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         Súkromná stredná odborná škola s vyučovacím jazykom maďarským 

    Magyar Tannyelvű Magán Szakközépiskola 

  Slovenská ulica 52, Kolárovo 

 

Felvételi vizsgakövetelmények a 2019/2020-as tanévre 

 

I. Fejezet 

A 2019/2020-as tanévre szóló felvételi folyamat az iskolai törvény, a szakközépiskolákról szóló 

jogszabály alapján lesz végrehajtva. 
 

 

II. Fejezet 
 

a) A jelentkező diák, vagy a diák törvényes képviselője (szülő) nyújthat be az oktatási minisztérium által 

jóváhagyott nyomtatványon. A két nyomtatványt ugyanarra a középiskolára is benyújthatja két 

különböző tanulmányi szakra. Indokolt esetben lehetséges még két jelentkezőlapot benyújtani olyan 

tanulmányi szakokra, amelyek tehetségvizsgát igényelnek. 

b) A jelentkező diák, vagy törvényes képviselő a jelentkező lapot az alapiskola igazgatójának adják le: 

 2019. február 20-ig azokra a tanulmányi szakokra, amelyek tehetségvizsga megtételét igénylik 

 2019. április 10-ig a többi tanulmányi szakokra 

c) Az a jelentkező, aki már nem diákja az alapiskolának, a jelentkezési lapot egyenesen a 

középiskolára adja be a b) pontban szereplő időpontok betartásával. A jelentkezési lapon szereplő 

tanulmányi eredményeit az alapiskola igazolja, ha ez nem lehetséges, akkor a jelentkezési laphoz 

mellékeli a bizonyítványok hiteles másolatát. 

d) Az egészségügyi nehézségekkel rendelkező jelentkezők a jelentkezőlaphoz mellékelik az általános 

orvos nyilatkozatát, arról hogy a kiválasztott tanulmányi szakot egészségileg képes abszolválni. 

e) A jelentkezési laphoz lehetséges mellékelni a tantárgyversenyeken elért sikereket igazoló okleveleket, 

amelyek összefüggenek a jelentkező diák középiskolai tanulmányaival. 

f) A jelentkező diák felvételének feltétele az alapiskola 9. Évfolyamának sikeres elvégzése és a felvételi 

feltételeknek való megfelelés. 

g) A jelentkező diák felvételének alapfeltétele az, hogy nem lehet diákja más középiskolának. 

h) További feltétel a kiválasztott tanulmányi szakra való egészségügyi alkalmasság. 

i) A felvételi tehetségvizsgák időpontjai  

 Személy és vagyonvédelem 4-éves tanulmányi szakra - 2019. március 27. (szerda) 

 Iparművészeti és művészeti szakokra - 2019. március 27. (szerda) 

j) A felvételi vizsgák időpontjai a 4-éves szolgáltatási tanulmányi szakokra: 

2019. május 13. (hétfő) 

2019. május 16. (csütörtök) 

k) Az iskola kódja: 643019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:schola.privata@stonline.sk


 

 
 

Tel.: 035/777-5-080, fax 035/777-5-082, e-mail: schola.privata@stonline.sk 

IČO: 37966081,  DIČ: 2021878606 

Adresa školy: Súkromná stredná odborná škola s vyučovacím jazykom maďarským, Slovenská 52, 946 03 Kolárovo 

 

 

III. Fejezet 
 

A 2019/2020-as tanévre a következő szakokra lesz felvételi folyamat indítva 4 osztály megtöltésére 
 

1. 3-éves szolgáltatási tanulmányi szakok (záróvizsgával végződő) 

2487 H 01   autószerelő - mechanikus          

3673 H       cserépkályha és kandallókészítő                                                                  

6456 H       fodrász                                                                           

6489 H       vendéglátó 

6445 H       szakács 

A jelentkezők felvételi vizsga megtétele nélkül nyernek felvételt. A feltétel alapkövetelménye 

a diák egészségügyi alkalmassága és az alapiskola 9. évfolyamának sikeres befejezése, amit a jelentkezők 

az év végi bizonyítvány eredetijének felmutatásával igazolnak.  

