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Egészségügyi alapismeretek — emelt szint Javítási-értékelési útmutató 

 
 
Útmutató a vizsgázó/k teljesítményének az értékeléséhez                              
                                     (az értékelő tanár/ok részére) 
 

- A vizsgázó csak a kiosztott feladatlapon dolgozhat, piszkozatot használni nem szabad! 
 
- Tévedés esetén helyes megoldásnak csak a vizsgázó egyértelmű javítása fogadható el!    
  
- A dolgozatban előforduló esetleges megoldási hibákat, tévedéseket kérjük feltűnően 
    jelöljék! 
 
- A feladatlap egységes értékeléséhez használják fel a rendelkezésükre bocsátott 
  megoldási útmutatót! 
 
- Valamennyi feladat (zárt, illetve nyílt) mellett megtalálható a helyes/hibátlan   
   megoldásra adható maximális pontszám. A több részválaszból álló 
   megoldás esetén, az egyes értékelhető itemekre  (helyes válaszokra ) adható 
   részpont számát is feltüntettük (ezek összege adja az egyes feladatoknál a 
   vizsgázó teljesítményének pontértékét). Egy-egy item értéke 1 pont! 
 
- Fogalom meghatározása esetén, a megoldásban aláhúztuk az ún. kulcsszavakat, 
  maximális pontszám csak akkor adható, ha a kulcsszavak maradéktalanul szerepelnek a 
  vizsgázó megoldásában. A feladat részmegoldása esetén, ha erre lehetőség van, akkor az 
  adott feladat javítási/pontozási útmutatójában található meg a részpont értéke. 
 
- A csillaggal (*) jelölt feladatoknál (általában a felsorolásoknál) több helyes megoldás is  
   lehetséges, mint amennyi a feladat utasításában megoldásként elvárt (pl. Írjon hármat /3/). 
   Ezeknél a feladatoknál a megoldólaptól eltérő, de tartalmában azonos egyéb helyes 
   megoldás is elfogadható a ponthatáron belül. 
 
- Kérjük, hogy minden feladat esetén a maximálisan adható pontszám melletti négyzetbe írja 
  be a vizsgázó által elért pontszámot. 
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1. Húzza alá az igaz állításokat! 4 pont 
  
 A testhőmérséklet emelkedése (láz) a légzésszám növekedését eredményezi. 

A rendszertelen táplálkozás emésztőrendszeri panaszokat okozhat. 

A petesejt élettartama kb. 48 óra. 

A szívizom működése közben akciós áram keletkezik. 

Minél hosszabb a hangszalag, annál magasabb a hang. 

A vese velőállománya vesepiramisokból áll. 

A normális (élettani) vizelet fehérjét is tartalmaz. 

 
                                                                                       (Helyes válaszonként 1-1 pont adható!)     

 
 

2. Párosítsa a fogalmakat a helyes állításokkal! 3 pont 
 Írja a számok mellé a megfelelő betűt! 

 
 1.  vörösvérsejt (vörösvértest) 

2.  fehérvérsejt 
3.  vérlemezke 

A Maggal rendelkező, festékanyagot nem tartalmazó sejtek. 
B Magja nincs, a véralvadásban játszik szerepet. 
C Magját érése során elveszti. 
 
 
1. C.,        2. A.,       3. B. 
                                                                                      (Helyes válaszonként 1-1 pont adható!) 

 
 

3. Írja a számokkal jelzett anatómiai fogalmakat a  5 pont 
 megfelelő csoporthoz! Írja a számokat a megfelelő csoport mellé! 
  

1. irha 
2. karbamid 
3. verejtékmirigy 
4. ammónium 
5. kötőszövet 

 
 
A bőr részei:         1.,  3.,  5. 
 
A vizelet  részei:    2.,  4. 
                                                                         
 
                                                                          (Helyes válaszonként 1-1 pont adható!)     
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4. Párosítsa a fogalmakat a helyes állításokkal! 3 pont 
 Írja a számok mellé a megfelelő betűt! 
  

1. kisvérkör 
2. nagyvérkör 
3. sinus-csomó 
 
 
A A jobb kamrából indul ki a vérkör. 
B A jobb pitvar felső falában található. 
C A bal kamrából indul ki a vérkör. 

 
 
1.   A.,    2.   C.,    3.    B. 
 
                                                                           (Helyes válaszonként 1-1 pont adható!)      

