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ÉrettsÉgi mintatÉtelek És tÉmakörök vázlata testnevelÉsből tanácsok a könyv használatához

témavázlatok

1. olimpiai játÉkok

az ókor híres, nagy eseményei között említ-
hetjük az olimpiai játékokat*. kialakulását 
több tényező segítette a mai görögország 
területén.
a görög városállamok szinte folyamatosan 
háborúban álltak egymással, meg kellett vé-
deniük városaikat, illetve a rabszolgákat fé-
ken kellett tartaniuk. erre a feladatra az ifja-
kat kemény testedzéssel tették alkalmassá. 
a fiatalok felkészültségüket versenyküzdel-
meken (agonisztika), ifjúvá avatási próbákon 
bizonyíthatták. a testnevelés*, a testgyakor-
latok és a versenyek tehát a háborúra való 
felkészítést szolgálták, az uralmon levők ha-
talmának megszilárdítását biztosították.
a görögök a test és a szellem művelését 
egyaránt fontosnak, egymástól elválasztha-
tatlannak tartották. az „ép testben ép lélek” 
(mens sana in corpore sano) elvét a gyakorlatban valósították meg. kialakult a kaloka-
gathia eszménye (kalosz – szép, agathosz – jó), amely a testi szépség és a lelki nemesség 
harmonikus egységét, összhangját jelentette. testi szépségen a görög férfiideál fizikai 
formaszépségét, a testedzést végző ember arányos alakját, legyőzhetetlen erejét, lelki 
nemességen pedig a bátorságot, az erkölcsös gondolkodást, a tudást értették. az előbbit 
testgyakorlatokkal alakították, az utóbbit azzal, hogy művészetekre (zene, irodalom, kép-
zőművészet) és tudományokra (filozófia, retorika, államigazgatás, grammatika) oktatták 
a felnövekvő nemzedéket.

„a versenyek istentiszteleti cselekmények, mert az istenek, a testi és lelki erők adomá-
nyozói, csak örömüket lelhetik abban, ha a föld szülötte helyesen, gondosan tökéletesíti, 
és jó kedvvel élvezi adományait.”

ez a pindarosz-idézet is jó mutatja, hogy isteneik tiszteletére nemcsak oltárt emeltek, 
áldozatot mutattak be, hanem játékokat, versenyeket is szerveztek. az istentiszteletek és 
a küzdőversenyek is a vallási rítus részét képezték. 
a görög városállamokban az ünnepek is elképzelhetetlenek voltak versenyek nélkül. a ve-
télkedés legkülönbözőbb formái alakultak ki, melyeket nemcsak az istenek, de a halottak 
ünnepén, vagy a fiúgyermekek ifjúvá avatási szertartásán is megrendeztek. volt olyan 

a pentatlon számait ábrázoló vázarajz  
(attikai lelet, kr. e. 6. sz.)

Az ókori olimpiai játékok kialakulása
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időszak, amikor athénban évente 11 ünnep ismétlődött periodikusan. homérosz iliászá-
ban is olvashatjuk, hogy achilleusz, barátja, patroklosz halálára versenyt szervezett. 

„őt gyászolják most itt állva, sörényük a földre
omlik egészen, s’ búsul a szíve a két paripának:

ámde ti, többi akháj, nosza, mind versenyre, ki bízik
jó paripáiban és jól-ácsolt hadszekerében!”

(Íliász, XXiii. 283-286. Devecseri gábor fordítása)

a helyi versenyek egy részéből később kialakultak a városállamok közös rendezvényei. 
e versenyek központja egy-egy híres vallási szentély, jósda volt. 
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a nagyobb periodikus versenyek helyszínei

időszámításunk előtt, a 6. század közepére négy nagy periodikus verseny jött létre. eze-
ket olyan módon szervezték meg, hogy minden évben legalább egy megrendezésre ke-
rüljön. ezek közül az olümpiai volt a legjelentősebb.
a püthói játékokat Delphoiban tartották. az apollón tiszteletére megrendezett versenyre 
négyévente került sor. a győztes apollón szent fájáról származó babérkoszorút kapott. az 
iszthmoszi játékokat a korinthoszi-földszoroson, az iszthmosz nevű falu mellett rendezték. 
a poszeidon istennek szentelt verseny kétévente ismétlődött. itt a győztes fejére fenyőgaly-
lyból készült koszorú került. a nemeai játékoknak nemea város adott helyet, a kétévente 
sorra kerülő verseny zeusz ünnepe volt. a győztesek koszorúját itt vadzellerből fonták.

