
 

 

Alkalmassági vizsga, 2021. június 28-29. 

 

A járványhelyzetre tekintettel az alkalmassági vizsgákat nem jelenléti formában szervezzük 

meg. 

 

Az alkalmassági vizsga három részből áll; 

1. Az ének-zenei alkalmassági vizsga (Skype-on, online zajlik) 

2. A beszédalkalmassági vizsga (Skype-on, online zajlik) 

3. Testi alkalmassági vizsga (június 20-ig videót kell beküldeni) 

 

1. Az ének-zenei alkalmassági vizsga 

Célja: annak megállapítása, hogy a jelentkező alkalmas-e az óvodapedagógusi vagy tanítói 

pályára, a pedagógusi pálya gyakorlásához szükséges zenei ismeretek elsajátítására. 

Feladat: 

 a hallásvizsgálat keretében néhány gyermekdal, magyar népdal vagy műzenei 

szemelvény előadása emlékezetből a vizsgázó által választott 3 dal alapján. A dalokat 

más-más kezdőhangról is meg kell tudni szólaltatni tiszta intonálással,  

 a zenei emlékezet vizsgálata során egyszerű, maximum négy ütemes ritmussorok 

visszahangoztatása (negyed-, nyolcad-, pontozott ritmus és szinkópa kombinációiból) 

tapsolással, kopogással; esetleg ritmusnévvel is. Néhány hangból álló egyszerű 

dallamok visszaéneklése szolmizálva vagy dúdolással abban a magasságban, melyet a 

vizsgáztató tanár, vagy tanárnő előénekel, 

 a kottaolvasási készség vizsgálata során maximum négy ütem lapról olvasása az 

egyszerű gyermekdalok szintjén az ötvonalas rendszerben. 

 

Az elbírálás alapvető szempontja, hogy a jelentkező rendelkezzék az ének-zenei tevékenység 

vezetéséhez, tanításához nélkülözhetetlen zenei hallással, egészséges énekhanggal és 

megfelelő hangterjedelemmel. 

 

2. A beszédalkalmassági vizsga 

Célja: annak megállapítása, hogy a jelentkezőt beszédállapota alkalmassá teszi-e a 

pedagógusi pályára. 

Feladat:  

 10–15 soros nyomtatott prózai szöveg felolvasása, szükség szerint a szöveg 

reprodukálása, illetve beszélgetés. A szöveget közismert gyermekirodalmi művekből 

jelölik ki. A jelentkezőnek a felolvasandó szöveg előzetes megismerésére időt adnak. 

 A szóbeli szövegalkotó képesség felmérése kötetlen beszélgetés keretében. 

Az elbírálás szempontjai: 

 Vannak-e a jelentkezőnek hangképzési zavarai (pöszeség, raccsolás, selypítés, 

orrhangzós beszéd, a magánhangzók igen zárt képzése, egyéb beszédhangképzési 

hibák). 

 A jelentkező beszédritmusában észlelhetők-e súlyos zavarok (dadogás, értelemzavaró 

hadarás, leppegés, pattogás). 



 

 

 A felolvasás mennyire értelmes, követhető, kifejező. 

 A tájnyelvi ejtés nem beszédhiba, tehát nem kizáró ok. 

Kizáró okok: 

 hangképzési rendellenességek, 

 ritmuszavarok, 

 a beszéd megértését akadályozó rendkívül zárt ejtés. 

 

3. Testi alkalmassági vizsga 
 

Célja: annak megállapítása, hogy a jelentkező rendelkezik-e azokkal az alapvető motoros 

(testi) képességekkel, amelyek feltételei az alsó tagozatos és az óvodai testnevelés gyakorlati 

anyag elsajátításának, illetve a tanítói, óvodapedagógusi pálya gyakorlásának. 

 

A járványhelyzetre tekintettel a jelenléti testi alkalmassági vizsga helyett az alábbi részletezett 

feladatok végrehajtásáról készítsetek egy kb. 3 perces összefüggő videót (1-2. feladat).  

 

 

1. Labdaügyességi feladatok teljesítése. 
 

a) Kétkezes alsó dobással kell a 3 méterre lévő felfordított zsámolyba vagy otthonában 

bármilyen méretű és formájú kosárba, dobozba felfújt gumilabda, röplabda vagy 

focilabda dobását végrehajtania. Elvárt követelmények: a céltárgytól annak Ön felé 

közelebb eső részétől 3 méterre jelölje ki a dobás végrehajtásának kiinduló pontját 

(bójával, törölközővel, papuccsal, stb.). Itt helyezkedjen el tetszőleges állásban 

(javasolt a hajlított harántterpeszállás, kissé előredöntött törzzsel). Innen kell ismételje 

a dobást 10-szer. 10 dobásból legalább 5 alkalommal a labdának a céltárgyba kell 

esnie. Ha a céltárgyból kipattan a labda, azt elfogadottnak tekintjük. 

