat a testnevelésre, 

sportra. Minden tantárgy, így a testnevelés esetében is három tantervi szint létezik. Egy 

rövid, törvényerejű tantárgyi célkitűzés, egy útmutató tanterv, amely tartalmazza az 

adott tantárgy tananyag-kiválasztásának és elrendezésének alapvető elveit, az 

osztályszintekre történő lebontást, valamint körülbelül 40-50 téma, illetve sportmozgás 

tanításának didaktikai felépítését, ajánlásként. 

 

Norvégiában a tíz éves kötelező iskolában eltöltött időt két fő részre osztják. A középső 

szakasz jellemzője az elméleti és gyakorlati jellegű tantárgyak kiválása. A 8-10. 

évfolyam, azaz az alapfokú középiskola legfőbb célja, hogy a tanulók eljussanak az 

elemző, kritikus gondolkodásig, valamint a munkatevékenység megszervezéséig, 

kivitelezéséig. A norvég közoktatásban lezajlott tartalmi megújulás új tantárgyi 

felépítettséget hozott létre. A testnevelés és a sport - az óraszámok tekintetében - 

ebben a struktúrában az ötödik helyen szerepel. A középiskola felsőbb szintjére 

korábban a nagyfokú választási lehetőség volt jellemző, amely mára, az újabb reformok 

bevezetésével, megszűnt. Ennek a szakasznak az alapvető célja, hogy széles műveltségi 

alapot biztosítva elkerülje a korai specializációt. A norvég testnevelés feladatai: 

• elősegíteni a tanulók fizikai, társadalmi és kulturális fejlődését; 

• olyan tapasztalatokat adni, melyek élményt nyújtanak és kifejlesztik az 

igényt más iskolai, munkahelyi és szabadidős testedzésre; 

• teljes körű tapasztalatot adni a diákoknak a testgyakorlás különböző 

formáiról, testük működéséről; 

• megőrizni a tanulók kreatív tevékenységek iránti készségét és kifejleszteni 

bennük az esztétikai érzéket; 

• megtanítani a diákoknak az emberi test felépítését és működését, feltárni 

az egészségmegőrző tevékenységek széles skáláját; 

• fejleszteni az együttműködést, önbizalmat, a mások iránti tiszteletet és 

megbecsülést, valamint a felelősségérzetet a természet és a környezet iránt 

(Tantervek külföldön 1993). 

Norvégiában az 1-3. osztály testnevelése az elemi mozgások, a játék, tánc és 

színjátszás, a túlélési és mentési gyakorlatok, valamint a testnevelés és egészség 

témaköröket öleli fel. A 4-6. és a 7-9. osztály főbb témái: az élet, játék és sport 
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 szabadban, a játék, tánc és színjátszás, a túlélési és mentési gyakorlatok, valamint a 

testnevelés és egészség. Ezek a témák is azt igazolják, hogy az egyes tantárgyak – 

köztük a testnevelés - tanmeneteinek szerkesztése az integrált oktatásnak megfelelő. A 

tanítás menetében tehát világossá válnak a kapcsolatok és az összefüggések a tantárgy 

különböző részei és a tantárgyak között. 

 

A norvég általános iskola 4-6. osztályában a tanulók megtanulnak néhány egyszerűbb 

tornagyakorlatot talajon és szőnyegen, valamint lovon, nyújtón, gyűrűn és korláton. A 

tananyagban szerepelnek még a labda, az ugrókötél és a karika gyakorlatok. A 7-9. 

osztályban ugyanezen elemeknek a továbbfejlesztése, nehezebb kivitelezése kerül 

terítékre (Tantervek külföldön 1993). 

 

A finn curriculum az első hat évfolyamon mind az egészségtant, mind a testnevelést az 

általános tantárgyak közé sorolja (http://www.edu.fi). A tantervi idő beosztásánál 

azonban a „művészetek és gyakorlati tevékenységek” kategóriában találhatók. Az 

alapfokú oktatás kilenc évében a testnevelésben megjelenő tartalmak a következők: 

• rendgyakorlatok, 

• torna, 

• labdajátékok, 

• tájékozódási futás, 

• téli sportok, 

• úszás. 

A torna tananyagot vizsgálva megállapíthatjuk, hogy a finn testnevelési tanterv jelentős 

szerepet (30%) szán a tornának. A tananyag felbontásban megkülönböztetik a 

gimnasztikát, a talajtornát, a szertornát, valamint a különböző táncokat (Liikunnan 

opetuksen Opas Peruskoulu / Tytöt 1986). A 7-9. évfolyamon a testnevelés önálló 

tárgyként jelenik meg, amelyben néhány tanóra erejéig az egészségnevelés is szerepet 

kap. A középiskola ismét a művészetek és készségtárgyak kategóriába sorolja - itt már 

külön óraszámmal - a testnevelést és az egészségtant. Nagyobb hangsúlyt kap az 

egészségtan, mivel három tanóra/hét gyakoriságú, míg a testnevelés csak egy-két 

tanóra/hét. 

 



 25

 Az olasz közoktatásban 2000. szeptembere jelentette a fordulópontot, amikor is olyan 

közoktatási törvény lépett életbe, amely az intézmények autonómiáját helyezi előtérbe. 

Ennek megfelelően az iskolák saját szervezeti egységet, oktatási struktúrát kialakítva 

működnek. A közös szál az úgynevezett „Indicazioni nazionali”, amely 

alapdokumentumként kezelendő. Az alapfokú intézmények első éve szorosan kötődik 

az óvodai tevékenységekhez. Jellemző, hogy az általános iskolák számára elsődlegesen 

meghatározott tantárgy a (katolikus) hittan. A sorban tizenkettedikként, utolsóként 

szerepel a testnevelés. A különböző típusú gimnáziumok (liceo) és szakközépiskolák 

(istituto tecnico) eltérő tanítási hagyományokkal rendelkeznek. Az olasz közoktatásra 

általánosan jellemző, hogy nem fektet nagy hangsúlyt a testnevelésre és sportra. 

 

A lengyel általános iskolák két időszakra, azaz első és második három évre különítik el 

a tanítási, tanulási tevékenységet. Az első fokozatban nincsenek konkrét tantárgyak, a 

második szakasz tantárgyai között viszont ott szerepel a testnevelés is. Érdekes és 

egyben tanulságos, hogy az első szakaszban: „…ajánlott a mindennapos testnevelés 

(fizikai aktivitás) az osztályteremben…” (Eurybase 2005). A középfokú oktatás első 

három tanévében nyolc irányvonalat jelöltek ki az oktatáspolitikusok. A széleskörű 

oktatásból nem hiányozhat az egészségnevelés sem. Ennek köszönhetően minden 

iskolatípusban, minden iskolafokon megjelenik a testnevelés és sport. 

 

A litván gyerekeknek az általános iskola első négy évében mind a nyolc tantárgyat 

ugyanaz a pedagógus tanítja. Az ötödik évfolyamtól a tantárgyak száma tizenhétre 

bővül, melyben a testnevelés is helyet kap. Ugyanezt a tantárgyi struktúrát követi a 

kilencedik és tizedik évfolyam is, amely azonban szerkezetileg elkülönül. A litván 

középiskolák alapelve, hogy tanulóik minimum tíz tantárgyat tanuljanak párhuzamosan, 

azonban a választást a tanulókra, illetve szüleikre bízzák. Itt is erőteljesen jellemző a 

szakosodás, a tanulmányok bizonyos irányultsága (http://www.euroeducation.net). 

 

A magyar iskolarendszerben a testnevelés és sport műveltségterületet a testnevelés, a 

gyógytestnevelés és gyógyúszás, az egészségtan tantárgyak, valamint a sportkörök és 

egyéb tehetséggondozó foglalkozások képviselik. Az iskolai testnevelés és sport 

mindhárom közoktatási szakaszt végigkísérő műveltségi terület, hiszen ez az a tartalom, 
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 amely „…speciális kognitív, affektív-emocionális és motoros tudást biztosít” (NAT 

2003). A magyar testnevelés torna tananyagának részletes vizsgálatát egy későbbi 

fejezetben tárgyaljuk 

 

„Európai tendencia, hogy a testnevelés nyitott más területek felé. Ebből fakad, hogy a 

testnevelés tantárgyban a mozgásos ismertek és a mozgásos ismeretekhez közvetlenül 

kapcsolódó (például: szabály és biztonsági) ismereteken túl megfogalmazódnak etikai, 

egészségügyi, edzéselméleti, fittségi, higiéniai ismeretek, hangsúlyozódik az 

együttműködési képesség.” (Gergely 2003). Az európai országokban általában ez a 

műveltségi terület, mint testnevelés és egészségnevelés tantárgy jelenik meg az iskola 

falai között. A magyar iskolákban kötelező a testnevelés, illetve annak valamilyen 

formája. Abban az esetben, ha a gyermek bármilyen ortopédiai vagy belgyógyászati 

betegségben szenved - lehet az krónikus, netán akut - gyógytestnevelés, illetve 

gyógyúszás tanórákon kell részt vennie.  

 

A korunkra jellemző magyarországi népegészségügyi adatok elszomorítóak. Ezek közül 

is a legmegrázóbbak a gyerekekre vonatkozó belgyógyászati és ortopédiai vizsgálatok 

eredményei. A könnyített és gyógytestnevelés, valamint a gyógyúszás a tanulók 

egészségi állapotának javítására szolgáló tanegységek. Ha egy adott tanítási napra 

levetítjük a tanulók tevékenységét, akkor bátran kijelenthetjük, hogy ezek a 

foglalkoztatási formák nem jelentenek, nem jelenthetnek szegregációt. Ez az a terület 

ugyanis, ahol csak egyéni fejlesztési és haladási ütemet követhet a szakember, így a 

testnevelő tanár, illetve a gyógytestnevelő tanár. A nap többi részét a tanuló 

kortársaival együtt tölti, ezért integrált nevelés-oktatásban részesül. 

 

A sportkörök az iskolai testnevelést kiegészítő tanítási alkalmak. A 2003-as közoktatási 

törvénymódosításnak köszönhetően minden oktatási intézménynek kötelező a 

mindennapos testnevelési foglalkozás lehetőségét biztosítani. Ezek a tanórán kívüli 

sportfoglalkozások a személyi és tárgyi feltételekhez igazodnak. Emellett a testnevelő 

feladata felmérni a tanulók igényeit. A gyakorlatban a sportkörök a diákolimpia 

kerületi, városi, megyei, területi, illetve országos versenyek felkészülési lehetőségei. 
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 Ezen felül alkalmat adnak a képességfejlesztő felzárkóztatásra és a tantárgyi 

„korrepetálásra” is (Hamar 2006). 

 

Összességében megállapíthatjuk, hogy az európai országokban a könnyített testnevelés, 

a gyógytestnevelés, valamint a gyógyúszás nem elterjedt foglalkozási formák (Gergely 

2000). Emellett a testnevelés és sport műveltség terület értékeit közvetítő magyar 

közoktatási struktúra a gyermekek érdekeit szolgálja. Sajnálatos azonban, hogy a 

iskoláknak nincs módja a testnevelés és sport minden egyes formájának 

megvalósítására. Gondolunk itt a magyar szakírók által már sokszor leírt személyi és 

tárgyi feltételek hiányára, valamint a financiális problémákra. A háttér problémák 

azonban nem csak hazánkat, hanem az általunk vizsgált valamennyi országot és azok 

közoktatását sújtják. 

 

Véleményünk szerint számos előnye és hátránya van a korai iskolakezdésnek. 

Pozitívuma lehet, hogy a tanulók korábban beleszoknak az iskolai gyakorlatba, annak 

ritmusát jobban felveszik, ezáltal előbb kerülnek szakszerű pedagógiai közegbe, mint 

más társaik. A jóképességű tanulók tehetsége így hamarabb nyerhet teret. Hátrányai 

között említhetjük, hogy felgyorsult életünkben tovább rövidül a kora gyermekkor, amit 

a családdal tölthet a gyermek. A korai iskolakezdés sikere az alapképességekben és 

készségekben rejlik, mivel a képességbeli korlátok, illetve az iskolaérettség nem 

megfelelő szintje kudarcokhoz vezethet. A gyermek által elszenvedett helyzetek 

kisebbrendűségi érzést idézhetnek elő, amellyel számos másodlagos magatartásbeli 

zavar jelentkezhet. Nem véletlen, hogy Angliában a szülők aggodalma fokozatosan nő a 

manapság oly elterjedt „bully”-k, azaz piszkálódások, apróbb viták, durvaságok miatt.  

 

Az iskolai testnevelés és sport európai, illetve magyarországi helyzetéhez kapcsolódva: 

„…azon reményünknek adunk hangot, hogy a testnevelésben bekövetkezett - s 

vélhetően még le nem zárult - tartalmi korszerűsítés segítséget nyújt ahhoz, hogy 

megforduljon az a kedvezőtlen tendencia, ami napjaink magyar társadalmának - 

elsősorban ifjúságának - egészségi és fizikai állapotát jellemzi!” (Hamar 1998a). A 

közeljövő legnagyobb feladata, hogy a magyar társadalmi szokások közül a sportot, a 

rekreációt, azaz a test nevelését magasabb igényszintre emeljük. Az európai országok 
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 jelentős részének testnevelés és sport iránti hozzáállása és beállítódása etalon lehetne 

hazánk számára (Hamar 2003). 

 

Konklúzió 

 

Az általunk vizsgált valamennyi európai ország oktatásában kisebb-nagyobb 

hangsúllyal, de megjelenik a testnevelés és sport, valamint a torna, mint értékhordozó 

és közvetítő közeg. A személyi, tárgyi és anyagi problémák azonban nemzetközi és 

nemzeti téren egyaránt megoldásra várnak, ugyanis: „azonnali és szükségszerű a 

testnevelés imidzsének minőségi növelése.” (Hardman 2003). 

 

A testnevelés adott rendszerben való elhelyezkedését, szerepét, jelentőségét a 

teljesítménymérés, értékelés, osztályozás metodikája is jelentősen befolyásolja. 

Teljesítménymérésen – általában – a különböző képességek komplex feltérképezését 

értjük. A következő alfejezetben a tanulók testnevelés iránti kognitív, affektív és 

pszichomotoros képességeivel foglalkozó irodalmakat tekintjük át. 

 

2.4 A tanulók testnevelés iránti kognitív, affektív és pszichomotoros képességi  

szintjeit áttekintő irodalom  

 

A Benjamin Bloom által kidolgozott követelmény-taxonómiában a kognitív, az 

affektív, valamint a pszichomotoros tanítás-tanulási egységek különülnek el. Ezek: 

• Kognitív: mentális képességek (ismeret); 

• Affektív: érzelmi fejlődés területe (attitűd); 

• Pszichomotoros: fizikai képességek (Karthwohl és mtsai 1973). 

 

„A cselekvésben, a pszichomotoros aktivitás színvonalában „benne rejlik” az affektív-

akarati és a kognitív megvalósulás színvonala is.” (Kis 1989). 

 

„A testnevelésben a nevelés hatékonyságát azzal mérhetjük, milyen mértékben felelnek 

meg az eredmények a kitűzött céloknak.” (Szivinszkij 1988). Vizsgálatunk ugyan 
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 mindhárom területre kiterjedt, de arányait tekintve a pszichomotoros képességeket 

hangsúlyozzuk. Ezért az irodalmi feldolgozás, a célok, valamint az eredmények, illetve 

azok megbeszélése során minden esetben a pszichomotoros szféra kerül első helyen 

kibontásra, majd az affektív és végül a kognitív teljesítményekről írunk. Tesszük 

mindezt azért, mert abból az alaptételből indulunk ki, mely szerint a testnevelés 

eszközeként alkalmazott testgyakorlatok, így a tornagyakorlatok is két fő funkcióval 

jellemezhetőek. Egyrészt rendelkeznek egy közvetlen funkcióval, amit a testgyakorlat 

(torna) saját sportági mozgásrendszerében betölt (bonyolult testhelyzetek felvétele, 

helyzetek különleges módon való változtatása). Másrészt a közvetett funkció, vagyis a 

testgyakorlatot végző személyben bekövetkező azon változások, amelyeket a közvetlen 

funkció megvalósulása kivált (Arday 1991). 

 

A pszichomotoros szférára vonatkozó irodalmak 

 

Arday László és Farmosi István az 1992/1993-as tanévben egy képességvizsgálatot 

végzett az Országos Testnevelési és Sporthivatal felkérésére. A vizsgálat a 

testmagasság és a testtömeg, valamint a koordinációs képességek mérésére terjedt ki. A 

vizsgált személyek a szlalomfutás, a szlalom-labdavezetés, a korlátozott futás, a 

ritmusváltásos futás, a reakciógyorsaság, az egyensúlyozás, valamint az egyensúlyozó 

járás tesztjét hajtották végre. A vizsgálati eredményekből készített faktoranalízis 

alapján a szerzők megállapították, hogy a koordinációs képességeket meghatározó 

faktorok közül a 9-10 éves korosztályban a ritmus és ritmusváltási képesség faktora a 

leghangsúlyosabb; a második a dinamikus egyensúlyozás; a harmadik a statikus 

egyensúlyozás; míg a negyedik a reakciógyorsaság (Arday és Farmosi 1992 és 1994, 

Arday 1992, Farmosi 1995). 

 

Barabás Anikó szerint: „A lányok a különböző fizikai teljesítménypróbákban 13 éves 

kor körül elérik a maximumot, s eredményeik ezen az értéken állandósulnak.” (Barabás 

1993). A Szerző úgy gondolja, hogy ezen eredményeket a tanulók biológiai érésében 

bekövetkező változásokkal, a hormonális egyensúly változásával, illetve a relatív 

súlynövekedéssel csak részben magyarázhatjuk. Vizsgálatai alapján leszögezi, hogy a 

fizikai teljesítő képességet befolyásoló tényezők között kiemelt jelentősége van az 
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 életmódot és életvitelt meghatározó településtípusnak, az iskolatípusnak, a fizikai 

aktivitásnak, s ezzel összefüggésben az iskolai testnevelés személyi és tárgyi 

feltételeinek (Barabás 1987, Barabás 1993). 

 

Hamar Pál 1996 és 1998 között végzett tantervi kísérletében 486 általános és 

középiskolás leánytanuló vett részt. Kutatásának lényegét egy, a Szerző által 

összeállított tantervi program beválásának vizsgálata adta. A tantervi program egy 

szeleteként a torna-specifikus motoros képességfejlesztést tűzte ki célul. A vizsgálati 

eredmények konklúziójaként a Szerző megállapította, hogy a tornajellegű 

mozgásformák tanítása a 8-10 éves leányok számára lehet adekvát. A felmérések azt 

mutatták, hogy a 15-17 éves leányoknak a tornaelemekkel teletűzdelt képzés nem 

megfelelő, hanem valamilyen más, például ritmikus gimnasztikai mozgások, vagy a 

manapság egyre népszerűbbé váló aerobik mozgásanyag tűnik célszerűnek. Hamar Pál 

meglátása szerint, a gyerekek az életkoruktól függetlenül, az iskolán kívül nem, vagy 

csak nagyon keveset sportolnak, így szerencsés lenne felülvizsgálni a tornatananyag 

elrendezésének addigi gyakorlatát (Hamar 1999, Hamar és mtsai 1999). 

 

Makszin Imre és Oláh Zsolt a 2000/2001-es tanévben 7-18 éves leánytanulókat vizsgált 

az EUROFIT tesztrendszerrel. A kilenc motoros próbából és antropometriai adatok 

felvételéből álló teszt-együttes a tanulók erő, gyorsasági és állóképességi mutatóit méri. 

Az általuk felmért 4848 leánytanuló hajlékonysági próbában nyújtott teljesítménye 15 

éves korig egyenletesen javuló tendenciát mutatott. Az alsó végtag dinamikus erejének 

mérésére, a helyből távolugrás tesztet alkalmazva a Szerzők megállapították, hogy a 

tanulók 15 éves korig fejlődnek egyenletesen. Az adataik által kirajzolódó görbe 

azonban az országos referenciaértékeket alulról simuló tendenciával követi. A kar és 

váll izomerő-állóképességét mérő „függés hajlított karral” teszt esetén 8 és 11 

másodperc közötti eredmények születtek, ugyanakkor az egyes életkorokat tekintve az 

általuk felmért tanulók hullámzóan teljesítettek. A Szerzők nehezen találnak 

magyarázatot a 8-tól 10 éves korig egyenletesen emelkedő, majd 13 éves korig 

csökkenő tendenciára. A 10x5 méteres ingafutás teszt eredményei azt mutatják, hogy 

14 éves korig fokozatosan javuló gyorsasági képességgel rendelkeznek a felmért 

leánytanulók, majd a 15. életévben egy visszaesés, teljesítményromlás érhető tetten. 



 31

 Ettől az életkortól viszont, 18 éves korig, újabb pozitív irányú fejlődés tapasztalható 

(Makszin és Oláh 2002 és 2003; EUROFIT 1993). 

 

Volver és munkatársai 11 és 14 éves pubertás lányokat vizsgáltak a nemi érés egyes 

szakaszaira vetítve. Azt találták, hogy az ingafutás, a helyből távolugrás, valamint a 

törzshajlítás előre tesztek eredményei összefüggésben állnak a nemi érés 

előrehaladtával. Az egyes érettségi fokok közötti különbséget legnagyobb mértékben az 

ízületi mozgékonyságot mérő tesztjük adta, majd ezt követően az alsó végtag 

dinamikus erejének tesztje, illetve az irányváltoztatással kombinált mozgásgyorsaság 

teszt bizonyult meghatározónak (Volver és mtsai 2000). 

 

A mozgásügyesség olyan komplex koordinációs képesség, amely egyfelől a 

teljesítmény egy jelentős képesség-összetevője, másfelől a tevékenység színvonalának 

és eredményességének a kifejezője egy konkrét feladatban (Istvánfi 2006). Cummins és 

munkatársai kutatásaik eredményeképpen azt találták, hogy a tanulók társas és érzelmi 

területen való tevékenységében jelentős szerepet játszanak a motoros képességek. A 

szegényes mozgáskoordináció kihat a tanulók kompetencia érzésére, az azonos 

teljesítményű csoportok között elérhető sikerekre, az iskolai teljesítményekre és a 

szabadidős tevékenységek kiválasztására (Cummins és mtsai 2005). 

 

Az affektív szférára vonatkozó irodalmak 

 

Takács Ferenc Az iskolai testnevelés szociológiai vizsgálata címmel végzett felmérést 

1985 és 1990 között, melynek részeként mélyinterjúk készítésével kérdezte a testnevelő 

tanárokat. Felmérése az alábbi témákra terjedt ki: 

• a kikérdezettek pályafutásának adatai; 

• testnevelésórák, tantárgy és tanterv; 

• diákok; 

• a diákok terhelése, iskolai sport; 

• létesítmények; 

• a megkérdezett jelenlegi helyzete és leterheltsége. 
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 A testnevelők véleménye szerint (is) a magyar tanulóifjúság fizikailag romló 

állapotban van, akaratilag (erkölcsileg) gyengülő tendenciát mutat. Minden életkorban 

és minden iskolatípusban egyértelműen a játékok, különösen labdajátékok kerültek a 

népszerűségi lista élére. A szerző megállapítja: „… egyre nagyobb lesz a fiatalok 

„pszichoszociális koratóriuma”, vagyis az az idő, amit az iskolában töltenek az 

általános iskolától az egyetemig. A gazdaság fejlődésével kitolódott ifjúsági időszak 

kultúráját vitathatatlanul az iskola határozza meg, így a testkultúrát is. 

Megengedhetetlen mulasztás lenne a testnevelői szakma (hivatás!) művelőitől, ha 

süketen és vakon elmennének ezen kihívás mellett és gondolati restségből, valamint 

felelőtlen lustaságból évszázadnyi viszonyokat konzerváló módszereket, állítólagos 

„hagyományokat”, jónak vélt szakmai fogásokat őriznének a jövő évezredének.” 

(Takács 1991). 

 

Az „életmód szociológiában”, az életmódnak négy, analitikusan elkülöníthető 

összetevőjét különböztetik meg, amelyek a következők: 1. anyagi és tárgyi feltételek, 2. 

tevékenységszféra, 3. az emberi kapcsolatok rendszere, 4. az értékek világa (Takács 

1989). A tevékenységszféra alkategóriáinak meghatározására több kísérlet is történt. 

Falus például három fő tevékenység-csoportról tesz említést: a társadalmilag kötött 

időről (fő és egyéb foglalkozás, háztartás, közlekedés stb.), az élettani szükségletekről 

(alvás, pihenés, személyi ellátás) és a szabadidőről (olvasás, társas tevékenység, 

kirándulás, stb.) (Bevezetés a pedagógiai kutatás módszereibe 1993). Biróné Nagy Edit 

viszont a legalapvetőbb testkulturális szokások (tisztálkodás, táplálkozás, munka és 

pihenés stb.) mellett a tevékenységszféra egy másik igen fontos részterületét, a 

mozgásos magatartást, vagy más néven a mozgásos aktivitást vonja figyelmünk 

középpontjába (Biróné 1993). 

 

A sporthoz, mozgásos aktivitáshoz való érzelmi viszonyulást - a sportszociológiában 

elterjedt - időmérleg vizsgálatok is kellően kimutatják. Földesiné Szabó Gyöngyi egy 

nemzetközi vizsgálat során azt találta, hogy tizenegy ország közül egyedül a volt 

Szovjetunióban foglalkoztak az emberek a valódi szükségletüknek megfelelő 

időterjedelemben sporttal, mozgással. Rajtuk kívül minden más állam „alulteljesített”, 

így Magyarország az utolsó előtti helyen zárt. Az 1970-es évek második felében, 
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 hazánkban a sporttevékenységet végzők százalékos aránya 2,3 százalék, az 

időmennyiség napi átlaga 1,5 perc volt (Földesiné 1980). 

 

Hamar Pál 1996-os tantervi kísérletének részeként heti időmérleg vizsgálatot végzett 8 

és 15 éves leányok körében. Megállapította, hogy az általa felmért populációba (n=478) 

tartozó lányok „aktív” idejük 7,1 százalékát fordították testedzésre, ez naponta 63 

percet jelent. Ebből az időből heti 40 percet szánnak tornára. A két életkor 

összehasonlításában a Szerző azt tapasztalta, hogy a 8 éves lányok napi 73 percet, míg a 

15 éves lányok napi 54 percet foglalkoznak mozgásos aktivitással. Egy nyolc éves lány 

átlagban heti 26 percet, míg egy 15 éves lány átlagban heti 54,5 percet tölt tornával 

(Hamar 1997). 

 

Bakonyi Ferenc 1986-ban közreadott munkájában életkori és nemi sajátosságokat 

vizsgált 12 és 17 éves korú fiatalok sporttal kapcsolatos szemléletében. A Szerző 

eredményeivel rámutatott, hogy a vizsgált személyeinek (n=3274) többsége a harmadik 

helyre sorolta az olimpiai bajnoki cím megszerzését, mint életcélt. A felmérésben részt 

vevő tanulók 97,09 százaléka nagyon értékesnek, illetve értékesnek tartotta a sportot. A 

fiatalok elsősorban az egészségre és a kondícióra gyakorolt kedvező hatást értékelik, de 

jelentős hányaduk tartja értékesnek a pszichikai hatásait is. A sporttal szemben azt 

kifogásolták, hogy elvon a tanulástól és elveszi a szabadidőt. A tanulók 91,69 százaléka 

nagyon szereti, vagy szereti a sportot, így tehát érzelmi viszonyulásuk a sport irányába 

pozitívnak ítélhető. Több mint 40 százalékuk csak sporttal töltené legszívesebben a 

szabadidejét. A Szerző azt állapította meg, hogy a fiúk jobban szeretik a sportot és 

szórakoztatóbbnak tartják a sportot, mint a leányok. A leányok kevésbé élsport-

beállítottságúak, mint a fiúk, viszont az előbbiek többre becsülik a sportnak az 

egészségre és pszichikumra gyakorolt kedvező hatását. A fiúk mindennapi életében 

nagyobb szerepet játszik a sport, mint a leányokéban (Bakonyi 1986). 

 

Tannehill és Zakrajsek általános és középiskolás tanulók testnevelés iránti hozzáállását 

beállítódását vizsgálva megállapították, hogy a győzelem, a siker, a jó teljesítmény, a 

befogadottság érzése, a csapatmunka, valamint a jókedv a meghatározó faktorok a 

tanulók pozitív attitűdjében (Tanehill és Zakrajsek 1993). Carlson vizsgálati 
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 eredményei szerint a testnevelés iránti attitűdöt jelentősen meghatározza az adott 

kultúra, a szűkebb és tágabb környezet, valamint az iskola (Carlson 1994). 

 

Margaret King 1994-ben végzett felmérése konklúziójaként fogalmazta meg, hogy a 7-

9. osztályos tanulók esetében a fiatalabb leányok hozzáállása pozitívabb a testnevelés 

felé, mint fiú társaik. Az életkor előrehaladtával azonban ez a trend megváltozik (King 

1994). 

 

Batta Klára a kelet-magyarországi régióban végzett felmérést a testnevelés és azon 

belül a torna népszerűségének kimutatására. 1637 általános iskolai tanuló töltötte ki a 

kérdőívet, amely a következő eredményeket hozta: 

• több mint 400 tanuló választotta első helyen a testnevelést a tantárgyak közül; 

• több mint 300 tanuló választotta első helyen a testnevelőt a tanárok rangsorában; 

• a testneveléshez és a testnevelő tanárokhoz való érzelmi viszonyulás között szoros 

az összefüggés, de a nyolcadik osztályban már nem „azonosítják” a testnevelést és a 

testnevelő tanárt; 

• a leányok a testnevelést és a testnevelőt is egy helyezéssel hátrébb sorolták, mint a 

fiúk. 

A tornára vonatkozó kérdések eredményei: 

• a tanulók a testnevelési órán megjelenő tornagyakorlatokat, tornaszereket 

kategorizálták aszerint, hogy milyen gyakran szoktak gyakorolni, így a tanulók 58 

százaléka ritkán talajozik, 72 százaléka ritkán ugrik szekrényt, 48 százaléka 

egyáltalán nem gyakorol gerendán, illetve gyűrűn. 

• A tornasport űzésének igénye az alábbiak szerint alakult: a felmérésben résztvevők 

43,48 százaléka többet tornázna az előzőekben leírtaknál. 

• A legnépszerűbb tornaszer a talaj, majd ezt követi a szekrényugrás, és végül a 

gerenda, illetve a gyűrű. A Szerző valószínűnek tartja, hogy ez a kedveltségi lista a 

tornaszerek használatának gyakoriságától függ. 

• A tanulók 92 százaléka írta, hogy a torna megjelenik, mint sportág a 

testnevelésórán; 

• A torna a 3. helyre került a sportágak rangsorában, a leányok nagyobb arányban 

jelölték első, második, illetve harmadik helyen, mint a fiúk (Batta 2002). 
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Tizenöt magyarországi általános és középiskolában végzett kérdőíves felmérést Hamar 

Pál a 2003/2004-es tanév második felében. A Szerző arra volt kíváncsi, hogy a 10-15 

éves leánytanulók és családjaik mindennapi életében milyen helyet és szerepet kap a 

rendszeres testedzés. Az alábbi következtetésekre jutott: fokozatosan háttérbe szorul a 

versenyszerű sportolás, a testedzés a kikapcsolódás részévé válik; sajnálatos módon 

csupán egy viszonylag szűk társadalmi réteg érzi szükségét a sportolásnak. A felmérés 

eredménye azt mutatta, hogy a szülők a sportolási szokásaikkal ugyan nem mutatnak jó 

példát, ennek ellenére gyermekeiket sportolásra ösztönzik. A családban kialakult 

sportszerető légkör tehát fontos tényező a mozgásos aktivitás szokásrendszerré 

alakításában (Hamar 2005). 

 

Török általános iskolás gyerekek körében végzett kutatás eredménye szerint a gyerekek 

testnevelés iránti hozzáállása, beállítódása szignifikáns összefüggésben áll a 

testnevelési osztályzataikkal (Kocak és Humeric 2006). Ugyanakkor számos tanulmány 

támasztja alá, hogy az életkor előrehaladtával fokozatosan csökken a részvétel és az 

érdeklődés a fizikai aktivitás iránt (Van Wersch, Trew és Turner 1992). 

 

A sportpszichológiában az érzelmi tényezők vizsgálatához szorosan kötődik a 

motiváció kérdésköre. A motiváció globális kifejezés, sokoldalú befolyásolást 

tartalmaz. „Kifejez belső, személyiségi vonásokat és külső hatásokat vagy 

következményeket, amelyek a motivált viselkedést szabályozzák.” (Nagykáldi 1998). 

„… a tanulók tantárgy iránti beállítódása, tanulási motivációjuk kialakítása és 

megszilárdítása a pedagógiai munka egyik legfontosabb feladatát és egyben 

értékmérőjét képezi.” (Rétsági 2004). 

 

A motivációnak megszámlálhatatlan irodalma van a pszichológiában, kutatásunkban 

azonban csak érintőlegesen foglalkozunk ezzel a témával, és azt is csak a tornatananyag 

szemszögéből tesszük. 

 

A 2001/2002-es tanévben 11-13 éves fiútanulók érzelmi-akarati tulajdonságát 

vizsgáltuk 15 év távlatából. Eredményeink azt mutatták, hogy a fiútanulók 
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 tornatananyag iránti hozzáállása, beállítódása a mintegy 15 évvel korábbi, s akkor sem 

túlságosan kedvező szinthez képest is romlott (Leibinger és Hamar 2004). 