 
5. Húzza alá az igaz állítást! 1  pont  
  
 A külső elválasztású mirigyeknek van kivezető csövük, váladékukat közvetlenül  

a vérbe ürítik. 
A belső elválasztású mirigyeknek nincs kivezető csövük, váladékukat közvetlenül 
a vérbe ürítik.   
                                                                                                                   
                                                                                                                   (A helyes válaszra 1 pont adható!)  

 
 

6. Válassza ki a hamis állításokat, és írja a betűjelüket a 3 pont 
 kipontozott vonalakra! 
  

A A „C” vitamin a legnagyobb mennyiségben a tojásban található. 

B A féregnyúlvány közvetlenül a végbél előtti vastagbél szakasza. 

C A hasnyálmirigy kettős elválasztású mirigy. 

D A tripszinogén fehérjebontó enzim. 

E A vitamin túladagolás következménye a hipovitaminózis. 

 

A.,        B.,         E. 
 
….       …..     …..        
                                                  
                                                                                       (Helyes válaszonként 1-1 pont adható!)     
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7. Válassza ki és húzza alá az igaz állításokat! 5 pont 
  
 A szívburok külső rétege ránőtt a szívizomzatra. 

A szív koszorús verőereinek az elzáródása a szívizomban ék alakú elhalást okoznak. 

A méh feladata a petesejt termelése. 

A kisagy feladata a mozgások összerendezése (koordinációja). 

A szemgolyót három burok veszi körül.  

Az egyensúlyozás érzékelése a hártyás labirintusban történik. 

A bőr származéka a tejmirigy. 

A kisvérkör a jobb kamrából indul ki. 
                                                                                      
 
                                                                                                        (Helyes válaszonként 1-1 pont adható!)     

 
 
 

8. Párosítsa a számokkal jelzett állításokat a betűvel jelzett  5 pont 
 fogalmakkal! Írja a számok mellé a helyes betűt! 
  

1. A teljes testi, szellemi és szociális jóllét állapota, s nem pusztán a  

 betegség és a nyomorékság hiánya. 

2. A munkakedv, a kreativitás, a terhelhetőség jellemző az egyénre. 

3. Szűk, kényelmetlen cipők esetén keletkezhet. 

4. Az egészségmegóvás módszereinek kidolgozása és oktatása az egyik feladata. 

5. Az élet fenntartásához megfelelő légzésre és tisztálkodásra van szükség. 
 

A Pozitív egészségjegy 
B Az egészség 
C Iskola – egészségtan 
D Bőrkeményedés 
E Alapvető szükséglet 

 
 
1.:   B.,     2.:  A.,       3.:  D.,      4.:  C.,    5.:  E.          
                                                            
 
                                                                                   (Helyes válaszonként 1-1 pont adható!)         
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9. Válassza ki és húzza alá a hamis állításokat! 3 pont 
  
 A tartós idegrendszeri túlterhelés pszichoszomatikus betegséget idézhet elő. 

Csak az élő kórokok idézhetnek elő betegséget. 

A betegségek mindig lassan alakulnak ki. 

Védőoltást csak akkor adnak, ha az egyén segítség nélkül nem tudja a betegséget 

leküzdeni. 

Lázas megbetegedésekben fontos a megfelelő mennyiségű folyadék pótlása. 
 
                                                                                                        (Helyes válaszonként 1-1 pont adható!)     

 
 

10. Írjon  x  jelet a mondatok mellé annak megfelelően, hogy igaz  4 pont 
 vagy hamis az állítás! 
  

Állítások 
 

igaz hamis 

Az egészséget veszélyeztető tényezők közé tartozik a 
mértéktelen kávéfogyasztás. 

X  

A diéta egyhangú táplálkozást jelent.  
 

X 

A váladékokat nem tekintjük fertőzőnek.  
 

X 

Fertőzőbetegségben szenvedők ne menjenek közösségbe! X 
 

 

 
                                                                                                       (Helyes válaszonként 1-1 pont adható!)      

 
 

11. Csoportosítsa a számokkal jelölt jellemzőket! 6 pont 
 Írja a számokat a megfelelő helyre! 
  

1. klasszikus kondicionálás, 2. tárolás, 3. kódolás, 4. instrumentálás, 
5. komplex tanulás, 6. előhívás 

 
 
Fejlettebb tanulási formák:  1., 4., 5. 
 
Az emlékezés szakaszai:       2., 3., 6. 
 
