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1. A KURZUS OKTATÓI: DR. HABIL BIRÓ MELINDA   

 

2. A KURZUS CÉLJA:  
A kurzus célja, hogy a hallgatók ismerjék meg az egyetemes testkultúra történetét, és a 
Magyar testnevelés és sporttörténetet. 

Egyetemes testkultúra történet: Őskor, a testkultúra eredete. Az ókori kelet testkultúrája. 
Testnevelés a görög városállamokban, az ókori olimpiai játékok. A római polgárok 
szórakoztató testgyakorlatai. Lovagi nevelés a középkorban. A humanisták nevelési 
reformeszméi. Az iskolai testnevelés megalapozása az újkorban. Filantropisták. A német 
torna, svéd torna, a dán gimnasztika értékelése. A sportmozgalom kialakulása a 
kontinensen. A modern olimpiai versenyek. 
Magyar testnevelés és sporttörténet: A honfoglaló magyarok testgyakorlása. Egyházi 
nevelés - világi nevelés a középkorban. Viadalok. A török és Habsburg háború hatása 
testkultúránk alakulására. Törekvések az iskolai testnevelés bevezetésére. Az iskolai 
testnevelés tanítását meghatározó törekvések és rendeletek. Az iskolai testnevelés 
kialakulása és fejlődése. Testgyakorlati oktatók képzése. A versenysport meghonosodása 
hazánkban. Nemzetközi kapcsolatok kibontakozása, és az olimpiai játékok története. 

  



 
 

SPORTTUDOMÁNYI KOORDINÁCIÓS INTÉZET 
H-4002 Debrecen, Egyetem tér 1, Pf.: 400 

Tel.: 52/512-900 
http://sportsci.unideb.hu/   

 

3. A KURZUS ÜTEMEZÉSE, TANANYAGA 

időpont téma megjegyzés 
1.  
 
 
2.  
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A félév indítása, követelmények, a beadandó feladatok 
kritériumainak tisztázása.  
 
Az egyetemes testkultúra történet értelmezése. A testkultúra és a 
sporttörténet törvényszerűségei. Az őskor, a testkultúra eredete.  
Az ókori államok testkultúrája (Mezopotámia, Egyiptom)  
 
Testi nevelés az ókori Athénban és Spártában. Az ókori görög 
Olimpiai Játékok. 
 
Az ókori róma testkultúrája, hatása hazánkra.  
 
Az ókori államok testkultúrája (Kína, India, Japán, Amerika 
testkultúrája).  
 
A középkor testkultúrája. Lovagi nevelés a középkori királyi 
udvarokban, lovagi tornák. A falusiak játékai és a polgárság 
testgyakorlatai.  
 
A honfoglaló magyarok testkultúrája. A magyar testkultúra 
fejlődése a középkorban. 
 
Testkultúra a felvilágosodás idején. A vallás hatása a testi 
nevelésre. A humanisták nevelési reformeszméi.  
 
Az iskolai testnevelés megalapozása az újkorban. Filantropisták. 
Az angol testnevelési rendszer fejlődése, a német, svéd és dán 
tornairányzatok kialakulása, értékelése.  
 
A sportmozgalom kialakulása a kontinensen. Az olimpiai eszme 
feléledése. A NOB megalakulása. Az olimpiai mozgalom. Nyári 
és téli olimpiák kiemelt jelentőségű eseményei. 
 
A versenysport kialakulása és a sportágak megszületése 
hazánkban. 
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Az olimpiák kiemelkedő alakjai. Magyar testnevelés és 
sporttörténet. A felvilágosult abszolutizmus és a reformkor iskolai 
reformjai.  
 
A modern magyar sport születése. Sportszervezés és 
iskolarendszer a kiegyezés után. Magyar sportélet a Horthy-
korszakban és a szocializmus idején. Magyarország sportmúltja és 
napjaink sportélete. Sikersportágaink és kiemelkedő sportolóink. 
 
Zárthelyi dolgozat írása 

 
4. FÉLÉVKÖZI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEK  

A kurzus sikeres teljesítéséhez egy beadandó dolgozatot kell készíteni, valamint egy 
zárthelyi dolgozatot kell írni. A félév teljesítéséhez mindkettőnek a minimum elégséges 
szintet el kell érnie! 

 
5. ÉRTÉKELÉS MÓDJA  

Gyakorlati jegy. A zárthelyi dolgozat (100 pontos - 60%-tól 2-es, 70%-3, 80%-4, 90%-5) 
és az írásbeli beadandó dolgozatból képzett osztályzat.  

 
Beadandó dolgozat készítése:  

• Egy sportág történetének vagy egy ország (esetleg népcsoport) sportjának 
történeti  feldolgozása.  

• Formai követelmények: Számítógéppel, World dokumentumként 12-es betűmérettel, 
1,5 sortáv kell elkészíteni! A dolgozatnak a következőket kell tartalmaznia: név, szak 
(email cím) és a dolgozat címe (első fedőlapon) a választott téma kidolgozása, 
(minimum 5 A/4-es lapon) irodalomjegyzék (szerző, dátum, cím, kiadáshelyszíne, 
idézetnél oldalszám is). Minimum 5 hivatkozást kell tartalmaznia! Hivatkozás pl.: Bakó 
Jenő (1986): Az úszás története. Sport, Budapest. Az irodalomjegyzék nélküli,  nem a 
megadott formai követelmények szerint készült dolgozatok érdemjegye alacsonyabb! 
KIZÁRÓLAG TÖRTÉNET-et kell feldolgozni! (Technika, szabály, felszerelés csak 
akkor szerepeljen a dolgozatban, ha annak a történetét mutatja be!)  

• A dolgozatot nyomtatva kell beadni (E-mailban NEM lehet küldeni) az órán! 
Mással beküldhető, de máshol nem adható le (adminisztráció, porta, stb).  

• Leadási határidő: A konzultációs hét utáni órára (2020. november 10.) az óra 
időpontjában. A határidő be nem tartása esetén, egy az oktató által megadott témáról 
kell pluszban egy legalább 5. oldal terjedelmű és minimum 10 hivatkozást tartalmazó 
dolgozatot készíteni!  
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Zárthelyi dolgozat: 
• a félév témaköreiből, a kötelező irodalomból (előre egyeztetve).  
• időpontja: 2020. december 01. péntek  
• javítás: 2020. december 08. péntek 
• A kurzus sikeres teljesítéséhez mind a házi dolgozatnak, mind pedig a zárthelyi 

dolgozatnak minimum elégséges szintet el kell érnie!  

 
Online oktatásra áttérés esetén az írásbeli beadandó dolgozat marad, de annak 
leadása természetesen online formában történik, valamint a Zh dolgozat helyett 
100 pontot érő (több részfeladatból álló) feladat elkészítése lesz a követelmény. 
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8. EGYÉB INFORMÁCIÓK 
Az oktató elérhetősége: Dr. Biró Melinda biro.melinda@sport.unideb.hu  

 
Debrecen, 2020. szeptember. 01 
 

 Dr. habil. Biró Melinda sk. 
   egyetemi docens  

 
A kurzussal és a követelmények teljesítésével kapcsolatos kérdésekben a Debreceni Egyetem 

Tanulmányi és Vizsgaszabályzata, valamint a Debreceni Egyetem Etikai Kódexe az 
irányadók. 
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