
Torna, RG és aerobik - BSc záróvizsgatételek

1. A. A tornasport (az RG, az aerobik) helye és szerepe az egyetemes testkultúrában.

B. A tornasport (az RG, az aerobik) történetének fejlődési szakaszai.

2. A. A versenyszabályok hatása a tornasport (az RG, az aerobik) fejlődésére.

B. A torna, az RG, az aerobik, az akrobatikus torna és a gumiasztalugrások

tevékenységprofiljainak és motoros vonatkozásainak összehasonlítása.

3. A. A gimnasztika hatásjellemzői a sportági motoros képességfejlesztés során.

B. A természetes és a tornamozgások (RG-mozgások, aerobikmozgások) viszonyrendszere.

4. A. A tornasport (az RG, az aerobik) személyiségfejlesztő hatásai.

B. A motoros képességfejlesztés élettani hatásjellemzői a tornaoktatás (RG-oktatás,

aerobikoktatás) során.

5. A. A mozgástanítás és -tanulás torna-(RG-, aerobik-) specifikus vonatkozása.

B. Az edzés- és versenytervezés sportági aspektusai.

6. A. Technikai felkészítés a tornasportban (ritmikus gimnasztikában, aerobikban).

B. Milyen torna (RG, aerobik) mozgásanyag használható fel a prevenció és a rehabilitáció

területén?

7. A. A sportági felkészülés és felkészítés szakaszai a különböző életkorú és tudásszintű

sportolók esetében.

B. Az edzésterhelés alakításának lehetőségei a tornasportban (ritmikus gimnasztikában,

aerobikban).



8. A. A torna- (RG-, aerobik-) versenyek szervezésével, lebonyolításával kapcsolatos

feladatok.

B. A sportági kiválasztás, prognosztizálás és tehetséggondozás lehetőségei a tornasportban

(ritmikus gimnasztikában, aerobikban).

9. A. Mit értünk pszichikai felkészítésen a tornasportban (ritmikus gimnasztikában,

aerobikban)?

B. A speciális bemelegítés módozatai a tornasportban (ritmikus gimnasztikában,

aerobikban).

10. A. Mutasson be tornászokról (ritmikus gimnasztikázókról, aerobikosokról) elnevezett

elemeket!

B. Hasonlítson össze azonos mozgásszerkezetű elemeket (például szabadátfordulásokat,

dobásokat stb.) technikai és módszertani aspektusból!

11. A. A magyar tornászok (ritmikus gimnasztikázók, aerobikosok) világversenyeken elért

eredményei.

B. A torna (RG, aerobik) versenysport és a szabadidősport hasonló és eltérő

vonatkozásai.

12. A. A biomechanikai törvényszerűségek érvényesülése a torna- (RG-, aerobik-) elemek

technikai végrehajtása során.

B. Elvárható edzői személyiségjegyek, és az edző pedagógiai szerepe a tornasportban

(ritmikus gimnasztikában, aerobikban).
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