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Útmutató a vizsgázók teljesítményének értékeléséhez 
(az értékelő tanárok részére) 

 
Ha a zárt jellegű feladatoknál (teszt) az összes lehetséges választ megjelöli a vizsgázó, akkor 
nem kap pontot.  

Ha a javítási-értékelési útmutatóban szereplő megoldások számánál több választ jelöl meg, 
akkor a többletválaszok számával a pontszámot csökkenteni kell. A feladatokra kapott 
pontszám nem lehet negatív.  

Tévedés esetén helyes megoldásnak csak a vizsgázó egyértelmű javítása fogadható el.  

A dolgozatban előforduló esetleges megoldási hibákat, tévedéseket kérjük, feltűnően 
jelöljék!  

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, az adott feladat 
javítási/pontozási útmutatójában található meg a részpont értéke.  

A csillaggal (*) jelölt feladatoknál több helyes megoldás is lehetséges, mint amennyit a feladat 
utasításában megoldásként elvárt. Ezeknél a feladatoknál a javítási-értékelési útmutatótól 
eltérő, de tartalmában azonos, egyéb helyes megoldás is elfogadható a ponthatáron belül.  

A javítási-értékelési útmutatóban feltüntetett válaszokra kizárólag a megadott pontszá-
mok adhatók.  

A megadott pontszámok további bontása csak ott lehetséges, ahol erre külön utalás van. 
Az így kialakult pontszámok csak egész pontok lehetnek. 
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Tesztjellegű feladatok 

 
1. feladat 6 pont 
Írjon X jelet a mondatok mellé annak megfelelően, hogy igaz vagy hamis az állítás! 
 
Állítások Igaz Hamis 
Végartéria elzáródása esetén az elzáródás 
mögötti területen ék alakú elhalás jön létre. X  

A bal kamra fala kb. 15-20 mm hosszúságú.    X 
Az agyat és a gerincvelőt négy kötőszöveti tok 
veszi körül.  X 

A herék a magzati életben a hasüregben 
találhatók.  X  

A magzati életben a máj az egyetlen szerv, ami 
tisztán oxigénben dús vért kap.  X  

A légzőközponton áthaladó vér szén-dioxid 
nyomásának csökkenése növeli a légzés számát.  X 

(Helyes válaszonként 1- 1 pont adható.) 
 
2. feladat 5 pont 
Párosítsa az alábbi fogalmakat a rájuk jellemző meghatározásokkal! 
 

A. Faecalis impactatio 
B. Retentio urinae 
C. Flatulentia 
D. Túlfolyásos inkontinencia 
E. Tenesmus 

1. Fájdalmas székelési inger 
2. Telt hólyag mellett kialakuló 

vizeletcsepegés 
3. Székletbeékelődés 
4. Gyomor- és bélgázképződés 
5. Vizeletelakadás 

 A: …3...,  B:…5…,  C:…4…,  D:…2…,  E:…1…. 
 

 (Helyes válaszonként 1- 1 pont adható.) 
 
3. feladat 4 pont 
Húzza alá az igaz állításokat! 
 

a) Az érett újszülött megismeri a gondozóját.  
b) A 2 hónapos csecsemő szemével követi a tárgyakat.  
c) Az étvágytalan gyermeknek mindegy, mit adunk enni, csak az a fontos, hogy a 

gyermek egyen valamit.  
d) Az iskolaérettség egyik kritériuma, hogy a gyermeknek ne legyen súlyos beszédhibája. 
e) Időskorban a szív ingerképző és vezető rendszerének működésében lassulás 

észlelhető, ami miatt csökken a pulzusszám. 
f) A fiatal felnőttkor a gyakorlati realizmus korszaka. 
g) A gerincvelő szürkeállományát a neuronok nyúlványai építik fel. 
h) A gyermekeknek Magyarországon alanyi jogon jár a társadalombiztosítás. 

(Helyes válaszonként 1- 1 pont adható.) 
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4. feladat 5 pont 
Párosítsa az alábbi szöveti elváltozással kapcsolatos kórtani fogalmakat a nekik megfelelő 
jellemzőkkel! 
 

A. Hypertrophia  
B. Degeneratio  
C. Hypoplasia 
D. Hyperplasia 
E. Atrophia 

1. A szövetek elfajulása 
2. Túltengés, sejtnövekedés 
3. A már kifejlett szerv, szövet sorvadása 
4. A szerv a megszületéstől kezdve kisebb 
5. A sejt működőképes elemeinek száma szaporodik 

 
A: …2.., B:…1…, C:…4…, D:…5… E:…3… 

(Helyes válaszonként 1- 1 pont adható.) 
 