Az ókori olimpia helyszíne

az olimpiai játékok helyszíne a peloponnészosz-félsziget északnyugati részén, az Élisz 
tartományban található Olümpia volt. egyes feltételezések szerint az ide bevándorló 
dór népek hozták magukkal zeusz kultuszát, és e helyet istenük lakhelyéről, az olüm-
posz-hegyről nevezték el.
olümpia nem volt város, nem voltak állandó lakói sem. csak néhány pap és hivatalnok 
élt itt, akik olümpia területén, zeusz szent ligetében, az Altiszban (alszosz – liget), rend-
szeresen áldoztak a főistennek. itt épült kr. e. 460 körül az a zeusz-szentély, melyben 
pheidiász zeusz-szobra, az ókor hét csodájának egyike volt látható.
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többlettartalom

az itt kialakult olimpiai játékok eredetét többféle monda is magyarázza. 
az egyik szerint zeusz olümpiában küzdött meg atyjával, kronosszal a világ feletti uralo-
mért. győzelmének emlékére alapította a játékot.
egy másik monda alapján héraklész, miután kitakarította augiász király istállóját, és nem 
kapta meg az érte járó fizetséget, nagy haragra gerjedt. seregeivel elfoglalta Éliszt, a 
királyt és gyermekeit megölte, a zsákmányból pedig megalapította az ünnepi játékokat. 
a harmadik pelopszhoz, tantalosz fiához köti a játékok eredetét. miután kocsiversenyen 
csellel elnyerte oinomaosz, piszai király lányának, a szépséges hippodameiának kezét, 
hálából, zeusz tiszteletére megalapította a játékokat.
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altisz szent körzete és környéke

az altisz közvetlen szomszédságában épült az a téglalap alakú, 214 m hosszú és 32 m 
széles stadion, ahol az olimpiai versenyeket rendezték. körülötte nem volt kiépített ülő-
hely, a negyven-ötvenezer néző a stadiont övező domboldalakon foglalt helyet. a lovas- 
és kocsiversenyeket a 770 m hosszú és 120 m széles hippodromoszban tartották. a futók 
és pentatlonversenyzők a gümnaszionban edzettek, a palaisztra az ugrók, birkózók, ököl-
vívók gyakorlóhelye volt. 

az olimpiai játékokra négyévente 
került sor. megrendezése az éliszi-
ek feladata volt. egyúttal ők őrköd-
tek a versenyek tisztasága felett is. 
a játék kezdete előtt 1-3 hónappal 
vitték szét a meghívókat, mely egy-
úttal az „isten-béke” kihirdetését is 
jelentette. ettől az időponttól kezd-
ve tilos volt háborúskodni ugyan-
úgy, mint a játékok ideje alatt és az 
azt követő egy hónapban. Így bizto-
sították a versenyzők és a nézők ré-
szére a szabad és biztonságos utat. 
amelyik városállam ezt megszegte, az olimpiai stadion és bejárata
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azt eltiltották a versenytől, és addig nem vehetett részt a küzdelmekben, amíg bünteté-
sét ki nem fizette. a pénzből zeusznak emeltek szobrokat. 
az olimpiai játékok első néhány évszázadáról semmilyen írásos emlék nem maradt ránk. 
az első győztes, kinek nevét feljegyezték, az éliszi koroibosz volt. Kr. e. 776-ban nyerte meg 
a futóversenyt, ma ezt a dátumot tekintjük az olimpiai játékok kezdetének.
az olimpiai játékok pánhellén (össz görög) jellegét bizonyítja, hogy minden szabad görög 
férfi (efebosz) részt vehetett rajta. ezt, a magas utazási- és részvételi költségek miatt azon-
ban csak a jómódúak tehették meg. a nők és rabszolgák azonban sem versenyzőként, sem 
nézőként nem lehettek jelen.

más időpontban a nők számára is rendeztek versenyeket. ők a termékenység istennője, 
héra tiszteletére futásban mérték össze tudásukat. 