A felvételt nyert diákok sorrendje az alábbi kritériumokért szerzett pontszám alapján alakult ki: 

1. Az alapiskola 9. évfolyamának első féléves tanulmányi eredményének átlaga (bizonyítvány). 

 

 Féléves tanulmányi eredmények átlaga Pontszám 

 do 1,50 10 

1,51 – 2,00 8 

2,01 – 2,50 6 

2,51 – 3,00 4 

3,01 – 3,50  2 

 

2. A T-9-es tesztelés eredményessége 
Minden tantárgy (matematika, magyar nyelv és irodalom, szlovák nyelv és szlovák irodalom) 

eredményéért maximálisan 10 pontot lehet szerezni a táblázat szerint 
  

Eredményesség százalékban kifejezve Pontszám 

0 – 20 % 2  

21 – 40 % 4 

41 – 60 % 6 

61 – 80 % 8 

81 – 100% 10 

 

Az iskola igazgatója a felvételnél, egyenlő pontszám esetén, előnyben részesíti a megváltozott 

munkaképességgel rendelkező diákokat.  
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4-éves szolgáltatási tanulmányi szakok (érettségi vizsgával végződő) 
 

2682 K informatikai hálózatok műszerésze           

6352 M       üzletkötés és vállalkozás – idegenforgalom         

6446 K kozmetikus                                                                          
 

A jelentkező diákok közül felvételi vizsga megtétele nélkül nyerhet felvételt az, aki a T-9-es 

tesztelésben mindhárom tantárgyból legalább 90%-os eredményességet ért el. 

A többi jelentkező írásbeli felvételi vizsgát tesz három profiltantárgyból: 
 

 Magyar nyelv és irodalom                  

 Szlovák nyelv és szlovák irodalom   

 Matematika                                                      

 

A felvételi vizsgán a jelentkező minden profiltantárgyból maximálisan 20 pontot szerezhet. A felvételi 

vizsga sikeres megtételéhez minden profiltantárgyból minimálisan 5 pont elérése szükséges. 

 

A speciális tanulmányi feltételeket igénylő diákok esetében meghatározott felvételi vizsgaforma 

és meghosszabbított időintervallum áll a diákok rendelkezésére az egészségügyi helyzetüknek 

megfelelően. 

 

A jelentkező diákok sorrendjét meghatározó kiegészítő felvételi feltételek: 

 

a) Az alapiskola 9. évfolyamának első féléves tanulmányi eredményének átlaga (bizonyítvány). 

 

Félévi tanulmányi átlag Pontszám 

 1,50 -ig 10 

1,51 – 2,00 8 

2,01 – 2,50 6 

2,51 – 3,00 4 

3,01 – 3,50  2 

 

b) A T-9-es tesztelés eredményessége 
Minden tantárgy (matematika, magyar nyelv és irodalom, szlovák nyelv és szlovák irodalom) 

eredményéért maximálisan 10 pontot lehet szerezni a táblázat szerint 
  

Eredményesség százalékban 

kifejezve 

Pontszám 

0 – 20 % 2  

21 – 40 % 4 

41 – 60 % 6 

61 – 80 % 8 

81 – 100% 10 
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c) Tantárgyversenyeken és olimpiászokon elért eredmények (egy a legrangosabb verseny, vagy 

olimpiász eredménye az alapiskola 7. osztályától számítva) 
 

Helyezés Pontszám 

Járási forduló Kerületi forduló Országos/Nemzetközi 

forduló 

Járási forduló Kerületi forduló Országos/Nemzetközi 

forduló 

1.hely 1.hely 1.hely 5 8 10 

2.hely 2.hely 2.hely 3 6 8 

3.hely 3.hely 3.hely 2 4 6 

Sikeres megoldó Sikeres megoldó Sikeres megoldó 1 2 3 

 

Az iskola igazgatója a felvételnél, egyenlő pontszám esetén, előnyben részesíti a megváltozott 

munkaképességgel rendelkező diákokat.  

 

 

IV. Fejezet 

Felvételi tehetségvizsga kritériumai 

 

A művészeti és iparművészeti, valamint a személy és vagyonvédelem tanulmányi szakokra kiírt 

felvételi tehetségvizsgát minden jelentkező diáknak abszolválnia kell, függetlenül a T-9-es tesztelésben 

elért eredményétől! 