 

A kognitív szférára vonatkozó irodalmak 

 

A kognitív képesség kutatása is széles háttér irodalommal rendelkezik. Témánk 

szempontjából azonban csak a motóriumhoz szorosan kapcsolódóak adekvátak. 

 

Egy hatásos testnevelés tanmenet mind a kognitív, mind az affektív képességeket 

fejlesztő, szinten tartó eszköz lehet (Shen, B., Chen, A. 2007). A testnevelés és sport 

értékét és eredményességét vizsgálva Bailey megállapította, hogy a gyermekek fizikai, 

életmódbeli, érzelmi, társadalmi és kognitív területeken tapasztalható fejlődéséhez ezek 

a kulturterületek potenciálisan hozzájárulnak (Bailey 2006). A teniszezők, röplabdázók 

és golfozók körében végzett vizsgálat bebizonyította, hogy a testnevelő tanárok, illetve 

az edzők feladata a kognitív képességek fejlesztése, amely nem csak a teljesítményt 

fokozza, hanem további nevelő célok elérését teszi lehetővé (Glore 1981). 

 

Hamar Pál 1986 és 1989 között végzett felmérést általános iskolás fiúk körében. 

Tantervi kísérletének részeként összeállított egy, az iskolai tornatananyag ismereti 

szintjére vonatkozó kérdőívet. Vizsgálati eredményei alapján a Szerző leszögezte, hogy 

az általa kidolgozott racionalizált torna program elsajátítási folyamatában a kognitív 

dimenzió erőteljesebben jut szerephez, míg a hagyományos tananyag-feldolgozás a 

kognitív szférát kevésbé veszi igénybe (Hamar 1990). 

 

2.5 A leánytorna tananyag tantervtörténeti áttekintése 

 

„Végigtekintve a leányok iskolai testnevelésének, s így a leány (női) torna iskolai 

testnevelésben elfoglalt helyének történetén, négy tantervtörténeti korszakot 

különíthetünk el. Az első korszak a XIX. század 80-as éveitől az I. világháború végéig, 

1918-ig, a Bély Mihály és  Kmetykó János nevével fémjelzett testnevelési tantervek 

megjelenéséig terjed. A második periódus a Horthy korszakon, s a II. világháborún 

keresztül 1950-ig, az egyházi iskolák törvénytelen államosításáig tart. A harmadik 
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 szakaszt az 1952. évi „tanterv család” vezeti be, s az 1978-as, sokszor átdolgozott 

nevelési és oktatási tervek zárják. [...] Az 1990-től napjainkig terjedő peridust a 

tantervtörténet negyedik időszakaként kezelhetjük.” (Bejek és Hamar 1997). 

 

A tantervek leánytorna tananyagának történeti vizsgálata az 1880-as évektől kezdhető 

el, mivel ezt megelőzően a leányok nevelése, oktatása során nem foglalkoztak 

testgyakorlással. Az 1885-ös tantervi dokumentum tartalmaz először leány 

„testnevelést”, pontosabban tornázást (Az állami felsőbb leányiskolák szervezete 1885). 

Ebben az időszakban a gimnasztikázás, valamint a rendgyakorlatok kerültek előtérbe, 

ugyanakkor már előfordult a gyűrűn hintázás, valamint a „szaladás” ugrószekrényen. 

Az 1900-es évek első felében kiemelkedő szakmai munkát végzett Bély Mihály és 

Kmetykó János. Nevükhöz fűződik az 1917-es „A polgári fiú- és leányiskolák 

testnevelésének új tanterve” és az 1918-as „Az elemi iskolai testnevelés tanterve és 

utasítása” megjelenése (Bély és Kmetykó 1917, 1918). Újszerű tananyagstruktúrával 

dolgoztak, mely szerint a „tanidőt” nevelő tornagyakorlatokra, nevelő játékokra, nevelő 

atlétikai és egyéb testedző gyakorlatokra, valamint a mindennapi életre előkészítő 

gyakorlatokra osztották. Az elemi iskolák számára készült dokumentumot 

továbbfejlesztették, így módszertani utasításokkal is ellátták. 1918-ban egy másik 

tanterv is napvilágot látott, így a leánygimnáziumok sem maradtak oktatási terv nélkül 

(Leánygimnázium tanítási terve 1918). Itt tizenhetedik tantárgyként szerepelt a 

testgyakorlás. Számos olyan mozgást tartalmazott, amelyek - a mai szóhasználattal 

élve – a támaszok, a függések és az átfordulások közé sorolandók. 

 

Az 1925-27-es tantervek újabb lendületet adtak az iskolai testnevelésnek, egyben a 

tornának is. Az elemi népiskolák számára íródott tanterv szerkezeti felépítése hármas 

tagozódást mutat, így különleges hatású, általános hatású, valamint gyakorlati életre 

előkészítő és munkára nevelő gyakorlatokat különböztet meg (Tanterv az elemi 

népiskola számára 1925). Az első csoport a mai gimnasztikának felel meg, míg a 

második csoport többnyire szertorna elemeket tartalmaz. Az ugyanebben az évben 

készült másik tantervi dokumentumot a tanítóképző intézetek használták, ez volt az első 

felsőoktatás számára készült tanterv (Tanterv és utasítás a m. kir. Állami Tanító és 

Tanítóképző Intézetek számára 1925). 1926-ban került kiadásra a polgári leányiskolák, 
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 valamint a középiskolák új tanterve (A polgári leányiskola tanítási terve 1926, Tanterv 

középiskolák számára 1926). A polgári leányiskolák dokumentuma - először a 

testnevelési tantervtörténetben - külön fejezetként jeleníti meg a szertornát. A 

középiskolai tanterv tananyagát tekintve megegyező a korábbiakkal, ám a gyakorlatok 

elnevezéseivel a mai dokumentumokban újra találkozhatunk, így megjelentek a 

támaszgyakorlatok, a függésgyakorlatok, az ugrások és az egyensúlygyakorlatok.  

 

A tantervekben gazdag éveket követően 1937-ben Király Dezső testnevelő 

munkásságát kell kiemelnünk. Nem tantervet írt, hanem a testnevelői munkát segítő 

összegzést, úgynevezett módszertani útmutatót készített (Király 1937). Alapvetően a 

rendgyakorlatokra helyezi a hangsúlyt, majd a lányok és fiúk tananyagát együtt 

tárgyalja külön jelezve, hogy az adott gyakorlat mely nemnek, mely osztályfokon 

ajánlott. Ugyanebben az évben került kiadásra egy tanterv a polgári leányiskolák 

számára, ami azonban a szertorna szempontjából visszalépést jelentett, hiszen itt nem 

szerepel külön fejezetben. Az 1938-ban megjelent tanterv a gimnáziumokban és 

leánygimnáziumokban folyó oktató-nevelő munkát segítette (Tanterv a gimnázium és 

leánygimnázium számára 1938). Ez az első tanterv, ahol a testgyakorlás helyett a 

testnevelés elnevezés szerepel. A második világháborúba való belépésünk évében, 

1941-ben a nyolcosztályos népiskolák gazdagodtak egy tantervi dokumentummal, 

amely viszont militáns jelleget kapott (Tanterv és útmutatások a nyolcosztályos 

népiskola számára 1941). A világháború után, 1946-ban látott napvilágot az általános 

iskolák számára íródott tanterv. Tizenkettedik tantárgyként tartalmazta a testnevelést.  

Jelentős előrelépés, hogy a fiúk és leányok tananyagát külön határozza meg. A torna 

tanításába sorolja a játékos utánzó mozgásokat (például: rákjárás, kutyafutás… stb.), 

ezenkívül talajtornát és szertorna tananyagot (például: egyensúlygyakorlatokat, 

támaszugrásokat, függés- és támaszgyakorlatokat) határoz meg (Tanterv az általános 

iskola számára 1946). 

 

Az 1950-es években egy sajátos fejlődési folyamat eredményeképpen létrejött az 

úgynevezett szocialista iskolatípus. 1952-ben került kiadásra egy tanterv-család, amely 

a tantervi tananyagot mozgásfajtánkénti felosztásban tárgyalta. Sajnálatos azonban, 

hogy az atlétika és torna ugrásai még mindig együtt szerepelnek, sőt szakmailag az is 
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 zavaró, hogy a különböző szerekről való leugrás is ebbe a kategóriába került 

(Testnevelés a középiskolában 1952). 

 

A tantervtörténet során a következő állomás a követelmények tantervbe iktatása, 

amelyre 1958-ban került sor. A torna szempontjából előrelépésként könyvelhetjük el, 

hogy az atlétikai ugrásoktól immár elkülönítve állnak a tananyagban a szerugrások, 

illetve először találhatunk felemáskorláttal kiegészített tornatananyagot (Kísérleti 

testnevelési tanterv középiskolák I-IV. osztálya számára 1958). Az 1962-es tanterv 

nagy pozitívuma, hogy elemkapcsolatokat és összefüggő gyakorlatokat ír elő. 

Negatívuma viszont, hogy kikerül a felemáskorlát tananyaga, amely a későbbiek során 

is elhanyagolt része lesz az iskolai tornatanításnak. Ennek vélhető oka a financiális 

feltételek hiányára vezethető vissza (Tanterv és utasítás az általános iskolák számára 

1962). Az 1965-ös gimnáziumok által használt oktatási dokumentum művészi torna, 

talajtorna, gerenda, felemáskorlát, gyűrű és támaszugrások egységeire osztotta a 

leánytornát (Tanterv és utasítás gimnáziumok számára 1965). Ezt követően 1970-ben 

kerül sor egy újabb tantervcsalád kiadására, számos szakmai hiányosságot felmutatva 

(Tanterv és utasítás általános iskolák számára 1970, Tanterv és utasítás középiskolák 

számára 1970). Kikerült a tananyagkínálatból a felemáskorlát, háttérbe szorult a 

gerenda. Jó néhány támasz-, ugrás- és függésgyakorlat a játékok közé sorolódott. 

 

Tornatanítás a magyar általános iskolákban 1978-tól napjainkig 

 

Az elmúlt 25 év tantervi változásai olyan éles fordulatot jelentenek, amelyre a magyar 

pedagógus társadalom nem volt felkészítve. A reform azt eredményezte, hogy a régi, 

ámbár jól bevált módszertani, szakmai fogásokat nem „örökítették át” a tantervkészítők 

(Hamar és mtsai 2003, Hamar és mtsai 2006). A probléma továbbgyűrűzését a 

négyévente lezajló oktatáspolitikai irányváltás is táplálja. Abban teljes mértékben 

egyetértek a szakemberekkel, hogy paradigmaváltásra szükség van, de a tapasztalat azt 

mutatja, hogy a tantervkészítés területén az állandóságra kell törekedni. Ezt erősíti meg 

Hamar Pál is: 

„A változtatás igényével szemben viszont ott áll a (testnevelő) tanárok kétségkívül 

jogos elvárása, hogy fejeződjön be a rendszerváltás óta tartó, politikai vitáktól sem 
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 mentes tantervelméleti vita. A tanterveket jellemezze végre az állandóság, az iskolai 

gyakorlat pedig a tantervfejlesztés legfontosabb színtere s ne gyakorlótere legyen!” 

(Hamar 2001). 

 

A közoktatási változásokkal kapcsolatosan Vágó Irén megjegyzi: 

„A tanulásszervezés hagyományos módjainak (évfolyam, osztály, tantárgyi tanóra) 

csakúgy, mint az oktatás tradicionális módszereinek (mint például frontális 

osztálymunka, házi feladat) megkérdőjelezése, a nyitott iskola mozgalom, a tanulás 

informatizálása jelentősebb változásokat indíthat el a közoktatásban, mint a központi 

tantervek módosítása.” (Vágó 2003). 

 

A tantervelméleti dokumentumok fejlődése mindig az adott kor társadalmi, politikai 

szemléletét tükrözi, interakciós kapcsolatban áll a társadalom által képviselt kultúr-

környezettel (Leibinger és mtsai 2005). Az oktatás tartalmával kapcsolatos igények a 

társadalom dinamizmusával együtt változnak, amint azt Hamar Pál és Szomoru Elena 

írta: „Az oktatás tartalma tehát fokozatosan bővült, a korábbiaknál tágabb értelmezést 

nyert, így az ma már nem csupán a tananyagot jelenti, hanem magában foglalja az 

értékek „világát”, az oktatáspolitikai kérdéseket, a magatartásformálást, az 

attitűdfejlsztést egyaránt.”  (Hamar és Szomoru 2004). 

 

A kérdés azonban az, hogy ebben az oktatásirányítási, oktatáspolitikai közegben 

hogyan „alakult” a torna sorsa. 

 

1978-ban egy négy részből álló tantervcsalád került kiadására: Az általános iskolai 

nevelés és oktatás terve, A gimnáziumi nevelés és oktatás terve, A szakközépiskolai 

nevelés és oktatás terve, valamint A szakmunkásképző iskolák nevelési és oktatási 

terve. A korábbi szigorúan előíró tantervek és az előre mutató curriculum jegyeket 

ötvöző tantervek közül az általános iskolára vonatkozó „családtagot” vettük részletes 

elemzés alá. A rendszerváltást követő időszak első tantervei az alternatív tantervek 

voltak, amelyek keret jelleggel sportágakra lebontva fogalmazták meg a tanítandó 

tananyagot. Érvényességük az 1995-ben törvényerőre emelkedett Nemzeti 

alaptantervvel (NAT 1) megszűnt (a rövid ideig tartó hatályuk miatt az elemzésbe nem 
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 vontuk be). A kétpólusú tartalmi szabályozásnak köszönhetően a NAT 1, mint 

központi pólus a helyi tantervek, mint helyi pólus működtek tovább. A két „fél” között 

kialakult szakadék áthidalásához 2001-ben bevezetésre kerültek a tantárgyi 

kerettantervek. 2003-ban kiadták a NAT 2-őt, amely elsősorban fejlesztési feladatokban 

gondolkodik. Az összehasonlító elemzésünk utolsó oszlopában a helyi tantervet 

találjuk, amely a mindennapi tanítási gyakorlatot leginkább meghatározó dokumentum, 

hiszen az iskolai pedagógiai program részeként helyi igényekhez igazodik. (Lásd 1. 

számú táblázat) 

 

 

A tantervelmélet szaknyelvének és fogalomrendszerének fejlődése jól nyomon 

követhető az általam készített táblázaton. A változásokat, váltásokat már a címek 

szóhasználatai is jól példázzák, úgymint: az „általános iskolai nevelés-oktatás”, vagy az 

„alapfokú nevelés-oktatás”. A felosztás, a kiadás módja, valamint az irányultság 

szempontokban is találhatók azonosságok és különbözőségek. A műveltségi területek, a 

kétpólusú tartalmi szabályozás, a kerettantervek, a helyi tantervek stb. mind új 

fogalomként jelennek meg. A felosztás és a kiadás módja szerint is a kerettanterv áll 

legközelebb az 1978-as tantervhez, hiszen mindkettő évfolyamonkénti és 

tantárgyankénti felosztásban kezeli az oktatási anyagot. A kiadás módját tekintve 

intézménytípusonként és tantárgyankénti kiadással is találkozhatunk. A két alaptanterv 

műveltségi területekben gondolkodik, ugyanakkor a helyi tanterv adja a tantárgyi 

rendszert. A legnagyobb eltérést az irányultságban tapasztalhatjuk, ugyanis amíg az 

1978-as tanterv egyirányú, tehát centralizált „utasításokat” tartalmaz, addig a jelenleg 

érvényben lévő dokumentumok közül a központi oldalt a NAT 1995 és 2003-as 

változatai (NAT 1 és NAT 2), a helyi pólust a helyi tanterv adja (Ballér 1993, Ballér 

1996a, Ballér 1996b, Salvara és mtsai 2004). Mindehhez a keretet a kerettanterv 

biztosítja. 

 

Az óraszám mindig is kulcskérdése egy adott tantárgynak és az azt tanító tanárnak. 

Melyik tantárgyra, mennyi időt fordítson az iskola? A táblázat az általános 

meghatározásokon túl a testnevelés tantárgy, illetve a testnevelés és sport műveltségi 

területről mutat példát. 
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 1. táblázat 
 Öt magyarországi tantervi dokumentum testnevelés-szempontú összehasonlító vizsgálata 

 1978-as tanterv NAT 1 Kerettanterv NAT 2 Helyi tanterv 

Cím 
Az általános iskolai nevelés 

és oktatás terve 
(testnevelés) 

Nemzeti alaptanterv Az alapfokú nevelés-oktatás 
terve Nemzeti alaptanterv Pedagógiai program 

Helyi tanterv 

Kiadási év, 
érvényesség 1978 1995 

kötelező 
2001 

1. és 7. évfolyamon kötelező 
2003 

kötelező 
1995 

kötelező 

Felosztás Évfolyamonként és 
tantárgyanként Műveltségi területenként Évfolyamonként és 

tantárgyanként Műveltségi területenként Tantárgyi rendszer 

A kiadás 
módja 

Intézménytípusonként és 
tantárgyankénti külön 

kiadás 

Összesített és műveltségi 
területenkénti kiadás Intézménytípus szerinti kiadás Összesített és műveltségi 

területenkénti kiadás 
Iskolatípusonkénti, 

iskolafokonkénti dokumentum 

Irányultság Egyirányú, 
centralizált Kétpólusú tartalmi szabályozás Tantervi keret Kétpólusú tartalmi szabályozás Kétpólusú tartalmi 

szabályozás 

Tanítási 
óraszám 

(testnevelés) 

Pontos felosztást ad az évi 
órakeretről a tananyag 

tükrében (évi 64+32 óra) 

Műveltségi területenkénti 
százalékos megoszlás 

(10-14%, 9-13%, 6-10%, 6-
10%) 

Tantárgyakra, évfolyamokra 
meghatározott óraszám 

(évi 92; 92,5; 74; 74 óra) 

Műveltségi területenkénti 
százalékos megoszlás 

(15-20%, 15-20%, 11-15%, 10-
15%) 

A helyi igények szerint 
tantárgyankénti óraszám 

Struktúra 

• Célok és feladatok 
• Évfolyamonkénti 

tananyag 
• Törzsanyag 
• Kiegészítő anyag 
• Évi órakeret felosztás 
• Követelmények 

• Általános elvek, értékek, 
célok, általános fejlesztési 
követelmények 

• Műveltségi területek, 
részterületek 

• Közös követelmények 
• A műveltségi területek 

arányai 
• Részletes követelmények 

• A tantárgy neve, évi 
óraszáma 

• Célok és feladatok 
• Általános fejlesztési 

követelmények 
• Belépő tevékenységi 

formák 
• Témakörök, tartalmak 
• A továbbhaladás feltételei 

• Alapelvek – célok 
• A fejlesztési feladatok 

szerkezete 
• Fejlesztési feladatok 

Az iskola pedagógiai 
programjának része. 

 
• Tantárgyi rendszer 
• Tantárgyi tartalmak 
• Óraszámok 
• Ellenőrzés, értékelés 

Alapelv Tananyagközpontú Teljesítményközpontú 
Orientáció Képzés orientált Fejlesztés orientált 

Stílus Adagoló Nem hagyományos értelemben 
vett tanterv Ajánló útmutatás Nem hagyományos értelemben vett 

tanterv A pedagógiai program része 

Típus Előíró Alaptanterv Kerettanterv Alaptanterv Helyi tanterv 

Tartalom 

TANANYAG 
+ Ideologikus tartalom, 

+ MTA javaslatai, 
+ Curriculum-elméleti hatás 

KÖVETELMÉNYEK, 
melyek a gyermekfejlődési 

szakaszokra építenek 

Ismeretek 
+ fejlesztési követelmények Fejlesztési FELADATOK Helyi jellegzetességek 
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 Az 1978-as tantervben 64 tanóra szolgál a törzsanyagra és 32 óra a kiegészítő anyagra. 

A kerettanterv óraszámajánlást ír, míg a helyi tanterv tartalmazza az adott iskola 

tantárgyankénti tényleges óraszámát. 

 

Az összehasonlítás következő aspektusa a szerkezeti felépítés. A dokumentumok 

„közös nevezője” a célok és feladatok fejezet. A pontokba szedett részek kiemelkedő 

jellemzője, hogy amíg az 1978-as tantervben a pontos tananyag leírás mellett a 

követelmények az utolsó helyen szerepelnek, addig az 1990-es és 2000-es évek 

dokumentumai tulajdonképpen a közös követelmény, az általános fejlesztési 

követelmény, a részletes követelmény, a továbbhaladás feltételei megfogalmazásokra 

épülnek. A NAT 2 viszont a fejlesztési feladatokra koncentrál. 

 

Ebből következően leszögezhetjük, hogy amíg az alaptantervek, a kerettantervek és a 

helyi tantervek teljesítményközpontúak, azaz fejlesztés orientáltak, addig a korábbi 

dokumentum tananyagközpontú, illetve képzésorientált. 

 

A tantervek stílus- és típusjegyeit vizsgálva megállapíthatjuk, hogy a 25 évvel ezelőtti 

dokumentum adagoló stílusban írta elő a tanítandó anyagot, így a testnevelő tanár 

„szabadsága” csak a kötelezően választható tananyag feldolgozásakor érvényesülhetett 

(Báthory 1992). Ezzel ellentétben a ’95-ös NAT és a helyi tantervek olyan tág 

mozgásteret biztosítanak a tanárok számára, amelyet nem tudnak igazán kihasználni, 

hiszen a gyakorlat azt mutatja, hogy a tanárok nagy többsége a régebbi dokumentumot 

hívta segítségül a tantervi anyag összeállításához. Ezért is vált szükségessé a köztes 

szabályozó, a kerettanterv, hiszen útmutatásokat ad, illetve ajánl. Ezt a tantervi 

struktúrát a 2003-as NAT a fejlesztési folyamatot hangsúlyozva erősítette meg (Hamar 

2006). 

 

A tartalmi jegyeket vizsgálva, megállapítható, hogy az 1978-as általános iskolai tanterv 

a tananyag pontos, részletes meghatározása mellett bizonyos ideologikus tartalmakkal 

is rendelkezik (a kor politikai, világnézeti beállítottságának megfelelően), figyelembe 

véve az MTA javaslatait, valamint a nemzetközi curriculum-elmélet hatásait.  



 44

 2. táblázat 

Összehasonlítás a tornatananyag vonatkozásában – általános iskola alsó tagozat 

 1978. NAT 1995 - részletes 
követelmények 

(tananyag) 

Kerettanterv NAT 2003 – fejlesztési feladatok 

1. 
osztály 

Képességfejlesztő gyakorlatok: 
1. gimnasztika… 
5. egyensúlygyakorlatok 
6. támasz- és függésgyakorlatok 
Kiegészítő anyag: 
Talajgyakorlatok 
Szergyakorlatok: gyűrű, kötél, rúd, gerenda, pad, ugrószekrény. 

2. 
osztály 

Képességfejlesztő gyakorlatok: 
1. gimnasztika… 
5. egyensúlygyakorlatok 
6. támasz- és függésgyakorlatok 
Kiegészítő anyag: 
Talajgyakorlatok 
Szergyakorlatok: ugrószekrény, gyűrű, pad, kötél, rúd, gerenda,  

1. Előkészítés és 
prevenció (képesség 
fejlesztés) 

2. Támasz-, függés- és 
egyensúlygyakorlatok 

1. Egyszerű 1-4 ütemű 
alapgimnasztika 

2. Kúszások, mászások, statikus 
jelegű egyensúlygyakorlatok, 
egyéb természetes mozgások 

3. Rúd és kötélmászás technikája 

3. 
osztály 

Képességfejlesztő gyakorlatok: 
1. gimnasztika… 
5. egyensúlygyakorlatok 
6. támasz- és függésgyakorlatok 
Kiegészítő anyag: 
Talajtorna; kéziszerek felhasználása: labda, zászló, kötél 
Szergyakorlatok: ugrószekrény, gyűrű, pad, kötél, rúd, gerenda, 

1. Előkészítés és 
prevenció (képesség 
fejlesztés) 

2. Támasz-, függés- és 
egyensúlygyakorlatok 

4. 
osztály Képességfejlesztő gyakorlatok: 

1. gimnasztika… 
5. egyensúlygyakorlatok 
6. támasz- és függésgyakorlatok 
Kiegészítő anyag: 
Talajtorna 
Szekrényugrás 

1. A gimnasztika játékos 
és határozott formájú 
egyszerűbb, 2-4 ütemű 
szabad, társas- és 
kéziszer gyakorlatai 

2. Támasz- és függés-
gyakorlatok 
talajon, padon, 
zsámolyon, 
ugrószekrényen, 
kiegészítő torna-
készleten (KTK), 
bordásfalon, kötélen, 
gyűrűn, mászókán. 

3. 
Egyensúlygyakorlatok. 

4. A támasz- és 
függésgyakorlatok 
egyensúlyozást 
igénylő gyakorlatai 
mellett járások 
vonalon, padon, 
alacsony gerendán 
feladatokkal. 

5. Játékok és 
versengések. 

1. Előkészítés és 
prevenció (képesség 
fejlesztés) 

2. Támasz-, függés- és 
egyensúlygyakorlatok 

1. Egyszerű 1-8 ütemű 
alapgimnasztika rövidebb 
gyakorlatsorok 

2. Kúszások, mászások, statikus és 
dinamikus egyensúlygyakorlatok, 
egyéb természetes mozgások 

3. Rúd és kötélmászás fokozódó 
gyorsasággal 

4. Egyszerűbb sportági technikai 
elemek tanítása (torna, RG, 
atlétika) 

5. Eszközhasználatú sportági 
technikák tanulása (labda, karika, 
szalag, stb.), sportágat előkészítő 
játékok 
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 Ezzel szemben a NAT, a kerettanterv és a helyi tanterv már teljes mértékben a 

folyamattervezésre épül. 

 

A 2. és 3. számú táblázat a torna tananyag elrendezését mutatja az 1978-as tantervtől 

napjainkig. A torna szemszögéből az 1978-as, az 1995-ös, a 2001-es, valamint a 2003-

as dokumentumokat vettem górcső alá. Mivel a helyi tanterv a kétpólusú tartalmi 

szabályozás helyi oldalát adja, így minden intézmény a helyi tanterven keresztül 

érvényesítheti a sajátos, lokális igényeket. Ezeket az egyedi dokumentumokat csak 

esettanulmányként dolgozhatnám fel, ez azonban jelen esetben nem célom. Úgy 

gondolom, hogy a tornatananyag tanításának kedvező időszaka az 1-8. osztály, ezért ezt 

az időszakot elemzem mélyebben. 

 

A táblázatokat áttekintve első pillantásra is szembetűnik, hogy az általunk vizsgált 

tantervek különböző felosztásúak, tagozódásúak. Az 1978-as nevelési-oktatási terv az 

egyetlen, amely évfolyamonként külön részletezi a tanítandó tananyagot. A NAT 1995-

ös változata 1-4., 5-6. 7-8. és 9-10. évfolyamban gondolkodik, ehhez képest a 2003-as 

törvény két évfolyamonként határozza meg a fejlesztési feladatokat. A kerettanterv az 

első és második évet kapcsolja össze, ezt követően azonban minden évfolyamhoz külön 

tartalmat rendel.  

 

Az általános iskola alsó tagozatának tananyagait összevetve számos elnevezésbeli 

azonosság fedezhető fel, így „egyensúlygyakorlatok”, „támasz- és függésgyakorlatok”. 

Megfigyelhető, hogy a képességfejlesztés külön kiemelése az 1978-as, valamint a 

2001-es dokumentumok sajátja. Ugyanez a két dokumentum az egyes kategóriákat 

tovább bontja és konkrét tornaelemeket ír le, így például: „gurulóátfordulás előre 

guggolótámaszból, terpeszállásból zsugor- és terpeszülésbe”. Ehhez képest a két 

alaptanterv nem bocsátkozik részletekbe, a testnevelőre bízza az adott kategóriába 

tartozó konkrét tananyag kiválasztását. A tornához – közös történeti hátterükből 

fakadóan – szorosan köthető gimnasztika a kerettantervben az előkészítés és prevenció 

egységbe sorolódik. 
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 3.táblázat 

 Összehasonlítás a tornatananyag vonatkozásában – általános iskola felső tagozat 

 
 1978. 

NAT 1995 - részletes követelmények (tananyag) Kerettanterv NAT 2003 – fejlesztési feladatok 

5. 
osztály 1. előkészítő 

gyakorlatok 
2. talajtorna 
3. szekrényugrás 

1. tornajellegű feladatmegoldások 
2. támaszhelyzetek és gyakorlatok 
3. kúszás, mászás, 

egyensúlygyakorlatok 
4. aerobic (csak lányoknak) 

6. 
osztály 1. előkészítő 

gyakorlatok 
2. talajtorna 
3. szekrényugrás 
4. gyűrű 

1. 2-4-8 ütemű szabad-kéziszer-társas és egyszerű szer 
(pad, zsámoly, bordásfal) gyakorlatok. A legfontosabb 
helyzetek és gimnasztikai alapformák alkalmazása. 

2. Támaszhelyzetek és gyakorlatok talajon, szereken 
(pad, zsámoly, kiegészítő tornakészlet). Állás 
támaszhelyzetben (tarkón, fejen, segítséggel kézen). 

3. Támaszugrások: szekrény, gerenda, kiegészítő 
tornakészleten). Támaszhelyzeten át-, le- és felugrás 
(gerenda). 

4. Függéshelyzetek és -gyakorlatok kötélen, szereken. 
Mászások fel és le. Lendületek előre, hátra. Haladások 
oldalirányba, fordulattal is.  Fellendülések lebegő 
helyzetbe. 

1. tornajellegű feladatok 
2. támaszhelyzetek és gyakorlatok 
3. támaszugrások 
4. függéshelyzetek és gyakorlatok 
5. kúszás, mászás, 

egyensúlygyakorlatok 
6. RG (csak lányoknak) 

1. hosszabb alapgimnasztika-
sorok egyszerűbb alapformából 

2. mászási, függeszkedési 
kísérletek 

3. szertorna összefüggő 
gyakorlatok 

4. minden sportág repertoárja, 
pontosságra, minőségre 
törekedve 

 

7. 
osztály 

1. előkészítő 
gyakorlatok 
2. talajtorna 
3. szekrényugrás 
4. gerenda – 
lányoknak 

gyűrű – fiúknak 

1. tornajellegű feladatok 
2. támaszhelyzetek és gyakorlatok 
3. támaszugrások 
4. függéshelyzetek és gyakorlatok 
5. gerenda 
6. sportgimnasztika, aerobic (csak 

lányoknak) 
8. 

osztály 1. előkészítő 
gyakorlatok 
2. talajtorna 
3. szekrényugrás 
4. gerenda – 
lányoknak 

gyűrű – fiúknak 

1. 2-4-8 ütemű szabad-kéziszer-társas és egyszerű szer 
(pad, zsámoly, bordásfal) gyakorlatok. A legfontosabb 
helyzetek és gimnasztikai alapformák alkalmazása. 

2. Támaszhelyzetek és gyakorlatok talajon, szereken 
(pad, zsámoly, kiegészítő tornakészlet). Állás 
támaszhelyzetben (tarkón, fejen, segítséggel kézen). 

3. Támaszugrások: szekrény, gerenda, kiegészítő 
tornakészleten. 
Támaszhelyzeten át-, le- és felugrás (gerenda). 

4. Függéshelyzetek és -gyakorlatok kötélen, szereken. 
Mászások fel és le. Lendületek előre, hátra. Haladások 
oldalirányba, fordulattal is.  Fellendülések lebegő 
helyzetbe. 

1. tornajellegű feladatok 
2. támaszhelyzetek és gyakorlatok 
3. támaszugrások 
4. függéshelyzetek és gyakorlatok 
5. gerenda 
6. sportgimnasztika, aerobic (csak 

lányoknak) 

1. gimnasztika kéziszerek 
felhasználásával, zenére 
bemutatott összefüggő 
gimnasztikai sorok kialakítása. 

2. mászás, függeszkedési 
kísérletek (lányok), 
függeszkedés (fiúk) 

3. minden sportág a hozzátartozó 
technikai és taktikai 
repertoárral, 
versenyszabályoknak 
megfelelő keretek 
kialakításával történő 
gyakorlása. 

4. koreografált torna-, tánc-, 
etűdrepertoár, nemeknek 
megfelelő stílus erősítésével. 
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 A curriculum szemlélet térhódításának köszönhetően már az 1978-as általános iskolai 

nevelés-oktatás terve is biztosított egyfajta szabad választást a testnevelést tanítók 

számára. A kiegészítő anyagrész arra szolgált, hogy a testnevelő a helyi igényeknek, 

valamint az egyén beállítottságának megfelelően adjon hangsúlyt egy-egy tananyagnak. 

Így már az első négy évfolyamon lehetőség nyílik a talajgyakorlatok, valamint 

különböző szergyakorlatok megtanítására, ezzel mintegy megalapozva a felső 

tagozaton szereplő tananyagot, ahol a törzsanyag felosztása a sporttorna szereit veszi 

alapul. (Lásd 3. számú táblázat) 

 

A NAT ’95, a kerettanterv, valamint a NAT 2003 is a torna szaknyelvi repertoárjából 

merítve fogalmazza meg az egyes témaköröket, tartalmakat. Amíg az alaptantervek 

átfogó elemcsoportokat jelölnek négy-négy pontba, addig a kerettanterv az 5. 