Az ókori olimpia versenyszámai

kezdetben a verseny csupán egy napig tartott és csak egyetlen versenyszámban vetél-
kedtek a sportolók. az olimpia népszerűségének növekedésével egyre bővült a program 
és öt napra változott a lebonyolítás ideje is. 
az első tizenhárom olimpián csak a stadion-
futás (dromosz/aulosz) szerepelt a műsoron, 
melynek hossza 192,27 m volt. a monda sze-
rint heraklész mérte ki úgy, hogy hatszázszor 
helyezte lábfejét egymás elé. később kettős 
stadionfutásban (diaulosz), majd hosszútáv-
futásban (dolikhosz) is versenyezhettek a 
résztvevők. ez utóbbi hossza 7-24 stadiontáv 
között változott. a fegyverfutást diaulosz tá-
von rendezték. először teljes harci felszere-
lésben, sisakkal, lábvérttel, pajzzsal, később 
csak pajzzsal futottak. a homokkal felszórt, 
egyenes futópályán a hosszabb távokat nem 
körpályán, hanem oda-vissza futva tették meg a versenyzők.

a pentatlon (antik öttusa) futásból, ugrásból, gerelyhajításból, diszkoszvetésből és birkó-
zásból állt. ez az összetett verseny a résztvevők sokoldalúságát igényelte. az eredményes-
séghez a pentatlonistáknak megfelelő erőre, gyorsaságra, állóképességre, ügyességre is 
szükségük volt. e testi képességek fejlesztése 
nagyban hozzájárulhatott ahhoz, hogy testal-
katuk megközelítse a görög férfiideált. 

Futásban stadiontávon mérték össze tudásu-
kat a versenyzők.

Távolugrásban az atléták kezükben lendítőt 
(haltért) fogtak. ezek a kb. 1,5 kg-os, kőből 
vagy fémből készült súlyok segítették növelni 
a helyből végzett ugrás hosszát. Érvénytelen 
volt az ugrás, ha a versenyző elesett, vagy láb-
nyoma nem volt felismerhető a homokban.

rövidtávfutók 
(kr. e. 500 előtt, panathenaia-amfóra másolata)

távolugró (athéni csésze kb. kr. e. 500-ból)
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a gerelyt, a legrégebbi harci fegyverek egyikéhez, a hajítódárdához hasonlóan használták. 
ahol a versenyző fogta, ott vékony szíjból hurkot kötöttek rá. ebbe akasztotta ujját a spor-
toló, melynek segítségével növelte a hajítás hosszát. emellett célba is dobtak vele.

 
 gerelyhajító illusztráció az ujjszíj használatához
 (görög váza kr. e. 6. sz.) (kr. e. 6–4. sz., görög vázák alapján)

a diszkoszvetés lebonyolítása sokban hasonlított a gerelyhajításhoz. a versenyzők való-
színűleg több kísérletet tehettek. a szert forgás nélkül dobták, és a korong függőleges 
síkban repülhetett. ahol a szer talajra ért, annak helyét karóval jelölték meg. a legtávo-
labbra dobó versenyző nyert. a leletek közül kerültek elő fémből, fából, kőből készült 
diszkoszok, melyek lencse alakja a maihoz hasonlított. az olimpián a versenyzők a kin-
csesházban őrzött három diszkosszal versenyeztek. 

a birkózás a pentatlon utolsó száma volt, de ön-
álló versenyként is szerepelt. a stadion homokos 
talaján zajlott a küzdelem. a résztvevőket súlycso-
portok kialakítása nélkül, a versenybírák sorsolták 
össze. ők ügyeltek a versenyszabályok betartására 
is. tilos volt ütni, harapni, karmolni, és a verseny-
zők nem hagyhatták el a kijelölt pályát. Ugyanakkor 
nem volt időbeli korlátozás, nem tagolták a küzdel-
met menetekre, de a versenyzők kérhettek pihe-
nőidőt. a sportolók a verseny előtt olajjal kenték 
be testüket, majd homokot szórtak magukra, hogy 
bőrük ne csússzon a fogáskeresés közben.
a küzdelem álló helyzetből indult. addig tartott, 
amíg a birkózó ellenfelét háromszor földre vitte, vagy annak térde érintette a talajt, illet-
ve kézfeltartással megadta magát. 

az ökölvívás az ókorban a mai formájánál sokkal durvább küzdelem volt. az akkori sza-
bályok nem korlátozták a testre mért ütés helyét. kezdetben az ujjak ízületeit puha bőr-
szíjak védték. később ezt kemény bőrsávokkal, majd fémlapokkal erősítették meg, hogy 
fokozzák az ütés erejét. a homokkal felszórt küzdőtéren addig tartott a mérkőzés, amíg 
az egyik versenyző harcképtelenné vált és feladta a küzdelmet, vagy úgy ütötték le, hogy 
eszméletlenül terült el a földön.

birkózók (kr. e. 500 előtt,  
panathenaia-amfóra másolata)
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 puha kemény fémbetétes