b) Kétkezes mellső pattintott „lökéssel” kell a 3 méterre lévő felfordított zsámolyba vagy 

otthonában bármilyen méretű és formájú kosárba, dobozba felfújt gumilabda, röplabda 

vagy focilabda lökését végrehajtania. Elvárt követelmények: a céltárgytól annak Ön 

felé közelebb eső részétől 3 méterre jelölje ki a végrehajtás kiinduló pontját (bójával, 

törölközővel, papuccsal, stb.). Itt helyezkedjen el tetszőleges állásban (javasolt a 

hajlított harántterpeszállás). Innen kell ismételnie a pattintott lökést 10-szer. 10 

pattintott lökésből legalább 5 alkalommal a labdának a céltárgyba kell esnie. Ha a 

céltárgyból kipattan a labda, azt elfogadottnak tekintjük. 

c) Kétkezes felső dobással kell a 3 méter távolságban lévő falra a felfújt gumilabda, 

röplabda vagy focilabda dobását végrehajtania. Elvárt követelmények: a faltól 3 méter 

távolságra jelölje ki a dobás végrehajtásának kiinduló pontját (bójával, törölközővel, 

papuccsal, stb.). Itt helyezkedjen el tetszőleges állásban (javasolt a hajlított 

harántterpeszállás). Innen kell ismételnie folyamatosan a dobást 10-szer. Akkor jó, ha 

a dobások-elkapások sorozata megszakítás nélkül teljesül. Ha a falról visszaérkező 

labdát nem tudja elkapni, akkor kezdje újra a gyakorlatot. Addig ismételje, amíg ki 

nem alakul a folyamatos dobás és elkapás képessége. 



 

 

 

2. 4 ütemű gimnasztikai szabadgyakorlat (négyütemű fekvőtámasz gyakorlat) 

Helyezkedjen el egy megfelelő helyszínen, ahol a test síkjaiban (sagittalis, frontalis, stb.) 

semmilyen akadály nem található (csillár, szekrény, szobanövény). Hajtsa végre az alábbi 

szabadgyakorlatot! Elvárt követelmények: a gyakorlatot folyamatosan ismételje meg 10-szer. 

Törekedjen a végtagmozgások pontos helyzetének kivitelezésére. Mellső fekvőtámaszban a 

törzs-csípő-alsó végtagok egy egyenest képezzenek. A felső végtagok lendítésénél a könyök 

nyújtott legyen. 

Kiinduló helyzet: terpeszállás magastartás; 

1. ütem: ugrás guggolótámaszba; 

2. ütem: ugrás mellső fekvőtámaszba; 

3. ütem: ugrás guggolótámaszba; 

4. ütem: ugrás terpeszállásba karlendítéssel magastartásba. 

 

A videó feltöltése  
 

A videót két módon oszthatják meg velünk (elég csak egy módon megosztaniuk).  

A videót, kérjük, töltsék fel a YouTube-ra, és állítsák privátra. A privát videót a képen látható 

módon osszák meg az ovodapedagogusalkalmassagi@gmail.com email-címmel. A videót ne 

töröljék a felvételi eljárás végéig! 

mailto:ovodapedagogusalkalmassagi@gmail.com


 

 

 

 

 



 

 

A videót feltöltik a Google Drive-ra, és a videó linkjét a képen látható módon megosztják a 

ovodapedagogusalkalmassagi@gmail.com email-címmel.  
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A videót az Alkalmazott Pedagógiai Intézet munkatársai a felvételi eljárás során kizárólag 

online formában nézik meg, nem töltik le, nem tárolják magán vagy egyetemi gépeken. A 

felvételi eljárás befejezése után törlik a videókhoz hozzáférést biztosító email-eket.  

 

Figyelem! A pedagógus képzési terület szakjaira való jelentkezéshez a jelentkezőnek írásban 

nyilatkoznia kell arról, hogy nincs olyan betegsége, ami akadályozná felsőoktatási 

tanulmányainak folytatását, továbbá arról, hogy nem szenved diszlexiában, diszgráfiában, 

diszkalkuliában, pszichés és mentális zavarban, és erre hivatkozva tanulmányai során nem kér 

felmentést. A diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia, pszichés és mentális zavar a felvételt kizáró 

okok. 

A fenti egészségügyi alkalmassági nyilatkozatot és a testi alkalmaságról szóló videót  
2021. június 20-ig kérjük elküldeni az ovodapedagogusalkalmassagi@gmail.com e-mail 
címre. 
 

Óvodapedagógus képzésben a szakmai gyakorlaton való részvételhez a hallgatónak előzetesen 

részt kell vennie a foglalkozás-egészségügyi alkalmassági vizsgálaton, mert az óvoda 

járványügyi szempontból kiemelt jelentőségű munkaterületnek minősül. Amennyiben a 

vizsgálatot igazoló úgynevezett fehér kiskönyvet a hallgató nem kaphatja meg, nem tudja a 

képzés részeként előírt gyakorlatot teljesíteni, így nem nyerhet a tanulmányai egyéb 

követelményeinek teljesítése esetén sem végbizonyítványt, tehát záróvizsgára sem bocsátható. 

 

Szeged, 2021. május 17. 
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