évfolyamon négy, a 6., 7. és 8. évfolyamon hat-hat pontban írja le a tanítandó anyagot, 

így tágabb tananyagkínálattal szolgál. A kerettantervben tartalmi átfedések 

tapasztalhatók az egyes meghatározások között. Ugyanakkor pontosításra kerültek az 

„előkészítő gyakorlatok”, hiszen ma már „tornajellegű feladatmegoldások”-ról 

beszélünk. Megjegyzendő azonban, hogy a szakma továbbra is használja az „előkészítő 

és rávezető gyakorlatok” terminus technicust. 

 

A megújult tantervi dokumentumok kétélű fegyverként működnek az iskolai testnevelés 

gyakorlatában. Azzal, hogy nagyobb szabadságot biztosítanak a testnevelők számára a 

tananyag kiválasztása és elrendezése terén, megadják a „lehetőséget” alapvető sportági 

technikai elemek kihagyására is. Evidensnek tűnhet, de mondandónk szempontjából 

elkerülhetetlen kijelenteni, hogy a személyi és tárgyi feltételek nagyban befolyásolják a 

testnevelés tanításának, tanulásának minőségét. A tárgyi feltételek hiánya ugyan 

továbbra is neuralgikus pontja az iskolai testnevelésnek, de a jelenleg érvényben lévő 

szabályozó dokumentumok segítségével - más szerek, eszközök igénybevételével - 

részben áthidalható problémává vált. A személyi feltétel megteremtése a felsőoktatási 

intézmények kezében van. Azt azonban nem szabad elfelejteni, hogy a minőségi 

nevelés-oktatás sérülékeny folyamat! 
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 Tananyag, illetve tartalom szempontjából az 1978-as, valamint a 2001-es tantervek 

közelebb állnak egymáshoz, míg az 1995-ös, valamint 2003-as alaptantervek a tanítás-

tanulás gyakorlatától elvont közös nevezőt képeznek. 

 

Véleményem szerint a tornaelemek tanítása és tanulása során adódó nehézségek 

áthidalásához szükséges lenne a tananyag-elrendezés újragondolására. „…12 éves korig 

[…] az alapsportágak mozgásanyagának oktatása, a sportági technikák elsajátítása és 

ezzel szoros összhangban lévő motoros képességfejlesztés az, ami leginkább megfelel a 

gyerekek „érdekeinek”. […] az alapok kialakításában komoly szerep jut(hat) a 

tornaanyag tanításának, tanulásának.” (Hamar 1996). Célszerű lenne, ha számos - 

iskolai szinten - nagyobb nehézségi fokú tornaelemet (például: fejenátfordulás, 

kézenátfordulás, guggolóátugrás, stb.) korábbi évfolyamok tananyagaként tanítanának. 

Ezzel a törekvéssel, a torna esetében módosulna a „könnyebbtől a nehezebb felé 

haladás” pedagógiai alapelve, de több szakmai ok is emellett szól. Egyrészt, a gyerekek 

kisgyerekkorban nagyobb relatív erővel rendelkeznek, tehát könnyebben elbírják saját 

testsúlyukat. Félelemérzet nélkül gyakorolják az olykor „extrém” testhelyzeteket 

tartalmazó tornaelemeket. Bár a természetes mozgásoktól távol álló mozgásformákról 

van szó, a torna olyan mértékű komplex ügyességfejlesztő tananyag, amely semmilyen 

más sportág mozgásanyagával nem helyettesíthető (Hamar 1998b). 

 

A Derzsy Béla és munkatársai által 1984/85-ös tanévben elvégzett felmérés is 

alátámasztotta: „A tantervi tananyagban megfogalmazott teljesítményszint /a „kell 

érték”/ és a tényleges teljesítés színvonala /a „van érték”/ tapasztalataink szerint nem 

esik egybe.” (Derzsy és mtsai 1987). 

 

A tornatanítás, tanulás során a testnevelőnek alkalma nyílik egy sokkal közvetlenebb 

kapcsolat kialakítására a tanulóival, hiszen a segítségadás, biztosítás segít a kölcsönös 

bizalom megteremtésében. 
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 2.6 A torna hatásjellemzői 

 

A torna egyéni immanens sportág. A mozgás tartalma (nehézségi foka) és formai 

kivitele (esztétikai hatása) határozza meg az értékelést, hiszen a külső környezet 

állandó. A versenyző egyetlen ellenfele önmaga, a gyakorlás során azonban a mozgásos 

cselekvésszabályozás igen bonyolult, a mozgások tartalma nagyon finom szabályozást 

igényel (Rókusfalvy 1974). 

 

A tornát – ahogy azt az előző fejezetben részletesen ismertettük – az iskolai testnevelés 

is felhasználja fejlesztő hatásainak érvényre juttatásához. „Amikor a torna 

elemek/gyakorlatok fejlesztő hatásáról beszélünk, akkor ebbe az előkészítő és rávezető 

gyakorlatok, tehát az elsajátításhoz vezető út fejlesztő hatását is beleértjük. A leírtak 

alapján a torna által kiváltott fejlesztő hatás folyamat jellegű és a kezdő szinttől a 

legmagasabb elsajátítási, illetve anyagerősségi szintig tart.” (Bejek és Hamar 1997). 

 

A tornaelemek gyakorlása a szokásostól eltérő helyzeteket – például fordított 

testhelyzet – teremt, így a szervrendszerek sokoldalú alkalmazkodását követeli meg. 

Különböző arányban ugyan, de minden motoros képesség fejlesztését elérhetjük. A 

kondicionális képességek közül előtérbe kerül a gyorsaság, a gyorserő, az állóképesség, 

azon belül az erőállóképesség. „A váz- és izomrendszert erősítve segíti a gerincoszlop 

szakaszainak „támaszterhelés” nélküli munkáját, valamint a szimmetrikus 

izomműködéssel a jobb és a bal oldal egyforma terhelését.” (Bejek és Hamar 1997). A 

függés- és támaszgyakorlatok, amelyek a torna alapját képezik, a relatív erő 

fejlesztésében kiemelt jelentőségűek. Így a saját testtömeg feletti uralom kialakítását 

érhetjük el. 

 

A testnevelés hagyományos sportágai közül a torna mozgásanyaga az, amely a 

koordinációs képességek legszélesebb skáláját célozza meg. A fordított testhelyzetek az 

átfordulások végrehajtása, a szereken végzet fel-, le- és átugrások, a repülési szakasszal 

rendelkező elemek gyakorlása hatékonyan fejlesztik a téri tájékozódás képességét. A 

mozgásszerkezeti jegyek időbeli összetevői, azaz a ritmus, valamint a tempó hatékony 

megválasztása elengedhetetlen az egyes elemek kivitelezése során. A dinamikai 
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 megjelenés szorosan összefügg az időbeli és térbeli koordinációval. Követelmény, 

hogy a gyakorlás során a tanuló uralja testének mozgását, képes legyen egész testét, 

testrészeit térben, időben, dinamikailag összerendezni. 

 

Az egyensúlyérzék fejlesztése a tornában a tudomány számára már alaposan körüljárt 

terület, hiszen számos szakember különböző szinten foglalkozott az egyensúlyérzék 

vizsgálatával. A tornagyakorlat nem más, mint egyensúlyvesztések és egyensúly-

visszanyerések egymás utáni sorozata. Ehhez a tanulónak meg kell tapasztalnia az 

optimális izommunkát. 

 

A tornaelemek helyes technikai végrehajtásához megfelelő ízületi mozgékonyságra van 

szükség. Az ízületek optimális mozgékonysága megakadályozza az ízületek 

elmerevedését, a helytelen testtartás kialakulását, így a mindennapi aktivitásban is 

jelentős szerepe van. A testnevelés szempontjából a sérülést megelőző funkciója 

hangsúlyozandó. 

 

Az egyénre szabott differenciálhatóság lényegét Bejek Klára és Hamar Pál az 

alábbiakban fogalmazta meg: 

„A végrehajtás körülményeinek megkönnyítése kiegészítő szerekkel vagy 

segítségadással minden gyakorló számára lehetővé teszi a torna 

elemeinek/gyakorlatainak örömteli, félelemmentes, sikeres végrehajtását. Iskolai 

szinten tehát az olyan gyakorlás és versenyzés a cél, ahol mindenki a saját szintjén 

képes teljesíteni.” (Bejek és Hamar 1997). 

 

Kerezsi Endre a torna speciális feladatait az alábbiakban határozza meg: 

1. A szervezet harmonikus fejlesztése. 

2. A helyes testtartás biztosítása. 

3. A test feletti uralom megszerzése, szokatlan testhelyzetekben, levegőben, magas 

szintű mozgáskoordináció és szabályozás. 

4. A körülményekhez való alkalmazkodás, a megoldási módoknak rendkívül magas 

száma megnöveli az egész megoldási lehetőségeinek szabadságfokát. 

5. A gerincoszlop hajlékonyságának, az egyes ízületek mozgékonyságának biztosítása. 
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 6. A relatív erő kialakításának magas színvonala, mint mozgásos feladatok 

megoldásának alapvető lehetősége. 

7. Jelentős hatást gyakorol az értelmi, az érzelmi, esztétikai, erkölcsi tulajdonságok 

kialakítására (Kerezsi 1974). 

 

A torna rendszeres gyakorlást igényel, mellyel a kitartást, a bátorságot, az akaraterőt 

fejleszthetjük, „… nagy nevelő értéke van, mivel kihat az egész szellemi életre, erkölcs-

akarati tulajdonságaink fejlődésére.” (Leopold 1992). A gyakorlás során az apróbb 

sikerélmények vezetnek a félelem leküzdéséhez, a növekvő önbizalomhoz. Nagyfokú 

figyelemkoncentrációt igényel, amely aztán az élet más területére is átültethető. 

Kialakul egy versenyképesség, ami ma már nélkülözhetetlen a mindennapokban. „A 

szertornázásnak, hasonlóan a szabadgyakorlatokhoz, igen nagy előnye az, hogy 

nagyobb tömegekben vagy kisebb csoportokban egyszerre egyidőben s külön egyénileg 

is gyakorolható. Az együttes tornázás kitűnő iskolája a figyelem, fegyelem, az 

engedelmesség, rendszeretet s az utánzó képesség nevelésének.” (Kmetykó 1919). A 

torna, bár alapvetően egyéni sportág, a testnevelésben azonban mindig, mint közösségi 

tevékenység jelenik meg. Segítségadói, biztosítói feladatok kiadásával felelősséget 

ébreszthetünk tanulóinkban. A közös gyakorlás és segítés összetartó erőt eredményez 

az adott osztályközösségben. 
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3. CÉLKITŰZÉS 

 

A torna hatásjellemzőinek ismeretében célom, rámutatni a leány tornaanyag szerepére 

az oktatási-nevelési folyamatban, előtérbe helyezve a szakmai értékközvetítő 

tevékenységet. Ennek keretében meghatározom a tornatananyag helyét és szerepét a 

testnevelés gyakorlatában, s feltárom a tornaanyaghoz kapcsolható specifikus 

képességfejlesztés iskolai körülmények közé adaptált lehetőségeit. 

 

Emellett célul tűztem magam elé, hogy: 

1. megvizsgálom a tanulók torna mozgásanyag elsajátítása során tanúsított aktivitását, 

annak külső és belső összetevőit; 

2. fényt derítek arra, hogy a tornatananyag feldolgozása mennyire befolyásolja a 

tanulók motiváltságát a testnevelési órákon;  

3. feltárom a tanulók torna mozgásanyag iránti affektivitását, és a tornamozgásokhoz, a 

tornasporthoz kapcsolódó érzelmeit, azok különböző forrásait; 

4. megvizsgálom, hogy az érzelmi hatások mellett a torna tanítás-tanulás milyen 

változást eredményez a tanulók kognitív képességeiben. 

5. A heti időmérleg vizsgálat felhasználásával arra keresem a választ, hogy a vizsgált 

személyek életvitelében mekkora szerepet játszik a sportolás, illetve a különböző 

torna jellegű mozgásformák. Feltárom a sport, azon belül a tornajellegű 

mozgásformák gyakoriságát a tanulói életvitelben. 

 

Vizsgálatom során hipotézisek igazolására, bizonyítására törekszem. 

 

A torna sportág jellegéből adódóan bizonyos mérési eljárások esetében a kvantitatív 

jegyek kerülnek előtérbe. Ezek mellett meg kell említenem a kutató és a kutatás tárgya 

közötti szubjektív viszonyulást. Naturalista álláspontomat erősíti az is, hogy a kutatás 

helyszíne az iskola, tehát egy természetes közeg. 

 

Kutatásom alkalmazott kutatás, hiszen a meglévő törvényekhez, rendeletekhez, 

elméletekhez, tantervi dokumentumokhoz igazodva keresi a gyakorlati megoldásokat. 
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 Vizsgálatom finális célja, hogy módszertani megoldásokat, gyakorlati jelentőségű 

szakanyagot adjak a praktizáló testnevelőknek. Véleményem szerint a leánytorna 

tananyag tanítása, tanulása – a közoktatás szükségszerű reformja ellenére – olyan 

képességtermelést jelent, amely indokolttá teszi helyét az iskolai testnevelésben. 

 

Hipotéziseim: 

 

1. Feltételezésem szerint a tornaspecifikus motoros tesztekben mutatott 

teljesítmények tendenciái visszatükröződnek a testnevelési osztályzatokban. 

 

2. Feltételezem, hogy a testnevelő tanárok leánytorna tananyag iránti pozitív, illetve 

negatív attitűdjeinek hatásai tetten érhetők a leánytanulók beállítódásának 

irányultságában, így közvetve a tornaspecifikus pszichomotoros tesztek 

eredményeiben is. 

 

3. Feltételezem, hogy a tornaspecifikus erőképességet mérő motoros tesztjeim 

eredményei az életkor előrehaladtával gyengülő tendenciát mutatnak. 

 

4.  Feltételezésem szerint az egyensúlyozó képességet, a gyorsasági koordinációs 

képességet, valamint a komplex koordinációs képességeket (ügyességet) mérő 

motoros tesztjeim eredményei az életkor előrehaladtával javuló tendenciát 

mutatnak. 

 

5. Feltételezem, hogy az ízületi mozgékonyságot mérő tornaspecifikus motoros 

tesztjeim eredményei az életkor előrehaladtával stagnáló tendenciát mutatnak. 

 

6. Feltételezésem szerint az egyes tornaspecifikus motoros tesztekben mért 

teljesítmények összefüggésben állnak a tanulók tornatananyaghoz kapcsolódó 

affektív és kognitív mutatóival. 

 

7. Feltételezem, hogy a tanulók életvitelében megjelenik a sport, illetve a torna, mint 

aktív tevékenységformák. 
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 4. ANYAG ÉS MÓDSZEREK 
 

4.1 Elővizsgálatok 

 

A 2001/2002-es tanévben elővizsgálatot végeztünk az affektivitást mérő kérdőív 

tekintetében. A fiútanulók tornatananyag iránti affektivitását mérő kérdőívet 105 

tanulóval töltettük ki. A Hamar Pál által 1986-87-ben bevizsgált tesztről azonban 

kiderült, hogy változtatásra szorul. Ennek megfelelően a kérdőív szövegezésében került 

sor némi módosításra, valamint kiegészítettük egy 15. kérdéssel, amely az osztályozás 

problematikájára kérdez rá a tanulók szemszögéből. 

 

A motoros tesztek elővizsgálatára a 2001/2002-es tanév őszi és tavaszi félévében került 

sor. Az elővizsgálatban 72 fő tanuló vett részt a budapesti Molnár Ferenc Általános 

Iskolából. A motoros teszteket Hamar Pál már szintén vizsgálta. A nemek szerinti 

megoszlást az 1. ábra mutatja. Elővizsgálatunk eredményeit összegezve leszögezhetjük, 

hogy a Hamar Pál által használt teszt az általunk megcélzott korosztály számára 

adekvát. Felméréseinkben – kevés esetet kivéve – nem tapasztaltunk olyan szélső 

értékeket, amelyek az adott teszt vizsgálatból való kizárását indokolná. Felmérésünk 

longitudinális részében a statisztikai eredmények alátámasztották, hogy a tesztrendszer 

alkalmas a folyamat-jellegű mérésre. 

 

 
1. ábra 

Az elővizsgálatban részt vevő tanulók megoszlása 
(n=72)

lányok 
keresztmetszeti 

vizsgálata ; 
25 fő ( 35%) 

fiúk keresztmetszeti 
vizsgálata ; 
30 fő (41%) 

lányok 
longitudinális 

vizsgálata; 
17 fő ( 24%) 
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 4.2 Vizsgált személyek 

 

A vizsgálatban részt vett tanulók összlétszáma 443 fő volt. A nemek és a felmérés 

típusa szerinti megoszlást a 2. és 3. ábrák mutatják.  

 

A vizsgálatban részt vevő leánytanulók megoszlása
(n=231)

159 fő
 69%

21 fő 
9%

51 fő
 22%

keresztmetszeti vizsgálat longitudinális vizsgálat értékelhetetlen adatlapok
 

2. ábra 

 

A vizsgálatban részt vevő fiútanulók megoszlása
n=212

47 fő
22%

29 fő
14%

136 fő
 64%

keresztmetszeti vizsgálat longitudinális vizsgálat értékelhetetlen adatlapok
 

3. ábra 

 

A disszertáció témájának megfelelően csak a leánytanulók adatai kerülnek bemutatásra. 

Alapadataikat a függelékben található 4. táblázat tartalmazza. A 210 leánytanuló közül 

159 fő egyszeri, valamint 51 fő első felmérését a keresztmetszeti vizsgálatban 
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 használtuk fel. Ez utóbbi csoport első, és további két felmérése a longitudinális 

vizsgálat része. Az összlétszámot tekintve az átlagéletkoruk 11,92 év volt. 

 

A keresztmetszeti vizsgálatban részt vevő tanulók adatainak csoportosítása az alábbi 

csoportváltozók mentén valósult meg: 

• iskolák szerint, 

• a testnevelési osztályzatok minősége szerint, 

• a testnevelő tanárok tornatananyag iránti beállítottsága szerint. 

 

A vizsgálatban részt vevő tanulók öt budapesti iskola diákjai közül kerültek ki, 

nevezetesen: 

• Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Karának Diana utcai 

Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium (n=30), 

• Jedlik Ányos Gimnázium (n=58), 

• Kosztolányi Dezső Általános Iskola és Gimnázium (n=20), 

• Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Gimnázium (n=31), 

• Molnár Ferenc Általános Iskola (n=71). 

 

A testnevelés osztályzatok szerint három csoportot alakítottunk ki, hiszen egyetlen 

elégséges osztályzatú tanulónk volt, ezért őt besoroltuk a közepes tanulók közé. A 

tizedik motoros teszt szerint vizsgáltuk a kilenc további teszt eredményét. 

• Elégséges és közepes testnevelés osztályzattal minősített tanulók (n=15), 

• Jó testnevelés osztályzattal minősített tanulók (n=51), 

• Jeles testnevelés osztályzattal minősített tanulók (n=144). 

 

A vizsgálatban részt vevő tanulókat testnevelőik torna iránti beállítottsága szerint két 

csoportra bontottuk. A testnevelők közül (n=9) három fő indított a torna diákolimpián 

csapatot, így őket egy csoportba rendeztük. Tanulóik létszáma 79 fő. Míg a csapattal 

nem rendelkező pedagógusok torna iránti hozzáállását semlegesnek, vagy negatívnak 

ítéltük Tanulóik összlétszáma 131 fő.  

 



 57

 Az alapsokaságból nem valószínűségi – szakértői (elméleti), valamint kényelmi 

(hozzáférés alapú) – mintavétellel alakítottam ki a vizsgálati személyek csoportjait. 

 

4.3 Vizsgálati módszerek 

 

Vizsgálatunk fő részét a 2002/2003-as, a 2003/2004-es, a 2004/2005-ös, valamint a 

2005/2006-os tanévben, részben longitudinális, részben keresztmetszeti eljárással 

végeztük. 

 

A tanulók pszichomotoros, affektív, valamint kognitív teljesítményét motoros 

tesztekkel, zárt jellegű kérdőívvel, valamint heti időmérleg felhasználásával mértük.  

 

Az iskolákban a testnevelő tanárok segítségével a testnevelési órákon mértük fel a 

motoros teszteket. (Lásd 5. táblázat) A kérdőívek kitöltésére osztályfőnöki óra 

keretében, az osztályfőnökök segítségével került sor. A motoros tesztek adatainak 

gyűjtését három testnevelési órán elosztva hajtottuk végre, míg a kérdőívek kitöltésére 

egy tanórát szántunk, melynek végén kiosztottuk a heti időmérleget is. Ezt követően az 

időmérleg adatlapját az osztályfőnök kolléga gyűjtötte össze, és adta át nekünk. 

 

5. táblázat 

A pszichomotoros tesztrendszer keresztmetszeti adatgyűjtésének tanévenkénti 

felosztása az öt felmért iskolában. 

 2002/2003 
tanév 

2003/2004 
tanév 

2004/2005 
tanév 

2005/2006 
tanév 

Jedlik Ányos 
Gimnázium 

5-7. évf. 

Diana utcai 
Általános 

Isk. és Gimn. 
5-6. évf. 

Kosztolányi 
Dezső Ált. 

Isk. és Gimn. 
5-6. évf. 

Kőrösi 
Csoma 

Sándor Ált. 
Isk. és Gimn. 

5-6. évf. Pszichomotoros 
tesztrendszer 

Molnár Ferenc 
Ált. Isk. 
6. évf. 

- 

Molnár 
Ferenc Ált. 

Isk. 
5. évf. 

Molnár 
Ferenc Ált. 

Isk. 
5. évf. 
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 A longitudinális vizsgálatban a Molnár Ferenc Általános Iskola tanulói vettek részt. A 

2002/2003-as tanév, valamint a 2003/2004-es tanév ötödik évfolyamos tanulói három 

egymást követő tanévben teljesítették a pszichomotoros felméréseket. (Lásd 6. táblázat) 

A felmérések minden tanévben a tornatananyag feldolgozás időszakát követően, 

március-április hónapban történtek. 

 

6. táblázat 

A pszichomotoros tesztrendszer longitudinális adatgyűjtésének tanévenkénti 

felosztása a Molnár Ferenc Általános Iskola általunk felmért évfolyamaiban. 

 2002/2003 
tanév 

2003/2004 
tanév 

2004/2005 
tanév 

2005/2006 
tanév 

5. évfolyam 
(1. felmérés) 

6. évfolyam 
(2. felmérés) 

7. évfolyam 
(3. felmérés)  

Pszichomotoros 
tesztrendszer 

 5. évfolyam 
(1. felmérés) 

6. évfolyam 
(2. felmérés) 

7. évfolyam 
(3. felmérés) 

 

 A tanulók az utolsó motoros adatgyűjtést követően töltötték ki a kérdőíveket. (Lásd 7. 

táblázat) Huszonegy darab értékelhetetlen adatlappal találkoztunk, amelyeket nem 

vontunk be a statisztikai adatfeldolgozásba. Ezenkívül olyan tanulókat is felmértünk a 

Molnár Ferenc Általános Iskolában, akiket a longitudinális vizsgálatba kívántuk 

bevonni, de különböző okok miatt ez nem valósulhatott meg. Így például, 

gyógytestnevelésre utalás, iskolaelhagyás, stb. Ezeknek a tanulóknak az értékelhető 

adatai a keresztmetszeti vizsgálatban szerepelnek. 

 

A vizsgálat mentetét tekintve elmondhatjuk, hogy először mindig a motoros tesztek 

felmérésére került sor, így a vizsgálat vezetőjét megismerhették a tanulók. Ezt 

követően, a kérdőívek kitöltésekor az instrukciókat adó személy nem volt idegen 

számukra. Ez, valamint az osztályfőnök kollégák hatékony együttműködése biztosította 

számunkra azt, hogy a kérdőívek kitöltésekor valóban a tanulók affektivitását, valamint 

kognitív megnyilvánulását mértük. 



 59

 7. táblázat 

A kérdőívek és a heti időmérleg vizsgálat keresztmetszeti adatgyűjtésének 

tanévenkénti felosztása az öt felmért iskolában. 

 2002/2003 
tanév 

2003/2004 
tanév 

2004/2005 
tanév 

2005/2006 
tanév 

Jedlik Ányos 
Gimn. 

5-7. évf. 

Diana utcai 
Ált. Isk. és 

Gimn. 
5-6. évf. 

Kosztolányi 
Dezső Ált. 

Isk. és Gimn. 
5-6. évf. 

Kőrösi Csoma 
Sándor Ált. 

Isk. és Gimn. 
5-6. évf. Affektivitást 

mérő kérdőív Molnár 
Ferenc Ált. 

Isk. 
6. évf. 

- 

Molnár 
Ferenc Ált. 

Isk. 
5 és 7. évf. 

Molnár 
Ferenc Ált. 

Isk. 
5 és 7. évf. 

Jedlik Ányos 
Gimn. 

5-7. évf. 

Diana utcai 
Ált. Isk. és 

Gimn. 
5-6. évf. 

Kosztolányi 
Dezső Ált. 

Isk. és Gimn. 
5-6. évf. 

Kőrösi Csoma 
Sándor Ált. 

Isk. és Gimn. 
5-6. évf. Kognitív 

szintet mérő 
kérdőív Molnár 

Ferenc Ált. 
Isk. 

6. évf. 

- 

Molnár 
Ferenc Ált. 

Isk. 
5 és 7. évf. 

Molnár 
Ferenc Ált. 

Isk. 
5 és 7. évf. 

Jedlik Ányos 
Gimn. 

5-7. évf. 

Diana utcai 
Ált. Isk. és 

Gimn. 
5-6. évf. 

Kosztolányi 
Dezső Ált. 

Isk. és Gimn. 
5-6. évf. 

Kőrösi Csoma 
Sándor Ált. 

Isk. és Gimn. 
5-6. évf. Heti időmérleg Molnár 

Ferenc Ált. 
Isk. 

6. évf. 

- 

Molnár 
Ferenc Ált. 

Isk. 
5 és 7. évf. 

Molnár 
Ferenc Ált. 

Isk. 
5 és 7. évf. 

 

Pszichomotoros tesztrendszer: 

A tanulók torna-specifikus motoros képességeinek felméréséhez a Hamar Pál által 

1986-1989. között zajló tantervi kísérlet során bevált tesztrendszer egyszerűsített 

változatát alkalmaztuk. A tesztek mérése során nyert adatokat értékelő lapon vezettük 

(lásd 1. melléklet), amely értékelő lapokhoz kitöltési útmutatót is mellékeltünk (lásd 2. 

melléklet). A kitöltési útmutató olyan instrukciókat tartalmazott, amelyek biztosították 

a felmérések homogenitását. A tesztek alkalmazási területei: az alsó végtag dinamikus 

erejének (súlypontemelkedés), a vállöv és a kar dinamikus erőállóképességének 

(karhajlítás-nyújtás fekvőtámaszban), a vállöv és a kar statikus erő-állóképességének 

(hajlított karú függés ideje) és komplex dinamikus relatív erejének (kötélmászás), a 
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 dinamikus egyensúlyozó képesség (egyensúlyozó járás tornapad merevítőjén), a 

gyorsasági koordinációs, komplex koordinációs képességek, „ügyesség” (leugrás 3 

részes svédszekrényről csukott szemmel hajlított állásba, akadályfutás ideje), valamint 

a gerincoszlop és a csípőízület mozgékonyságának mérése (hanyattfekvésből 

felemelkedés hídba, oldalspárga). A 10. adatot a vizsgált személyek előző félévi 

testnevelés osztályzata adta. 

 

A pszichomotoros tesztek közül a leugrás 3 részes svédszekrényről csukott szemmel 

hajlított állásba tesztet az alábbi kritériumok mentén osztályoztuk: 

5-ös: Az elrugaszkodás erőteljes, a test a levegőben enyhén homorított helyzetben 

van, a megérkezés ellépés nélkül pontosan hajlított állásba történik. 

4-es: Az elrugaszkodás és a légmunka elégtelen, vagy a megérkezést követően egy 

lépést ellép a tanuló. 

3-as: Az elrugaszkodás és a légmunka elégtelen és a megérkezést követően egy 

lépést ellép a tanuló. A tanuló a megérkezést követően több lépést tesz. 

2-es: A tanuló a megérkezést követően elől vagy hátul letámaszkodik a kezével. 

1-es: A tanuló kinyitja a szemét, és/vagy a tanuló a megérkezést követően elesik. 

 

Az osztályozás a pedagógiai folyamat értékelésének hagyományos módszere, de a 

tudományos kritériumoknak való megfelelés érdekében ezt a tesztet a testnevelő és a 

kísérletvezető egyaránt értékelte a megadott szempontrendszer szerint. Abban az 

esetben, ha  két osztályzatnyi különbség fordult elő a megfigyelők értékelése között, 

akkor azt kizártuk a statisztikai feldolgozásból. Ilyenkor a tanulók két kísérletéből az 

számított érvényesnek, ahol a két megfigyelő azonos, vagy egy osztályzatnyi eltéréssel 

értékelt. 

 

Kérdőívek 

Affektivitást mérő kérdőív 

Cél: a tanulók tornatananyag iránti beállítódásának mérése. 

Típusa: zárt, felelet-választós kérdőív, ahol a kérdést feltevők szemszögéből helyes 

válasz mindig csak egy található. (Lásd 3. melléklet) 
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 Kíváncsiak voltunk arra, hogy általában a tanulók szeretik-e a tornát, emocionálisan 

éreznek-e kötődést a torna iránt, és ha igen, ez a kötődés milyen mértékű. Ezt a 

kérdőívet Hamar Pál 1986-ban használta ugyanennél a korosztálynál. A húsz évvel 

korábbi megfogalmazott kérdések nyelvezetén és tartalmán szükségszerűen 

finomítottunk. Elővizsgálatunk során fiútanulók töltötték ki a kérdőívet. A tornára 

jellemző nembeli különbözőségből adódóan, néhány kérdésnél szövegmódosítást 

végeztünk. A kérdésfeltevés indirekt, azaz nem sugallja azt, hogy a „torna válaszok” a 

jók. Ezért a kérdőívek kitöltésének sorrendjében az affektivitást mérő kérdőív került az 

első helyre. A tanulók affektív szintjét mérő kérdőívek feldolgozásakor három 

kategóriába soroltuk a válaszalternatívákat. Így vannak közöttük a testnevelés és a 

tornatananyag szempontjából negatív, elutasító (1 pont), semleges, de nem elutasító (2 

pont), valamint pozitív irányultságot (3 pont) mutató lehetőségek. Maximálisan 45 pont 

volt elérhető. A megszerzett pontszámok alapján minden tanulóról megállapítottuk, 

hogy negatív, semleges, avagy pozitív beállítódást képvisel-e az alábbi kategóriák 

alapján: 

1. kategória: A tanuló a tornázást – hacsak lehet – kerüli. A tanári utasításokat 

legtöbbször végrehajtja ugyan, de passzivitásba burkolózik. 33 pont 

és az alatti eredmények. 

2. kategória: A tanuló aktív a testnevelési órákon, a tanári utasításokat 

haladéktalanul elvégzi. Általában érdeklődést mutat a mozgás iránt, 

a tornával szemben azonban semleges. 34 és 38 pont közötti 

eredmények. 

3. kategória: A tanuló örömmel és szívesen végzi a tornagyakorlatokat.  

Egészségtudatos életében fontos szerepet játszik a mozgás. 39-45 

pont közötti eredmények. 

 

Kognitív képességet mérő kérdőív 

Cél: a tanulók tornasportra vonatkozó kognitív (ismereti) szintjének mérése. 

Típusa: zárt, felelet-választós kérdőív, ahol egy, vagy akár több jó választ is be lehetett 

karikázni. (Lásd 4. melléklet) 
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 Azonos korosztályú fiútanulóknál bevált tesztet szerkesztettük át, amelyben a 

kérdések bizonyos lexikai tudáson túl legfőképpen a tornatananyag elsajátítása során 

szerzett ismeretekre támaszkodott. Az általunk felkínált válaszok közül egy vagy akár 

több helyes alternatíva is előfordult, így a tanulóknak az is nehézséget okozott, hogy a 

megfelelő mennyiségben „karikázzanak”. A kérdések összeállításakor a Hamar Pál által 

1986-ban felhasznált tanulói kognitív kérdőívet vettük alapul. Arra törekedtünk, hogy a 

kérdések a testnevelési tanterv mozgásanyagára vonatkozzanak, valamint egy-két 

„lexikális” ismeretet feltételező item mellett, elsősorban a tornaelemek belső 

tartalmának megértési szintjére utaljanak. Nem ragaszkodtunk szigorúan a torna 

szaknyelvhez, hanem a gyerekek szempontjából a közérthetőséget tartottuk 

elsődlegesnek. 

 

A kérdőív kiértékelésekor minden válaszlehetőség egy pontot jelentett. Ha az adott 

helyes választ a vizsgált személy bekarikázta, megkapta a pontot, ha nem, akkor nem 

kapott pontot. A be nem jelölt helytelen válaszok is minden esetben pontot jelentettek. 

Így összesen 65 pontot lehetett elérni. Az alábbi kognitív szintet mutató kategóriákat 

határoztuk meg: 

1. kategória: A tornamozgások elsajátítási folyamata kizárólag „motorosan” 

zajlik, nincs hatása a tanuló kognitív szintjére. 

2. kategória: A tanuló válaszaiból kitűnik a véletlenszerűség, ami azt igazolja, 

hogy megtörténik az „értelmes” feldolgozás, de nem tudatosan. 

3. kategória: A tanuló alkotó módon vesz részt a tornamozgások elsajátításában, 

képes felismerni azok „belső” összefüggéseit. 