ökölvívók kesztyűi (kr. e. 5–1. sz.)

a pankráció a birkózás és az ökölvívás keverékéből jött létre. 
olyan küzdősporttá vált, melyben bármilyen fogás megenge-
dett volt, amivel az ellenfelet harcképtelenné lehetett tenni. 

olümpiában a ló- és kocsiversenyeket a hippodromban ren-
dezték meg. a kettes- és négyes fogatok versenyén, valamint a 
lovasok vetélkedőjén a gyorsaság számított. e versenyszámok 
elsősorban az arisztokrácia versenyei voltak, az előkelőségek 
azonban gyakran rangon alulinak érezték személyes részvéte-
lüket a küzdelemben. az akkori szabályok megengedték, hogy 
a lovakat, kocsikat ne a tulajdonos hajtsa, de győzelem esetén 
a koszorút ő vegye át. a hajtó pénzjutalmat kapott gazdájától. 

négyes fogat 
(görög faldísz kb. kr. e. 5. sz.)

A versenyek megrendezése

az olimpiai versenyek lassú fejlődése után kialakult a játékok állandó rendje, mely az 
évszázadok alatt alig-alig változott. a versenyeket át- meg átszőtték a vallási rítusok. már 
megrendezésük időpontját is egy bonyolult vallási naptárhoz igazították, így biztosítot-
ták, hogy a harmadik versenynap holdtöltére essen. a játékok idejének felét pedig zeusz 
isten tiszteletére rendezett szertartások töltötték ki. 
a XXXiii. olimpiától fogva (kr. e. 648) a versenyek megrendezése öt napot vett igény-
be. a megnyitó napján még nem került sor vetélkedésre. e napot az istentiszteleteknek 
szentelték, zeusz oltáránál áldozatot mutattak be a hivatalos személyek és az atléták 

pankráció 
(görög kerámia kr. e. 5. sz.)



13

ÉrettsÉgi mintatÉtelek És tÉmakörök vázlata testnevelÉsből 1. olimpiai játÉkok

is. a résztvevők esküt tettek; a versenyzők a szabályok betartására, a bírák pedig arra, 
hogy igazságosak lesznek, és nem fogadnak el ajándékot senkitől. a sportolóknak még 
lehetőségük nyílt egy utolsó edzésre. a nézők pedig megtekintették a környéket, és szó-
rakoztatásukról is gondoskodtak a rendezők. 
a második nap a négyes fogatok versenyével kezdődött, és még a délelőtt folyamán a 
többi lovas versenyszám is sorra került. Délután a pentatlon 3 próbáját, a diszkoszvetést, 
a gerelyhajítást és a távolugrást rendezték meg.
a harmadik nap délelőttje ismét vallási ceremóniákkal telt. a bírák, a papok, a városok 
követei, a versenyzők, az edzők és a nézők jelenlétében, zeusz oltáránál száz ökröt ál-
doztak fel. Délután a fiúk versenyét bonyolították le, akik futásban, birkózásban és ököl-
vívásban mérkőzhettek meg. ezen ifjak már elmúltak 12 évesek, de még nem töltötték be 
a 18. életévüket. 
az utolsó versenynapon délelőtt a futószámokat rendezték meg, délután a küzdőspor-
tokra került sor. e nap záróeseménye a fegyveres futás volt.
az ötödik napon került sor a győztesek megjutalmazására. az olajfa ágából font koszorút 
zeusz szentélyénél tették a fejükre. az ünnepélyes eredményhirdetés után a nyertesek 
köszönetüket nyilvánítva áldozatokat mutattak be az istenek oltárainál. a stadionfutás 
győztese gyújthatta meg zeusz oltárán a lángot. ezután az élisziek megvendégelték őket, 
ahol a vacsora alatt költők dicsőítették a nyertesek sikerét. 

„…zeusznak, aki trónolsz atabüriosz orma fölött,
juttasd a győzelmi dalnak megbecsülésnek a díját.

s megbecsüléssel adózzon a győztes férfiúnak polgár s idegen
akinek ökle babért aratott.”