  

 

3. 3-éves iparművészeti szakok (záróvizsgával végződő) 
 

8541 H művészkovács          

8564 H tűzzománc  

8573 H kerámiaművész 

A felvételi tehetségvizsga két részből áll: 

a) Csendélet – ceruzarajz, méret A3 

(Az értékelés kritériumai: proporcionalitás, térbeli megjelenítés, kompozíció, árnyékolás, anyagi 

megjelenítés) 

b) Kreatív feladat – egy kivágott képrészlet folytatása, színes ceruzarajz, méret A3 

Az értékelés kritériumai: alkotókészség, az alkotás tisztasága, kompozíció, esztétikai benyomás, 

a feladat megértése) 

 

Az egyes feladatrészek megoldási időtartama 90 perc.  

Mindkét feladatért egyenként maximálisan 20 pont szerezhető. A felvételi vizsga sikeres megtételéhez 

mindkét feladatért külön-külön minimálisan 5 pont elérése szükséges. 

 
 

 

A felvételiző diákok sorrendje a tehetségvizsgán szerzett pontszám, valamint a kiegészítő kritériumokért 

szerzett pontszámok alapján alakul ki. 
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A jelentkező diákok sorrendjét meghatározó kiegészítő felvételi feltételek: 

 

a) Az alapiskola 9. évfolyamának első féléves tanulmányi eredményének átlaga (bizonyítvány). 

 

Félévi tanulmányi átlag Pontszám 

 1,50 –ig 10 

1,51 – 2,00 8 

2,01 – 2,50 6 

2,51 – 3,00 4 

3,01 – 3,50  2 

 

b) A T-9-es tesztelés eredményessége 
Minden tantárgy (matematika, magyar nyelv és irodalom, szlovák nyelv és szlovák irodalom) 

eredményéért maximálisan 10 pontot lehet szerezni a táblázat szerint 
  

Eredményesség százalékban 

kifejezve 

Pontszám 

0 – 20 % 2  

21 – 40 % 4 

41 – 60 % 6 

61 – 80 % 8 

81 – 100% 10 

 

 

c) Tantárgyversenyeken és olimpiászokon elért eredmények (egy a legrangosabb verseny, vagy 

olimpiász eredménye az alapiskola 7. osztályától számítva) 
 

Helyezés Pontszám 

Járási forduló Kerületi forduló Országos/Nemzetközi 

forduló 

Járási forduló Kerületi forduló Országos/Nemzetközi 

forduló 

1.hely 1.hely 1.hely 5 8 10 

2.hely 2.hely 2.hely 3 6 8 

3.hely 3.hely 3.hely 2 4 6 

Sikeres megoldó Sikeres megoldó Sikeres megoldó 1 2 3 

 

Az iskola igazgatója a felvételnél, egyenlő pontszám esetén, előnyben részesíti a megváltozott 

munkaképességgel rendelkező diákokat.  
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4. 4-éves iparművészeti és művészeti tanulmányi szakok (érettségi vizsgával végződő) 

  

8260 M reklámgrafika  

8261 M  alkalmazott grafika    

8295 M  díszzománc és vitrázskészítő  

8299 M  beltéri dizájn 

 

A felvételi tehetségvizsga két részből áll: 

a) Csendélet – ceruzarajz, méret A3 

(Az értékelés kritériumai: proporcionalitás, térbeli megjelenítés, kompozíció, árnyékolás, anyagi 

megjelenítés) 

b) Kreatív feladat – egy kivágott képrészlet folytatása, színes ceruzarajz, méret A3 

Az értékelés kritériumai: alkotókészség, az alkotás tisztasága, kompozíció, esztétikai benyomás, 

a feladat megértése) 

 

Az egyes feladatrészek megoldási időtartama 90 perc.  

Mindkét feladatért egyenként maximálisan 20 pont szerezhető. A felvételi vizsga sikeres megtételéhez 

mindkét feladatért külön-külön minimálisan 5 pont elérése szükséges. 

