
Tápiószőlős - Újszilvás Református 
Sportiskola és Sportosztály 

Alkalmassági vizsga eljárásrendje az óvodai korosztály számára 

 
I. Atlétikus feladatrész  

1. Feladat: 
Hajító mozgás kislabdával, helyből 4,5 méterről (büntetővonal) kosárpalánkot kell eltalálni, 3-4 
próbálkozás. 
 
Eredmény: találatok, jó mozgásminta (5) / nem talált, rossz mozgásminta (0)  

2. Feladat: 
Helyből távolugrás talajról tornaszőnyegre, (3-4 próbálkozás) 
 
Eredmény: jól végzett gyakorlat 115 cm felett (5) / 80 cm alatt (0)  

3. Feladat: 
, T ’ futás, adott pályarajz alapján a kezdő ponttól indulva kell a bójákat megfelelő sorrendben 
kerülve visszaérkezi a kiinduló helyre 
 
Eredmény: helyes irányok és gyors teljesítés 10 mp alatt (5) / nagyon zavart és nem teljesített 
pálya 14 mp felett(0)  

, T ’ pályarajz melléklet 


 




II. Koordinációs feladatrész  

1. Feladat: 
Egyenes vonalú előre végzett mozgás a talajra rajzolt vonalon, a talp a vonalra lépjen rá 
folyamatosan, 5-6 lépés előre (ha képes esetleg hátra is megpróbálhatja) 
 
Eredmény: megfelelő (5) / nagyon inog a végrehajtás közben (3) / nem tudta elvégezni (0)


III. Labdás feladatrész  

1. Feladat: 
Helyben labda pattogtatás ügyesebbik kézzel, ügyetlenebb kézzel (3-4 próbálkozás) váltott 
kézzel is megy? 
 
Eredmény: folyamatos végrehajtás legalább 5-8 pattintás, jó végrehajtás (5) / nehéz 
végrehajtás, elpattan a labda messzire (1)  

2. Feladat: 
Mellső kétkezes átadás helyben, folyamatosan a tanárnak 2-3 m távolságban 
 
Eredmény: jó kivitelezés és elkapás (5) / nehezen dob, kap el labdát (0)  

IV. Torna feladatrész 

1. Feladat: 
Gurulóátfordulás előre (bukfenc előre), 2-3 ismétlést végezhetnek, (ha képes esetleg hátra is 
megpróbálhatja) 
 
Eredmény: jól végzett gyakorlat (5) / nem tudta elvégezni (0)  
 

2. Feladat: 
Fellendülés ülésből hátra tarkóállásba (gyertya) 
 
Eredmény: jó kivitelezés és megtartás (5) / nem tud fellendülni (0)  

Ezen feladattípusok az óvodai mozgásanyagban fellelhetőek, azok kivitelezését és 
megvalósítását nézi a felvételi eljárás, pár iskolai feladathoz illeszkedő egységgel 

kiegészítve. 
 