(pindarosz vii. olimpiai ódájából, csengery jános fordítása)

ha a versenyző bajnokként tért haza, nagy elismeréssel fogadták, győzelme egy hadvezér 
dicsőségével ért fel. Élete végéig nagy tisztelet övezte, díszpolgárrá választották, adó-
mentességet kapott. athénban, szolon törvénye értelmében 500 drachma jutalomban 
részesült. a jutalom része volt az is, hogy szobrot állíthatott az altiszban.
a vereség viszont lemoshatatlan szégyent jelentett. a görögök nem ismerték az önmagá-
ért való játékot, a részvétel nem volt elég, nem számított erénynek. a versenyzők imája is 
így szólt: „vagy győzelmi babér, vagy halál.”
a görögök nem idővel és távolságokkal versenyeztek, hanem egymással. ezért másféle 
csúcsokat tartottak számon, mint manapság. arra voltak büszkék, hogy hányszor győztek, 
hogy ellenfeleik soha nem kényszerítették térdre őket.
olümpia idővel a szellemi és művészeti élet központjává is vált. ahogy a versenyek egyre 
ismertebbé váltak, megjelentek olyan filozófusok (platón), tudósok (hippokratész), akik 
ismertették tanításaikat. megszólaltak a költők (pindarosz, euripidész), akik a győztesek-
ről írtak ódákat. a szobrászok (pheidiász) a nyerteseket ábrázoló alkotásaikat altiszban 
állíthatták fel. olyan alkotások is keletkeztek, mint mürón bronzból készült diszkoszvető-
je, mely hűen örökítette meg az atléta arányos testalkatát, a diszkoszvetés egyik jellemző 
mozdulatát.
az ókori olimpiák sikerének titkát nehéz lenne egyetlen gondolatba sűríteni. lehetőséget 
biztosított a versenyzésre, a vallási aktus szerves része volt, fenntartotta, megerősítette 
a görög egységet. jelentőségét mutatja, hogy a görög időszámítás is az olümpiai verse-
nyek ciklusához kötődött.
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 mürón: Diszkoszvető apollóniosz: pihenő ökölvívó
 (márványmásolat a római korból) (kr. e. 1. sz. közepe)

kr. e. 776-ban jegyezték fel az első győztes nevét, ezt tekintették az első olimpiának. ettől 
az időponttól kezdve négyéves periódusokban (olimpiászokban) mérték az időt. egy-egy 
ciklus a stadionfutás győztesének nevét viselte. az új periódus első évében rendezték a 
következő játékot. 
a versenyek fennállásának 1169 éve alatt, a társadalmi és gazdasági átalakulásokkal ösz-
szefüggésben, az olimpiai játékok tartalma is változott. a későbbi évszázadokban előtér-
be kerültek a lovasversenyek, és pénzdíj lett a jutalom. az idő múlásával már nem csak a 
szabad görögök vehettek részt a küzdelmeken.
a görög társadalom hanyatlásával együtt a kalokagáthia eszménye is háttérbe szorult. 
következményeként a versenyek látványos szórakoztatássá fajultak. az utolsó ókori olim-
pia megrendezésére kr. u. 393-ban került sor. egyes sporttörténészek theodosius római 
császár (kr. u. 379–395) tiltó rendeletével hozzák összefüggésbe a játékok végét. addigra 
már bekövetkezett a görög testkultúra látványos hanyatlása. a poliszok elszegényedtek, 
katonai és politikai erejük meggyöngült, olümpia elvesztette jelentőségét. a verseny-
játékok helyszínét, az építményeket az északról betörő népek (gótok) dúlták fel, végső 
pusztulását azonban földrengés okozta.
az olimpiai játékok megalapítását a mondák mitikus hősöknek tulajdonították, de való-
jában emberek hozták létre. hatása az egész görög társadalomban érvényesült.

Az újkori olimpiai játékok*

az ókori olimpiai játékok felújításának igénye a 19. században többféle módon megnyil-
vánult. görögországban, athénban 1859-ben meg is rendezték az első újkori pánhellén 
olimpiát.
az igazi érdem a verseny feltámasztására a francia arisztokrata családban született Pier-
re de Coubertin* (1863–1937) báró nevéhez fűződik.
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 pierre de coubertin Dr. kemény Ferenc 