 

Időmérleg vizsgálat 

Cél: a tanulók életmódjáról, tornajellegű tevékenységeiről adatokat gyűjteni. (Lásd 5. 

melléklet) 

Az órarend-szerű táblázatos formában elkészített időmérleghez kitöltési útmutatót 

készítettünk, amelyben arra kértük a tanulókat, hogy az órarendhez hasonlóan rövid 

megnevezésekkel töltsék azt ki. Az iskolai tanítási időben a tantárgyak nevét kellett 

megadni. Az időmérleg vizsgálatot egy hétre alkalmaztuk, egy olyan „tiszta” tanítási 

hétre, amely idő alatt nincs ünnepnap, vagy iskolai szünet. A hét minden napján reggel 



 63

 7 órától este 22 óráig, tizenöt rubrikát kellett kitölteni az adott órára legjellemzőbb 

tevékenység megnevezésével. 

 

Az eredmények kiszámításakor tevékenységkategóriákat állítottunk fel és 

megszámoltunk az adott kategóriába tartozó aktivitások előfordulásának gyakoriságát. 

Az összgyakoriságot elosztottuk a tanulók létszámával, így megkaptuk az egy tanulóra 

jutó időmennyiséget. A napi átlag időtartam kiszámításához ezt az összeget tovább 

osztottuk héttel. 

 

Az eredmények elemzésekor – célkitűzéseinknek megfelelően – a vizsgált személyeink 

hozzáállására, beállítódására nagyobb hangsúlyt fektetünk. Az affektivitást mérő 

kérdőív válaszait kérdésekre bontva mutatjuk be, míg a kognitív kérdőív és a heti 

időmérleg vizsgálat adatait a komplexitásra törekedve elemezzük. 

 

Testnevelő tanári attitűd kérdőív 

Cél: a testnevelő tanárok testnevelésről, valamint tornaoktatásról alkotott véleményének 

felmérése. (Lásd 6. melléklet) 

Típusa: Likert-típusú attitűdskála 

A kérdőív négy részből állt. Az első (I.) rész a kérdőívet kitöltő testnevelő tanár 

névtelen adatfelvételére szolgált. A második részben (II.) általános információkra 

kérdeztünk rá, amelyek az adott iskolára, illetve az iskolai testnevelés tanításának 

körülményeire vonatkoztak. A harmadik (III.) és negyedik (IV.) rész a testneveléssel 

illetve a tornatananyag oktatásával kapcsolatos állításokat tartalmazta. A célok, 

feladatok, követelmények, tartalom, módszerek, valamint az ellenőrzés és értékelés 

problematikájaként megfogalmazott állításokat a megkérdezettek teljes egyetértés 

esetén ötös, egyet nem értés esetén egyes számmal véleményezhették. 
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 4.4 Statisztikai analízis 

 

A statisztikai analízist a pszichomotoros tesztek alapstatisztikai mutatóinak 

meghatározásával kezdtük (átlag, variációterjedelem, szórás, átlag hibája). A kérdőívek 

esetében a válaszgyakoriságokat vettem alapul, illetve a szakmai érvek mentén 

felállított pontrendszer segítségével kategóriákba soroltam a vizsgált személyeket. A 

heti időmérleg elemzésekor heti és napi bontásban is kiszámoltam az adott aktivitással 

eltöltött egy főre jutó időt. Statisztikai számítást külön nem alkalmaztam. 

 

A tornatananyaghoz kapcsolható specifikus képességfejlesztés iskolai körülmények 

közé adaptált lehetőségeinek megvizsgálásához hároméves longitudinális adatgyűjtési 

metódust választottunk. Az adataink feldolgozásához az adatok típusától függően 

egymintás t-próbát (t-test, dependent samples), Friedman ANOVA-t és Előjel- (Sign-) 

próbát (comparing two-dependent samples) használtunk. 

 

A vizsgált személyek csoportváltozók mentén történt besorolását követően a csoportok 

teljesítményei közötti különbségek kimutatására a kétmintás t-próbát és annak 

nemparaméteres megfelelőjét (Mann-Whitney U-próbát) is alkalmaztunk. Emellett az 

egyszempontos varianciaanalízis paraméteres (one-way ANOVA) és nem paraméteres 

(Kruskall-Wallis ANOVA) változatát is felhasználtuk. 

 

A tanulók különböző képességekben nyújtott teljesítményét osztályzatokkal láttuk el, 

majd Spearmann-féle rangkorrelációval vizsgáltuk azok összefüggéseit.  

 

Az adatok statisztikai feldolgozásához a Statistica for Windows 7.1, Stat. Soft. Softwert 

használtunk. Minden esetben a p<0.05 értéket vettük a szignifikancia szintnek. 



 65

 
5. EREDMÉNYEK 

 

5.1 A pszichomotoros tesztek keresztmetszeti vizsgálatának eredményei 

 

Az alapstatisztikai adatokat a 8. táblázat tartalmazza. 

 

8. táblázat 

A pszichomotoros tesztek alapstatisztikai adatai 

N=210 Átlag 
Var. 

terjedelem 
Szórás 

Átlag 

hibája 

Decimális életkor (év) 11,86 5,0 1,04 0,07 

Súlypontemelkedés (cm) 27,19 32,0 5,14 0,35 

Fekvőtámaszban karhajlítás-nyújtás (db) 13,3 48,0 8,51 0,59 

Hajlított karú függés ideje (sec) 10,66 55,0 9,28 0,64 

Kötélmászás (cm) 164,29 350,0 138,55 9,56 

Egyensúlyozás tornapad merevítőjén (m) 21,02 34,0 6,49 0,45 

Leugrás csukott szemmel (osztályzat) 3,79 4,0 0,89 0,06 

Akadályfutás ideje (sec) 51,96 49,0 8,98 0,62 

Híd (index) 39,99 100,0 14,63 1,01 

Oldalspárga (cm) 25,55 53,0 10,46 0,72 

Testnevelés osztályzat 4,61 2,0 0,63 0,04 

 

A decimális életkor alapadatait tekintve elmondhatjuk, hogy a legfiatalabb tanulónk 

még nem érte el a tizedik életévet sem, míg a legidősebb – évismétlő – már közel járt a 

tizenötödik életévhez. Statisztikai analíziseink során életkori bontást nem alkalmaztunk. 

 

A súlypontemelkedés átlageredményét vizsgálva megállapíthatjuk, hogy a Fetz-

Kornexl 1978-as 11 éves és 12 éves leányokra vonatkozó referenciaértékeit a vizsgált 

személyeink nem érik el (lásd 9.1 táblázat). A közel 30 évvel ezelőtti teljesítmények 

jelentősen jobbak az általunk felmért eredményeknél (Nádori és mtsai 1998). Fetz és 
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 Kornexl mérési eredményei alapján a teszt megbízhatósági koefficiense 4-12 

éveseknél 0,65-0,96; 13-14 éveseknél 0,9-0,95; az objektivitási együttható 0,88-0,94. 

 

9.1 táblázat 

A súlypontemelkedés teszt eredményei a referenciaértékek tükrében 

Tesztek Súlypontemelkedés (cm) átlag szórás n 

1. Fetz-Kornexl 1978  11 éves lányok 31,1 5,50 308 

2. Fetz-Kornexl 1978 12 éves lányok 34,1 6,00 331 

3. Vizsgálati eredményeim 2002-2006 DCK=11,86 27,19 5,14 210 

Tesztek közötti különbségvizsgálat 1-3. 2-3. 

szignifikancia szint p<0,000 p<0,000 

DCK = decimális életkor átlageredménye 

 

A fekvőtámaszban karhajlítás és nyújtás referenciaértékeit tekintve (lásd 9.2 táblázat) 

leánytanulóink a Bakonyi-féle értéket jelentősen túlteljesítették. Az általunk felmért 

diákok átlagteljesítménye statisztikailag nem tér el az Arday-Farmosi-féle 11 és 12 éves 

leánytanulók eredményeitől (Nádori és mtsai 1998, Arday és Farmosi 1994). Beuker 

mérési eredményei alapján a teszt érvényességi kritériuma a férfiaknál 0,69; a nőknél 

0,41. A megbízhatósági koefficiens 0,85; az objektivitási együttható 0,72. 

 

9.2 táblázat 

A karhajlítás-nyújtás fekvőtámaszban teszt eredményei a referenciaértékek 

tükrében 

Tesztek Karhajlítás-nyújtás fekvőtámaszban (db) átlag szórás n 

1. Bakonyi (1980) 11 éves lányok 10,6 7,4 1128 

2. Bakonyi (1980) 12 éves lányok 11,8 6,7 1131 

3. Arday-Farmosi (1989) 11 éves lányok 13,95 8,74 154 

4. Arday-Farmosi (1989) 12 éves lányok 12,29 9,24 259 

5. Vizsgálati eredményeim 2002-2006 DCK=11,86 13,3 8,51 210 

Tesztek közötti különbségvizsgálat 1-5. 2-5. 3-5. 4-5. 

szignifikancia szint p<0,000 p<0,0045 p<0,4771 p<0,2234 

DCK = a decimális életkor átlageredménye 
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 A hajlított karú függés ideje teszt kivitelezésében némileg eltér a Makszin-Oláh által 

használt teszttől, ebben az esetben ugyanis a könyökízületben derékszög megtartása az 

elvárás a tanulóktól. Ezt a végrehajtási módot Arday és Farmosi dolgozta fel. Ezekhez 

az orientáló értékekhez viszonyítva (lásd 9.3 táblázat) az általunk felmért eredmények 

statisztikailag igazoltan elmaradnak (Arday és Farmosi 1994). 

 

9.3 táblázat 

A hajlított karú függés ideje teszt eredményei a referenciaértékek tükrében 

Tesztek Hajlított karú függés ideje (sec) átlag szórás n 

1. Arday-Farmosi (1989) 11 éves lányok 27,79 22,10 154 

2. Arday-Farmosi (1989) 12 éves lányok 33,40 23,48 259 

3. Vizsgálati eredményeim 2002-2006 DCK=11,86 10,66 9,28 210 

Tesztek közötti különbségvizsgálat 1-3.  2-3.  

szignifikancia szint p<0,000 p<0,000 

DCK = a decimális életkor átlageredménye 

 

A kötélmászás tesztet Fetz és Kornexl 1978-ban vizsgálta be(Nádori és mtsai 1998). 

Időméréssel végeztették a feladatot úgy, hogy lebegőülésből indultak a tanulók. (Mérési 

eredményeik alapján a teszt megbízhatósági koefficiense 10-18 éves fiúknál 0,8-0,98; 

az objektivitási együttható 0,92-0,98.) Az általuk kidolgozott orientáló értékeket a 

vizsgálati eredmények összehasonlítására nem használhatjuk fel, mivel felmérésünkben 

a vizsgált személyek állásból indultak, viszont az elrugaszkodás kiküszöbölése 

érdekében a kiinduló helyzet sarkon állás volt. Eredményeiket fél méteres pontossággal 

jegyeztük fel, ahol a maximális érték öt méter. Gyakorlati tapasztalataink azt mutatják, 

hogy a tanulók jelentős része nem képes sikeresen felmászni az öt méteres kötélre. A 

210 főből csak 59 tanuló teljesítette a maximális magasságot, míg 47 tanuló el sem 

tudta kezdeni a tesztet. Ezeket az eredményeket és később a két ízületi mozgékonyságot 

mérő teszteket a minták különbözősége, valamint a felmérési módszerben való eltérés 

miatt nem szemléltetjük táblázatos formában. 

 

A dinamikus egyensúlyozó képességet mérő teszt referenciaértékei Arday és Farmosi 

vizsgálataiból származnak. Ezeket az értékeket az általunk mért eredmények magasan 
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 túlszárnyalják (lásd 9.4 táblázat). Ami számunkra a későbbi statisztikai eljárásoknál 

tanulságos lehet, hogy a szerzők megállapították: a leányoknál a 10-11 éves korosztály 

között mutatkozott szignifikáns különbség, majd ezt követően a különbség egy méteren 

belül ingadozik és teljesítményjavulásuk a 14 éves korral befejeződik (Arday és 

Farmosi 1994). Fetz és Kornexl mérési eredményei alapján a teszt megbízhatósági 

koefficiense 0,6-0,98, az objektivitási együttható 0,59-0,84 (Nádori és mtsai 1998). 

 

9.4 táblázat 

Az egyensúlyozó járás tornapad merevítőjén teszt eredményei a referenciaértékek 

tükrében 

DCK = a decimális életkor átlageredménye 

 

A leugrás csukott szemmel teszt esetében Hamar Pál 1987-es eredményeit vettük 

alapul. Felmérésünk átlaga az általa mért két különböző csoport átlageredménye közé 

esik (lásd 9.5 táblázat). Az osztályozást szubjektív tényezők is befolyásolják, 

ugyanakkor mindkét felmérésben a kivitelezés és értékelés kritériumai azonosak voltak. 

Az 1987-es kontroll csoport szignifikánsan jobban teljesített az általunk felmért 

tanulóknál (Hamar 1990). 

 

Az Esslingeni fitness-teszt (Rapp és Schoder a 10-14 éves lányok mintáján tett 

vizsgálata alapján a teszt megbízhatósági együtthatója 0,82) második része az 

akadályfutás teszt. Grosser és Starischka orientáló értékei 13 éves tanulókra 

vonatkoznak (lásd 9.6 táblázat). Az időeredmények összehasonlításakor 

megállapíthatjuk, hogy vizsgálatunk eredményei szignifikánsan jobbak, mint az 1981-

ben végzett felmérés eredményei (Nádori és mtsai 1998). 

 

Tesztek Egyensúlyozó járás tornapad merevítőjén (m) átlag szórás n 

1. Arday-Farmosi (1989) 11 éves lányok 14,26 6,11 154 

2. Arday-Farmosi (1989) 12 éves lányok 15,02 6,71 259 

3. Vizsgálati eredményeim 2002-2006 DCK=11,86 21,02 6,49 210 

Tesztek közötti különbségvizsgálat 1-3.  2-3.  

szignifikancia szint p<0,000 p<0,000 
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 9.5 táblázat 

A leugrás csukott szemmel teszt eredményei a referenciaértékek tükrében 

Tesztek Leugrás csukott szemmel (osztályzat) átlag szórás n 

1. Hamar (1987) Kísérleti csoport 3,78 1,10 65 

2. Hamar (1987) Kontroll csoport 4,44 0,95 63 

3. Vizsgálati eredményeim 2002-2006 DCK=11,86 3,79 0,89 210 

Tesztek közötti különbségvizsgálat 1-3. 2-3. 

szignifikancia szint p<0,9405 p<0,000 

DCK = a decimális életkor átlageredménye 

 

9.6 táblázat 

Az akadályfutás ideje teszt eredményei a referenciaértékek tükrében 

Tesztek Akadályfutás ideje (sec)* átlag szórás n 

1. Grosser-Starischka (1981) 13 éves lányok 70,00 11,00 50 

2. Vizsgálati eredményeim 2002-2006 DCK=11,86 51,96 8,98 210 

Tesztek közötti különbségvizsgálat 1-2.  

szignifikancia szint p<0,000 

* a kisebb érték mutatja a jobb teljesítményt 

DCK = a decimális életkor átlageredménye 

 

A hanyattfekvésből felemelkedés hídba orientáló értékeit Bube és munkatársai 

dolgozták ki, majd publikálták 1966-ban. Egy nullától tízig tartó skálán helyezték el a 

híd teszt index értéket, ahol a nulla érték a leggyengébb, a tízes pedig a legjobb. A 

vizsgált személyeink által teljesített átlagérték (39,99) ezen a skálán 3,3 pontot ér. Ez 

azt jelenti, hogy az általunk felmért általános iskolás tanulók ebbéli teljesítménye – a 

korábbi referenciaértékek skáláján mérve – gyenge (Nádori és mtsai 1998). 

 

Az ízületi mozgékonyságot vizsgáló másik tesztünk esetében a publikált referenciaérték 

tornászokra, és csak fiúkra vonatkozik. Így direkt összehasonlítást nem tehetünk. Az 

előzetesen várthoz képest, a fiúk és a leányok között nem tapasztaltunk jelentős 

különbséget (Nádori és mtsai 1998). 
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 Bognár József és Kovács T. László 2006-ban végzett felmérést felső tagozatos tanulók 

körében a testnevelés értékelésével, osztályozásával kapcsolatban. A bajai és Baja 

környéki iskolákból kikerült vizsgálati személyek testnevelés osztályzatának átlaga 

4,338 volt (lásd 9.7 táblázat). 1987-ben budapesti és Budapest környéki iskolákban 4,44 

átlagosztályzatot mért Hamar Pál. Az általunk felmért budapesti tanulók statisztikailag 

jobb minősítést kaptak a bajai diáktársakhoz képest (Bognár és Kovács 2007). 

 

9.7 táblázat 

A testnevelés osztályzat összehasonlító táblázata a referenciaértékek tükrében 

Tesztek Testnevelés osztályzat átlag szórás n 

1. Hamar (1987)  4,44 0,59 65 

2. Bognár-Kovács (2006) 10-14 évesek 4,338 0,703 1169 

3. Vizsgálati eredményeim 2002-2006 DCK=11,86 4,61 0,63 210 

Tesztek közötti különbségvizsgálat 1-3.  2-3.  

szignifikancia szint p<0,055 p<0,000 

DCK = a decimális életkor átlageredménye 

 

A keresztmetszeti vizsgálat adatait többféle csoportosítás szerint vizsgáltuk meg.  

 

Először, a felmért tanulók iskolái szerint. Az így kialakított csoportok alapstatisztikai 

mutatóit a függelékben található 10.1-5 táblázat tartalmazza.  

 

Az egyszempontos variancialanalízis paraméteres (one-way ANOVA) és nem 

paraméteres (Kruskall-Wallis ANOVA) statisztikai próbák a hajlított karú függés ideje, 

a kötélmászás és a leugrás csukott szemmel tesztek esetében nem jeleztek különbséget, 

a többi hét teszt esetében azonban szignifikáns különbséget mutattak.  

 

A 4. ábrán megfigyelhetjük, hogy a súlypontemelkedés teszt eredménye szignifikáns 

különbséget mutatott a Diana utcai iskola, valamint a négy másik iskola tanulóinak 

teljesítménye között. Minden esetben a Diana utca iskola diákjai teljesítettek alul. A 

Molnár Ferenc Általános Iskola és a csepeli Jedlik Ányos Gimnázium tanulói közül a 

csepeliek teljesítettek szignifikánsan jobban (lásd 4. ábra). 
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Jelmagyarázat 

* 
Minden csoporttal 

szignifikáns 
különbséget mutat 

Iskolák 

1 Molnár Ferenc Ált. 
Isk. 

2 Kosztolányi Dezső 
Ált. Isk. 

3 Diana utcai Ált. Isk. és 
Gimn. 

4 Jedlik Ányos Gimn. 
 

4. ábra 5 Kőrösi Csoma Sándor 
Ált. Isk. és Gimn. 

 

A fekvőtámaszban karhajlítás-nyújtás teszt esetén a Diana utcai iskolába járó diákok, 

valamint a Molnár Ferenc, a Kosztolányi Dezső és a Jedlikes Ányos iskola tanulóinak 

teljesítménye statisztikai értelemben különbözik egymástól. A Kőrösi Csoma Sándor 

12-osztályos Gimnázium tanulóinak eredménye kiemelkedik, de statisztikailag igazolt 

különbséget csak a Molnár Ferenc és a Kosztolányi Dezső Általános Iskola tanulói 

teljesítményével összevetve találtunk (lásd 5. ábra). 

 

Jelmagyarázat 

* 
Minden csoporttal 

szignifikáns 
különbséget mutat 

Iskolák 

1 Molnár Ferenc Ált. 
Isk. 

2 Kosztolányi Dezső 
Ált. Isk. 

3 Diana utcai Ált. Isk. és 
Gimn. 

4 Jedlik Ányos Gimn. 
 

5. ábra 5 Kőrösi Csoma Sándor 
Ált. Isk. és Gimn. 

 



 72

 A hajlított karú függés ideje teszt eredménye az egyedüli, amely nem mutatott jelentős 

különbséget az iskolák csoportjainak teljesítménye között. Nyolc tanuló (3,8%) el sem 

tudta kezdeni a tesztet, míg a diákok közel kétharmada (58,57%) nulla és tíz másodperc 

közötti eredményt ért el (lásd 6. ábra). 

 

Jelmagyarázat 

* 
Minden csoporttal 

szignifikáns 
különbséget mutat 

Iskolák 

1 Molnár Ferenc Ált. 
Isk. 

2 Kosztolányi Dezső Ált. 
Isk. 

3 Diana utcai Ált. Isk. és 
Gimn. 

4 Jedlik Ányos Gimn. 
 

6. ábra 5 Kőrösi Csoma Sándor 
Ált. Isk. és Gimn. 

 

A kötélmászás a másik olyan teszt, amely kevés különbséget eredményezett az iskolák 

között. A Kőrösi Csoma Sándor Gimnázium tanulói azonban itt is kiemelkednek, 

teljesítményük szignifikánsan jobb, mint a Jedlik Gimnázium diákjaié (lásd 7. ábra). 

 

Jelmagyarázat 

* 
Minden csoporttal 

szignifikáns 
különbséget mutat 

Iskolák 

1 Molnár Ferenc Ált. 
Isk. 

2 Kosztolányi Dezső 
Ált. Isk. 

3 Diana utcai Ált. 
Isk. és Gimn. 

4 Jedlik Ányos Gimn. 

7. ábra 5 
Kőrösi Csoma 

Sándor Ált. Isk. és 
Gimn. 
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Az egyensúlyozás tornapad merevítőjén teszt esetében szintén a Kőrösi Csoma Sándor 

iskolába járó gyerekek eredménye a figyelemre méltó. Minden más iskolával szemben 

statisztikailag is jobban hajtották végre a tesztet (lásd 8. ábra). 

 

Jelmagyarázat 

* 
Minden csoporttal 

szignifikáns 
különbséget mutat 

Iskolák 

1 Molnár Ferenc Ált. 
Isk. 

2 Kosztolányi Dezső 
Ált. Isk. 

3 Diana utcai Ált. 
Isk. és Gimn. 

4 Jedlik Ányos Gimn. 

8. ábra 5 
Kőrösi Csoma 

Sándor Ált. Isk. és 
Gimn. 

 

A Kosztolányi Gimnáziumban felmért tanulók a leugrás csukott szemmel tesztben 

szignifikánsan gyengébben teljesítettek, mint a Molnár Ferenc Általános Iskola, 

valamint a Kőrösi Csoma Sándor Gimnázium diákjai (lásd 9. ábra). 

 

Jelmagyarázat 

* 
Minden csoporttal 

szignifikáns 
különbséget mutat

Iskolák 

1 Molnár Ferenc Ált. 
Isk. 

2 Kosztolányi Dezső 
Ált. Isk. 

3 Diana utcai Ált. 
Isk. és Gimn. 

4 Jedlik Ányos 
Gimn. 

9. ábra 
5 

Kőrösi Csoma 
Sándor Ált. Isk. és 

Gimn. 
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Az akadályfutás ideje tesztben a IX. kerületi Molnár Ferenc Általános Iskolába járó 

tanulók eredménye a legjobb, akik szignifikánsan jobban teljesítettek a Kosztolányi D., 

a Diana utcai és a Jedlik Á. intézménybe járó gyerekekhez képest (lásd 10. ábra). 

 

Jelmagyarázat 

* 
Minden csoporttal 

szignifikáns 
különbséget mutat

Iskolák 

1 Molnár Ferenc Ált. 
Isk. 

2 Kosztolányi Dezső 
Ált. Isk. 

3 Diana utcai Ált. 
Isk. és Gimn. 

4 Jedlik Ányos 
Gimn. 

10. ábra 
5 

Kőrösi Csoma 
Sándor Ált. Isk. és 

Gimn. 
 

 
Az általunk felmért tanulók közül öten nem tudtak hídba emelkedni, diákjaink nagy 

többsége (90%-a) 20 és 60 indexpont között teljesített (a kisebb eredmény mutatja a 

jobb teljesítményt). A 11. ábrán láthatjuk, hogy a Kőrösi Csoma Sándor Általános 

Iskolába járó tanulók minden csoportnál szignifikánsan jobban teljesítettek a 

felemelkedés hídba tesztben. Ezen túl, a Jedlik Ányos Gimnázium és a Molnár Ferenc 

Ált. Iskolába járó gyerekek eredménye különbözik szignifikánsan (lásd 11. ábra). 

 
A csípőízületi mozgékonyságot mérő tesztben a Kosztolányi Dezső Gimnázium tanulói 

szignifikánsan rosszabbul teljesítettek a többi iskola diákjainak eredményeihez képest 

(lásd 12. ábra). 
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 Jelmagyarázat 

* 
Minden csoporttal 

szignifikáns 
különbséget mutat

Iskolák 

1 Molnár Ferenc Ált. 
Isk. 

2 Kosztolányi Dezső 
Ált. Isk. 

3 Diana utcai Ált. 
Isk. és Gimn. 

4 Jedlik Ányos 
Gimn. 

11. ábra 5 
Kőrösi Csoma 

Sándor Ált. Isk. és 
Gimn. 

 

Jelmagyarázat 

* 
Minden csoporttal 

szignifikáns 
különbséget mutat

Iskolák 

1 Molnár Ferenc Ált. 
Isk. 

2 Kosztolányi Dezső 
Ált. Isk. 

3 Diana utcai Ált. 
Isk. és Gimn. 

4 Jedlik Ányos 
Gimn. 

12. ábra 5 
Kőrösi Csoma 

Sándor Ált. Isk. és 
Gimn. 

 

A felmért tanulók közül egyetlen egy kapott elégséges testnevelés osztályzatot, a 210 

tanulóból 14 fő (6,7%) közepes, 51 fő (24,3%) jó, míg 144 fő (68,6%) jeles osztályzatot 

kapott. Az iskolák között számos szignifikáns különbséget találtunk. A Molnár Ferenc 

Általános Iskola diákjai rosszabb jegyeket kaptak, mint a Diana utcai és a Jedlik Ányos 

Gimnáziumba járó társaik. A Kosztolányi Dezső Ált. Iskola tanulói kisebb 

átlageredménnyel rendelkeznek, mint a Diana utcai, a Jedlik Ányos Gimnáziumba és a 

Kőrösi Csoma Sándor Iskolába járó diákok (lásd 13. ábra). 
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 Jelmagyarázat 

* 

Minden csoporttal 
szignifikáns 
különbséget 

mutat 

Iskolák 

1 Molnár Ferenc 
Ált. Isk. 

2 Kosztolányi 
Dezső Ált. Isk. 

3 Diana utcai Ált. 
Isk. és Gimn. 

4 Jedlik Ányos 
Gimn. 

 
13. ábra 

5 
Kőrösi Csoma 

Sándor Ált. Isk. 
és Gimn. 

 

A testnevelés osztályzatok szerint három csoportot alakítottunk ki, mert egyetlen 

elégséges osztályzatú tanulónk volt. Őt így besoroltuk a közepes tanulók közé. Ezt 

követően a tizedik motoros teszt szerint vizsgáltuk a kilenc további teszt eredményét. 

Az alapstatisztikai adatokat a függelékben található 11.1-3 táblázatok mutatják. 

 

A súlypontemelkedés teszt esetében a jeles osztályzatú diákok teljesítettek a legjobban, 

teljesítményük szignifikánsan eltér a jó osztályzatú tanulóktól (lásd 14. ábra). 

 

A fekvőtámaszban karhajlítás-nyújtás teszt esetében a közepes osztályzatú tanulók 

jobban teljesítettek a jó testnevelés érdemjegyet kapott tanulóknál. Szignifikáns eltérést 

azonban csak a jeles és jó osztályzattal minősített tanulók csoportjai között mutatott a 

statisztika (lásd 15. ábra). 

 

A hajlított karú függés tesztben az ötös osztályzatú vizsgált személyek teljesítettek a 

legjobban, míg a közepes jeggyel értékelt tanulók a leggyengébben. Az általunk 

vizsgált mindhárom csoport teljesítménye szignifikánsan különbözik egymástól (lásd 

16. ábra). 
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Jelmagyarázat 

* 

Minden 
csoporttal 

szignifikáns 
különbséget 

mutat 

Iskolák 

3 közepes 

4 jó 

 
14. ábra 5 jeles 

 

Jelmagyarázat 

* 

Minden 
csoporttal 

szignifikáns 
különbséget 

mutat 

Iskolák 

3 közepes 

4 jó 

 
15. ábra 5 jeles 

 

 

A kötélmászás teszt eredménye is hasonló képet mutat a hajlított karú függés ideje 

teszthez képest. Ebben az esetben azonban a közepes osztályzatú tanulók eredménye 

jelez szignifikáns különbséget a másik két minősítésű csoporttal szemben (lásd 17. 

ábra). 
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Jelmagyarázat 

* 

Minden 
csoporttal 

szignifikáns 
különbséget 

mutat 

Iskolák 

3 közepes 

4 jó 

 
16. ábra 5 jeles 

 

Jelmagyarázat 

* 

Minden 
csoporttal 

szignifikáns 
különbséget 

mutat 

Iskolák 

3 közepes 

4 jó 

 
17. ábra 

5 jeles 

 

A vizsgált személyek teljesítménye az egyensúlyozás tornapad merevítőjén tesztben 

lineárisan növekszik a testnevelés osztályzatukkal, ugyanakkor a kétmintás t-próba nem 

talált szignifikáns különbséget (lásd 18. ábra). 
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 A leugrás csukott szemmel teszt osztályzatai hasonlóságot mutatnak a testnevelés 

érdemjegyekkel, statisztikai értelemben azonban csak a jeles testnevelés osztályzatot 

kapott diákok teljesítettek jobban a négyes, illetve hármas érdemjegyű tanulóknál (lásd 

19. ábra). 

 

Jelmagyarázat 

* 

Minden 
csoporttal 

szignifikáns 
különbséget 

mutat 

Iskolák 

3 közepes 

4 jó 

 
18. ábra 

5 jeles 

 

Jelmagyarázat 

* 

Minden 
csoporttal 

szignifikáns 
különbséget 

mutat 

Iskolák 

3 közepes 

4 jó 

 
19. ábra 5 jeles 
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 Az akadályfutás ideje teszt esetében az alacsonyabb átlageredmények jelzik a jobb 

teljesítményt, a statisztikai számítás mindhárom csoport között jelentős eltérést mutatott 

(lásd 20. ábra). 

 

Jelmagyarázat 

* 

Minden 
csoporttal 

szignifikáns 
különbséget 

mutat 

Iskolák 

3 közepes 

4 jó 

 
20. ábra 5 jeles 

 

A testmagasságtól függően kiszámított hídindex szélső értékei a nulla és a száz. Az 

általunk felmért tanulók teljesítményének széles skáláját mutatja, hogy két tanuló nulla, 

míg öt tanuló százas értéket kapott. A testnevelési érdemjegyek szerint kialakított 

csoportok teljesítményei között szignifikáns különbséget találtunk (lásd 21. ábra). 

 

Jelmagyarázat 

* 

Minden 
csoporttal 

szignifikáns 
különbséget 

mutat 

Iskolák 

3 közepes 

4 jó 
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5 jeles 

Az oldalspárga teszt vizsgálatakor a jeles osztályzatú tanulóink szignifikánsan jobban 

teljesítettek, mint a jó és közepes érdemjeggyel rendelkező társaik. Ez esetben szintén a 

kisebb eredmény mutatja a jobb teljesítményt (lásd 22. ábra). 

 

Jelmagyarázat 

* 

Minden 
csoporttal 

szignifikáns 
különbséget 

mutat 

Iskolák 

3 közepes 

4 jó 

 
22. ábra 5 jeles 

 

 

 

A keresztmetszeti vizsgáltunk során azt sem hagytuk figyelmen kívül, hogy a 

testnevelő tanároknak milyen a viszonyulása a tornatananyaghoz. Az így kialakított 

tanulói csoportok alapstatisztikai mutatóit a függelékben található 12.1 és 12.2 táblázat 

mutatja. 

 

A súlypontemelkedés tesztben a testnevelő tanárok szerinti csoportok nem mutat 

statisztikai eltérést (lásd 23. ábra). 
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 A fekvőtámaszban karhajlítás-nyújtás teszt esetén a pozitív beállítottságú testnevelők 

tanulói szignifikánsan jobban teljesítettek a másik csoportban lévő társaiknál (lásd 24. 

ábra). 

 

 

Jelmagyarázat 

* 

Minden 
csoporttal 

szignifikáns 
különbséget 

mutat 

Tanárok 

1 

Tornatananyag 
iránt pozitív 

beállítottságú 
testnevelők 
tanulóinak 
csoportja 

 
23. ábra 

2 

Tornatananyag 
iránt negatív, 

vagy semleges 
beállítottságú 
testnevelők 
tanulóinak 
csoportja 

 

Jelmagyarázat 

* 

Minden 
csoporttal 

szignifikáns 
különbséget 

mutat 

Tanárok 

1 

Tornatananyag 
iránt pozitív 

beállítottságú 
testnevelők 
tanulóinak 
csoportja 

 
24. ábra 

2 

Tornatananyag 
iránt negatív, 

vagy semleges 
beállítottságú 
testnevelők 
tanulóinak 
csoportja 
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 Érdekes eredmény, hogy a hajlított karú függés ideje (lásd 25. ábra) teszt esetében 

rosszabbul, a kötélmászás tesztben (lásd 26. ábra) jobban teljesítettek a diákolimpiai 

csapatot felkészítő tanárok diákjai. A kar és vállöv erejét mérő tesztek eredményei 

statisztikai különbséget nem mutatnak. 

