SPORTJÁTÉKOK SZIGORLATI KÉRDÉSEK
1. Mutassa be a sport szerepét a különböző társadalmakban!
2. Értelmezze a játék fogalmát! Mutassa be a különböző játékelméleteket!
3. Mutassa be a játék, a sport és a sportjáték kapcsolatát, különbségeit, azonosságait! Életkori
meghatározottság szerint csoportosítsa a játékokat!
4. Mutassa be a sportjátékok alapmodelljét! A megadott sportjáték példáján vezesse végig az
egyes elemek megjelenését a játékban.
5. Ismertesse mit ért sportági profilon! A megadott sportjáték példáján mutassa be az egyes
összetevők megjelenését!
6. Ismertesse a sportjátékokra történő kiválasztás folyamatát, értelmezze a tehetség
összetevőit a sportjátékokban! Mutasson be a megadott sportágban egy kiválasztási teszt
rendszert!
7. Ismertesse az érzékelés-észlelési folyamat elméletét, a szenzo-motoros tanulás folyamatát!
Egy megadott technikai elem oktatási folyamatában mutassa be a szenzo-motoros tanulás
gyakorlati megvalósulását!
8. Ismertesse a labdajátékokhoz szükséges képességrendszert és a képességek fejlesztésének
sajátosságait!
9. Ismertesse a csapat kialakulásának folyamatát, a kooperáció színtereit, a csapatépítés elveit!
10. Mutassa be a sportjátékokban dolgozó edzők feladatait, szakmai és pedagógiai felelősségét!
11. Hasonlítsa össze a sportjátékokat (terhelés, technika, taktika), a létszám, apálya mérete, a
játékidő, az időkérés és a csere lehetőségek befolyásoló szerepe szerint!
12. Hasonlítsa össze a labdavezetés során alkalmazott technikákat a kézilabdázás, a
kosárlabdázás és a labdarúgás példáján!
13. Ismertesse a támadó stratégia-taktika lényeges elemeit a sportjátékokban! Mutassa be a
megadott sportágban a legjellemzőbb támadó taktikai elemeket!
14. Ismertesse a területvédekezés lényeges stratégia-taktika elemeit a sportjátékokban! A
megadott sportág példáján mutassa be a területvédekezési formákat!
15. Ismertesse az emberfogásos lényeges stratégia-taktika elemeit a sportjátékokban! A
megadott sportág példáján mutassa be az emberfogásos védekezés sajátosságait!
16. Milyen szabálytalanságokat és azokhoz tartozó büntetési tételeket ismer az egyes
sportjátékokban?
17. Ismertesse a megadott sportág utánpótlás nevelés rendszerét! Elemezze az edző speciális
feladatait az utánpótlásképzésben!
18. Ismertesse a mérkőzés megfigyelés lehetőségeit és módszereit, az egyes módszerek
előnyeit, hátrányait! Mutassa be a megadott sportág példáján a mérkőzés megfigyelés
alkalmazott módszereit!
19. Kapus technikák - mutassa be a kapus technikákat és a rájuk vonatkozó szabályokat az
érintett sportágakban!
20. Sáncolás, blokkolás - mutassa be a technikai végrehajtásukat és a rájuk vonatkozó
szabályokat az érintett sportágakban!
21. Ismertesse az egyes sportágakban a mérkőzések megkezdésekor alkalmazott technikákat, és
az arra vonatkozó szabályokat! A megadott technikai elem végrehajtását részletesen
mutassa be!
22. Ismertesse azokat a támadó technikai elemeket, amelyekkel a különböző sportjátékokban
leggyakrabban eredményesek a csapatok! A megadott technikai elem végrehajtását
részletesen mutassa be.
23. Ismertesse a labdatovábbítás alaptechnikai elemeit a különböző sportjátékokban! A
megadott technikai elem végrehajtását részletesen mutassa be!
24. Mutassa be az egyes sportjátékokban az eredményszámítás módját!
25. Mutassa be Magyarország nemzetközi eredményeit az egyes labdajátékokban!