korán felismerte a francia oktatás és nevelés gyengeségeit, egyoldalúságát. tapasztalta, 
hogy az iskolák a szellemi képzést tekintették fő feladatuknak. a diákok fizikai felkészíté-
sével nem sokat foglalkoztak, a sportolást felesleges időtöltésnek vélték.
coubertin hamar belátta, hogy erős, jellemes, öntudatos, a haza védelmére és a gyar-
matok megtartására alkalmas ifjúságot csak úgy lehet képezni, ha a testi nevelésre is 
kellő gondot fordítanak. erre látott példát anglia neves iskoláiban, etonban és rugbyben 
tett látogatásai során. erről olvasott az antik görög városállamok történetében is. ezek 
hatására, céljául tűzte ki az ókori testkultúra felélesztését, az olimpiai játékok felújítását. 
abban bízott, hogy az újjáélesztett olimpiai eszme hozzájárul a sportolás népszerűsíté-
séhez, a nevelés megújításához, elősegíti a nemzetközi kapcsolatok alakulását, a békés 
egymás mellett élés ügyét. 
nagy lendülettel állt neki a munkának, bár kezdeti próbálkozásait kevés siker koronázta. 
végül 1884-ben nemzetközi kongresszust hívott össze párizsban, ahol a jelenlévők elfo-
gadták az olimpiai mozgalom felújítására tett javaslatát. részvételükkel megalakult a 
Nemzetközi Olimpiai Bizottság (nob) is, melynek coubertin lett az első titkára.

emelt szint

hazánkat a megalakult nob-ban dr. kemény Ferenc* (1860–1944) egri reálgimnáziumi 
igazgató képviselte. az ő érdeme volt az olimpiai mozgalom megindítása, a Magyar Olim-
piai Bizottság (mob) megalakítása 1895-ben, és a magyar sportolók részvétele az első 
újkori olimpián.

coubertin kitartó munkájának eredményeként 1896-ban athénban megrendezték az első 
újkori olimpiát, ahol tizenhárom ország képviselői vettek részt. a versenyzők nyolc sport-
ág negyvenhárom versenyszámában mérték össze tudásukat.
mai szemmel sok furcsaságot találhatunk a lebonyolításban. a súlyemelés az atlétika 
egyik versenyszámaként volt jelen. csak tornában rendeztek csapatversenyt, melyben a 
kötélmászás is szerepelt. vívásban külön vetélkedtek a vívómesterek, mint ahogy úszás-
ban a matrózok is. a teniszt egy görögországban nyaraló angol turista nyerte. az evezős 
versenyeket pedig a rossz időjárás miatt nem tartották meg. ezen kívül vívásban, birkó-
zásban, lövészetben és kerékpározásban rendeztek küzdelmeket.
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szóbeli tételek
A tételek

1. olimpiai játÉkok

1. tétel

1. ismertesse az ókori olimpiák kialakulásának előzmé-
nyeit!
2. mutassa be a versenyek résztvevőit, a győztesek jutal-

mát!
3. a kép segítségével nevezze meg a pentatlon verseny-

számait! mutassa be végrehajtásuk módját!
4. Fogalmazza meg az ókori olimpiai játékok jelentőségét!

24 pontösszesen

Megoldás

1. a görög városállamok mindennapjaiban állandóan jelen voltak a versenyszerű játé-
kok. e vetélkedések a harci felkészültséget mérték, illetve az ifjúvá avatási próbák részét 
képezték. emellett az istenek előtti tisztelgés egyik formáját jelentették. szerepük volt a 
görög embereszmény megvalósításában, hiszen a szellemileg művelt és a testileg egész-
séges, edzett ember kiművelésére is felhasználták a testgyakorlatokat és a versengést. 
rendszerint a legkülönfélébb ünnepeken is tartottak sportvetélkedőket.
később a poliszok helyi versenyeiből kialakultak a városállamok közös rendezvényei, 
miként az olimpiai játékok is.

2. a versenyen csak a szabad görög férfiak vehettek részt, rabszolgák és nők még néző-
ként sem lehettek jelen.
a győztesek jutalma babérkoszorú, adómentesség, dicsőség volt.

3. 
  ½ a pentatlon versenyszámai: a futás, ugrás, gerelyhajítás, diszkoszvetés és birkózás.
  ½ a futóversenyt stadiontávon rendezték meg.
  ½ a távolugrást helyből hajtották végre. a versenyzők kezében levő lendítők növelték 

az ugrás hosszát. talajfogáskor nem eshettek el, és jól látható nyomot kellett hagyni a 
homokban.

  ½ a gerelyhajítás során távolba és célba is dobtak. Ujjszíj alkalmazása növelte a dobás 
hosszát.

  ½ a diszkoszt forgás nélkül, függőleges síkban hajították el.

6  pont

4 pont
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  ½ a birkózás álló helyzetből indult. addig tartott a küzdelem, amíg az egyik versenyző 
ellenfelét háromszor a földre vitte, vagy annak térde érintette a talajt, illetve kézfeltar-
tással megadta magát.