 

 

Jelmagyarázat 

* 

Minden 
csoporttal 

szignifikáns 
különbséget 

mutat 

Tanárok 

1 

Tornatananyag 
iránt pozitív 

beállítottságú 
testnevelők 
tanulóinak 
csoportja 

 
25. ábra 

2 

Tornatananyag 
iránt negatív, 

vagy semleges 
beállítottságú 
testnevelők 
tanulóinak 
csoportja 

 

Jelmagyarázat 

* 

Minden 
csoporttal 

szignifikáns 
különbséget 

mutat 

Tanárok 

1 

Tornatananyag 
iránt pozitív 

beállítottságú 
testnevelők 
tanulóinak 
csoportja 

 
26. ábra 

2 

Tornatananyag 
iránt negatív, 

vagy semleges 
beállítottságú 
testnevelők 
tanulóinak 
csoportja 
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Szignifikáns különbséget találtunk az egyensúlyozás tornapad merevítőjén (lásd 27. 

ábra), a leugrás csukott szemmel (lásd 28. ábra) tesztek eredményei között a torna iránt 

elkötelezett testnevelők tanulói javára. 

 

 

Jelmagyarázat 

* 

Minden 
csoporttal 

szignifikáns 
különbséget 

mutat 

Tanárok 

1 

Tornatananyag 
iránt pozitív 

beállítottságú 
testnevelők 
tanulóinak 
csoportja 

 
27. ábra 

2 

Tornatananyag 
iránt negatív, 

vagy semleges 
beállítottságú 
testnevelők 
tanulóinak 
csoportja 

 

Jelmagyarázat 

* 

Minden 
csoporttal 

szignifikáns 
különbséget 

mutat 

Tanárok 

1 

Tornatananyag 
iránt pozitív 

beállítottságú 
testnevelők 
tanulóinak 
csoportja 

 
28. ábra 

2 

Tornatananyag 
iránt negatív, 

vagy semleges 
beállítottságú 
testnevelők 
tanulóinak 
csoportja 
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Az akadályfutás ideje tesztben a semleges, vagy negatív hozzáállású testnevelők tanulói 

teljesítményei bizonyultak jobbnak, de szignifikáns eltérést nem jelzett a statisztika. 

(lásd 29. ábra) 

 

 

Jelmagyarázat 

* 

Minden 
csoporttal 

szignifikáns 
különbséget 

mutat 

Tanárok 

1 

Tornatananyag 
iránt pozitív 

beállítottságú 
testnevelők 
tanulóinak 
csoportja 

 
29. ábra 

2 

Tornatananyag 
iránt negatív, 

vagy semleges 
beállítottságú 
testnevelők 
tanulóinak 
csoportja 

 

A torna iránt elkötelezett testnevelők tanulóinál jobb teljesítményt rögzíthettünk a 

hanyattfekvésben felemelkedés hídba tesztben, statisztikai eltérés azonban nincs (lásd 

30. ábra) 

 

Jelmagyarázat 

* 

Minden 
csoporttal 

szignifikáns 
különbséget 

mutat 

Tanárok 

1 

Tornatananyag 
iránt pozitív 

beállítottságú 
testnevelők 
tanulóinak 
csoportja 
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2 

Tornatananyag 
iránt negatív, 

vagy semleges 
beállítottságú 
testnevelők 
tanulóinak 
csoportja 

 

A két csoport teljesítménye statisztikai eltérést jelzett az oldalspárga tesztben, a pozitív 

beállítottságú testnevelők diákjai javára (lásd 31. ábra). 

Jelmagyarázat 

* 

Minden 
csoporttal 

szignifikáns 
különbséget 

mutat 

Tanárok 

1 

Tornatananyag 
iránt pozitív 

beállítottságú 
testnevelők 
tanulóinak 
csoportja 

 
31. ábra 

2 

Tornatananyag 
iránt negatív, 

vagy semleges 
beállítottságú 
testnevelők 
tanulóinak 
csoportja 

 

A testnevelés osztályzat nem mutat statisztikai eltérést (32. ábra). 

 

Jelmagyarázat 

* 

Minden 
csoporttal 

szignifikáns 
különbséget 

mutat 

Tanárok 

1 

Tornatananyag 
iránt pozitív 

beállítottságú 
testnevelők 
tanulóinak 
csoportja 
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2 

Tornatananyag 
iránt negatív, 

vagy semleges 
beállítottságú 
testnevelők 
tanulóinak 
csoportja 
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5.2 A pszichomotoros tesztek longitudinális vizsgálatának eredményei 

 

A három tanéves longitudinális vizsgálatunk alapstatisztikai adatait a 13. táblázat 

tartalmazza. Az első felméréskor vizsgált személyeink decimális életkora átlagban 

10,86 év volt, a második felmérés alkalmával 11,83 év, a harmadik felméréskor pedig 

12,79 év. A súlypontemelkedés teszt átlageredményei (25,92±4,98; 29,75±5,18; 

28,2±5,22 cm) mindhárom évben a Fetz és Kornexl által közölt adatok alatt maradtak 

(Nádori és mtsai 1998). A fekvőtámaszban karhajlítás-nyújtás teszt esetében csak az 

első felmérés alkalmával fordul elő a nullás teljesítmény. Ebben a felmérési feladatban 

is a második alkalommal teljesítettek a legjobban a három tanév közül (12±5,75; 

14,9±6,2; 13,4±6,51 db) úgy, hogy a 12 éves leányok teljesítményét referáló adatokat 

túlszárnyalták (Nádori és mtsai 1998, Arday és Farmosi 1994). A torna mozgásanyaga 

szempontjából speciális tesztek a hajlított karú függés ideje, valamint a kötélmászás. 

Ezekkel a felmérésekkel tulajdonképpen a testtömeg és az erő viszonyára mutathatunk 

rá. A statikus függés esetében mindhárom évben az elvárható eredmény alatt 

teljesítettek a vizsgált személyek (8,73±8,2; 12,08±8,94; 10,6±8,65 mp). Míg a 

kötélmászásban (167,7±129,2; 182,4±137,8; 151±138,7 cm) kivitelezési szabályokat 

módosítottunk, ezzel is könnyítve a végrehajtást. Ez azonban azt is mutatja, hogy a 

testsúlyfelesleggel küzdő tanulók száma az elmúlt két évtizedben jelentősen megnőtt. A 

Molnár Ferenc Általános Iskola megfelelő mennyiségű tornapaddal, alacsony, illetve 

magas gerendával rendelkezik. A testnevelők által kihasznált jó szerellátottságot 

bizonyítja a dinamikus egyensúlyozó képességet mérő motoros tesztünk eredménye 

(21,51±4,84; 24,53±4,6; 22,1±4,37 m). A tornatananyag ismereti, elsajátítási szintjéről 

ad információt a leugrás csukott szemmel osztályzata (3,94±0,9; 4,26±0,74; 4,12±1,01. 

Vizsgált személyeink az életkornak megfelelő gyorsasági koordinációs képességgel 

rendelkeznek, amelyről az akadályfutás ideje teszt ad tanúbizonyságot (55,29±8,48; 52, 

59±8,9; 53,5±11,13 mp). A gerinc mozgékonyságának hiányát jelzi a híd tesztben 

nyújtott teljesítmény (44,44±8,06; 40,61±9,27; 44,6±15,8 indexérték). Az oldalspárga 

tesztben nagy variációs terjedelmű eredményeket produkáltak a vizsgált személyek 

(24,39±8,12; 22,28±8,94; 24,4±10,7 cm). A testnevelés osztályzat az életkor 

növekedésével együtt csökkenő tendenciát mutat (4,45±0,67; 4,31±0,81; 3,78±0,88). 
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 13. táblázat 

A longitudinális vizsgálat motoros tesztjeinek alapstatisztikai adatai 

 1. felmérés 2. felmérés 3. felmérés 

N=51 Átlag Var. 
terjedelem Szórás Átlag 

hibája Átlag Var. 
terjedelem Szórás Átlag 

hibája Átlag Var. 
terjedelem Szórás Átlag 

hibája 
Decimális életkor 

(év) 10,86 4,8 0,66 0,09 11,8 4,8 0,77 0,11 12,8 4,8 0,77 0,11 

Súlypontemelkedés 
(cm) 25,9 22,0 4,98 0,70 29,8 22,0 5,18 0,73 28,2 16,0 5,22 0,73 

Fekvőtámaszban 
karhajlítás-nyújtás 

(db) 
12,0 37,0 5,75 0,81 14,9 29,0 6,20 0,87 13,4 27,0 6,51 0,91 

Hajlított karú 
függés ideje (sec) 8,73 32,0 8,20 1,15 12,1 31,0 8,94 1,25 10,6 36,0 8,65 1,21 

Kötélmászás (cm) 167,7 350,0 129,2 18,1 182,4 350,0 137,78 19,29 151 350,0 138,7 19,43 
Egyensúlyozás 

tornapad 
merevítőjén (m) 

21,5 23,0 4,84 0,68 24,5 18,0 4,60 0,64 22,1 18,0 4,37 0,61 

Leugrás csukott 
szemmel 

(osztályzat) 
3,9 4,0 0,90 0,13 4,26 3,0 0,74 0,11 4,12 3,0 1,01 0,14 

Akadályfutás ideje 
(sec) 55,3 45,0 8,49 1,19 52,6 36,0 8,90 1,25 53,5 45,0 11,13 1,56 

Híd (index) 44,5 50,8 8,06 1,13 40,6 39,4 9,27 1,3 44,6 74,6 15,80 2,21 
Oldalspárga (cm) 24,4 44,0 8,12 1,14 22,3 42,0 8,94 1,3 24,4 36,0 10,70 1,50 

Testnevelés 
osztályzat 4,5 2,0 0,67 0,09 4,31 3,0 0,81 0,11 3,78 3,0 0,88 0,12 
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 A Friedman ANOVA statisztikai próba a fekvőtámasz és a testnevelés osztályzatok 

esetében jelzett szignifikáns különbséget (p<0.001) a három időpont eredményei között. 

 

A súlypontemelkedés eredménye hullámzó teljesítményt mutatott a három tanévben. 

Az első felméréskor 25,92 cm-t, a második alkalommal 29,75 cm-t, majd 28,20 cm-t 

teljesítettek a vizsgált személyeink. Az általunk felmért leánytanulók tehát hatodikos 

korukban teljesítettek a legjobban. Az egymintás t-próba számítások igen erősen 

szignifikáns különbséget mutattak az első és második teljesítmény között, míg 

szignifikáns különbséget a második és a harmadik felmérés között. Két év távlatában 

azonban az egymintás t-próba erősen szignifikáns különbéget mutatott a teszt esetében 

(lásd 33. ábra). 

 

 
* Minden felméréssel szignifikáns különbséget mutat 

33. ábra 

 

A fekvőtámaszban karhajlítás-nyújtás teszt esetében statisztikai értelemben csak az első 

és második felmérés között találtunk különbséget. A Bakonyi-féle referenciaértékekhez 

hasonlóan az általunk felmért teljesítmények is a 12. életévben bizonyultak a 

legmagasabbnak (lásd 34. ábra). 
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* Minden felméréssel szignifikáns különbséget mutat 

34. ábra 

 

A hajított karú függés ideje teszt esetében az első és a harmadik felmérés alkalmával is 

tapasztaltunk szélső értéket, tehát volt olyan tanuló, aki nem volt képes elkezdeni a 

próbát. A 11 éves kort követően a vizsgált személyeink igen erősen szignifikánsan 

jobban teljesítettek, majd ezt követően teljesítményük visszaesett. Ugyanakkor az első 

és a harmadik felmérés eredményeit összevetve a tanulóink a harmadik alkalommal 

bizonyultak erősebbnek (lásd 35. ábra). 

 

A kötélmászás tesztet időkényszer nélkül mértük fel, hiszen teljes magasságig az első 

felméréskor 10 tanuló, a második felméréskor 16 tanuló, az utolsó alkalommal pedig 12 

tanuló volt képes felmászni. A teljesítményjavulás a tizenkettedik életévben átmeneti, 

hiszen ezt követően a visszaesés oly mértékű, ami még a kiinduló értéket sem éri el 

(lásd 36. ábra). 
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* Minden felméréssel szignifikáns különbséget mutat 

35. ábra 

 

Az egyensúlyozás tornapad merevítőjén tesztben vizsgált tanulóink fokozatosan javuló 

teljesítményt nyújtottak. A kiinduló érték (21.51±4.83m) és a második felméréskor 

tapasztalt átlagérték (22.14±4.37m) különbsége statisztikai értelemben nem jelentős. A 

harmadik alkalommal azonban több mint két méteres javulást mutattak a leánytanulók, 

amely erősen szignifikáns különbséget jelent. Így a kétéves periódus kezdeti és végső 

teljesítményét összevetve, igen erősen szignifikáns teljesítményjavulást könyvelhettünk 

el (lásd 37. ábra). 

 

A leugrás csukott szemmel teszt osztályzatainak átlaga a következőképpen alakult: az 

első felméréskor 3.94±0.9; a második felméréskor 4.12±1.01; a harmadik felméréskor 

4.25±0.74. A fokozatos javulás tehát itt is tetten érhető. A „Sign-test” az első és a 

második felmérés között, valamint a második és a harmadik felmérés között nem 

mutatott ki szignifikáns különbséget, az átlageredményekből azonban folyamatos 

fejlődést olvashatunk ki. Az első és a harmadik felmérés teljesítménye szignifikánsan 

eltér (lásd 38. ábra). 
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* Minden felméréssel szignifikáns különbséget mutat 

36. ábra 

 

 
* Minden felméréssel szignifikáns különbséget mutat 

37. ábra 
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* Minden felméréssel szignifikáns különbséget mutat 

38. ábra 

 

Az általunk felmért leánytanulók egyik kedvelt tesztje az akadályfutás ideje volt. Az 

átlagértékek mindhárom alkalommal egy perc alattiak voltak, így tehát az irodalomból 

ismert orientáló értékeknél jobban teljesítettek tanulóink. Statisztikailag az első és 

második felmérés (p<0.001), valamint az első és harmadik felmérés között találtunk 

eltérést (lásd 39. ábra). 

 

A hanyattfekvésből felemelkedés hídba teszt esetében a 6. osztályos adatok (40.6±9.27) 

kiugróak, ugyanakkor az azt megelőző (44.4±8.06), és azt követő évben (44.6±15.79) 

közel azonos mértékűek. A fejlődést igen erősen szignifikánsnak, a visszafejlődést, 

pedig szignifikánsnak mutatja az egymintás t-próba (lásd 40. ábra). 

 

A csípőízületi mozgékonyságot mérő tesztben a tanulók teljesítménye a két év 

távlatában nem mutatott változást, ugyanakkor az egyes alkalmak összehasonlításakor a 

6. osztályosként szignifikánsan jobban teljesítettek (lásd 41. ábra). 

 

A testnevelés osztályzat átlaga 6. osztályban ugyan alacsonyabb, mint az 5. osztályban, 

ez azonban nem jelentős különbség. A 7. osztályban viszont már a négy egészes átlagot 
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 sem éri el, így ez statisztikai értelemben is jelentősen alacsonyabb mind az első, mind 

a második felméréshez képest (lásd 42. ábra). 

 

 
* Minden felméréssel szignifikáns különbséget mutat 

39. ábra 

 

 
* Minden felméréssel szignifikáns különbséget mutat 

40. ábra 
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* Minden felméréssel szignifikáns különbséget mutat 

41. ábra 

 

 
* Minden felméréssel szignifikáns különbséget mutat 

42. ábra 
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5.3 Az affektivitást mérő kérdőív eredményei 

 

A tizenöt itemből álló zárt jellegű kérdőív minden kérdés esetében öt válaszlehetőséget 

nyújtott. A kérdőívben megfogalmazott kérdések, illetve állítások részben a 

testnevelésre, részben a tornatananyagra vonatkoznak. A válaszalternatívák elutasító, 

semleges és a testnevelés, valamint a torna szemszögéből pozitív lehetőségeket 

biztosítottak. Az itemenkénti feldolgozás számos érdekességet mutat. 

 

Az általunk felmért tanulók több mint fele szereti a testnevelésórát. Közel 30 

százalékuk kifogásolja, hogy keveset labdáznak, ugyanakkor 12 százalékuk teljesen 

elutasítja a tornatananyagot. Sajnálatos, hogy tizenhárom tanuló nem szereti a 

testnevelést (43. ábra).  

 

Válaszd ki azt az állítást, amelyik legközelebb áll hozzád!  Válaszok: 

1. Szeretem a 
testnevelésórát! 

2. 
Jobb lenne a 

testnevelésóra, ha 
többet labdáznánk! 

3. 
Mindent szeretek a 

testnevelésórán, 
csak a tornát nem! 

4. 

Kisebb koromban 
szerettem a 

testnevelésórát, de 
már nem szeretem! 

53%

29%

12%

6% 0%

 
5. 

Azért nem szeretem 
a testnevelésórát, 

mert kicsi a 
tornaterem és kevés 

a szer! 
43. ábra Az affektivitást mérő kérdőív első kérdésének eredménye 
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 A vizsgált személyek közel fele akkor örül a legjobban, ha a legtöbb pontot dobja 

kosárlabdázás közben. A kézállás, a távolugrás, a hógolyózás azonos mértékben 

kedvelt. Leánytanulóink közül öten kényszernek érzik a sportolást (44. ábra). 

 

Mikor örülsz a legjobban?  Válaszok: 

1. 

Ha te dobod a 
legtöbb pontot, 

amikor 
kosárlabdáztok. 

2. 

Ha az 
osztálytársaid 
közül te állsz 

legtovább kézen. 

3. 

Ha te ugrasz a 
legmesszebbre 

távolugrás 
közben. 

4. 
Ha hógolyózás 

közben eltalálod 
társadat. 

50%

16%

17%

15%
2%

 
5. 

A sportolás 
nekem nem öröm, 
hanem kényszer. 

44. ábra Az affektivitást mérő kérdőív második kérdésének eredménye 

 

Testnevelő tanárként a vizsgálat résztvevői legtöbbször labdáznának a gyerekekkel. 

Körülbelül 15-16 százalékuk több futóversenyt rendezne, a talajon a fejenátfordulást 

mindenképpen megtanítaná, többször vinné uszodába a gyerekeket. A teljes passzivitást 

mutató utolsó válaszra, miszerint semmi szükség a testnevelő tanárokra, öt válasz 

érkezett (lásd 45. ábra). 

 

A szekrényugrás gyakorlása közben könnyen előfordul, hogy hibáznak a tanulók, 

ilyenkor a vizsgált személyeink kétharmada elhatározza, hogy következőre kijavítja a 

hibát. 3 százalékuk tagadóan válaszolt, ők nem ugranának többet. A semleges válaszok 

között megoszlottak a vélemények: a „Na és? Mi van akkor?” válaszra 10 százalék; az 

„Ahogy sikerül úgy sikerül legközelebb!” 13 százalék; „Az nem is baj, ha 

szekrényugrás közben hibázom.” 7 százalék (lásd 46. ábra). 
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 Ha én testnevelő tanár volnék, az órán:  Válaszok: 

1. több futóversenyt 
rendeznék. 

2. 

a talajon a 
fejenátfordulást 

feltétlen 
megtanítnám 

minden gyereknek. 

3. csak labdáznának a 
gyerekek. 

4. 
a gyerekekkel 

többször mennék 
uszodába. 

16%

15%

51%

16%
2%

 
5. 

semmi szükség a 
testnevelő 
tanárokra. 

45. ábra Az affektivitást mérő kérdőív harmadik kérdésének eredménye 

 

Ha szekrényugrásban a felguggolás, homorított leugrás 
közben hibázol, és ezért szól a tanárod: 

 Válaszok: 

1. 

elhatározod, hogy a 
következőre 

nyújtott térddel 
ugrasz. 

2. "Na és! Mi van 
akkor?" 

3. 
Ahogy sikerül úgy 

sikerül 
legközelebb! 

4. Ha csak lehet nem 
ugrasz többet. 

67%

10%

13%

3%
7%

 

5. 
Az nem is baj, ha 

szekrényugrás 
közben hibázom. 

46. ábra Az affektivitást mérő kérdőív negyedik kérdésének eredménye 
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 A kérdőívet kitöltők 7 százaléka szerint az embereknek azért kell sportolni, hogy 

versenyt nyerjenek. 87 százalékuk szerint azért, hogy arányos és szép testalkatuk 

legyen. Sajnálatos, hogy a teljesen elutasító válaszalternatívára is érkezett három voks, 

míg a sport, mint pénzkereseti lehetőség egy tanuló képzeletében jelent meg. 5 

százalékuk elégségesnek tartja a csak aerobikozást (lásd 47. ábra). 

 

Az embereknek azért kell sportolni:  Válaszok: 

1. hogy versenyt 
nyerjenek. 

2. hogy arányos, szép 
testalkatuk legyen. 

3. 
Az embereknek 

egyáltalán nem kell 
sportolni! 

4. hogy sok pénzt 
keressenek. 

7%5%0%
1%

87%

 

5. 

Az embereknek 
csak aerobikozni 

kell, mert az elég a 
kondíció 

megtartásához. 
47. ábra Az affektivitást mérő kérdőív ötödik kérdésének eredménye 

 

Elszomorító, hogy vizsgált személyeink 63 százalékának nincs sportoló példaképe. 15 

százalék választotta Risztov Évát; 10 százalék Farkas Ágnest; 7 százalék Ónodi 

Henriettát; 5 százalék Kovács Katalint (lásd 48. ábra). 

 

A gerenda tananyaghoz való viszonyulásra világít rá a kérdőív 7. pontja. A felmért 

tanulóink közel 50 százaléka nem szokott szédülni a gerendán. 20 százalék a könnyebb 

utat választva, szól a testnevelőjének, hogy abba szeretné hagyni a gyakorlást. A 

negatív hozzáállást tükröző választ hat tanuló választotta, míg 28 százalékban pozitívan 

viszonyulnak a gerenda gyakorlatokhoz (lásd 49. ábra). 

 



 101

  

Olyan jó sportoló szeretnék lenni, mint:  Válaszok: 

1. Kovács Katalin. 

2. Ónodi Henrietta. 

3. Farkas Ágnes. 

4. Risztov Éva. 

5%

63% 15%

10%

7%

 

5. 

Nekem nincs 

sportoló 

példaképem. 

48. ábra Az affektivitást mérő kérdőív hatodik kérdésének eredménye 

 

Ha gerenda-gyakorlás közben szédülsz:  Válaszok: 

1. 

szólsz 
tanárodnak, hogy 

abba szeretnéd 
hagyni a 

gyakorlást. 

2. 
nem szoktam 

szédülni a 
gerendán. 

3. 
úgy intézed, hogy 

ne kerüljél 
többször sorra. 

4. tovább csinálod a 
gyakorlatot. 

20%20%

8%

3%

49%  
5. 

megpróbálsz nem 
is gondolni a 
szédülésre. 

49. ábra Az affektivitást mérő kérdőív hetedik kérdésének eredménye 
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 A vizsgálatban szereplő leánytanulók 40 százalékának tetszik a harmonikus, szép 

mozgás, illetve tornaversenyeket is néznek a TV-ben. A fennmaradó több mint 60 

százalék semleges választ adott (lásd 50. ábra). 

 

Azért szeretem a TV-ben a tornaversenyeket nézni, mert:  Válaszok: 

1. izgalmasak. 

2. 

A TV-ben 
sohasem nézem 

meg a 
tornaversenyeket. 

3. sokan tornáznak 
egyszerre. 

4. 

a szép, 
harmonikus 

mozgás tetszik 
nekem. 

27%

7%

40%

3%

23%

 
5. sok a gól. 

50. ábra Az affektivitást mérő kérdőív nyolcadik kérdésének eredménye 

 

A kar-has-hát erősítő gyakorlatokat legtöbben a tornagyakorlatok jobb végrehajtásához 

tartják szükségesnek. Négy tanuló viszont egyáltalán nem tartja hasznosnak azokat. 

Nyolc százalék a gyorsabb futáshoz, kilenc százalék az atlétikai dobásokhoz társítja az 

erőfejlesztő gyakorlatokat. Kilenc tanuló viszont úgy véli, hogy csak a testépítőknek 

van ezekre szüksége (lásd 51. ábra). 

 

A tizedik kérdés a tornaszerekhez való viszonyulásra kérdez rá. A válaszok szélsőséges 

véleményeket mutatnak, ugyanis a tanulók 15,71 százaléka egyáltalán nem szeretne 

szertornázni, 19,05 százaléka csak talajon tornázna, 12,38 százalékuk csak talajon és 

szekrényugrásban, míg 11,91 százalékuk talajon és gerendán tornázna. Ugyanakkor a 

tanulók közel fele mind a négy tornaszeren szeretne tornázni (lásd 52. ábra). 

 

 



 103

 A kar-has-hát  erősítő gyakorlatokat:  Válaszok: 

1. nem tartom 
szükségesnek. 

2. 
a gyorsabb futás 
eléréséhez tartom 

szükségesnek. 

3. csak a testépítők 
végezzék. 

4. 

főleg azért kell 
végezni, hogy 

nagyobbat 
tudjunk dobni. 

2%

76%

9%

5%
8%

 
5. 

szükségesnek 
tartom a 

tornagyakorlatok 
jobb 

végrehajtásához. 
51. ábra Az affektivitást mérő kérdőív kilencedik kérdésének eredménye 

 

Én azt szeretném, ha a testnevelésórán:  Válaszok: 

1. egyáltalán nem 
tornáznánk. 

2. csak talajon 
tornáznánk. 

3. 
csak talajon és 

szekrényugrásban 
gyakorolnánk. 

4. 
csak talajon és 

gerendán 
gyakorolnánk. 

16%

41%

12%
12%

19%

 
5. 

talajon, 
szekrényugrásban, 

gerendán, és 
felemáskorláton is 

tornáznánk. 
52. ábra Az affektivitást mérő kérdőív tizedik kérdésének eredménye 
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 A megkérdezett tanulók jelentős hányadának a karcsú, vékony testalkat tetszik 

leginkább. A legkevesebb voksot kapta a telt testalkat. A sportos, izmos formát 19 

százalékuk preferálja. A semleges, illetve elutasító válaszok 16 és 9 százalékban 

fordultak elő (lásd 53. ábra). 

 

Neked melyik testalkat tetszik a legjobban?  Válaszok: 

1. A telt testalkat. 

2. 
Nem számít 

milyen az ember 
testalkata. 

3. A karcsú, vékony. 

4. Az izmos. 

1%16%

19%

55%

9%

 
5. 

Mindegy, csak ne 
legyen az ember 

háta görbe. 
53. ábra Az affektivitást mérő kérdőív tizenegyedik kérdésének eredménye 

 

A tornatananyag feldolgozása különböző érzelmeket válthat ki a gyerekekből. A 

felmért diákjaink 6 százaléka szeretné tudni, hogy egyáltalán miért kell tornázni, 16 

százalékuk nem gondol semmire. A félelemérzetre utalhat a tanulók 4 százalékának 

válasza, hiszen ők alaposan megvizsgálják a szert, hogy nincs-e valahol megsérülve. A 

félelem leküzdését választotta 31 százalék, arra gondolva, hogy nem lehet nehéz az 

adott elem, hiszen már más is végrehajtotta. A tanári magyarázatra koncentrál 43 

százalék (lásd 54. ábra). 

 

Kérdőívünk 13. kérdése tovább vizsgálja az előző problémát. Vizsgált személyeink 42 

százaléka tudja, hogy a tornaelemek magtanulására - annak ellenére, hogy fél tőle - a 

későbbiekben még szüksége lehet. A tanulók közel tíz százaléka attól tart, hogy egyest 
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 kap és közel húsz százalékuk fél, hogy kinevetik a társai. A szülői kérdőre vonástól 

egyikük sem retteg. 28 százalék egyetlen tornaelemtől sem fél (lásd 55. ábra). 

 

Mielőtt felmegyek a tornaszerre:  Válaszok: 

1. 

jó lenne tudni 
miért kell 
egyáltalán 
tornázni. 

2. 

végiggondolom, 
hogy mit 

magyarázott a 
tanár. 

3. nem gondolok 
semmire. 

4. 

alaposan 
végignézem 

nincs-e valahol 
megsérülve a szer. 

6%

31%

4%

16%

43%

 5. 

arra gondolok, 
hogy nem nehéz 

ez az elem, hiszen 
már más is 

megcsinálta. 
54. ábra Az affektivitást mérő kérdőív tizenkettedik kérdésének eredménye 

 

Az osztályozás problematikáját taglalja a következő kérdés. A felmérésben részt vevők 

több mint fele olyan szituációnak éli meg az osztályozást, amikor össze kell szednie 

magát, hogy jól teljesítsen. Több mint 15 százalékuknál előfordul, hogy az „izgulás” 

rajtapátiába csap át, és rosszul teljesít. A negatív tartalmú válaszokat (kettes és hármas 

alternatíva) 3, valamint 7 százalék jelölte meg. Húsz százalékban szeretnék, ha nem is 

kapnának jegyet, csak néhány mondatban értékelné őket a testnevelő tanár (lásd 56. 

ábra). 

 

A 15. item kontroll kérdésként arra ad lehetőséget, hogy a miért nem szereted a 

testnevelésórára is reagáljanak a vizsgált személyek. Többnyire két választ jelöltek 

meg, így kifogásolják a kevés röplabda jellegű órát, másrészt bejelölték, hogy mégis 

csak szeretik a testnevelést. Négy tanuló mondja, hogy kevés a futás a tanórán. Hárman 
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 csak másik iskolában szeretnék a testnevelést, míg több mint tíz százalékuk 

nyilatkozott úgy, hogy kevés a tornatananyagot feldolgozó óra (lásd 57. ábra). 

 

Ha félsz egy tornaelemtől azért csinálod meg, mert:  Válaszok: 

1. 

tudod, hogy annak 
megtanulására 

szükséged lehet 
még. 

2. félsz, hogy egyest 
kapsz. 

3. 
félsz, hogy 

kinevetnek a 
társaid. 

4. 

ha otthon 
megtudják, 

megszidnak a 
szüleid. 

42%

28%

0%

20%

10%
 

5. 
Én egyetlen 

tornaelemtől sem 
félek! 

55. ábra Az affektivitást mérő kérdőív tizenharmadik kérdésének eredménye 

 

Amikor osztályozásra kerül a sor a testnevelésórán:  Válaszok: 

1. összekapom magam, 
hogy jól teljesítsek. 

2. 
nem nagyon érdekel, 
mert a tanár mindig 

jó jegyet ad. 

3. 
nekem mindegy mit 
teljesítek, csak ötöst 

kapjak. 

4. 
sokszor nagyon 

izgulok, így néha 
rosszul teljesítek. 

55%

20%

15%

7%

3%
5. 

Jobb lenne, ha nem is 
kapnánk jegyet és a 
tanár csak néhány 

mondatban értékelne. 
56. ábra Az affektivitást mérő kérdőív tizennegyedik kérdésének eredménye 
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 Ha félsz egy tornaelemtől azért csinálod meg, mert:  Válaszok: 

1. keveset 
röplabdázunk. 

2. keveset futunk. 

3. keveset 
tornázunk. 

4. 

Ezt a választ 
húzom alá, mert 

én szeretem a 
testnevelésórát. 

46%

1%

41%

10% 2%
 

5. 

Én csak másik 
iskolában 

szeretném a 
testnevelésórát. 

57. ábra Az affektivitást mérő kérdőív tizenötödik kérdésének eredménye 

 

A válaszalternatívák között különbséget téve pontoztuk a tanulók válaszadásait. 

Maximálisan 45 pont volt elérhető. A pontok és a felállított kategóriák alapján 

elmondhatjuk, hogy a vizsgált személyek közül 45 fő (21%) negatív, 133 fő (64%) 

semleges és 32 fő (15%) pozitív beállítottságú volt (lásd 58. ábra). 

 

A vizsgált személyek megoszlása az affektív 
kategóriák szerint

(n=210)

133 fő
 64%

45 fő
 21%

32 fő
 15%

negatív semleges pozitív
 

58. ábra 
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 5.4 A kognitív szintet vizsgáló kérdőív eredményei 

 

A kognitív szintet mérő kérdőívünk zárt, feleletválasztós típusú volt, ahol egy, vagy 

több választ kellett a tanulóknak megjelölni. Véleményem szerint az affektivitást mérő 

kérdőívhez hasonló, kérdésenkénti feldolgozásra ebben az esetben nincs szükség, 

hiszen ezt a módszert a komplexitásra törekvés jegyében használtam fel. 

 

A diákok teljesítményét itt szintén pontoztuk. A felmért tanulók 10 százaléka (22 fő) 

nem fektet elég energiát a tornagyakorlatok megértésére, 64 százalékuknál (134 fő) a 

megértés véletlenszerű, míg 26 százalékuk (54 fő) törekszik a „belső” összefüggések 

megértésére (lásd 59. ábra). 

 

A vizsgált személyek megoszlása a kognitív 
kategóriák szerint

(n=210)

134 fő
64%

22 fő
10%54 fő

26%

1. kategória 2. kategória 3. kategória
 

59. ábra 

 

5.5 A pszichomotoros, affektív és kognitív képességek együttes vizsgálata 

 

Továbbmenve megvizsgáltuk a tanulók testnevelés osztályzatának, affektív és kognitív 

szintjének összefüggéseit (lásd 14. táblázat). A szakértői vélemény szerint kialakított 

tanári beállítottság korrelál a tanulók affektív szintjével. Mivel a kódolás során fordított 

sorrendet használtunk, ezért az r-érték negatív előjelű. Ez azt jelenti, hogy a testnevelők 

beállítottságával egyenes arányban változik a tanulói hozzáállás, beállítódás. A 
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 testnevelés osztályzat sem az affektív, sem a kognitív szinttel nem korrelál. A 

Spearmann-féle rangkorreláció szignifikáns összefüggést mutat a tanulói kognitív és 

affektív szint között. 