                                                                                      (Helyes válaszonként 1-1 pont adható!)      
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12. Karikázza be a hamis állítások betűjelét! 6 pont 
  
 

A A megkülönböztető közeledés mindig a szeparációs félelmet követi. 
B A serdülőkor ismét a heves érzelmek ideje. 
C A serdülőkori empátia elősegíti az autonómia kialakulását. 
D A lelassult fejlődést akcelerációnak nevezzük. 
E Az akkomodáció során a személyiség az újonnan szerzett tapasztalatokat már a 

meglévő „sémákhoz” igazítva beépíti. 
F A fejlődés genitális szakaszában zavar esetén a kisgyermekben bűntudat alakul ki. 
G A gyermek mozgásfejlődését szükségszerű erőltetni, hogy korához képest ne 

maradjon el a fejlődésben. 
H A gyermek első életévének végén jelenik meg az egyszavas beszéd. 
I A másfél – két éves gyermek egyáltalán nem figyel az indirekt kommunikációs 

jelzésekre. 
J Az egoidentifikáció során a közvetített minták belsővé válnak. 

 
                                                                                      
                                                                                                        (Helyes válaszonként 1-1 pont adható!)       

 
 

13. Válassza ki és húzza alá az igaz állításokat! 6 pont  
  
 A házi gondozás során a gondozásra szorulókat otthonukban látják el. 

A család- és nővédelem feladata a serdülőkorúak egészségének védelme. 

A megszakított közösülés a legbiztosabb fogamzásgátló módszer. 

A méhlepény a terhesség harmadik hónapjában alakul ki véglegesen. 

A terhesség biztos jele a hányás. 

A terhestanácsadás egyik feladata  a helyes életmódra vonatkozó  tájékoztatás. 

Az érett újszülött körmei születés után még nem érik el az ujjbegyet. 

Az apák részvételével vezetett szülést nevezzük együttszülésnek. 

Az újszülött törzse a fejéhez viszonyítva nagy, végtagjai hosszúak. 

Az újszülött élettani testhőmérséklete 38–39 °C között mozog. 

Az újszülött élettani sárgasága a születés utáni 2–3. napon válik láthatóvá. 

Az anyatej szénhidráttartalma alacsony, ezért cukros teával pótoljuk a hiányzó 

szénhidrátot. 

                                                                         
                                                                          (Helyes válaszonként 1-1 pont adható!)     
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14. Írjon  x  jelet a hamis állítások mellé! 6 pont 
  
  

Állítások 
 

hamis  x 

Az idős ember szomjúságérzete csökken.  
Az idős emberek sokszor közönyösek.  
Az idős ember hallása éles. x 
Az idős ember szaglása és íz érzése megbízható. x 
Az idős ember látásélessége csökken.  
Az ópium az érett mákszemekből készül. x 
A mentálhigiéné feladata a lelki élet zavarainak a megelőzése.  
A túl sok kávé szapora szívműködést okozhat.  
A reggeli mosakodás az idős embereknél nem szükséges, mivel a 
bőrmirigyiek működése csökken. 

x 

A kerékpározás a felnőtteknek is egészséges mozgásforma.  
A nagymennyiségű zöldségfélék fogyasztása érelmeszesedést 
okozhat. 

x 

A felnőttkor kezdete 40 éves kor után kezdődik. x 
 
 
                                                                                                        (Helyes válaszonként 1-1 pont adható!)     

 
15. Nevezze meg a külső csípőizmok közül a legnagyobbat! 1 pont 
  
 - nagyfarizom 

 
                                                                                               (A helyes válaszra 1 pont adható!) 

 
 

16. Sorolja fel a csontok folytonos összeköttetésének 3 pont 
 fajtáit! 
  

- kötőszövetes, 
- porcos, 
- csontos. 

                                                                                      (Helyes válaszonként 1-1 pont adható!) 
 
 

*17. Írja le a medenceövet alkotó csontok neveit! 2 pont 
  
 - keresztcsont, 

- medencecsont(ok) : csípőcsont, 
                                   szeméremcsont, 
                                  ülőcsont. 

 
                                                                                      (Helyes válaszonként 1-1 pont adható!) 
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*18. Soroljon fel a nagyagy féltekéinek lebenyei közül hármat! 3 pont 
  
  

- homloklebeny, 
- falilebeny, 
- nyakszirtlebeny, 
- halántéklebeny, 
- szigetlebeny. 

 
 
                                                                         (Helyes válaszonként 1-1 pont adható!)        

 
19. Egészítse ki a férfi belső nemi szervek felsorolását! 3 pont 
  
  

- a here, 
- a mellékhere, 
- az ondóvezeték, 
- az ondóhólyag, 
- a dülmirigy. 