4. az olimpiák programja részben vallási aktus volt, hiszen a versenyek ideje alatt áldo-
zatokat mutattak be az istenek tiszteletére. hozzájárultak a görög egység kifejezéséhez, 
megerősítéséhez. versenyzési alkalmat teremtettek a férfiaknak. az időszámítás alapjául 
szolgáltak, mivel az első feljegyzett olimpiától kezdve négyéves periódusokban mérték 
az idő múlását.

2. tétel emelt szint

1. beszéljen az ókori görög embereszményről! ismertesse a kalokagathia jelentését!
2. ismertesse az ókori olimpiai versenyek megrendezésének körülményeit és helyszí-

nét!
3. mutassa be az ókori olimpiai versenyek lebonyolításának rendjét!
4. milyen napjainkig ható üzenete van az ókori olimpiai játékoknak?

20 pontösszesen

Megoldás

1. a görögök az ép testben ép lélek elvét vallották. embereszményük a testileg és szel-
lemileg is művelt ember ideális képe volt.
a kalokagathia a testi szépség és lelki nemesség harmonikus egységét, összhangját je-
lentette.

2. az olimpiai játékok Élisz tartományban, olümpiában, zeusz szent ligetében zajlottak. 
olümpia nem volt város, nem voltak állandó lakói. az itt élő papok és hivatalnokok 
zeusz kultuszát ápolták.
az atléták a stadionban küzdöttek, a ló- és kocsiversenyeknek a hippodrom adott helyet.
a versenyek négyévente kerültek megrendezésre. ennek megszervezése az élisziek fela-
data volt. előtte és utána egy hónappal „isten-békét” hirdettek, így biztosították a sza-
bad, biztonságos utat a versenyzőknek és a nézőknek is.

3. 
  ½ az olimpia első napján került sor a sportolók utolsó edzésére. ekkor tettek esküt 

a bírák és a versenyzők is a sportszerűség betartására, majd istentisztelet keretében 
áldozatokat mutattak be. a vendégek szórakoztatásáról is gondoskodtak a rendezők.

  ½ a második nap délelőtt a kocsiversenyeket, délután a diszkoszvetést, a gerelyhajítást 
és a távolugrást rendezték meg.

  ½ a harmadik napon délelőtt szintén vallási ceremóniák zajlottak, délután a fiúk verse-
nyére került sor, akik futásban, birkózásban, ökölvívásban versengtek egymással.

  ½ a negyedik napon délelőtt futóversenyeken mérték össze tudásukat a versenyzők, 
délután a birkózás, az ökölvívás és a pankráció volt soron. a záróesemény a fegyveres 
futás volt.

10 pont

4 pont

2 pont

5 pont
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  ½ az ötödik, egyben záró napon megjutalmazták a győzteseket, akik ezután áldozatot 
mutattak be zeusz tiszteletére. majd ünnepség következett, ahol a győzteseket dicsőítő 
énekek és köszönetnyilvánítások hangzottak el.

4. az ókori olimpiai játékok üzenete a ma emberének: az ellenfelet tisztelni kell, a győ-
zelmet sportszerű küzdelemben kell kivívni, és megvalósítható a népek békés egymás 
mellett élése is.

Újkori olimpiai játékok

3. tétel

1. említsen hasonlóságokat és különbségeket az ókori és újkori olimpiák között az 
alábbi szempontok alapján: rendezés, résztvevők, jutalom!
2. soroljon fel olyan sportágakat, melyek csak az újkori olimpiákon jelenhettek meg!
3. milyen szempontok alapján változtatják ma az olimpiák műsorszámait?
4. Fogalmazza meg, mi az olimpiák üzenete ma!

Megoldás

1. rendezés
hasonlóság: 

  ½ négyévente kerül megrendezésre
  ½ több napig tart
  ½ esküt tesznek a versenyzők és a bírók
  ½ vannak ifjúsági versenyek is

különbség: 
  ½ az ókorban a helyszín mindig olümpiában volt, és fénykorában a verseny 5 napig 

tartott
  ½ az újkori olimpiákon a helyszín mindig más-más ország nagyvárosa, és a nyári olim-

pia 16 napig tart

résztvevők
különbség:

  ½ az ókorban csak a szabad görög férfiak vehettek rész, 1928 óta nők is versenyezhetnek 
az újkori olimpiákon

  ½ csak a görög poliszok polgárai lehettek jelen, manapság bármely ország sportolója 
részt vehet, ha túljut a kvalifikációs versenyeken

Díjak
hasonlóság:

  ½ nagy dicsőség a sportolónak és hazájának a győzelem, a versenyzőket saját országuk 
részesíti jutalomban

különbség:
  ½ az ókorban babérkoszorút kapott a győztes, otthon adómentességet

10 pont

3 pont

24 pontösszesen

6 pont

4 pont
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B tételek

1. olimpiai játÉkok

1. tétel

nevezzen meg öt olimpiai jelképet és jellemezze azokat!