 

14. táblázat 

Összefüggés-vizsgálat a tanári beállítottság, a tanulók testnevelés osztályzata, az 

affektív és a kognitív szintje között 

 

(n=210) Tanári 
beállítottság 

Testnevelés 
osztályzat 

Affektív 
szint 

Kognitív 
szint 

Tanári 
beállítottság  0,1281 

- 
-0,3387 
p<0,05 

-0,0370 
- 

Testnevelés 
osztályzat 

0,1281 
-  0,06288 

- 
0,14606 
p<0,05 

Affektív szint -0,3387 
p<0,05 

0,06288 
-  0,0075 

- 

Kognitív szint -0,0370 
- 

0,14606 
p<0,05 

0,0075 
-  

 

15. táblázat 

Összefüggés-vizsgálat a tanulók decimális életkora, pszichomotoros átlag-

osztályzata, az affektivitást és kognitív szintet mérő kérdőívek pontszámai között 

 

(n=210) Decimális 
életkor 

Pszichomotoros 
átlagosztályzat 

Affektív 
pont 

Kognitív 
pont 

Decimális életkor  0,0479 
- 

-0,0398 
- 

0,2060 
p<0,01 

Pszichomotoros 
átlagosztályzat 

0,0479 
-  0,3962 

p<0,001 
0,2540 

p<0,001 

Affektív pont -0,0398 
- 

0,3962 
p<0,001  -0,0162 

- 

Kognitív pont 0,2060 
p<0,01 

0,2540 
p<0,001 

-0,0162 
-  
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 A pszichomotoros tesztrendszer minden egyes részeredményét leosztályoztuk, majd 

átlagosztályzatot számoltunk. Összefüggés-vizsgálat alá vetettük a decimális életkort, a 

motoros tesztek eredményeiből származó átlagosztályzatokat, az affektív, valamint a 

kognitív kérdőívben elért pontszámokat (lásd 15. táblázat). A táblázatból egyértelműen 

kiderül, hogy a decimális életkor összefüggésben (p<0.01) áll a kognitív kérdőívben 

nyújtott teljesítménnyel. A motoros teljesítmények átlagosztályzata szignifikánsan 

korrelál (p<0.001) az affektív és a kognitív kérdőívek pontszámaival. 

 

5.6 A heti időmérleg vizsgálat eredményei 

 

85 tanuló töltötte ki értékelhető formában a heti időmérleget. Reggel 7 órától este 22 

óráig rövid címszavakban kellett megjelölniük, hogy abban az adott órában mivel 

foglalkoztak. Napi 15 aktív órával számolva, egy hétre 105 óra jutott egy diákra, így a 

85 tanulóra összesen 8925 aktív órát számolhattunk. A 60. ábra mutatja az egyes 

tevékenységformák gyakoriságát. A tanulók létszámával elosztva az egy tanulóra jutó 

heti átlagidőt kapjuk. Megállapíthatjuk, hogy a vizsgált személyek az aktív idejükből 

átlagosan öt százalékot fordítanak sportolásra. Ez átlagosan heti 4 óra 53 percet és napi 

42 percet jelent.  

 

A napi tevékenységeket kategóriákba sorolva megállapíthatjuk, hogy a vizsgált 

személyek idejük legnagyobb részét az iskolában töltik el (27,1%). A személyi 

szükségletek kategóriába tartoznak az étkezések és tisztálkodási tevékenységek. Az 

1341 óra személyenként napi 2,25 órás átlagot tesz ki. A tanulók heti aktív idejük közel 

tíz-tíz százalékát fordítják alvásra (890 óra), valamint tanulásra és a lecke megírására 

(871 óra). Sajnálatos módon, ezt követően a legtöbb időt tévénézéssel töltik a 

felmérésben részt vevők. Tanulónként ez naponta átlagosan 1 óra 25 percet jelent! 

Megközelítően ugyanennyi időt töltenek utazással.  
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 Sportolásra fordított idő a vizsgált személyek 
aktív óráinak tükrében

(n=85)

8511 óra
95%

414 óra
5%

sportolás
egyéb

 
60. ábra 

 

Naponta átlagosan 46 percet játszanak és több mint 40 percet sportolnak. Ez az érték a 

Hamar Pál által 1997-ben felmért referenciaértéktől (67 perc) jelentősen elmarad. Az 

időmérleget kitöltők átlagosan heti aktív idejük 2,71 százalékát (2 óra 51 percet) töltik 

olvasással. Napjainkban mindennapossá vált a számítógép használata. Nincs ez 

másképpen a vizsgált személyek esetében sem, akik átlagosan két óránál többet – az ő 

szóhasználatukkal élve – „gépeznek”. A tanulók idejük fennmaradó részében háztartási 

tevékenységet (1 óra 46 perc/hét), kulturális tevékenységet (64,5 perc/hét) végeznek, 

pihenéssel (64 perc/hét), beszélgetéssel (57,5 perc/hét), vásárlással (51 perc/hét), 

zenehallgatással (49 perc/hét), zenei órával (43 perc/hét), vallásgyakorlással (13 

perc/hét), valamint munkával (5 perc/hét) töltik szabadidejüket (lásd 61. ábra). 

 

A vizsgált személyek sportolásra fordított idejének – amely tanulónként hetente 4 óra 

53 perc – megoszlását a 62. ábra mutatja. A szakértői vélemény szerinti mintavételnek 

köszönhetően azt tapasztaltuk, hogy az időmérleget kitöltő tanulók legnagyobb részt a 

torna jellegű mozgásformákat preferálják (76 perc/hét/fő). 
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 A vizsgált személyek aktív óráinak megoszlása a heti időmérleg vizsgálat 
szerint

(n=85, összesen 8925 akív óra)

242,5

183

151

91,5

91

81,5

72

70

60,5

19

6

742

721

414

460

2418

1341

890

871
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61. ábra 

 

A torna jellegű aktivitás mellett előnyben részesített időtöltés még a különböző 

labdajátékok (58 perc/hét/fő), a kerékpározás (35 perc/hét/fő), a kirándulás (34 

perc/hét/fő), a séta (29 perc/hét/fő). Örömteli tény, hogy az általunk felmért tanulók 

közül sokan járnak rendszeresen uszodába, úszás órára (19 perc/hét/fő). A felmérésben 

részt vevő tanulók átlagosan heti tíz perc felett foglalkoznak futással, görkorcsolyával-

óra 
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 gördeszkával, valamint atlétikával. A kitöltött heti időmérlegben találkoztunk még 

küzdősporttal, túrázással, jógával, valamint ugrókötelezéssel, mint a szabadidő eltöltés 

különböző formáival (lásd 62. ábra). 
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62. ábra 

 

A torna jellegű aktivitás alatt szertornát, táncot, ritmikus gimnasztikát, aerobikot, kondi 

tornát értünk. A tanulók a sportolással eltöltött idejük 26 százalékát fordítják torna 

jellegű aktivitásra. Ez azt jelenti, hogy az általunk felmért leánytanulók átlagosan heti 

egy és negyed órát „tornáznak”. Legnépszerűbb a tánc (45 perc/hét/fő), majd ezt követi 

a szertorna (24 perc/hét/fő), utána pedig a ritmikus gimnasztika, valamint a kondi torna 

és az aerobik (lásd 63. ábra). 

Hét / Perc 
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63. ábra 

 

Érdekes adat, hogy amíg a torna jellegű aktivitások a hét első négy napjára 

koncentrálva jelennek meg, addig az „egyéb” sportágak esetében a szombat-vasárnapi 

aktivitás megkétszereződik (lásd 64-65. ábra). 
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 Az egyéb sportaktivitás heti megoszlása
(306 óra)
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65. ábra 

5.7 A testnevelő tanári kérdőíves felmérés eredményei 

 

 A testnevelő tanári kérdőívet a teljességre törekvés jegyében iktattuk be kutatásunkba. 

A 210 leánytanulóhoz kilenc testnevelő tanár tartozott, akik mindannyian kitöltötték az 

attitűdskálát. A feldolgozás során a Likert-skálán bejelölt gyakoriságokat, valamint az 

átlagértékeket használtuk. Ezek az adatok egy összesítő táblázatban, a függelékben 16. 

sorszámmal találhatók meg. 

 

A tornatananyag feldolgozásának célját taglaló itemek adata alapján a mintában 

szereplő testnevelők az esztétikailag szép kivitelezést csak a tornatanítás egyik 

részcéljának tekintik. Három kolléga kivételével egyetértenek azzal, hogy a torna 

kizárólag képességfejlesztést helyez a testnevelés középpontjába. Sajnálatos módon a 

vizsgálatban részt vevő testnevelők közül négyen nem ismerik fel a torna preventív 

hatását a hanyagtartás, a különböző gerincdeformitások kialakulásában. Nagy 

többséggel gondolják úgy, hogy a torna az a tananyag a testnevelésben, mellyel 

leginkább megoldható a kitartásra, a félelem leküzdésére, az önkontrollra, valamint a 

felelősségvállalásra nevelés. 

 

óra 
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 A testnevelők feladata a torna tanításának, tanulásának folyamatában a könnyített 

helyzetek, az előkészítő és rávezető gyakorlatok felhasználása és biztosítása. 

Egyhangúan feladatuknak érzik azt is, hogy felelősséget ébresszenek tanulóikban a 

segítségnyújtás, biztosítás módszereinek alkalmazásával. A testnevelők kihívásként élik 

meg, hogy sikerélményt nyújtsanak a tanulóknak a tornatanítás folyamatában. 

Ugyanakkor véleményük szerint a tanulókat sokszor negatív élmény éri, melynek 

kezelése szintén a testnevelők hatásköre. 

 

Testnevelőink – egyetlen kivétellel – nem elégednek meg azzal, hogy a tanulók 

megfelelő aktivitást mutatnak a tornaelemek gyakorlása során, hanem fokozatosan 

emelkedő követelményeket állítanak tanulóik elé. A válaszadók egyharmada érzi úgy, 

hogy a versenytornában a szabályok által kialakult merev követelményrendszer érezteti 

hatását az iskolai testnevelésben is. Többségük arról számol be, hogy az iskolai 

testnevelés gyakorlatában a követelmények fokozatos csökkenő tendenciát mutatnak. A 

kérdőívet kitöltők közül öten a differenciálás módszerét az osztályozásban is szívesen 

alkalmazzák. 

 

Ketten semleges álláspontot képviselnek, ketten pedig egyetértenek azzal az állítással, 

hogy a támaszugrások tanításától eltekinthetünk a testnevelési órán. A testnevelőkben a 

tornatanítás, tanulással kapcsolatosan kialakult nézetet kevés esetben befolyásolják a 

diákok visszajelzései. A testnevelők egyharmada vallja azt, hogy a szekrényugrás 

félelemleküzdő hatását más követelménnyel nem érhetjük el. Sajnálatos módon hárman 

kihagyhatónak, helyettesíthetőnek vélik a gyűrű, a nyújtó és a felemáskorlát 

gyakorlatanyagát. 

 

Megfelelő módszerességgel fejleszthetjük tanulóink kreativitását. A felmérésben részt 

vevők közül hárman nem tartják adekvátnak az önálló gyakorlást a tornaoktatásban. A 

válaszadók Likert-skálán elért 4,6-os átlageredményből arra következtethetünk, hogy 

szerintük a bemutatás, bemutattatás nélkülözhetetlen a tornaelemek elsajátítása során. 

 

A két utolsó item esetében a tornatanítás során alkalmazott módszereket és szervezési 

formákat kellett rangsorolni. Minden megkérdezett jelezte, hogy ez a megfogalmazás 
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 így nem szerencsés, hiszen soktényezős problémáról van szó. A módszerek, szervezési 

formák kiválasztását befolyásolja a tanítandó tananyag nehézségi foka, szerigénye, a 

tanulók létszáma, képessége, a tanulási folyamat előrehaladottsága, a tanítási helyszín, 

stb. Éppen ezért kiértékelésüket nem tartom megvalósíthatónak.  
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6. MEGBESZÉLÉS 

 

Tapasztalati alapokon nyugvó, alkalmazott kutatásunkat természetes közegben, az 

iskolai testnevelési órák alkalmával végeztük. Céljainknak alárendelve vizsgáltuk a 

mintát alkotó tanulók kognitív, affektív és pszichomotoros teljesítményét. A 

felméréseket olyan – didaktikai és testnevelés-elméleti szempontból szakszerűen 

kiválasztott – időszakban végeztük, amikor a téli tanítási ciklusra jellemző torna típusú 

tanórák hatását követhettük nyomon. Gyakorlati nézőpontunk túlsúlyát mutatja, hogy a 

pszichomotoros tanulói képességekre helyeztük a hangsúlyt. 

 

Kutatási céljainknak megfelelően bebizonyosodott, hogy a megfelelő személyi és tárgyi 

feltételekkel, háttértényezőkkel rendelkező iskolákban jelentős értékközvetítő szerepet 

kap a tornatananyag. Az iskolai testnevelésben való hasznosságát az erőt, 

erőállóképességet, a gyorsasági koordinációt, a mozgáskoordinációt, valamint az ízületi 

mozgékonyságot mérő tesztekben nyújtott tanulói teljesítmények bizonyították. 

 

A kérdőíves felmérések eredményeiből megállapíthatjuk, hogy a tanulói aktivitás 

legfontosabb külső tényezője a testnevelő tanár hozzáállása, szakmaisága. Az iskolai 

felszereltség nem játszik nagy szerepet a tanulói véleményformálásban. A vizsgált 

személyeink nagy többsége belső indíttatásból végzi a testnevelésórán a feladatokat. 

Jellemző, hogy a sportolást összekötik az arányos, szép testalkat kialakításával, 

megtartásával, de nagy többségüknek nincs sportolói példaképe. Ezen a területen a 

testnevelők újabb, állandó feladattal szembesülnek, hiszen közvetíteniük kell a magyar 

sporteredményeket tanulóik felé, ezzel is ellensúlyozva a „sportszegény” 

mikrokörnyezetet. Vizsgált személyeink válaszadásukkal rácáfoltak arra az állításra, 

mely szerint a tanulók félnek a tornától. Úgy véljük, hogy csak abban a tanulóban 

alakul ki félelemérzet, akinek testnevelője is fenntartásokkal kezeli a torna 

mozgásanyagát. A válaszadók kihívásként élik meg, hogy talajon, gerendán, 

szekrényugrásban és esetleg felemás korláton is teljesíteni kell. 

 

A pszichomotoros és affektív képességek változásával szorosan összefügg az értelem 

fejlődése. Az ok-okozati tényezők feltárásával, az állandó hibajavítással a tanuló 
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 választ kap a mit, miért kérdésekre, melyek a későbbiekben az önálló sportolási 

szokások kialakításában játszanak kiemelkedő szerepet. Sportszakmai szempontból 

elengedhetetlen, hogy a tanulók megértsék a sportolás egészségfejlesztő, szinten tartó 

funkcióját. Nélkülözhetetlen, hogy felismerjék a bemelegítés jelentőségét, képesek 

legyenek az egyes motoros képességeket fejlesztő gyakorlatok megkülönböztetésére, a 

rendszeresség, a fokozatosság elvének betartására. 

 

A vizsgálat pszichomotoros részében a szakirodalomban fellelhető referenciaértékekhez 

képest vizsgált személyeink hullámzóan teljesítettek. A súlypontemelkedés, a hajlított 

karú függés ideje, valamint a kötélmászás tesztek esetében az orientáló értékek alatti 

eredményeket rögzítettünk. Az oldalspárga, valamint a hanyattfekvésből felemelkedés 

hídba tesztek esetén a teljesítményt gyengének ítéljük, bár referenciaadatokhoz nem 

hasonlíthatjuk azokat. A fekvőtámaszban karhajlítás-nyújtás teszt eredményei a két 

különböző orientáló érték közé estek. Az egyensúlyozás tornapad merevítőjén, az 

akadályfutás ideje, valamint a testnevelés osztályzatok túlszárnyalták a magyar 

szakirodalomban korábban közölt adatokat.  

 

A fizikai teljesítőképességet befolyásoló egyik tényező az iskola személyi és tárgyi 

feltételrendszere (Barabás 1993). Ezt az állítást támasztja alá a vizsgálatban részt vevő 

iskolák tanulóinak teljesítménye között tapasztalt számos szignifikáns különbség. A 

motoros tesztek összességét tekintve a Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és 

Gimnázium diákjai teljesítettek a legjobban. Őket követik a Jedlik Ányos Gimnázium, a 

Kosztolányi Dezső Gimnázium, majd a Molnár Ferenc Általános Iskola tanulói. Végül, 

de nem utolsósorban a tornaspecifikus motoros tesztekben a Diana utcai Általános 

Iskola és Gimnázium tanulói bizonyultak a leggyengébbnek.  

 

Feltételezésem szerint a tornaspecifikus motoros tesztekben mutatott teljesítmények 

tendenciái visszatükröződnek a testnevelési osztályzatokban. Hipotézisemet elfogadom. 

 

A testnevelési osztályzatok szerinti csoportok közötti teljesítménybeli különbségeket 

jól érzékeltetik az eredményeket bemutató grafikonok. (17-25. ábra) Az elemzéskor 

azonban nem szabad elfelejtenünk, hogy az így kialakított csoportok létszáma 
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 jelentősen eltér. A 210 vizsgált személyből 144 tanuló jeles, 51 tanuló jó testnevelés 

osztályzatot, míg 14-en közepes és egy fő elégséges érdemjegyet kapott. Az elégséges 

osztályzatú tanuló teljesítményét összevontuk a közepes osztályzatúakkal. A 

súlypontemelkedés tesztben statisztikailag jobban teljesítettek a jeles osztályzatú 

tanulók, mint a jó osztályzatú társaik. A közepes tanulók teljesítménye rosszabb ugyan, 

de statisztikailag nem tér el a másik két csoporttól. A fekvőtámaszban karhajlítás-

nyújtás teszt esetében néhány tizeddel jobb átlageredménnyel rendelkeznek a közepes 

osztályzatú tanulók, mint a négyes érdemjegyű vizsgált személyek. Statisztikailag 

alátámasztott különbség szintén csak a négyes és ötös osztályzatú diákok között van. A 

hajlított karú függés ideje tesztben nyújtott teljesítmény abszolút leképezi a testnevelés 

osztályzatok szerinti különbséget. Mindhárom csoport szignifikánsan eltér egymástól. 

A kötélmászás tesztben a közepes teljesítményű gyerekek jelentősen rosszabb 

eredményt értek el, mint a négyes és ötös testnevelés érdemjegyű társaik. Az 

egyensúlyozás tornapad merevítőjén teszt esetében a statisztika nem mutatott eltérést, 

az átlagértékek fokozatos javulása azonban egyenes arányban áll a testnevelés 

osztályzatok emelkedésével. A leugrás csukott szemmel teszt osztályzatai is követik a 

testnevelés érdemjegyet. A jeles testnevelés osztályzatúak szignifikánsan jobban 

teljesítettek a nem jeles csoportokhoz képest. Az akadályfutás ideje teszt eredménye azt 

mutatja, hogy a jobb érdemjegyű diákok jobb gyorsasági koordinációval is 

rendelkeznek. Minden csoport szignifikánsan különbözik egymástól. Ugyanezt 

tapasztaltuk a hanyattfekvésből felemelkedés hídba teszt felmérésekor is. A közepes 

osztályzatot kapott tanulóknál szignifikánsan jobban teljesített a négyes osztályzatú 

csoport, akiknél ugyancsak szignifikánsan jobbak voltak az ötös tanulók. Így 

természetes, hogy a közepes és jeles osztályzatú csoport teljesítménye is statisztikai 

eltérést mutat. Az oldalspárga tesztben is a jeles érdemjegyű vizsgált személyek 

bizonyultak a legjobbnak, teljesítményük jelentősen eltér a másik két csoportétól.  

 

Átfogóan vizsgálva megállapíthatjuk, hogy a tornaspecifikus pszichomotoros tesztek 

eredményei visszatükröződnek a testnevelés osztályzatok minőségében. 
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 A testnevelő tanárok leánytorna tananyag iránti pozitív, illetve negatív attitűdjeinek 

hatásai tetten érhetők a leánytanulók beállítódásának irányultságában, így közvetve a 

pszichomotoros teljesítményekben is. Hipotézisemet megtartom. 

 

Az összefüggés-vizsgálat kimutatta, hogy a pozitív attitűddel rendelkező testnevelő 

tanárok tanítványai nagyobb valószínűséggel viszonyulnak pozitívan a 

tornatananyaghoz, érdeklődésük nyitott, kihívásnak tekintik azt. A semleges, illetve 

negatív tanári hozzáállás hatásai könnyen tetten érhetőek a tanítványok viselkedésében, 

reakcióiban. A közvetett hatást a tanulók pszichomotoros tesztben nyújtott 

teljesítménye mutatja. A tíz motoros tesztből négy esetében teljesítettek jobban a 

semleges, illetve negatív attitűddel rendelkező testnevelő tanárok tanítványai, de egyik 

esetben sem szignifikáns a különbség. A két csoport átlagéletkorát tekintve (12,24 év, 

valamint 11,22 év) megállapíthatjuk, hogy a semleges, vagy negatív beállítottságú 

testnevelők diákjai a biológiai érettségükből fakadóan teljesíthettek ezekben a 

tesztekben jobban, mint fiatalabb társaik. A hat fennmaradó tesztben a testnevelők 

pozitív beállítódásának hatása közvetve érezhető. A fekvőtámaszban karhajlítás-

nyújtás, az egyensúlyozás tornapad merevítőjén, a leugrás csukott szemmel, valamint 

az oldalspárga tesztek eredményei statisztikailag is igazolják a nevelők vizsgált 

személyekre gyakorolt hatását. Vizsgálati eredményeim korábbi kutatások 

megállapításait támasztják alá (Carlson 1994). 

 

Vizsgálatom eredményei bebizonyították, hogy a tornaspecifikus erőképességet mérő 

motoros tesztek esetében a tanulók teljesítménye az életkor előrehaladtával hullámzó 

tendenciát mutatnak. Hipotézisemet fenntartásokkal elfogadom. 

 

Az alsó végtag dinamikus erejének, a vállöv és a kar dinamikus erőállóképességének, a 

vállöv, valamint a kar statikus erő-állóképességének és komplex dinamikus 

relatíverejének mérésére szolgáló tesztekben nyújtott ötödik osztályos 

teljesítményekhez képest a vizsgált személyek ugrásszerű fejlődést mutattak egy évvel 

később. Hetedik osztályos korukra viszont teljesítményük mind a négy tesztben 

visszaesett, sőt a kötélmászás teszt esetében a kiinduló szint alatti átlagértéket 
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 tapasztaltunk. Úgy tűnik, hogy a két éves távlat fejlődési eredményei a biológiai 

érésből erednek. 

 

Az egyensúlyozó képességet, a gyorsasági koordinációs képességet, valamint a 

komplex koordinációs képességeket (ügyességet) mérő motoros tesztek eredményei az 

életkor előrehaladtával javuló tendenciát mutattak. Hipotézisemet megtartom. 

 

A dinamikus egyensúlyozó képességet, valamint a komplex koordinációs képességet 

vizsgáló tesztek esetében a javulás egyenes vonalú. A leugrás csukott szemmel és az 

egyensúlyozás tornapad merevítőjén tesztekben jelentős fejlődést azonban a hatodik és 

a hetedik osztályban mutatott teljesítmények között tapasztaltunk. Ez utóbbi esetében 

Arday László és Farmosi István 1994-ben mért orientáló értékeitől (11 éves korban: 

28,23±6,42 cm; 12 éves korban: 30,27±6,54 cm; 13 éves korban: 32,50±6,38 cm) az 

általunk rögzített adatok elmaradnak (Arday és Farmosi 1994). A gyorsasági 

koordinációt igénylő akadályfutás ideje teszt 11 és 12 éves kor között mutatott 

statisztikailag alátámasztott eredményjavulást.  

 

Az ízületi mozgékonyságot mérő tornaspecifikus motoros tesztjeim eredményei az 

életkor előrehaladtával, az átmeneti javulás ellenére, stagnáló tendenciát mutattak. 

Hipotézisemet elfogadom. 

 

A híd és az oldalspárga tesztek 11 és 12 éves korban tapasztalt teljesítményei jelentősen 

különböznek, amely különbég javuló eredményt jelent. Ehhez képest a hetedik 

osztályos tanulók teljesítményeként mindkét tesztben visszaesést rögzítettünk, sőt a 

hanyattfekvésből felemelkedés hídba teszt esetén statisztikailag is romlott ez az 

eredmény. Két év távlatában a felmért tanulók teljesítménye stagnált. 

 

Feltételezésem szerint az egyes tornaspecifikus motoros tesztekben mért teljesítmények 

összefüggésben állnak a tanulók tornatananyaghoz kapcsolódó affektív és kognitív 

mutatóival. Hipotézisemet megtartom. 
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 Ahhoz, hogy ezt a kérdést megválaszoljuk komplex megközelítési mód szükséges. A 

pszichomotoros tesztekben nyújtott teljesítményeket a hagyományos osztályozási 

skálán értékeltük, majd átlagértéket számoltunk. Az affektivitást, valamint a kognitív 

szintet mérő kérdőíveket pontszámokkal láttuk el. Az így kapott számadatokat 

összefüggés-vizsgálat alá vetettük. A szignifikáns összefüggések és az „r-értékek” 

alapján leszögezhetjük, hogy a motorikus teljesítmény összefüggésben áll az affektív és 

kognitív teljesítménnyel. Ez az eredmény alátámasztja a nemzetközi kutatók korábbi 

eredményeit (Kocak és Humeric 2006). A jobb tornaspecifikus pszichomotoros 

eredményt mutató tanulók jobban teljesítettek az affektivitást és a kognitív szintet mérő 

kérdőívek kitöltése során. További érdekesség, hogy a decimális életkor csak a kognitív 

kérdőívben kapott pontszámmal korrelál, tehát a motoros és affektív teljesítmény nem 

mutatott összefüggést. Ez némileg ellentmond az irodalomban talált adatokkal (Van 

Wersch, Trew és Turner 1992, King 1994). 

 

Feltételeztem, hogy a tanulók életvitelében megjelenik a sport, illetve a torna, mint 

aktív tevékenységforma. Hipotézisemet elfogadom. 

 

A heti időmérleg vizsgálat eredményei az 1980-as nemzetközi referenciaértékekhez 

képest pozitív képet mutatnak (Földesiné 1980). Messzemenő következtetést ez alapján 

nem vonhatunk le, hiszen a két felmérés életkori célzónája eltér egymástól. A vizsgált 

személyeink a legtöbb időt az iskolában töltik, ezért itt is bebizonyosodott az a tétel, 

miszerint komoly felelősség hárul a tantestületre, a testnevelőre az aktív, konstruktív 

életvezetés kialakításában, illetve a sportszeretet átörökítésében. A tanulók jelentős időt 

töltenek személyi szükségleteik kielégítésével, alvással, tanulással. Elszomorító a 

tévénézés szokásrendszerének túlzott térnyerése. 

 

A Hamar Pál 1997-ben elvégzett tantervi kísérlete megállapította, hogy a 8 és 15 éves 

leányok aktív idejük 7,1 százalékát fordítják testedzésre, ami napi 63 percet jelent. 

Sajnálatos módon az általunk rögzített napi 41 perc jelentősen kevesebb. Érdekes adat a 

torna típusú mozgásos tevékenység aránya, mivel az általunk felmért tanulók átlagosan 

heti 67 percet szánnak ezekre a mozgásformákra, míg az 1997-es felmérésben részt 

vevő két életkori csoport esetében ez alig több mint 40 perc. Ennek oka nagy 
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 valószínűség szerint abban keresendő, hogy az általunk kialakított minta szakértői 

véleményezést követően történt. 

 

Hamar Pál és munkatársai testnevelői körben végzett kutatási eredményeik értékelése 

során megállapították, hogy a testnevelés oktatásának színvonal-emelkedése elsősorban 

a tanár hozzáállásán múlik. Ezt a konklúziót feltételezve, valamint a teljességre 

törekedve kutatásunk során a tanítási, tanulási folyamat másik résztvevőjét, a 

testnevelőket is megkérdeztük. A testnevelők létszámából kifolyólag e célcsoport 

vizsgálati eredményeiből messzemenő következtetéseket nem vonhatunk le. A 

tornatananyagra specializált saját eredményeink azt igazolták, hogy a testnevelő 

tanárképzésben tudatosítanunk kellene a tornatanítás fejlesztő hatásainak sokrétűségét, 

a követelmények felállításának, differenciálásának szükségességét, a tornatananyag 

kiválasztás, elrendezés, valamint a tornatanításra legjellemzőbb módszerek, szervezeti 

keretek kompetenciáit. Összességében eredményeink is alátámasztották az irodalomban 

található ezzel kapcsolatos következtetéseket, melyek szerint egyrészt, a mai magyar 

testnevelő társadalom igényli a konkrét és a szabadon választható tartalmak és 

követelmények tantervben történő megjelenését. Másrészt a tartalmat tekintve, a 

tradicionális gimnasztikai, atlétikus, torna, sportjáték és úszás alapok mellett az egyre 

inkább teret nyerő angolszász típusú mozgásanyagok megjelenését is támogatják 

(Hamar és mtsai, 2006). 
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7. KÖVETKEZTETÉSEK 

 

A nevelés olyan céltudatos személyiségfejlesztő folyamat, amelynek célja, hogy a 

nevelt pontos ismereteket kapjon a valóságról, magatartása az új ismeretekkel 

összhangban álljon, értékes személyiségjegyekkel, tulajdonságokkal gazdagodjon 

(Balogh és Gergencsik 1996). Vizsgálatunk eredményéből, valamint a nemzetközi és 

magyar szakirodalomból arra következtethetünk, hogy az iskolai testnevelés 

tornatananyaga alkalmas ezen értékek, normák közvetítésére. A tornaelemek, 

gyakorlatok gyakorlása az egyik olyan lehetőség az iskolai testnevelésben, amivel a 

tanuló megtanulja a teste feletti uralmat. Számos fejlesztő hatást elérhetünk más 

sportági technikák tanításával, tanulásával, de a torna unikum a komplex fejlesztő 

hatások érvényesítésében. Olyan térbeli, időbeli, dinamikai összerendezettséget követel, 

amelyet az élet más területére átültetve előkészíti a konstruktív, építő jellegű életvitel 

kialakítását. Az esztétikai nevelésben betöltött szerepe megkérdőjelezhetetlen. Nevelő 

hatásaival biztosítja a bátorság, a kezdeményező készség, a félelem leküzdésének 

személyiségbeli integrálását. Már az ókorban is felismerték, hogy a torna, a szervezet 

harmonikus fejlesztésével a kiegyensúlyozott, harmonikus életvitel kialakításában 

fontos szerepet játszik. Nincs ez másképpen a huszonegyedik században sem! 

 

A napjainkban, elsősorban a nyugati világból beáramló és elterjedő szabadabb-elvű 

nevelési felfogással ellentétben a tornatananyag tanításának-tanulásának folyamatában 

elengedhetetlen a testnevelők, tanítók fokozott ellenőrző tevékenysége, szerteágazó 

figyelme. Megfelelő szervezéssel, a foglalkoztatási formák differenciált 

alkalmazásával, a fokozatos, lépcsőzetesen nehezedő módszertani fogásokkal, valamint 

a dicséret rendszeres használatával meggyőzhetjük a tanulókat a tornaelemek helyes 

technikai végrehajtásáról, a hibák kijavításának fontosságáról. A módszeresen felépített 

oktatási menet betartása, és az osztály magatartása feletti kontroll nélkülözhetetlen a 

tornaoktatásban. Ez azonban messze nem jelent autokratikus nevelési stílust. A 

differenciálás, az egyéni képességekhez történő igazodás a napjainkban zajló 

pedagógiai paradigmaváltás nélkülözhetetlen eleme. A tananyagközpontú tantervet 

felváltotta a teljesítményközpontú, fejlesztési feladatokra orientáló tanterv, amely 

táptalaja lett a motiválás, a differenciálás, valamint a formatív értékelés módszereinek. 



 126

 Véleményem szerint, a testnevelők, tanítók kiaknázva ezeket a módszertani 

lehetőségeket, sikert arathatnak a pedagógiai tevékenységük során. 

 

A mozgásfejlődés alaptétele, hogy a gyermek fejlődésében az első hat év a mozgás-

cselekvés alakulására, fejlődésére nézve döntő fontosságú. Az iskola megkezdésével 

elkezdődik a „mozgásfejlődés első csúcsidőszaka”, amely a mozgástanulás, 

mozgástanítás egyik legkedvezőbb periódusa a gyermekkorban (Farmosi 2005). A 

motoros tanulási képesség jelenetős fejlődésének eredményeképpen rengeteg új 

mozgást képes a tanuló elsajátítani. A 7-10 éves életkor között a gyermek állandóan 

készen áll a mozgásra. A megfelelő bemutatás és szóbeli utasítás alapján pedig már 

képes megérteni a globális mozgásfeladatot és felismeri a mozgás vezető mozzanatait. 