 
 

A felvételiző diákok sorrendje a tehetségvizsgán szerzett pontszám, valamint a kiegészítő kritériumokért 

szerzett pontszámok alapján alakul ki. 

 

A jelentkező diákok sorrendjét meghatározó kiegészítő felvételi feltételek: 

 

a) Az alapiskola 9. évfolyamának első féléves tanulmányi eredményének átlaga (bizonyítvány). 

 

Félévi tanulmányi átlag Pontszám 

 1,50-ig 10 

1,51 – 2,00 8 

2,01 – 2,50 6 

2,51 – 3,00 4 

3,01 – 3,50  2 

 

b) A T-9-es tesztelés eredményessége 
Minden tantárgy (matematika, magyar nyelv és irodalom, szlovák nyelv és szlovák irodalom) 

eredményéért maximálisan 10 pontot lehet szerezni a táblázat szerint 
  

Eredményesség százalékban 

kifejezve 

Pontszám 

0 – 20 % 2  

21 – 40 % 4 

41 – 60 % 6 

61 – 80 % 8 

81 – 100% 10 
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c) Tantárgyversenyeken és olimpiászokon elért eredmények (egy a legrangosabb verseny, vagy 

olimpiász eredménye az alapiskola 7. osztályától számítva) 
 

Helyezés Pontszám 

Járási forduló Kerületi forduló Országos/Nemzetközi 

forduló 

Járási forduló Kerületi forduló Országos/Nemzetközi 

forduló 

1.hely 1.hely 1.hely 5 8 10 

2.hely 2.hely 2.hely 3 6 8 

3.hely 3.hely 3.hely 2 4 6 

Sikeres megoldó Sikeres megoldó Sikeres megoldó 1 2 3 

 

Az iskola igazgatója a felvételnél, egyenlő pontszám esetén, előnyben részesíti a megváltozott 

munkaképességgel rendelkező diákokat. 

  

5. Személy és vagyonvédelem tanulmányi szak (érettségi vizsgával végződő) 

 

9245 M személy és vagyonvédelem 

 

A felvételi tehetségvizsga két részből áll: 

a) Tanulmányi előfeltételek felmérése (diagnosztikai tesztek) 

 Figyelmességi teszt 

 Intelligencia teszt 

 

b) Általános ügyesség és kitartás felmérésére irányuló felvételi gyakorlatok 

Erő-állóképesség mérése 

 Hanyattfekvésből felülés 60 másodperc alatt 

 Helyből távolugrás 

 Izomerő-képesség mérése 

Gyorsasági állóképesség mérése 

 Csónakfutás 4 x 10 m 

Középtávú állóképesség mérése 

 1000 méteres síkfutás (fiúk) 

 800 méteres síkfutás (lányok) 

 

Az egyes gyakorlatok pontos leírása és értékelése az 1-es számú mellékletben vannak feltüntetve. 

 

A tanulmányi előfeltételek tesztelésében maximálisan 80 pontot lehet elérni, a sikeres felvételhez ebben 

a részben legalább 25 pont elérése szükséges. 

Az általános ügyesség és kitartás felmérésénél maximálisan 50 pont érhető el, a sikeres felvételhez 

ebben a részben legalább 25 pont elérése szükséges. 
 

A felvételiző diákok sorrendje a tehetségvizsgán szerzett pontszám, valamint a kiegészítő kritériumokért 

szerzett pontszámok alapján alakul ki. 

 

 

 

 

mailto:schola.privata@stonline.sk


 

 
 

Tel.: 035/777-5-080, fax 035/777-5-082, e-mail: schola.privata@stonline.sk 

IČO: 37966081,  DIČ: 2021878606 

Adresa školy: Súkromná stredná odborná škola s vyučovacím jazykom maďarským, Slovenská 52, 946 03 Kolárovo 

 

 

A jelentkező diákok sorrendjét meghatározó kiegészítő felvételi feltételek: 

 

a) Az alapiskola 9. évfolyamának első féléves tanulmányi eredményének átlaga (bizonyítvány). 

