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NETFIT elemei
• A hajlékonysági teszt során a térdhajlító izmok 

nyújthatóságát és a csípőízület mozgásterjedelmét nézik.

• A vázizomzat állapotát öt gyakorlattal vizsgálják: ütemezett 
hasizomteszttel, törzsemeléssel, ütemezett fekvőtámasszal, 
helyből távolugrással, és mérik a kézi szorítóerőt is. 

• A testtömeg-indexet (BMI) és a testzsír százalékot is 
meghatározzák.

• A 20 méteres állóképességi ingafutás 

• Két mérés a test összetételére,hét pedig a fittségre 
vonatkozik.



NETFIT értékelése

• Minden tanuló személyre szabott értékelést kap a 
teljesítményéről.

• Szülők is hozzáférhetnek, valamint online elérhető országos 
adatbázisban gyűjtik az eredményeket.

• A rendszer célja elsősorban az egészségtudatos hozzáállás 
kialakítása. 

• Nem gyengének vagy kifogásolhatónak minősíti a diákokat, 
hanem pozitívan közelítenek a fejlesztésre szoruló 
tanulókhoz.



Testömeg index









Testzsír % értékeinek összehasonlítása









Aerob fittségi profil összehasonlítása









Ütemezett hasizom teszt









Törzsemelés









Kézi szorítóerő









Ütemezett fekvőtámasz



 







Helyből távolugrás









Hajlékonysági teszt









Fejlesztésre szorulók tesztenként



Következtetések,ajánlások

• Tanulóink 28,3%(36%) szorul fejlesztésre, alacsonyabb mint 
az előző tanévben  

• A kardiovaszkuláris fittségi állapot az életkor előre haladtával 
romlik rendszeres fizikai aktivitás életkorfüggő csökkenésével 
magyarázható. Különösen igaz ez a serdülőkorú lányok 
esetében, akiknél különösen nagymértékű a csökkenés –
motiváció  szükségessége. 

• Az állóképességi ingafutás a szív- és keringési rendszer 
állóképességének indikátora. Fokozott fejlesztés gyermek- és 
felnőttkori fizikai, szellemi teljesítőképességet egyaránt.



• További hangsúlyos fejlesztési feladat a gerinc- és törzs 
stabilitását biztosító izmok rendszeres, célzott erősítése és 
nyújtása a gerincvédelmi szempontok figyelembevételével. 
Gerinctorna rendszeres alkalmazása a testnevelési órákon.

• Az aerob kapacitás meghatározó szerepet játszik a MetS
kialakulási valószínűségének elkerülésében, így különösen 
fontos a megfelelő fittségi profil kialakítására 



Változások a mérési rendszerben

• Kézi szorítóerő mérése 3 zónás lesz szigorodik.

• Akik az egészség zónán kívül teljesítenek jóval nagyobb az 
esélyük az elégtelen csontsűrűségre.Csak a domináns kéz 
mérése történik. Csonttömeg 90% 10-20 kor között alakul ki. 

• SNI tanulók, gyógytestnevelésre utalt tanulók mérése is 
kötelező. 



Köszönöm a figyelmet!

Szeretetteljes szép 
Karácsonyt kívánok!!