Az alsó tagozatos tanulóknál a Bloom-taxonómia által felállított képességterületek 

(kogníció, affektivitás, pszichomotórium) optimális készenléti állapotban fogadják a 

tanárok, testnevelő tanárok tanulókra irányított ráhatását. A testméretek és testarányok 

serdülő kori változásának köszönhetően a motorikus teljesítményben stagnálást, illetve 

visszaesést tapasztalhatunk (Farmosi 2005). Vizsgálati eredményeink ezt a 

mozgásfejlődési alaptételt is alátámasztották. Úgy vélem, hogy az átalakulási folyamat 

előtt a torna mozgásanyagából mozgástapasztalatot gyűjtött tanulók az új testalkattal 

járó biomechanikai feltételekhez könnyebben alkalmazkodnak egy-egy tornaelem 

végrehajtásakor. Ez a mozgástapasztalat aztán „életfogytig” elkísér! 

 

A tornatananyag kiválasztásának és elrendezésének folyamatában megdőlni látszik a 

„könnyebbtől a nehezebb” felé haladás elve. Véleményem szerint az iskolai szinten 

megjelenő legnehezebb tornaelemek (például: talajon gurulóátfordulás hátra kézállásba, 

fejenátfordulás, kézenátfordulás, rundel; svédszekrényen guggolóátugrás, 

fejenátfordulás; felemáskorláton vagy alacsony nyújtón malomforgás, alugrás; 

gerendán mérlegállás, gurulóátfordulás előre, kézállás kanyarlati leugrás) megtanítása, 

megtanulása 11-12 éves korig kell, hogy megtörténjen. Ez nem azt jelenti, hogy ezt 

követően a hetedik osztálytól a torna mozgásanyagát száműzzük a testnevelési órákról. 

A sportági alaptechnikák megtanítása után olyan tornajellegű mozgásformák beiktatását 

javaslom, amelyek igazodnak a biológiai érésből fakadó fizikai arányváltozásokhoz. A 

különböző táncok, az aerobik órák, a gúlák „építése”, a minitrampolin-ugrások, az 
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 együttes gimnasztikai és kéziszer-gyakorlatok, valamint a ritmikus gimnasztikai 

technikák megtanítása adekvát és mindenképpen örömöt, sikert, jó hangulatot teremtő 

tevékenységformák lehetnek.  

 

Véleményem szerint a megújult tantervi dokumentumok kétélű fegyverként működnek 

az iskolai testnevelés gyakorlatában. Azzal, hogy nagyobb szabadságot biztosítanak a 

testnevelők számára a tananyag kiválasztása és elrendezése terén, megadják az „esélyt” 

az alapvető sportági technikai elemek kihagyására is. Evidensnek tűnhet, de 

mondandóm szempontjából elkerülhetetlen kijelenteni, hogy a személyi és tárgyi 

feltételek nagyban befolyásolják a testnevelés, így a torna tanításának, tanulásának 

minőségét. A tárgyi feltételek hiánya ugyan továbbra is neuralgikus pontja az iskolai 

testnevelésnek, de a jelenleg érvényben lévő szabályozó dokumentumok segítségével - 

más szerek, eszközök igénybevételével - részben áthidalható problémává válhat. A 

műveltségtartalom meghatározásakor azt is figyelembe kell venni, hogy az oktatási 

intézmények nem közvetíthetik mindazt a tudást, ami az életben szükséges, nem adhat 

befejezett műveltséget. (Nádori 1980) Ezért a műveltségtartalmak kiválasztásában 

azokhoz a feltételekhez szükséges tartani magukat, amelyek révén az iskola alapozó 

szerepe érvényesül. Egyben lehetőséget és ösztönzést is ad az önművelésre, 

továbbképzésre. Követendő európai jellegzetesség, hogy a testnevelés és 

egészségnevelés feladatai közé sorolják a higiéniai, fittségi, táplálkozási, edzettségi 

ismeretek átadását, valamint az alapvető etikai, egészségügyi, baleset-megelőzési, 

közlekedési szabályok megtanítását is. Úgy vélem, hogy a jelenleg érvényben lévő 

testnevelési, gyógytestnevelési, gyógyúszási rendszer ugyan a magyar felnövekvő 

nemzedék érdekeit szolgálja, de sokkal nagyobb hangsúlyt kellene fektetni az iskolás 

kor előtti, illetve kisiskoláskori testnevelésre, sportra. Angliában és Finnországban az 

óvodáknak közös „tantervei”, működési tervei vannak. E dokumentumok mindennapos 

mozgásos foglalkozásokat ajánlanak, melynek hazai megvalósulításával preventív 

módon léphetünk fel a magyar gyermekek egészségi állapotának javításában. 

 

A tudományos-technikai fejlődés eredményei és az oktatás tartalmi, szerkezeti 

változásai szorosan összefüggenek. A fogyasztói társadalom munkaerőpiacán olyan 

tulajdonságok kerülnek előtérbe, amelyek a dolgozó embernek, mindenekelőtt a 
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 koordinációs képességeire, helyzetmegoldó készségeire támaszkodnak, amelyek 

segítik az embert a gyors, helyes döntésben (Nádori 1980). Ezen felismerések 

gyakorlati megoldása a tornatananyag tanításának, tanulásának folyamatában 

megoldható feladat. 

 

A minőségi tornaoktatás záloga a testnevelők kezében van. Beszélhetünk bármilyen 

oktatáspolitikai, közoktatásügyi, iskolai reformról a nevelés-oktatás, így a testnevelés 

minősége a pedagógustársadalom, illetve a testnevelők hozzáállásán, beállítódásán, 

szakmai felkészültségén áll, vagy bukik. Az alsó tagozatos diákokat – néhány kivételtől 

eltekintve – tanítók tanítják. Elismerem, hogy jellegéből fakadóan a tornaelemek 

tanítása, tanulása nem a legegyszerűbb feladata az iskolai testnevelésnek, mégsem 

hagyható ki a nevelő-oktató munkából. Véleményem szerint a Budapesti Torna 

Szövetség által létrehozott „Csupa Izom Vidámság Torna”, azaz a CSIVIT, és a 

„Tornázni öröm!” mozgalom, valamint az Országos Diáksportszövetség diákolimpiai 

torna mozgásanyaga jó alapjául szolgálhat a tornatananyag kiválasztáshoz, 

elrendezéshez. (Lásd 7-8. melléklet) 

 

Végezetül megjegyzem, hogy kutatási témámat folytatva további célom, egy 

tornatananyagot óravázlatos formában feldolgozó módszertani kiadvány elkészítésével 

elősegíteni az alsó tagozatos tanítók és testnevelők szakmai munkáját. 
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Köszönettel tartozom a Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Karának 

Diana utcai Gyakorló Általános Iskolája és Gimnáziuma, a Jedlik Ányos Gimnázium, a 

Kosztolányi Dezső Általános Iskola és Gimnázium, a Kőrösi Csoma Sándor Általános 

Iskola és Gimnázium és a Molnár Ferenc Általános Iskola testnevelőinek, akik nélkül 

az adatgyűjtés nem valósulhatott volna meg. Külön köszönet Dr. Vigh Lászlónénak, 

Ilka néninek, aki testnevelői szemléletemet formálta. 

 

Hálás köszönet Varga Istvánnénak, Icukának, aki a Ph.D. tanulmányok körüli 

adminisztrációt és szervezési feladatokat precízen ellátta. 

 

Köszönettel tartozom a Torna, RG, Tánc és Aerobik Tanszék munkatársainak, akik az 

elmúlt időszakban igyekeztek tehermentesíteni a tanszéki munkák alól.
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A LEÁNYTORNA SZOMATIKUS FEJLESZTŐ ÉS NEVELŐ 

HATÁSAINAK ÉRVÉNYESÜLÉSE AZ ISKOLAI TESTNEVELÉSBEN 

 

FÜGGELÉK 

(táblázatok, ábrák) 
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 4. táblázat 

A vizsgált személyek alapadatai 

 

Leánytanulók 

Longitudinális vizsgálat 
Keresztmetszeti 

vizsgálat Elemszám 

51 fő 210 fő 

 

1. 

felmérés 

2. 

felmérés 
3. felmérés  

Átlagéletkor (év) 

10,86 11,83 12,79 11,92 

 

Diana Jedlik Kosztolányi Kőrösi Molnár 
Iskolák szerint 

30 fő 58 fő 20 fő 31 fő 71 fő 

 

A torna beállítottságú 

testnevelők tanulói 

A nem torna beállítottságú 

testnevelők tanulói 

A testnevelő 

tanárok szerinti 

megoszlás 79 fő 131 fő 

 

jeles jó közepes és elégséges A testnevelés 

osztályzatok 

minősége szerint 
144 fő 51 fő 15 fő 

 

Jelmagyarázat: 

Diana = Diana utcai Általános Iskola és Gimnázium 

Jedlik = Jedlik Ányos Gimnázium 

Kosztolányi = Kosztolányi Dezső Általános Iskola és Gimnázium 

Kőrösi = Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Gimnázium 

Molnár = Molnár Ferenc Általános Iskola  



 143

 10. 1 táblázat 

A Molnár Ferenc Általános Iskola tanulóinak eredményei 

n=71 Átlag Var. 
terjedelem Szórás Átlag 

hibája 
Decimális életkor (év) 11,01 4,8 0,69 0,08 
Súlypontemelkedés (cm) 26,38 20,0 4,92 0,58 
Fekvőtámaszban karhajlítás-nyújtás (db) 13,65 35,0 6,67 0,79 
Hajlított karú függés ideje (sec) 8,93 32,0 8,25 0,98 
Kötélmászás (cm) 172,5 350,0 131,15 15,56 
Egyensúlyozás tornapad merevítőjén (m) 21,07 23,0 5,26 0,62 
Leugrás csukott szemmel (osztályzat) 3,89 4,0 0,95 0,11 
Akadályfutás ideje (sec) 54,97 45,0 9,16 1,09 
Híd (index) 43,80 90,6 11,55 1,37 
Oldalspárga (cm) 24,97 51,0 8,96 1,06 
Testnevelés osztályzat 4,44 2,0 0,73 0,09 

 

10. 2 táblázat 
A Kosztolányi Dezső Gimnázium tanulóinak eredményei 

n=20 Átlag Var. 
terjedelem Szórás Átlag 

hibája 
Decimális életkor (év) 12,32 2,1 0,60 0,14 
Súlypontemelkedés (cm) 28,0 15,0 3,57 0,80 
Fekvőtámaszban karhajlítás-nyújtás (db) 14,05 35,0 8,92 2,00 
Hajlított karú függés ideje (sec) 13,7 53,0 13,34 2,98 
Kötélmászás (cm) 182,5 350,0 152,4 34,08 
Egyensúlyozás tornapad merevítőjén (m) 21,7 32,0 7,06 1,58 
Leugrás csukott szemmel (osztályzat) 3,35 4,0 1,14 0,25 
Akadályfutás ideje (sec) 52,85 35,0 7,74 1,73 
Híd (index) 41,46 36,7 10,02 2,24 
Oldalspárga (cm) 32,7 38,0 10,02 2,24 
Testnevelés osztályzat 4,20 2,0 0,70 0,16 

 

10. 3 táblázat 
A Diana utcai Általános Iskola és Gimnázium tanulóinak eredményei 

n=30 Átlag Var. 
terjedelem Szórás Átlag 

hibája 
Decimális életkor (év) 12,21 2,3 0,60 0,11 
Súlypontemelkedés (cm) 24,03 14,0 4,25 0,78 
Fekvőtámaszban karhajlítás-nyújtás (db) 6,83 26,0 6,38 1,17 
Hajlított karú függés ideje (sec) 9,17 27,0 7,99 1,46 
Kötélmászás (cm) 150,0 350,0 133,9 24,45 
Egyensúlyozás tornapad merevítőjén (m) 19,4 26,0 7,08 1,29 
Leugrás csukott szemmel (osztályzat) 3,63 3,0 0,76 0,14 
Akadályfutás ideje (sec) 50,57 27,0 7,65 1,40 
Híd (index) 43,26 100,0 26,12 4,77 
Oldalspárga (cm) 23,87 47,0 13,07 2,39 
Testnevelés osztályzat 4,87 1,0 0,35 0,06 
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10. 4 táblázat 

A Jedlik Ányos Gimnázium tanulóinak eredményei 

n=58 Átlag Var. 
terjedelem Szórás Átlag 

hibája 
Decimális életkor (év) 12,68 3,8 1,04 0,14 
Súlypontemelkedés (cm) 29,19 32,0 5,31 0,70 
Fekvőtámaszban karhajlítás-nyújtás (db) 12,14 24,0 6,36 0,83 
Hajlított karú függés ideje (sec) 12,19 44,0 9,93 1,30 
Kötélmászás (cm) 131,9 350,0 133,7 17,55 
Egyensúlyozás tornapad merevítőjén (m) 19,83 28,0 6,39 0,84 
Leugrás csukott szemmel (osztályzat) 3,78 3,0 0,73 0,10 
Akadályfutás ideje (sec) 49,84 38,0 8,25 1,08 
Híd (index) 38,26 42,7 10,07 1,32 
Oldalspárga (cm) 25,98 50,0 10,27 1,35 
Testnevelés osztályzat 4,81 2,0 0,44 0,06 

 

 

10. 5 táblázat 

A Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Gimnázium tanulóinak eredményei 

n=31 Átlag Var. 
terjedelem Szórás Átlag 

hibája 
Decimális életkor (év) 11,60 2,1 0,62 0,11 
Súlypontemelkedés (cm) 27,81 24,0 5,31 0,95 
Fekvőtámaszban karhajlítás-nyújtás (db) 20,45 44,0 11,65 2,09 
Hajlított karú függés ideje (sec) 11,26 30,0 7,72 1,39 
Kötélmászás (cm) 208,1 350,0 151,7 27,25 
Egyensúlyozás tornapad merevítőjén (m) 24,29 34,0 7,37 1,32 
Leugrás csukott szemmel (osztályzat) 4,00 3,0 0,93 0,17 
Akadályfutás ideje (sec) 49,77 45,0 10,21 1,83 
Híd (index) 30,43 41,9 10,81 1,94 
Oldalspárga (cm) 23,06 40,0 10,09 1,81 
Testnevelés osztályzat 4,65 2,0 0,66 0,12 
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 11. 1 táblázat. 
A jeles testnevelés osztályzattal rendelkező tanulóink eredményei 

n=144 Átlag Min. Max. Szórá
s 

Átlag 
hibája 

Decimális életkor (év) 11,92 10,13 14,82 1,01 0,08 
Súlypontemelkedés (cm) 27,89 14,00 46,00 5,39 0,45 
Fekvőtámaszban karhajlítás-nyújtás (db) 14,73 0,00 48,00 8,90 0,74 
Hajlított karú függés ideje (sec) 12,64 0,00 55,00 9,87 0,82 
Kötélmászás (cm) 182,29 0,00 350,00 138,5 11,54 
Egyensúlyozás tornapad merevítőjén (m) 21,54 2,00 36,00 6,65 0,55 
Leugrás csukott szemmel (osztályzat) 3,95 2,00 5,00 0,81 0,07 
Akadályfutás ideje (sec) 48,94 34,00 72,00 7,70 0,64 
Híd (index) 37,14 0,00 100,00 15,22 1,27 
Oldalspárga (cm) 23,02 0,00 53,00 10,55 0,88 

 

11. 2 táblázat. 
A jó testnevelés osztályzattal rendelkező tanulóink eredményei 

n=51 Átlag Min. Max. Szórá
s 

Átlag 
hibája 

Decimális életkor (év) 11,68 10,14 14,74 1,02 0,14 
Súlypontemelkedés (cm) 25,80 18,00 36,00 4,31 0,60 
Fekvőtámaszban karhajlítás-nyújtás (db) 10,14 0,00 24,00 6,77 0,95 
Hajlított karú függés ideje (sec) 7,33 0,00 28,00 6,34 0,89 
Kötélmászás (cm) 151,96 0,00 350,00 129,9 18,20 
Egyensúlyozás tornapad merevítőjén (m) 20,18 2,00 30,00 6,14 0,86 
Leugrás csukott szemmel (osztályzat) 3,51 1,00 5,00 0,97 0,14 
Akadályfutás ideje (sec) 56,33 44,00 75,00 5,95 0,83 
Híd (index) 44,71 26,54 65,13 8,85 1,24 
Oldalspárga (cm) 30,31 13,00 48,00 7,36 1,03 

 

11. 3 táblázat. 
A közepes és elégséges testnevelés osztályzattal rendelkező tanulóink eredményei 

n=15 Átlag Min. Max. Szórá
s 

Átlag 
hibája 

Decimális életkor (év) 11,86 9,81 14,6 1,37 0,35 
Súlypontemelkedés (cm) 25,13 18,00 30,00 3,76 0,97 
Fekvőtámaszban karhajlítás-nyújtás (db) 10,33 0,00 21,00 6,29 1,62 
Hajlított karú függés ideje (sec) 3,00 0,00 7,00 2,36 0,61 
Kötélmászás (cm) 33,33 0,00 350,0 89,97 23,23 
Egyensúlyozás tornapad merevítőjén (m) 18,93 10,00 28,00 5,69 1,47 
Leugrás csukott szemmel (osztályzat) 3,13 1,00 5,00 0,92 0,24 
Akadályfutás ideje (sec) 66,00 51,00 83,00 9,86 2,55 
Híd (index) 51,41 31,44 100,0 15,60 4,03 
Oldalspárga (cm) 33,60 14,00 52,00 9,25 2,39 
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 12. 1 táblázat 

A tornatananyag iránt pozitív beállítottságú testnevelők tanulóinak eredményei 

n=79 Átlag Min. Max. Szórás Átlag 
hibája 

Decimális életkor (év) 11,22 9,81 14,58 0,75 0,08 
Súlypontemelkedés (cm) 27,01 15,00 39,00 5,30 0,60 
Fekvőtámaszban karhajlítás-nyújtás 
(db) 16,47 0,00 48,00 9,62 1,08 

Hajlított karú függés ideje (sec) 10,03 0,00 32,00 8,31 0,94 
Kötélmászás (cm) 186,08 0,00 350,00 139,81 15,73 
Egyensúlyozás tornapad merevítőjén (m) 22,92 2,00 36,00 6,08 0,68 
Leugrás csukott szemmel (osztályzat) 3,96 1,00 5,00 0,93 0,10 
Akadályfutás ideje (sec) 52,11 37,00 82,00 9,70 1,09 
Híd (index) 37,62 9,44 63,80 11,93 1,34 
Oldalspárga (cm) 23,47 1,00 48,00 8,78 0,99 
Testnevelés osztályzat 4,57 3,00 5,00 0,67 0,08 

 

12. 2 táblázat 

A tornatananyag iránt semleges vagy negatív beállítottságú testnevelők 

 tanulóinak eredményei 

n=131 Átlag Min. Max. Szórás Átlag 
hibája 

Decimális életkor (év) 12,24 10,14 14,82 1,00 0,09 
Súlypontemelkedés (cm) 27,29 14,00 46,00 5,05 0,44 
Fekvőtámaszban karhajlítás-nyújtás 
(db) 11,39 0,00 35,00 7,14 0,62 

Hajlított karú függés ideje (sec) 11,05 0,00 55,00 9,83 0,86 
Kötélmászás (cm) 151,15 0,00 350,00 136,64 11,94 
Egyensúlyozás tornapad merevítőjén (m) 19,88 4,00 36,00 6,48 0,57 
Leugrás csukott szemmel (osztályzat) 3,68 1,00 5,00 0,86 0,08 
Akadályfutás ideje (sec) 51,86 34,00 83,00 8,55 0,75 
Híd (index) 41,43 0,00 100,00 15,91 1,39 
Oldalspárga (cm) 26,80 0,00 53,00 11,20 0,98 
Testnevelés osztályzat 4,64 3,00 5,00 0,58 0,05 
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 16. táblázat 

A tornatananyag tanításával, tanulásával kapcsolatos attitűdskála válaszainak 

gyakorisága 

 
Nem értek 

egyet 
Helyteleníte

m 

 Semleges 
álláspontot 
képviselek  

Teljes 
mértékben 

egyet 
értek 

1 2 3 4 5 
1. A tornatananyag felhasználásával történő 

mozgásműveltség-fejlesztés csak a mozgások szép, 

eredményes és gazdaságos kivitelezését célozzák. 

5 - 4 - - 

2. A tornamozgások tanítási, tanulási folyamata során 

kiemelt szerepet kapnak a könnyített helyzetek, az 

előkészítő és rávezető gyakorlatok. 

- - 1 4 4 

3. Már az is siker, ha a tanuló megpróbálja kivitelezni 

a tornamozgásokat, de azokhoz különösebb 

követelményt nem érdemes hozzárendelni. 

3 3 2 2 1 

4. A támaszugrások olyan nehézséget jelentenek egy 

átlagos tanuló számára, hogy tanításuktól, 

tanulásuktól eltekinthetünk. Így talán nem éri kudarc 

a tanulót. 

3 2 2 1 1 

5. A tornaoktatással fejleszthetjük a gyermek 

kreativitását. 
1 - - 4 4 

6. Egy adott tornaelemet könnyített feltételek között is 

le lehet osztályozni. 
- 1 - 4 4 

7. A különböző támasz- és függőgyakorlatok 

alkalmasak a testi fejlődési rendellenességek, az 

egyoldalú terhelés miatti deformitások 

korrekciójára. 

5 1 1 1 1 

8. A testnevelő feladata, hogy a tornamozgások 

elsajátítási folyamatában a segítségnyújtás, a 

biztosítás megtanításával felelősséget ébresszen a 

tanulókban. 

- - 1 2 6 

9. A torna, sportági jellegéből adódóan, merev 

követelményekkel rendelkezik, ami az iskolai 

tornatanítások során is érvényesül. 

2 4 - 3 - 

10. A tanulói visszajelzések befolyásolják az Ön torna 

tananyaggal kapcsolatos véleményét. 
2 - 4 2 1 

11. Az önálló gyakorlás egy bevált módszer a 2 1 3 3 - 
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 tornamozgások tanítása, tanulása során. 

12. A torna az a sportági tananyag, ahol a szöveges 

értékelés megállja a helyét. 
6 2 - 1 - 

13. 

 

A különböző támasz- és függőgyakorlatok 

alkalmasak a testi fejlődési rendellenességek, az 

egyoldalú terhelés miatti deformitások 

korrekciójára. 

1 2 2 2 1 

14. A testnevelő számára kihívást jelent a tanulók 

sikerélményhez juttatása a tornamozgások tanítása 

tanulása során. 

1 1 2 3 2 

15. Ma az iskolai tornaoktatásban kisebb 

követelményekkel kell megelégednünk. 
- 2 2 3 2 

16. A szekrényugrás, mint tananyag félelemleküzdő és 

bátorságnövelő hatását más tananyaggal nem 

helyettesíthetjük. 

- 2 4 1 2 

17. A bemutatás, bemutattatás nélkülözhetetlen a torna 

tanítása, tanulása során.  
- - 2 - 7 

18. A torna mozgáselemek osztályozása frusztrálja a 

tanulókat. 
4 1 2 1 1 

19. A torna mozgásanyagával olyan nevelő hatásokat 

érhetünk el, amelyet más mozgásanyaggal nem 

helyettesíthetünk, így például kitartás, félelem 

leküzdése, önkontroll kialakulása, 

felelősségvállalás…stb. 

1 1 1 3 3 

20. A tornaelemek elsajátítása gyakorta jelenthet negatív 

élményt a tanulóknak, de ezen szituációk kezelése a 

nevelés része.  

- - - 4 5 

21. A torna tananyag osztályzása során minden 

tanulónak azonos követelménynek kell megfelelnie. 
2 3 2 2 - 

22. Ha a tanulók nem szeretnek gyűrűzni, nyújtózni, 

felemáskorlátozni, a testnevelésből kihagyható, vagy 

más mozgásokkal helyettesíthető tananyagok. 

3 3 1 2 - 

23. A torna tananyag osztályozása során a tanulóknak 

könnyű jó jegyet szerezniük, épp ezért szeretik 

csinálni. 

1 2 4 2 - 

24. Több tornaelem értékeléséből egyénre szabottan, 

csak a jobb osztályzatot kell figyelembe venni. 
4 2 2 - 1 
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 25. Kérem, rangsorolja a torna tananyag tanítása, 

tanulása során Ön által leggyakrabban 

használt szervezeti formákat! Húzza ki a 

sorból, amelyiket nem használja! 

Együttes osztályfoglalkoztatás 

Csoportonkénti osztályfoglalkoztatás 

Egyénenkénti osztályfoglalkoztatás 

Együttes csapatfoglalkoztatás 

Csoportonkénti csapatfoglalkozatás 

Egyéni csapatfoglalkoztatás 

Köredzés 

26. Kérem, rangsorolja a torna tananyag tanítása, 

tanulása során Ön által alkalmazott 

módszereket! Jelölje sorszámmal és húzza ki 

a sorból, amelyiket nem használja! 

Magyarázat 

Elbeszélés 

Előadás 

Beszélgetés 

Bemutatás a valóságban 

Képes ábrázolás 

Film 

Audiovizuális eszközök 

Számítástechnikai és informatikai eszközök 

Gyakoroltatás 

Önálló gyakorlás 

Ellenőrzés, értékelés 

Hibajavítás 

Segítségadás, biztosítás 
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A LEÁNYTORNA SZOMATIKUS FEJLESZTŐ ÉS NEVELŐ HATÁSAINAK 

ÉRVÉNYESÜLÉSE AZ ISKOLAI TESTNEVELÉSBEN 

 

MELLÉKLETEK 

(kérdőívek, tesztek) 



 

  

1. melléklet 
 

ÉRTÉKELŐ LAP A MOTOROS TESZTEKHEZ 

Név: Iskola, osztály: 

Születési év, hó, nap: Felmérés dátuma: 

1. Súlypontemelkedés 

• szögállás magastartás 

• felugrás magassága 

 

cm 

cm 

 

……………… 

…………….. 

2. Karhajlítás-nyújtás fekvőtámaszban 
db 

 

…………….. 

3. Hajlított karú függés ideje 
sec 

 

…………….. 

4. Kötélmászás 
cm 

 

…………….. 

5. Egyensúlyozó járás tornapad merevítőjén 
m 

 

…………….. 

6. Leugrás csukott szemmel 
osztályzat 

 

…………….. 

7. Akadályfutás 
sec 

 

……………. 

8. Hanyattfekvésből felemelkedés hídba 

• szögállás magastartásban a kéztő (csukló 

vonala) talajtól való távolsága 

• hídban a kéztő és a sarkak vonalának 

távolsága 

 

cm 

 

cm 

 

…………. 

 

………… 

9. Oldalspárga 
cm 

 

………….. 

10.  Testnevelés osztályzat 
osztályzat 

 

……………… 



 

  
 

2. melléklet 
KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A MOTOROS ÉRTÉKELŐ LAPHOZ 

 
• Név, iskola, osztály: 

Pl.: Kovács Ágnes, Molnár Ferenc Általános Iskola, 6.b 

• Születési év, hó, nap: 

Pl.: 1996. 05. 28. 

• A felmérés dátuma: 

Pl.: 2003. 04. 15. 

 
1. súlypontemelkedés (Sragent-féle módszer) 

Alkalmazási terület: az alsó végtag dinamikus erejének mérése.  

Eszköz: cm-es beosztású elmozdítható lapocskákból álló, falra szerelt mérőoszlop. 

Végrehajtás: a k. sz. oldalt áll a falhoz, illetve a mérőoszlophoz. Leolvassuk a fal felöli 

felnyújtott kar középső ujjának magasságát, amelyet a talajon állva sarkának felemelése 

nélkül el tud érni. Ezt követően karlendítéssel helyből felugrást végez, és a fal felöli kezével 

minél magasabban megérinti a skálát. Mindkét értéket lejegyezzük az értékelő lapra. A 

különbség adja az eredményt, amelyet nem a testnevelő számít ki. 

Értékelés: a két kísérlet közül a jobbik eredményt rögzítjük cm-es pontossággal. 
 
2. karhajlítás-nyújtás fekvőtámaszban 

Alkalmazási terület: a vállöv és a kar dinamikus erőállóképességének mérése.  

Végrehajtás: A kísérleti személy (továbbiakban k. sz.) mellső fekvőtámaszból kiindulva 

minél gyorsabban, minél több karhajlítást- és nyújtást végez. Mellső fekvőtámaszban a törzs 

egyenes, a térd nyújtott, a láb zárt, a kar a törzs síkjára merőleges. Karhajlítás közben 

követeljük meg a törzs végig nyújtott helyzetét. A karhajlítás addig történik, amíg a mellkas a 

½ kg-os medicinlabdát nem érinti. A törzs feszes és egyenes legyen a karnyújtás ideje alatt is.  

Értékelés: a szabályosan végrehajtott ismétlésszámot jegyezzük fel (db). 
 
3. hajlított karú függés ideje 

Alkalmazási terület: a vállöv és a kar statikus erő-állóképességének mérése. 

Eszköz: felemáskorlát magas karfája, magas nyújtó, vagy felső bordásfalfokok egyikére 

helyezett kiegészítő tornakészlet, valamint stopperóra. 



 

 Végrehajtás: a k. sz. hajlított karú függésbe húzza fel magát vállszéles fogással a szeren 

(társ segítségével) úgy, hogy a felkar és az alkar derékszöget zárjon be. A felkar vízszintes, 

az alkar függőleges helyzetben, a fej előre hajtott. 

Értékelés: a segítségnyújtás befejezésétől a felkar vízszintes helyzetének megtartásáig eltelt 

idő 0,1 sec pontossággal. 
 
4. kötélmászás 

Alkalmazási terület: a vállöv és a kar komplex dinamikus relatíverejének mérése. 

Eszköz: mászókötél, mérőszalag. 

Végrehajtás: a próba megkezdése előtt a tanárnak vagy a kötélen, vagy a közeli falfelületen 

(bordásfalon) egy 50 cm-es pontosságú skálát kell készítenie. Először a k. sz. 

fogásmagasságát kell leolvasni, majd a mászás (fogások) megtétele után az utolsó fogás 

helyének a magasságát. Az így kapott  két értéket ki kell vonni egymásból, és ezt rögzíteni A 

k. sz.-nek sarkon kell állnia a mászás megkezdésekor, így elkerülhető, hogy ugrással kezdje a 

feladatot, amelyet végrehajthat függeszkedve, vagy mászókulcsolást alkalmazva. 

Értékelés: félméteres pontossággal. 
 
5. egyensúlyozó járás tornapad merevítőjén 

Alkalmazási terület: dinamikus egyensúlyozó képesség mérése. 

Eszköz: stopperóra, tornapad. 

Végrehajtás: a k. sz.-nek 45 sec alatt a lehető legnagyobb távolságot kell megtennie a 

tornapad merevítőjén – középen megjelölt 2 méteres szakaszon – úgy, hogy a 2 m-es szakasz 

végén (a jelzésen túl) mindig visszafordul az ellenkező irányba. A feladat végrehajtása 

közben, karral és lábbal lehet egyensúlyozni. Ha 45 sec-on belül a k. sz. lelép a padról a 

kísérletet befejezettnek kell tekinteni. A k. sz.-nek egy próbakísérletet engedélyezünk. 

Értékelés: két kísérlet közül a jobbik eredmény számít 0,5-es pontossággal. 
 
6. Leugrás 3 részes svédszekrényről csukott szemmel hajlított állásba 

Alkalmazási terület: koordinációs képességek komplex mérése. 

Eszköz: 3 részes svédszekrény, szivacsszőnyeg. 

Végrehajtás: a k. sz. a szekrény végén csukott szemmel álljon úgy, hogy lábujjai a szekrény 

szélével egy vonalban legyenek. Páros lábról elrugaszkodva ugorjon le az előtte lévő 

szőnyegre anélkül, hogy a szemét kinyitná. A kísérletvezető szemben állva kontrollálja a 

becsukott szemet. 



 

 



 

 Értékelés: a szabályos végrehajtott megállás minősége 1-5-ös osztályzattal. 
 
7. akadályfutás ideje: 

Alkalmazási terület: a  gyorsasági koordináció képesség („ügyesség”) mérésére. 

Eszköz: 2 db svédszekrény, stopperóra, mérőszalag 

Végrehajtás: a 2. mellékletben található ábra alapján összeállítunk az ugrószekrények 

részeiből egy akadálypályát. A feladat értelmében háromszor kell a lehető legrövidebb idő 

alatt végighaladni a pályán. Az oldalára állított szekrényrészeket két oldalról egy-egy társ 

biztosítja. A végrehajtás sorrendje: átbújás az oldalára állított ötödik szekrényen; beugrás 

(bemászás) négyrészes ugrószekrénybe, majd kiugrás (kimászás) a szekrényből; átbújás az 

oldalára állított negyedik (alsó) szekrényen és a jelzés megkerülése; visszafelé ugyanezek a 

feladatok azzal a különbséggel, hogy középen egy keresztben elhelyezett ötrészes szekrényen 

kell átugrani (átmászni) úgy, hogy a két kéz a szekrényen támaszkodik. 

Értékelés: az akadálypálya háromszori megtételének ideje 0,1 sec pontossággal. 
 
8. hanyattfekvésből felemelkedés hídba 

Alkalmazási terület: a gerincoszlop mozgékonyságának mérése. 

Eszköz: mérőszalag. 

Végrehajtás: a k. sz. háton fekszik a talajon, tenyérrel vállmagasságban a feje mellett 

támaszkodik. Felemelkedik hídba, kezét és sarkát közelíti egymáshoz anélkül, hogy sarkát 

felemelné. Híd helyzetében a lábak hajlítottak és enyhe terpeszben állnak. 

Értékelés: lemérjük a szögállás magastartásban a kéztő (csukló vonala) talajtól való 

távolságát (cm), majd hídban a kéztő és a sarkak vonalának távolságát (cm). Az index 

kiszámítása nem a mérést végző tanár feladata. 
 