 

Félévi tanulmányi átlag Pontszám 

 1,50-ig 10 

1,51 – 2,00 8 

2,01 – 2,50 6 

2,51 – 3,00 4 

3,01 – 3,50  2 

 

b) A T-9-es tesztelés eredményessége 
Minden tantárgy (matematika, magyar nyelv és irodalom, szlovák nyelv és szlovák irodalom) 

eredményéért maximálisan 10 pontot lehet szerezni a táblázat szerint 
  

Eredményesség százalékban 

kifejezve 

Pontszám 

0 – 20 % 2  

21 – 40 % 4 

41 – 60 % 6 

61 – 80 % 8 

81 – 100% 10 

 

c) Tantárgyversenyeken és olimpiászokon elért eredmények (egy a legrangosabb verseny, vagy 

olimpiász eredménye az alapiskola 7. osztályától számítva) 

 

d) A jelentkező diák magaviselete (az alapiskola 8. és 9. évfolyamában)  

A tanulmányok alatt a szakon szigorú követelményeket támasztunk a diákok fegyelmére, a feladatok 

lelkiismeretes teljesítésére, önfegyelemre, ezért kiemelt fontossággal bír a jelentkező diákok 

magaviseleti klasszifikációja, valamint a tanulmányokhoz való pozitív hozzáállása. Az iskola 

igazgatója a felvételnél előnyben részesíti azokat a jelentkezőket, akiknek a magaviseleti jegye kiváló. 

 

e) Egészségügyi követelmények: 

A személy és vagyonvédelem tanulmányi szakon alapkövetelmény a diák kiváló egészségi állapota. 

A szakgyakorlatok nehezebb fizikai megterhelést követelnek, ezért mozgásszervi, légúti, allergiás és 

más hosszú lefolyású betegségben szenvedők számára alkalmatlan a személy és vagyonvédelem 

tanulmányi szak. A jelentkezők a felvételi űrlapon kötelesek valós információkat feltüntetni az 

egészségi állapotukról. 
 

Helyezés Pontszám 

Járási forduló Kerületi forduló Országos/Nemzetközi 

forduló 

Járási forduló Kerületi forduló Országos/Nemzetközi 

forduló 

1.hely 1.hely 1.hely 5 8 10 

2.hely 2.hely 2.hely 3 6 8 

3.hely 3.hely 3.hely 2 4 6 

Sikeres megoldó Sikeres megoldó Sikeres megoldó 1 2 3 

mailto:schola.privata@stonline.sk


 

 
 

Tel.: 035/777-5-080, fax 035/777-5-082, e-mail: schola.privata@stonline.sk 

IČO: 37966081,  DIČ: 2021878606 

Adresa školy: Súkromná stredná odborná škola s vyučovacím jazykom maďarským, Slovenská 52, 946 03 Kolárovo 

 

 

 

 

V. Fejezet 

 

Felvételi kritériumok a felépítményi és az extern tanulmányokra 

 

6. Kétéves felépítményi tanulmányok nappali tagozaton és hároméves felépítményi 

tanulmányok extern tagozaton 

 

 6403 L vállalkozás a szakmák és szolgáltatások területén 

 8501 L iparművészet 

 

 Jelentkezési lapok leadási határideje: 2019. május 31. 

 A jelentkezők felvételi vizsga megtétele nélkül nyernek felvételt. A felvétel alapkövetelménye 

a diák egészségügyi alkalmassága, valamint 3-éves tanulmányi szak sikeres befejezése záróvizsgával 

és szaklevéllel, amelyeket a jelentkezők kötelesek bemutatni.  

 A felvételi folyamat terminusai: 

1. Terminus 2019. június 18. 

2. Terminus 2019. augusztus 24. 

  

7. Kétéves extern szakképzés 

 

2487 H 01 autószerelő - mechanikus          

3673 H        cserépkályha és kandallókészítő                                                                  

6445 H        szakács 

6456 H        fodrász                                                                           

6489 H        vendéglátó 

8564 H        díszzománcozó 

 

 Jelentkezési lapok leadási határideje: 2019. május 31. 

 A jelentkezők felvételi vizsga megtétele nélkül nyernek felvételt. A felvétel alapkövetelménye 

a diák egészségügyi alkalmassága, valamint 3-éves tanulmányi szak sikeres befejezése záróvizsgával 

és szaklevéllel, vagy 4-éves középiskolai tanulmányok sikeres befejezése érettségi vizsgával, 

amelyeket a jelentkezők kötelesek bemutatni.  