Megoldás

  ½ olimpiai jelvény: öt egymásba fonódó színes karika, mely az öt kontinens békés ösz-
szefogását jelképezi. a kék európát, a piros amerikát, a sárga ázsiát, a fekete afrikát, a 
zöld ausztráliát és Új-zélandot jelenti. 

  ½ olimpiai jelszó: citius – altius – Fortius (gyorsabban – magasabbra – erősebben).
  ½ olimpiai láng: olümpiában, zeusz oltáránál, a nap sugaraival meggyújtott fáklyát fu-

tóváltó viszi a rendező ország központi stadionjába, ahol a verseny végéig lobog. 
  ½ olimpiai zászló: fehér, szegély nélküli zászló, melynek közepén az olimpiai öt karika 

látható. 
  ½ olimpiai eskü: az ókori olimpiákat idézi, ahogy a versenyzők és a bírók képviselői 

esküt tesznek a megnyitó ünnepségen. 
  ½ olimpiai himnusz: ez a zene hangzik fel az olimpiai zászló felvonása alatt.
  ½ olimpiai nyitó- és záróünnepély: az olimpia a központi stadionba történő ünnepélyes 

bevonulással veszi kezdetét, ahol a rendező ország ábécéje sorrendjében érkeznek a 
résztvevő országok. a sort mindig a görögök csapata nyitja, és a házigazdák jönnek be 
utolsóként a stadionba. a záróünnepélyre együtt mennek be a sportolók, országuktól 
függetlenül.

(Bármely öt jelkép felsorolása elfogadható!) 10 pont

2. tétel

mikor és hol rendezték az első újkori olimpiát?
ki kezdeményezte az ókori olimpiák felújítását? milyen szervezet megalapítása fűződik 
a nevéhez?

Megoldás

az első újkori olimpiát 1896-ban, athénban rendezték.
a játékok felújítását pierre de coubertin báró kezdeményezte. az ő érdeme volt a nem-
zetközi olimpiai bizottság megalakítása és az újkori olimpiai játékok elindítása.

10 pont

10 pontösszesen

10 pontösszesen
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3. tétel

sorolja fel az olimpiák fajtáit! mondjon egy-egy jellemző tulajdonságot róluk!
10 pontösszesen

Megoldás

  ½ nyári olimpiai játékok
1896-tól négyévente kerülnek megrendezésre. az első újkori olimpiát a görög főváros-
ban, athénban rendezték.

  ½ téli olimpiai játékok
1924-től rendezik meg a havon és jégen űzhető sportágak számára. 

  ½ szellemi olimpia
1912 és 1948 között coubertin javaslatára szellemi olimpiát és művészeti versenyeket 
is rendeztek. a sporttárgyú alkotások az építészet, szobrászat, zene, festőművészet és 
irodalom kategóriákban küzdhettek egymással. 

  ½ paralimpia
a segítséggel élők olimpiáját 1960-tól rendezik meg. a szellemileg ép, de testi fogyaté-
kossággal élő sportolókat a sportágakon belül, fogyatékosságuk mértékétől függően, 
kategóriákba sorolják.

  ½ ifjúsági olimpia
a 14 és 18 év közötti fiatalok számára a nob hozta létre az ifjúsági olimpiát. az olimpiai 
játékokhoz hasonlóan, négyévente kerül megrendezésre a verseny. az első nyári ifjúsá-
gi olimpiát szingapúr rendezte 2010-ben. az első téli olimpiát 2012-ben innsbruckban 
tartották.

4. tétel emelt szint

ki volt a magyar olimpiai mozgalom elindítója?
ki volt az első aranyérmes versenyzőnk? mikor és milyen versenyszámban nyert? melyik 
olimpián szerzett még érmet? itt milyen versenyszámban indult?

Megoldás

kemény Ferenc
hajós alfréd, 1896. athén, 100 és 1200 m úszás
1924. párizs, szellemi olimpián, építészet kategóriában a budapesti stadion tervével 
ezüstérmet nyert.

10 pont

10 pont

10 pontösszesen