9. oldalspárga 

Alkalmazási terület: a csípőízület mozgékonyságának mérése. 

Eszköz: bordásfal, mérőszalag. 

Végrehajtás: a k. sz. háttal áll a bordásfalnak. Nyújtott térddel és vállmagasságú 

utánfogásokkal minél szélesebb terpeszbe csúszik. 

Értékelés: a gátmagasságnak a talajtól való távolsága (cm). A minél kisebb érték jelzi a 

nagyobb ízületi mozgékonyságot. Szélső érték a nulla. 

10. testnevelés osztályzat 

A k. sz. testnevelés osztályzata a felmérést megelőző félév végén. 



 

 3. melléklet 
AFFEKTIVIÁST MÉRŐ KÉRDŐÍV LEÁNYTANULÓK RÉSZÉRE 

ISKOLA: NÉV, OSZTÁLY: 
 

MINDIG CSAK EGY VÁLASZT HÚZZ ALÁ! 
 
1. Válaszd ki azt az állítást, amelyik legközelebb áll hozzád! 

• Szeretem a testnevelés órát! 

• Jobb lenne a testnevelés óra, ha többet labdáznánk! 

• Mindent szeretek a testnevelés órán, csak a tornát nem! 

• Kisebb koromban szerettem a testnevelés órát, de már nem szeretem! 

• Azért nem szeretem a testnevelés órát, mert kicsi a tornaterem és kevés a szer! 

 

2. Mikor örülsz a legjobban? 

• Ha te dobod a legtöbb pontot, amikor kosárlabdáztok. 

• Ha az osztálytársaid közül te állsz legtovább kézen. 

• Ha te ugrasz a legmesszebbre távolugrás közben. 

• Ha hógolyózás közben eltalálod társadat. 

• A sportolás nekem nem öröm, hanem kényszer. 

 

3. Ha én testnevelő tanár volnék, az órán: 

• több futóversenyt rendeznék. 

• a talajon a fejenátfordulást feltétlen megtanítnám minden gyereknek. 

• csak labdáznának a gyerekek. 

• a gyerekekkel többször mennék uszodába. 

• semmi szükség a testnevelő tanárokra. 

 

4. Ha szekrényugrásban a nagy macskaugrás közben behajlítod a térded és ezért szól a tanárod: 

• elhatározod, hogy a következőre nyújtott térddel ugrasz. 

• "Na és! Mi van akkor?" 

• Ahogy sikerül úgy sikerül legközelebb! 

• Ha csak lehet nem ugrasz többet. 

• Az nem is baj, ha nagy macskaugrás közben behajlítom a térdem. 

 
5. Az embereknek azért kell sportolni: 

• hogy versenyt nyerjenek; 

• hogy arányos, szép testalkatuk legyen; 



 

 • Az embereknek egyáltalán nem kell sportolni! 

• hogy sok pénzt keressenek; 

• Az embereknek csak aerobikozni kell, mert az elég a kondíció megtartásához. 

 

6. Olyan jó sportoló szeretnék lenni, mint: 

• Kovács Katalin; 

• Ónodi Henrietta; 

• Farkas Ágnes; 

• Risztov Éva; 

• Nekem nincs sportoló példaképem. 

 

7. Ha gerenda-gyakorlás közben szédülsz: 

• Szólsz tanárodnak, hogy abba szeretnéd hagyni a gyakorlást. 

• Nem szoktam szédülni a gerendán. 

• Úgy intézed, hogy ne kerüljél többször sorra. 

• Tovább csinálod a gyakorlatot. 

• Megpróbálsz nem is gondolni a szédülésre. 

 

8. Azért szeretem a TV-ben a tornaversenyeket nézni, mert: 

• izgalmasak; 

• A TV-ben sohasem nézem meg a tornaversenyeket. 

• sokan tornáznak egyszerre; 

• a szép, harmonikus mozgás tetszik nekem; 

• sok a gól. 

 

9. A kar – has – hát erősítő gyakorlatokat: 

• nem tartom szükségesnek; 

• a gyorsabb futás eléréséhez tartom szükségesnek; 

• csak a testépítők végezzék; 

• főleg azért kell végezni, hogy nagyobbat tudjunk dobni; 

•  szükségesnek tartom a tornagyakorlatok jobb végrehajtásához. 

 

10. Én azt szeretném, ha testnevelés órán: 

• egyáltalán nem tornáznánk. 

• csak talajon tornáznánk. 



 

 • csak talajon és szekrényugrásban gyakorolnánk. 

• csak talajon és gerendán gyakorolnánk. 

• talajon, szekrényugrásban, gerendán, és felemáskorláton is tornáznánk. 
 

11. Neked melyik testalkat tetszik a legjobban? 

• A telt testalkat. 

• Nem számít milyen az ember testalkata. 

• A karcsú, vékony. 

• Az izmos. 

• Mindegy, csak ne legyen az ember háta görbe. 
 
12. Mielőtt felmegyek a tornaszerre: 

• jó lenne tudni miért kell egyáltalán tornázni; 

• végiggondolom, hogy mit magyarázott a tanár; 

• nem gondolok semmire; 

• alaposan végignézem nincs-e valahol megsérülve a szer; 

• arra gondolok, hogy nem nehéz ez az elem, hiszen már más is megcsinálta. 
 
13. Ha félsz egy tornaelemtől azért csinálod meg, mert: 

• tudod, hogy annak megtanulására szükséged lehet még; 

• félsz, hogy egyest kapsz; 

• félsz, hogy kinevetnek a társaid; 

• ha otthon megtudják, megszidnak a szüleid; 

• Én egyetlen tornaelemtől sem félek! 
 
14. Amikor osztályzásra kerül a sor a testnevelési órán: 

• Összekapom magam, hogy jól teljesítsek. 

• Nem nagyon érdekel, mert a tanár mindig jó jegyet ad. 

• Nekem mindegy mit teljesítek, csak ötöst kapjak. 

• Sokszor nagyon izgulok, így néha rosszul teljesítek. 

• Jobb lenne, ha nem is kapnánk jegyet és a tanár csak néhány mondatban értékelne. 
 
15. Én azért nem szeretem a testnevelés órát, mert: 

• keveset röplabdázunk; 

• keveset futunk; 

• keveset tornázunk; 

• Ezt a választ húzom alá, mert én szeretem a testnevelés órát. 

• Én csak másik iskolában szeretném a testnevelés órát. 



 

 4. melléklet 

ISKOLA: NÉV, OSZTÁLY: 
 

KOGNITÍV SZINTET MÉRŐ KÉRDŐÍV 

 
A HELYES VÁLASZT VAGY VÁLASZOKAT KELL ALÁHÚZNOD! 

 

1. A felsoroltak közül melyek a szertorna versenyszámai? 

gerenda rúdugrás kislabdahajítás lóugás magasugrás 
 
2. Hogy a legnehezebb talajon hátrabukfenezni? 

• zsugorban, 
• nyújtott, zárt lábbal, alapállásba, 
• kézállásba, 
• nyújtott lábbal, terpeszállásba. 

 
3. Melyik testrészt erősíti legjobban a kötélmászás? 

a combot a kart az ujjakat a hasat a hátat 
 
4. Talajon a mérlegállás végrehajtása közben mi a helyes? 

• Ha a törzsed vízszintes és a karok oldalsó középtartásban vannak. 
• Ha a felemelt lábad a vízszintes felett van. 
• Ha behajlítod a támaszlábad (amelyik a talajon van). 
• Ha a talajt nézed. 
• Ha a felemelt lábad a vízszintes alatt van. 

 
5. Melyik a kézállás helyes végrehajtása? 

 
 

6. Melyek a szekrényugrás elemei az alábbiak közül? 

kelepforgás nagymacskaugrás hintalépés guggolóátugrás alaplendület 

 

7. Melyik tornaszerre történő felugrás (átugrás) végrehajtása közbe használhatsz 

ugródeszkát (dobbantót)? 

talaj szekrényugrás magasugró szivacs gerenda zsámoly 



 

  

8. A fejenátfordulás végrehajtása közben: 

• Homorítani kell. 
• A törzsnek semmilyen szerepe nincs. 
• Az összecsukódás után gyorsan kell nyitni (nyújtani a törzset). 
• Az összecsukódás után lassan kell nyitnia (nyújtani a törzset). 
• Össze kell csukódnia a törzsnek (bicskázni kell). 

 
9. A felsorolt tornaszerek közül melyeken lehet bukfencezni? 

talaj szekrényugrás gyűrű gerenda felemáskorlát 
 

10. A szekrényugrás gyakorlatainak végrehajtása közben: 

• lebegőtámaszt  kell csinálni. 
• tilos lebegőtámaszt csinálni. 
• billenni kell. 
• A szekrényugrásban nincs is lebegőtámasz. 

 
11. Melyik tornaszeren történő gyakorlás fejleszti a legjobban az egyensúlyérzéket? 

bordásfal talaj gerenda magasugró léc kosárlabda 
 
12. Melyik a híd végrehajtásának legegyszerűbb módja? 

• Híd egy karon támaszkodva. 
• Hídban a láb helyzete zárt és nyújtott. 
• Híd egy karon és egy lábon támaszkodva. 
• Hídban a láb vállszéles terpeszben enyhe térdhajlításban helyezkedik el. 

 
13. A gerendáról történő leugrások közül a legegyszerűbb a függőleges repülés. Melyik 

állítás helyes erre az elemre? 

• A levegőben terpeszteni kell a lábat 
• A kart oldalsó középtartásba kell lendíteni. 
• A repülési szakaszban a test egyenes, a kar rézsutos magastartásig lendül. 
• Guggolótámaszba kell érkezni a szőnyegre. 

 
14. Ki / kik nyertek a felsoroltak közül tornában olimpiai bajnoki címet? 

• Ónodi Henrietta 
• Risztov Éva 
• Vörös Zsuzsa 
• Kovács Katalin 
• Olimpiai aranyérmet soha nem nyert magyar tornásznő. 
 
 
 
 
 



 

 5. melléklet 

 
HETI IDŐMÉRLEG 

 
………………………………………….. ……………………………………………. ………………………………………….. 

családi és keresztnév iskola, osztály Az időmérleg elkészítésének hete 
 

 HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK PÉNTEK SZOMBAT VASÁRNAP 

700-800        

800-900        

900-1000        

1000-1100        

1100-1200        

1200-1300        

1300-1400        

1400-1500        

1500-1600        

1600-1700        

1700-1800        

1800-1900        

1900-2000        

2000-2100        

2100-2200        

5. m
elléklet



 

 KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ 
 

 

Az a kérésünk, hogy a „heti időmérleget” egy órarendhez hasonlóan, rövid 

megnevezésekkel töltsd ki! Például: tanultam, vagy tanulás, otthon játszottam, 

bicikliztem a parkban, kézilabda edzés, tornáztam, stb. Amikor iskolában voltál elég 

csak a tantárgyak nevét beírni. (Nem baj, ha a tanórák nem pont egész órakor 

kezdődtek.) Egy helyre lehetőleg csak egy dolgot írjál azt, ami arra az órára a 

legjellemzőbb tevékenységed volt. 

Még egy fontos kérés! Ne felejtsd el a neved, iskolád és osztályod mellé beírni azt a 

hetet, amikor az időbeosztásod feljegyezted. Például: 2004. május 4-10. 

 

Köszönjük! 



 

 6. melléklet 

Kedves Kolléganő/Kolléga! 

Jelen kérdőívvel a mai iskolai testnevelésről, valamint azon belül a tornaoktatásról 

alkotott véleményükre vagyunk kíváncsiak. Vizsgálatunkban 5-8. osztályban tanító 

testnevelő tanárok vesznek részt. Felmérésünkben kiemelten fontosnak tartjuk az Ön 

véleményét, ezért kérjük, hogy pontosan töltse ki! 

A kérdőív négy részből áll. Az első (I.) rész a kérdőíveket kitöltő testnevelő tanár 

névtelen adatfelvételére szolgál. A második részben (II.) általános információkra 

kérdezünk rá, amelyek az adott iskolára, illetve az iskolai testnevelés tanításának 

körülményeire vonatkoznak. A harmadik (III.) és negyedik (IV.) részben a 

testneveléssel illetve a torna tananyag oktatásával kapcsolatos állításokat olvashatnak. 

Karikázza be az ötös skálán azt a számot, ami az Ön véleményét leginkább tükrözi. 

Nincsenek jó, vagy rossz válaszok. Válaszait a legszigorúbb titoktartással kezeljük! 

A kérdőív kitöltéséhez segédeszköz nem szükséges, a válaszadás időtartama nem több 

mint 15 perc. A kitöltött kérdőíveket bármilyen módon (postán /portóval is/, faxon, 

személyesen, tanítvánnyal, TF-es hallgatóval stb.) eljuttathatja az alábbi címekre: 

Semmelweis Egyetem, TF, Nemzetközi Osztály 

Leibinger Éva 

1123 Budapest 

Alkotás u. 44. 

Leibinger Éva 

9700 Szombathely 

Olimpia u. 2. 

Telefonszámok: 

TF: 487-92-46; 

Mobil: 06/30 335-72-76 

 

Köszönöm, hogy válaszolt a kérdésekre és visszaküldte a kérdőívet! Kollegiális 

üdvözlettel: 

Leibinger Éva 

PhD hallgató (TF) 



 

 TESTNEVELŐ TANÁRI ATTITŰD VIZSGÁLAT 
 

I. Kérjük jelölje meg a megfelelő választ! 

A kérdőívet kitöltő testnevelő tanár: 

1. neme Férfi Nő 

2. életkora 21-30 év 31-40 év 41-50 év 51-60 év 60 év felett 

3. iskolai 

végzettsége 
TF JPTE Tanárképző 

főiskola 

Tanítóképző 

főiskola 
Képesítés nélküli 

4. hol tanít? Budapesten Megyeszékhelyen Városban Községben 

5. milyen típusú 

iskolában tanít? 

8 osztályos általános 

iskolában 

12 osztályos általános 

iskola és gimnáziumban

8 osztályos 

gimnáziumban 

6. milyen 

évfolyamokat tanít?
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 

 

II. Kérjük jelölje meg - karikázva vagy aláhúzva - a megfelelő választ!  

Általános információk az iskolájáról: 

1. Mely sportágak űzéséhez adottak a tárgyi feltételek az Ön iskolájában? 
 

Asztalitenisz Kosárlabda Aerobik Ritmikus gimnasztika 

Fallabda Labdarúgás Atlétika Síelés 

Floorball Röplabda Birkózás Tájfutás 

Kézilabda Tenisz Cselgáncs Torna 

Korfball Tollaslabda Evezés, kajak-kenu Úszás 

  Kerékpározás Vívás 

  Korcsolyázás Egyéb:……………… 

…………… 

 

2. Milyen tornaterem és sportpálya ellátottsága van iskolájának? 

Kosárlabda pálya méretű, vagy 
nagyobb terem 

Kosárlabda pályánál kisebb, 
kis méretű terem 

Tornaszoba, dühöngő, 
pinceterem 

   



 

 

Szabadtéri kézilabda pálya Szabadtéri kosárlabda pálya Szabadtéri futócsík 
ugrógödörrel 

   

Szabadtéri atlétika pálya Fedett uszoda Tornaszerekkel 
berendezett kisterem 

   
Szabadtéri röplabda pálya Kondicionáló terem Balett, tánc terem 

 

3. Mely sportágak tárgyi feltételeinek azonnali javítását, beszerzését igényli az iskola? 
 

Asztalitenisz Kosárlabda Aerobik Ritmikus gimnasztika 

Fallabda Labdarúgás Atlétika Síelés 

Floorball Röplabda Birkózás Tájfutás 

Kézilabda Tenisz Cselgáncs Torna 

Korfball Tollaslabda Evezés, kajak-kenu Úszás 

  Kerékpározás Vívás 

  Korcsolyázás Egyéb:……………… 

………………………

Az alábbi - az eszköztárat érintő- azonnali javítások, beszerzések szükségesek: 

Bordásfal Zsámoly Ugrókötél KTK 

Pad Mászókötél Tornabot Szalag 

Bója egyéb:..................... ................................. ........................... 

 

4. Milyen heti testnevelési óraszáma van a különböző évfolyamoknak? 

1. évf.: 2. évf.: 3. évf.: 4. évf.: 5. évf.: 6. évf.: 

7. évf.: 8. évf.: 9. évf.: 10. évf.: 11. évf.: 12. évf.: 
 

5. Önnek milyen elképzelése van a heti óraszámok alakulásáról az adott 

évfolyamokban? 

1. évf.: 2. évf.: 3. évf.: 4. évf.: 5. évf.: 6. évf.: 

7. évf.: 8. évf.: 9. évf.: 10. évf.: 11. évf.: 12. évf.: 



 

  

6. Van-e nemek szerinti bontás a testnevelési órákon? Van  Nincs 

7. Ön szerint szükséges-e a nemek szerinti bontás?  Igen  Nem 

8. Működik-e sportkör az Ön iskolájában?   Igen  Nem 

9. Ha igen, milyen sportág(ak)ban? Karikázza be, hogy melyiket vezeti Ön? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………… 

10. Ha nem, szükségesnek tart-e sportköri foglalkozást szervezni a jövőben? Ha igen, 

milyen sportágban? 

 Igen:………………………………………………………….  Nem 

11. Milyen sportrendezvényeken vesznek részt az iskola tanulói? Karikázza be azokat, 

melyeket az Ön iskolája szervez, rendez! 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

………………………… 

 

III. Az alábbiakban az ötös (5) szám bekarikázásával azt jelzi, hogy az adott 

pontban szereplő állítást nagymértékben helyesli, kifejezetten egyetért; 

négyes (4) helyesli, egyetért; hármas (3) határozatlan, nincs véleménye; 

kettes (2) helyteleníti, más véleménye van; egyes (1) helyteleníti, kifejezetten 

más véleménye van. 

Nem értek egyet    Teljes mértékben 
egyet értek 

1 2 3 4 5 

Helytelenítem  
Semleges 

álláspontot 
képviselek 

  

 



 

 III. A testneveléssel kapcsolatos attitűd vizsgálata 
 

1. Az elmúlt két évtized tantervi változásai a jövőben javuló 

tendenciát eredményezhetnek a népegészségügyi mutatók 

terén. 

1 2 3 4 5 

2. A népegészségügyi mutatók romlása miatt az iskolai 

testnevelésben a motoros képességek fejlesztésére kerüljön a 

hangsúly 

1 2 3 4 5 

3. A NAT általános fejlesztési követelményében 

megfogalmazottak - azaz: „Fejlődő tendencia jellemezze 

kondicionális és koordinációs képességeiket, mozgásos 

cselekvésbiztonságukat…” - a mai testnevelésben könnyen 

teljesíthetőek. 

1 2 3 4 5 

4. Az elmúlt két évtized tantervfejlesztési tendenciái pozitív 

tartalmi változásokat eredményeztek. 
1 2 3 4 5 

5. A testnevelésben autokratikus tanári irányítás szükséges. 1 2 3 4 5 

6. A félévi és az év végi osztályzat megállapításakor több sportág 

érdemjegyét szükséges figyelembe venni. 
1 2 3 4 5 

7. Az egészségnevelés fontosságának térhódításával az iskolai 

testnevelésben is elsődlegessé vált az egészség értékének 

tanulói elfogadása. 

1 2 3 4 5 

8. A testnevelő feladata a tanulók érdeklődési körének 

feltérképezése és a kiemelt sportágak preferált tananyagként 

kezelése. 

1 2 3 4 5 

9. A testnevelési órán a tanár csak a követelményeket határozza 

meg a tanulók számára. 
1 2 3 4 5 

10. A tartalmi kiszélesedés a tanulók mozgásműveltségének 

fejlesztését elősegítő változás a testnevelésben. 
1 2 3 4 5 

11. A testnevelési órákon manapság már csak jutalmazással tudjuk 

a tanulókat ösztönözni. 
1 2 3 4 5 

12. Egy adott félévben a hangsúlyos sportágak részosztályzataira 

koncentrálva kell lezárni az érdemjegyeket. 
1 2 3 4 5 

       



 

 
13. A közoktatás megújulásával (lásd NAT, kerettantervek, stb.) a 

testnevelés és sport műveltségi terület legfőbb célja a komplex 

mozgásműveltség kialakítása lett. 

1 2 3 4 5 

14. Ha a tanulók visszajelzései megkívánják, a helyi tantervben 

megadott tananyagokban aránybeli, hangsúlybeli változtatást 

kell végezni. 

1 2 3 4 5 

15. A követelmények meghatározásakor is szükséges 

differenciálni egy adott életkoron belül. 
1 2 3 4 5 

16. A szabadidős sporttevékenységek nagyobb mértékben segítik 

elő a mozgás iránti pozitív beállítódás (attitűd) kialakítását, 

mint a hagyományos sportágak. 

1 2 3 4 5 

17. A büntetés egy elavult módszertani eljárás. 1 2 3 4 5 

18. A testnevelési osztályzat részben a tanórákon tanúsított 

magatartásra is irányul. 
1 2 3 4 5 

19. Az iskolai testnevelés fő célja a mozgásszerető, 

egészségmegőrző szemléletmód kialakítása. 
1 2 3 4 5 

20. A testnevelő feladata az olyan tananyagok elkerülése, melyben 

a tanulókat kudarcélmények érhetik, így csökkentve a 

szorongás érzetének kialakulását. 

1 2 3 4 5 

21. Minden tanulónak azonos követelményrendszerben kell 

teljesítenie. 
1 2 3 4 5 

22. A divatos, elsősorban angolszász sportágak átvehetik az 

atlétika, a torna és a négy alap sportjáték szerepét az iskolai 

testnevelésben. 

1 2 3 4 5 

23. A jó jegyek segítenek abban, hogy a testnevelés a tanulók 

kedvenc tantárgyává váljon. 
1 2 3 4 5 

24. A szöveges értékelés is elegendő a testnevelésben. 1 2 3 4 5 

 

 

 

 

 

     



 

 
 

 

25.  Kérem, rangsorolja a testnevelési órán 

Ön által leggyakrabban használt 

szervezeti formákat! Húzza ki a sorból, 

amelyet, amelyeket nem használja! 

Együttes osztályfoglalkoztatás 

Csoportonkénti osztályfoglalkoztatás 

Egyénenkénti osztályfoglalkoztatás 

Együttes csapatfoglalkoztatás 

Csoportonkénti csapatfoglalkozatás 

Egyéni csapatfoglalkoztatás 

Köredzés 

26. Kérem, rangsorolja a testnevelési órán 

Ön által alkalmazott módszereket! 

Jelöljön sorszámmal és húzza ki a 

sorból, amelyiket nem használja! 

Magyarázat 

Elbeszélés 

Előadás 

Beszélgetés 

Bemutatás a valóságban 

Képes ábrázolás 

Film 

Audiovizuális eszközök 

Számítástechnikai és informatikai eszközök 

Gyakoroltatás 

Önálló gyakorlás 

Ellenőrzés, értékelés 

Hibajavítás 

Segítségadás, biztosítás 

 



 

 IV. A torna tananyag tanításával, tanulásával kapcsolatos attitűd vizsgálata 

 

1. A tornatananyag felhasználásával történő mozgásműveltség-

fejlesztés csak a mozgások szép, eredményes és gazdaságos 

kivitelezését célozzák. 

1 2 3 4 5 

2. A tornamozgások tanítási, tanulási folyamata során kiemelt 

szerepet kapnak a könnyített helyzetek, az előkészítő és 

rávezető gyakorlatok. 

1 2 3 4 5 

3. Már az is siker, ha a tanuló megpróbálja kivitelezni a 

tornamozgásokat, de azokhoz különösebb követelményt nem 

érdemes hozzárendelni. 

1 2 3 4 5 

4. A támaszugrások olyan nehézséget jelentenek egy átlagos 

tanuló számára, hogy tanításuktól, tanulásuktól eltekinthetünk. 

Így talán nem éri kudarc a tanulót. 

1 2 3 4 5 

5. A tornaoktatással fejleszthetjük a gyermek kreativitását. 1 2 3 4 5 

6. Egy adott tornaelemet könnyített feltételek között is le lehet 

osztályozni. 
1 2 3 4 5 

7. A különböző támasz- és függőgyakorlatok alkalmasak a testi 

fejlődési rendellenességek, az egyoldalú terhelés miatti 

deformitások korrekciójára. 

1 2 3 4 5 

8. A testnevelő feladata, hogy a tornamozgások elsajátítási 

folyamatában a segítségnyújtás, a biztosítás megtanításával 

felelősséget ébresszen a tanulókban. 

1 2 3 4 5 

9. A torna, sportági jellegéből adódóan, merev követelményekkel 

rendelkezik, ami az iskolai tornatanítások során is érvényesül. 
1 2 3 4 5 

10. A tanulói visszajelzések befolyásolják az Ön torna tananyaggal 

kapcsolatos véleményét. 
1 2 3 4 5 

11. Az önálló gyakorlás egy bevált módszer a tornamozgások 

tanítása, tanulása során. 
1 2 3 4 5 

12. A torna az a sportági tananyag, ahol a szöveges értékelés 

megállja a helyét. 
1 2 3 4 5 

       



 

 
 

13. 

 

A különböző támasz- és függőgyakorlatok alkalmasak a testi 

fejlődési rendellenességek, az egyoldalú terhelés miatti 

deformitások korrekciójára. 

1 2 3 4 5 

14. A testnevelő számára kihívást jelent a tanulók sikerélményhez 

juttatása a tornamozgások tanítása tanulása során. 
1 2 3 4 5 

15. Ma az iskolai tornaoktatásban kisebb követelményekkel kell 

megelégednünk. 
1 2 3 4 5 

16. A szekrényugrás, mint tananyag félelemleküzdő és 

bátorságnövelő hatását más tananyaggal nem helyettesíthetjük. 
1 2 3 4 5 

17. A bemutatás, bemutattatás nélkülözhetetlen a torna tanítása, 

tanulása során.  
1 2 3 4 5 

18. A torna mozgáselemek osztályozása frusztrálja a tanulókat. 1 2 3 4 5 

19. A torna mozgásanyagával olyan nevelő hatásokat érhetünk el, 

amelyet más mozgásanyaggal nem helyettesíthetünk, így 

például kitartás, félelem leküzdése, önkontroll kialakulása, 

felelősségvállalás…stb. 

1 2 3 4 5 

20. A tornaelemek elsajátítása gyakorta jelenthet negatív élményt 

a tanulóknak, de ezen szituációk kezelése a nevelés része.  
1 2 3 4 5 

21. A torna tananyag osztályzása során minden tanulónak azonos 

követelménynek kell megfelelnie. 
1 2 3 4 5 

22. Ha a tanulók nem szeretnek gyűrűzni, nyújtózni, 

felemáskorlátozni, a testnevelésből kihagyható, vagy más 

mozgásokkal helyettesíthető tananyagok. 

1 2 3 4 5 

23. A torna tananyag osztályozása során a tanulóknak könnyű jó 

jegyet szerezniük, épp ezért szeretik csinálni. 
1 2 3 4 5 

24. Több tornaelem értékeléséből egyénre szabottan, csak a jobb 

osztályzatot kell figyelembe venni. 
1 2 3 4 5 

 

 

 

 

     



 

 
 

 

 

25. Kérem, rangsorolja a torna tananyag 

tanítása, tanulása során Ön által 

leggyakrabban használt szervezeti 

formákat! Húzza ki a sorból, amelyiket 

nem használja! 

Együttes osztályfoglalkoztatás 

Csoportonkénti osztályfoglalkoztatás 

Egyénenkénti osztályfoglalkoztatás 

Együttes csapatfoglalkoztatás 

Csoportonkénti csapatfoglalkozatás 

Egyéni csapatfoglalkoztatás 

Köredzés 

26. Kérem, rangsorolja a torna tananyag 

tanítása, tanulása során Ön által 

alkalmazott módszereket! Jelölje 

sorszámmal és húzza ki a sorból, 

amelyiket nem használja! 

Magyarázat 

Elbeszélés 

Előadás 

Beszélgetés 

Bemutatás a valóságban 

Képes ábrázolás 

Film 

Audiovizuális eszközök 

Számítástechnikai és informatikai eszközök 

Gyakoroltatás 

Önálló gyakorlás 

Ellenőrzés, értékelés 

Hibajavítás 

Segítségadás, biztosítás 

 

 



 

 7. melléklet 

Csupa Izom, Vidámság, Torna 

„tornászati vetélkedő” 

Budapesti Torna Szövetség 
 

A CSIVIT a torna gyakorlatanyagának felhasználásával olyan vetélkedő sorozat, 

- mely a jelenlegi tornaversenyeknél érdekesebb, többek számára 

elérhetőbb követelményeket és programot hirdet, 

- melyre a felkészülés jelentős része tanórán, esetleg alsó tagozatban 

szakképzett testnevelő nélkül is lehetséges, 

- melynek programja és értékelési rendszere alkalmas iskolai osztályok 

közötii versenyek rendezésére, 

- melynek gyakorlatanyaga és programja része lehet esetleg iskolai 

tornaünnepélynek. 

A versenyeket három korcsoportnak rendezzük: 

- 1-2. osztály, 

- 3-4. osztály, 

- 5-6. osztály. 

 

Létszám 

A csapatlétszám 18 fő, fiúk-lányok vegyesen, a fiúk-lányok aránya tetszőleges. 

 

Eredményszámítás 

A zsűri mind az öt versenyszámban külön-külön rangsorolja a résztvevő csapatokat; az 

így kapott helyezési számok összeadódnak és győz az az iskola (csapat), melynek a 

legkisebb a helyezési pontszámok összege. Ha egy versenyszámban a zsűri két vagy 

több csapat teljesítményét azonosan értékeli, a holtversenyben mindegyik csapat 

azonosan a jobbik (a kisebbik) helyezési számot kapja. 

 

 

 



 

  

Versenyszámok 

1. KÖTÉLMÁSZÁS 

Feladat: mászás tetszőlegesen teljes magasságig. Indulás állásból. A versenybíró 

jelzésére fogás a kötélen, majd újabb jelre rajt. Beérkezés a jel fölötti kötélszakasz 

kézzel történő megérintésével (beütés). 

Egyidőben a résztvevő csapatok 1-1 tanulója versenyez. A bírák megállapítják a 

beérkezés sorrendjét; ezt követően újabb futam következik. A csapat 15 tagjának 

helyezési pontjai összeadódnak. Az a csapat győz, amelynek legkisebb a helyezési 

pontszámok összege. (A rendelkezésre álló kötelek számától, esetleg a bírák 

számától függően, egyidőben 3-6 csapat versenyezhet.) 

 

 
 

2. EGYÜTTES SZABADGYAKORLAT 

A nyolc gyakorlatból álló gyakorlatláncot szaknyelven és rajzírással adjuk közre. 

Elkészült a gyakorlatot bemutató, s megtanítását elősegítő videófelvétel, mely a 

jelentkezéssel egyidőben igényelhető. 

A gyakorlat értékelése akkor kezdődik, amikor a csapat elfoglalja a helyét a tetszés 

szerinti bemutató alakzatban, alapállásban. (A be- és az elvonulást a zsűri nem 

értékeli, de a fegyelmezetlenség a bírói rangsorolást negatívan befolyásolhatja.) A 

gyakorlat bemutatása történhet tanári irányítással (ütemezéssel), zenére, vagy külső 

segítség nélkül. A gyakorlat bemutatásában a csapatnak legalább 15 tagjának részt 

kell vennie. 



 

 

 
 

 

3. CIGÁNYKERÉK 

A csapat 15 tagja, hármas csoportokban, 3-3 cigánykereket mutat be. A 3 

cigánykereket tetszőleges oldalra, folyamatosan kell bemutatni. A versenybírák 

egyéni teljesítményt nem értékelnek, csak a csapatokat rangsorolják. Az értékelés 

alapja a technikai végrehajtás helyessége, a fegyelmezettség és az esztétikai 

összkép. 

 

 

4. SZEKRÉNYUGRÁS 

Tetszőleges magasságú szekrényen széltében: felguggolás, függőleges repülés 

(gyertyaugrás). A csapat 15 tagja párhuzamosan három ugrószekrényen mutatja be 

gyakorlatát. A versenybírák az egyes ugrásokat külön-külön nem értékelik, csak a 

csapatok összteljesítményét rangsorolják (az ugrásoknak nem kell szinkronban 

lenniük). 

 



 

 

 
 

 

5. KÖTÉLHÚZÁS 

A húzókötelet középen, s attól jobbra és balra, 1-1 méterre kell megjelölni. 

Mindhárom jelölésnek megfelelően a talajon is húzunk 1-1 méter hosszú, néhány 

centiméter széles vonalat. 

A két csapat (16-16 fő) egymással szemben áll fel, a bíró jelére megfogják a kötelet. 

A kötélen és a talajon lévő jelöléseknek egyvonalban kell lennie. A csapattagok a 

kötelet a saját felükön lévő 1 méteres vonal mögött foghatják, s lábaik sem lehetnek 

a talajon lévő megfelelő vonal előtt. A „húzást” csak a versenybíró „Húzd!” 

vezényszavára szabad megkezdeni. Az a csapat győz, amely egy meccsen 2 pontot 

elér. Egy pontot ér az ellenfél elhúzása 2 méterrel a felállási vonaltól. (A meccs 

maximum 3 menetből állhat.) Amennyiben a húzás 1 percen belül nem dől el, 

mindkét csapat fél-fél pontot kap. 

 

 



 

  

8. melléklet 

 
 

 



 

 

 

 



 

  

 

 



 

 
 

 

 

 