 A felvételi folyamat terminusai: 

3. Terminus 2019. június 18. 

4. Terminus 2019. augusztus 24. 
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VI. Fejezet 
 

a) Felvételt nyernek mindazok a jelentkező diákok, akik sikeresen abszolválták a felvételi vizsgát a saját 

tanulmányi szakukon és a kiegészítő feltételek alapján a maximális felvehető diáklétszámot jelző vonal 

felett helyezkedtek el a felvételi sorrendben. 

b) Az iskola igazgatója legkésőbb 7 nappal a felvételi vizsgák előtt értesíti azokat a jelentkező diákokat, 

akik felviteli vizsga nélkül nyertek felvételt. 

c) Az iskola igazgatója legkésőbb a felvételi vizsgák előtt 5 nappal írásban meghívja a jelentkező 

diákokat. 

d) A felvételi vizsgák eredményei és a diákok eredményességének sorrendje legkésőbb 2019. május 

14-én 8:00-kor lesz nyilvánosságra hozva – kifüggesztve az iskola tájékoztató tábláján, a 

tehetségvizsgák eredményei 2019. március 28-án, valamint az iskola honlapján: 

www.scholaprivata.edupage.org/prijímaciekonanie 
e) A jogszabály értelmében az eredményhirdetésnél a diákok személyes adatai (vezetéknév, keresztnév) 

előre megadott kódszámmal lesznek helyettesítve. 

f) A felvételt nyert jelentkező diákoknak az iskola időben kiállítja a felvételi határozatot és tájékoztatja 

őket a beiratkozás időpontjáról és helyéről. 

 

A felvételi feltételeket elfogadta: 2019. január 29-én az iskola igazgatója, 2019. január 28-án 

megtárgyalta az iskola pedagógiai tanácsa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gúta, 2019. január 29.                                                                PaedDr. Priskin Zoltán 

                                                                                                    Iskolaigazgató 
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1. számú melléklet 

 

                   a 2019/2020-as iskolai év nappali tagozata 1. osztályos  

                            tanulóinak  felvételi   vizsgakövetelményeihez 

 

                    A fizikai alkalmasság tesztelésének módja és értékelése 

 

A tanulmányi szakra jelentkező diákok fizikai alkalmasságának tesztelése a Gútai Magyar 

Tannyelvű Magán Szakközépiskolában a következő feladatokat tartalmazza: 

 

1. Erő-állóképesség mérése 

a) Hanyattfekvésből felülés 60 másodperc alatt 

b) Helyből távolugrás 

c) Izomerő-képesség mérése 

 

2. Gyorsasági állóképesség mérése 

a) Csónakfutás 4 x 10 m 

 

3. Középtávú állóképesség mérése 

a) 1000 méteres síkfutás (fiúk) 

b) 800 méteres síkfutás (lányok) 

 

      A fizikai alkalmasság tesztelésén elérhető maximális pontszám 50 pont. A felvételi vizsga 

sikeres elvégzéséhez a tanulónak minimum 25 pontot kell szereznie. 
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Hanyattfekvésből felülés 60 mp alatt 

 

  Utasítások a feladat elvégzéséhez: 

   Alaphelyzet: hanyattfekvés derékszögben hajlított térdekkel, a lábak kb. 30 cm-es távolságra 

legyenek egymástól, mindkét kezet a fejre helyezni, jelzés után felülni, ülő helyzetben jobb könyökkel 

a bal térdet, bal könyökkel a jobb térdet megérinteni, fekvő helyzetben lapockával érinteni a talajt. 

