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Kedves Jelentkezők!  

 

Az idei alkalmassági vizsga a járványügyi helyzet miatt online formában valósul meg. Részletes 

menetéről levélben kapnak tájékoztatást. Ebben a dokumentumban az egyes területekhez 

kapcsolódó feladatokat olvashatják el.  

 

 

1. A fizikai alkalmassági vizsga célja: annak megállapítása, hogy a pályázó rendelkezik-

e azokkal az alapvető motoros (testi) képességekkel, amelyek feltételei az alsó tagozatos 

testnevelés gyakorlati anyag elsajátításának, illetve a tanító pedagógusi pálya 

gyakorlásának. 

 

Az online vizsga során egy 32 ütemű gyakorlatsort kell a jelentkezőnek bemutatnia melyet 

Kalmár Martin III. éves tanító szakos hallgatónk szemléltet. A felvételt segítségként az alábbi 

linken tekinthetik meg:  

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1WcREwWifFkpVccnIVxuOd8CNPtXVqfBM 

 

A gyakorlatsor leírása szövegesen is itt olvasható:  

 

I. Gyakorlat 

Kh.: alapállás; 

1.ü.: kilépés bal lábbal, csípőretartás; 

2.ü.: vissza a kh-be; 

3.ü.: mint az 1.ü., ellenkezőleg; 

4.ü.: mint a 2. ü.; 

5.ü.: ugrás terpeszállásba, oldalsó középtartásba lendítéssel; 

6.ü.: taps a fej felett; 

7.ü.: vállratartás; 

8.ü.: csípőretartás. 

 

II. Gyakorlat 

Kh.: terpeszállás, csípőretartás; 

1-2.ü.: törzshajlítás jobbra, bal kar magastartásban, jobb kar csípőretartással, bal 

térdrugózással 2x; 

3-4.ü.: mint az 1-2.ü. ellenkezőleg; 

5-6.ü.: törzsfordítás jobb oldalsó középtartással, jobbra 2x; 

7.ü.: törzsfordítás bal oldalsó középtartással, balra; 

8.ü.: szögállás, oldalsó középtartás. 

 

 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1WcREwWifFkpVccnIVxuOd8CNPtXVqfBM


 

III. Gyakorlat 

Kh.: szögállás, oldalsó középtartás; 

1.ü.: bal láb lendítése a vízszintesig, mellső középtartással; 

2.ü.: vissza a kh-be; 

3.ü.: mint 1.ü. ellenkezőleg; 

4.ü.: vissza a kh-be; 

5-6.ü.: guggolóállásban térdrugózás 2x; 

7.ü.: terpeszbe ugrás, törzsdöntés oldalsó középtartással; 

8.ü.: alapállás. 

 

IV. Gyakorlat 

Kh.: alapállás; 

1.ü.: ugrás terpeszállásba, taps a fej felett; 

2.ü.: szögállás, combtaps; 

3.ü.: mint az 1.ü.; 

4.ü.: mint a 2.ü.; 

5.ü.: guggolótámasz; 

6.ü.: mellső fekvőtámasz; 

7.ü.: mint az 5.ü.; 

8.ü.: alapállás. 

 

 

Kizáró okok: a kondicionális állapotra és a mozgáskoordinációra utaló olyan gyenge 

teljesítmény, amely intenzív gyakorlással nem javítható, valamint a középiskolai 

tanulmányok utolsó két évében a testnevelés alóli teljes felmentés. 

 

* * * 

 

2. Ének – zene alkalmassági vizsga célja: annak megállapítása, hogy a jelentkező 

rendelkezik-e azokkal az alapvető zenei képességekkel (tiszta intonáció, ritmusérzék, 6-

12 éves gyermekek hangi adottságainak megfelelő hangterjedelem), amelyek 

szükségesek az alsó tagozatos ének-zene tantárgy anyagának elsajátításához. 

Követelmények:  

- 10 gyermekjátékdal éneklése (elsősorban az alsó tagozatos dalanyagból) emlékezetből, 

szabad választás alapján, különböző kezdőhangról történő elindítása 

- 5 népdal éneklése emlékezetből szabad választás alapján 

- egyszerűbb ritmusok visszahangoztatása (negyed, nyolcad, pontozott ritmus, szinkópa 

kombinációiból) 

- egyszerűbb zenei motívumok visszaéneklése dúdolással, esetleg szolmizálva 

Kizáró okok: Intonációval, ritmusérzékkel, hangterjedelemmel kapcsolatos olyan gyenge 

teljesítmény, amely intenzív gyakorlással nem javítható. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

* * * 

 

3. Beszédalkalmassági vizsga célja: 10-15 soros, szabadon választott nyomtatott szöveg 

(próza, vers, mondóka) felolvasása, szükség szerint a szöveg reprodukálása. Ha a 

szöveg nem tartalmazza kellő mértékben a legnehezebben képezhető, problémásnak 

tűnő hangcsoportokat, akkor a vizsgáztató további szöveg felolvasását vagy kijelölt 

szavak ismétlését kérheti. A vizsga online zajlik. 

Követelmények:  
- helyes légzéstechnika, 

- tiszta, pontos artikuláció, 

- hangképzési hibáktól mentes olvasás, 

- helyes beszédritmus, 

- megfelelő hangsúlyozás, hanglejtés. 

Kizáró okok: hangképzési rendellenességek, ritmuszavarok, a beszéd megértését akadályozó 

rendkívüli zárt ejtés. A problémás esetekben logopédus kolléga bevonásával döntünk a jelölt 

alkalmasságáról. 

 

 

Győr, 2021. 04. 29. 

 

 

 