 
     
                                                                                                      (Helyes válaszonként 1-1 pont adható!)       

 
20. Válaszoljon az alábbi kérdésekre! 4 pont 
 Írja a válaszait a kipontozott vonalakra!  
  

Hogyan változik általában a vérsejtsüllyedés sebessége a gyulladásos betegségek 
kialakulásakor? 
 
…..nő (gyorsul)………………… 
 
Hogyan nevezzük a 0,9%-os NaCl-oldatot? 
 
……fiziológiás sóoldat (izotoniás)………………………… 
 
Hol található a beszéd érzőközpontja? 
 
……a halántéklebenyben…………………………….. 
 
Hogyan befolyásolja a széndioxid a légzőközpont működését? 
 
……serkenti………………………. 
 
                                                                                                        (Helyes válaszonként 1-1 pont adható!)     
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21. Fogalmazza meg a szokás lényegét! 2 pont 
  
  

Begyakorolt cselekvéssor, amit automatikusan végzünk. 
 
                                                                                                                (A helyes válaszra 2 pont adható!)     

 
 

*22. Soroljon fel az artériás nyomópontok közül ötöt! 5 pont 
  
 - a halántéki ütőér, 

- az állcsonti ütőér, 
- a nyaki ütőér, 
- a felkari ütőér, 
- a combütőér. 

 
 
                                                                          (Helyes válaszonként 1-1 pont adható!)      

 
*23. Írjon egy példát a narkotikum hatású drogok közül! 1 pont 
  
 - Heroin, 

- Morfin, 
-  Opium 

 
            
                                                                                                     (A helyes válaszra 1 pont adható!)                

 
24. Hasonlítsa össze a különböző típusú személyek érzelmi  4 pont 
 reakcióinak a jellemzőit! Írja a táblázatba a hiányzó jellemzőket! 
  

Típus 
 

Érzelmek keletkezése Érzelmek tartóssága 

Szangvinikus 
 

gyors nem tartós 

Kolerikus 
 

gyors tartós 

Melankolikus 
 

lassú tartós 

Flegmatikus 
 

lassú nem tartós 

 
 
                                                                                                        (Helyes válaszonként 1-1 pont adható!)     
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25. Egészítse ki a szenzomotoros fejlődés szakaszainak a felsorolását   3 pont 
 helyes sorrendben, Piaget meghatározása alapján! 
  

1. A reflexek gyakorlása. 

2. Az első szokások kialakulása. 

3. A tárgyakkal kapcsolatos sémák kialakulása. 

4. A másodlagos sémák koordinálása. 

5. A cselekvési sémák differenciálódása. 

6. Új eljárások kialakulása gondolati úton. 

 
                                                       (Csak a helyes sorrendben adott, helyes válaszokra adható 1-1 pont!)       

 
*26. Írjon egy példát a gyermeki világképet jellemző finalizmusra! 1 pont 
  
 A gyermek úgy gondolja, hogy a Nap azért süt, hogy ő strandra mehessen. 

 
 
                                                                                                                  (A helyes válaszra 1 pont adható!)     

 
*27. Írja a táblázatba a csecsemő fejlődésére vonatkozó, hiányzó 8 pont 
 jellemzőket! Egészítse ki a táblázat adatait! 
  

 Első  
negyedév 
 

Második 
negyedév 

Harmadik 
negyedév 

Negyedik 
negyedév 

A játék 
tevékenység 
fejlődése 

Kezét nézegeti. Öklét 
nyitogatja, a 
játékot a 
szájába veszi. 

Egyik kezéből a 
másikba teszi a 
játékot. 

Ütöget, 
egymásba tesz 
játékokat. 

Az érzelmi 
fejlődés 

Örül. Visszatükrözi 
a felnőttek 
érzelmeit. 

Fél az 
idegenektől. 

Kimutatja a 
szeretetét. 

Az értelmi 
fejlődés 

Rövid ideig 
figyel. 

Fejével, 
szemével 
követi a 
körülötte 
levőket. 

A környezetet 
tanulmányozza,
hosszabb ideig 
figyel. 

Figyelme 
hosszabb ideig 
tart. 

A beszéd 
fejlődése 

„Modulált” 
sírás. 

Gőgicsél. Gagyog. Az első szavak 
elsajátítása, 
rövid 
utasítások 
megértése. 

 
                                                                         (Helyes válaszonként 1-1 pont adható!)        

 