A gyakorlat végzése közben a kéz mindig a fejet érinti, egyébként a gyakorlat érvénytelen.  A feladatot 60 

mp alatt kell minél többször elvégezni. 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

 

Hanyattfekvésből felülés 60 mp alatt 

fiúk 
(szám) 

lányok 
(szám) 

pontozás 

16 13 1 

21 17 2 

24 21 3 

28 25 4 

32 29 5 

36 33 6 

40 37 7 

44 41 8 

48 45 9 

52 49 10 
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Helyből távolugrás 

 

Utasítások a feladat elvégzéséhez: 

   

Középterpeszállásból (lábujjak a rugaszkodási vonal előtt) előrehajlás, elrugaszkodás, erőteljes lendülettel 

előreugrás, leérkezés páros lábbal. Ügyelni arra, hogy az ugrás minél hosszabb legyen, és az érkezés 

páros lábbal történjen. A mozdulatlan test- és lábtartást meg kell tartani a mérés elvégzéséig. Az ugrást 2x 

lehet elvégezni, a jobb mérési eredmény érvényesül. 

 

  

  

  

  

  

 

 

 

 

Helyből távolugrás 

fiúk 
(cm) 

lányok 
(cm) 

pontozás 

150 120 1 

160 130 2 

170 140 3 

180 150 4 

190 160 5 

200 170 6 

210 180 7 

220 190 8 

230 200 9 

240 210 10 
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Izomerő-képesség mérése 

 

Utasítások a feladat elvégzéséhez: 

A vizsgáztató vagy székek segítségével alulról vagy felülről kell megmarkolni a fémrudat úgy, hogy az 

áll alatt legyen. A támaszték eltávolítása után ebben a helyzetben kell megtartani a testet minél tovább. 

A rudat állal meg lehet érinteni. A feladat akkor ér véget, ha a szem vonala a rúd vonala alá kerül. 

 

 

 

  

 

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Izomerő-képesség 

fiúk 
(mp) 

lányok 
(mp) 

pontozás 

10 5 1 

12 7 2 

14 9 3 

17 12 4 

20 15 5 

23 18 6 

26 21 7 

31 26 8 

37 32 9 

43 38 10 

 

mailto:schola.privata@stonline.sk


 

 
 

Tel.: 035/777-5-080, fax 035/777-5-082, e-mail: schola.privata@stonline.sk 

IČO: 37966081,  DIČ: 2021878606 

Adresa školy: Súkromná stredná odborná škola s vyučovacím jazykom maďarským, Slovenská 52, 946 03 Kolárovo 

 

 

Csónakfutás 4 x 10 m 

 

  Utasítások a feladat elvégzéséhez: 

Elfoglalni a félálló rajthelyzetet. A startjelző szignálra („elkészülni – rajt“) minél gyorsabban átfutni az 

átellenes bójához, megkerülni és visszafutni úgy, hogy a futópálya a 2. és 3. szakasz között „nyolcast“ 

alkosson. A 3. szakasz végén a bóját már nem kell megkerülni, csak  megérinteni, és a legrövidebb 

útvonalon visszafutni a kiinduló bójához, amit ismét meg kell érinteni. 

 

 

  

 

  

 

 

 

Csónakfutás 4 x 10 m 

fiúk 
(mp) 

lányok 
(mp) 

pontozás 

12,5 13,5 1 

12,2 13,2 2 

11,9 12,9 3 

11,6 12,6 4 

11,4 12,4 5 

11,2 12,2 6 

11 12 7 

10,8 11,8 8 

10,6 11,6 9 

10,4 11,4 10 
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Középtávú síkfutás 

 

Utasítások a feladat elvégzéséhez: 

Síkfutás: 1000 m – fiúk 

                800 m – lányok 

 

A futópálya hossza 200 m. A fiúknak 5 kört, a lányoknak 4 kört szükséges tejesíteniük. 

 

Rossz idő esetén a tornateremben: 

A kijelölt futási táv a tornateremben 34m x 14m. 

A fiúknak 1000 m-t (10,45 kört) kell teljesíteni. 

A lányoknak 800 m-t (8,45 kört) kell teljesíteni. 

 

 

 

 

Középtávú síkfutás 800m -1000m 

fiúk 
(perc) 

lányok 
(perc) 

pontozás 

5,30 5,00 1 

5,20 4,90 2 

5,10 4,80 3 

5,00 4,70 4 

4,90 4,60 5 

4,80 4,50 6 

4,70 4,40 7 

4,60 4,30 8 

4,50 4,20 9 

4,40 4,10 10 
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