5. feladat 5 pont 
Írjon I jelet az igaz állítások mellé és H jelet a hamis állítások mellé!  
 
 

A gastroscopia a gyomor endoszkópos vizsgálata. I 
Liquort vizsgálatra csak lumbálpunkció során lehet nyerni. H 
Végbélben történő hőmérsékletmérés során maghőmérsékletet mérünk. I 
A haemokultúra-vizsgálat a vér  sejtes elemeinek kimutatására szolgál. H 
Az irrigoscopia a belek kettős kontrasztanyagos röntgenvizsgálata. I 

(Helyes válaszonként 1- 1 pont adható.) 
 
6. feladat 5 pont 
Írjon X jelet a mondatok mellé annak megfelelően, hogy igaz vagy hamis az állítás!  
  

Állítások Igaz Hamis 
Diabetes mellitus esetén a beteg lehelete 
ammónia szagú.  X 

Heveny balszívfél-elégtelenség esetén a beteg 
kis mennyiségű, tapadós köpetet ürít.  X 

A vitális paraméterek megfigyelése az ápoló 
önálló funkciója. X  

Az emésztőrendszer középső szakaszából 
származó vért szurokszékletnek, melénának 
hívjuk. 

X  

Makroszkópos haematuria esetén a vizeletben 
fehérjét tudunk kimutatni.  X 

(Helyes válaszonként 1- 1 pont adható.) 
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7. feladat 6 pont 
Írjon a kipontozott részre I (igaz) vagy H (hamis) betűt minden állítás elé aszerint, hogy 
igazak vagy hamisak az állítások! 

 
…I…. A bicuspidális billentyű a bal pitvar-kamrai határon található. 
…H… Az egészségfejlesztés célja, hogy a betegségeket a korai szakaszban felismerjük. 
…I.....  Mammográfiával az emlőben lévő elváltozások időben felfedezhetők. 
…I..... A komputertomográfiás vizsgálatot invazív beavatkozásnak tekintjük. 
…H.... Az egészségnevelés a másodlagos prevenció része. 
…I…. Félig ülő helyzetben a beteg felső testét 45-50 fokos szögben emeljük meg. 

(Helyes válaszonként 1- 1 pont adható.) 
 
8. feladat 3 pont 
Válassza ki a felsoroltak közül a diabetes mellitus tüneteit! 
A megfelelő betű jelét írja a kipontozott vonalra! 
 

A. Polydypsia 
B. Étvágytalanság 
C. Bőr cyanotikus 
D. Polyuria 
E. Nehezen gyógyuló sebek 

 
………………A, D, E.............. 

(Helyes válaszonként 1- 1 pont adható.) 
 
9. feladat 5 pont 
Írjon I betűt az igaz, H betűt a hamis állítások mellé! 
 
 

A London típusú szmog redukáló jellegű. I 
A Los Angeles típusú szmognak magas a kén-dioxid tartalma. H 
A nitrogén-oxidok a légzőrendszerben a csillószőrök mozgását akadályozzák. I 
Az ivóvíz magas nitráttartalma csecsemőknél kék betegséget okozhat. I 
A savas esők csak légszennyezést okoznak. H 

(Helyes válaszonként 1- 1 pont adható.) 
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10. feladat 6 pont 
Írjon a kipontozott részre I (igaz) vagy H (hamis) betűt minden állítás elé aszerint, hogy 
igazak vagy hamisak az állítások! 
 
....I..... A tudat éberségére vonatkozó zavar a somnolentia, a sopor és a coma. 

....H.... A kóros tápláltsági állapotot malformációnak hívjuk. 

....I..... A vörösvérsejt-termelést hormonálisan a vese erythropoetin hormonja szabályozza. 

....H...  Tömeges baleset esetén több helyen, de azonos időben, több okból öt vagy több 
személy sérülése következik be. 

.....H... Improdutív köhögésnél a beteg nagy mennyiségű köpetet ürít. 

.....I.... Enterális táplálás esetén a tápoldatot bevihetjük szájon át vagy sztomaeszközök 
segítségével. 

 (Helyes válaszonként 1- 1 pont adható.) 
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Rövid válaszokat igénylő feladatok 

 
11. feladat 4 pont 
*Sorolja fel a gyógyszerhatást befolyásoló tényezőket! (Írjon négyet!) 
 

- életkor 
- betegségek 
- hormonok 
- táplálkozás 
- genetikai tényezők 
- a gyógyszerhatás időszakos ingadozásai 

(Helyes válaszonként 1- 1 pont adható. 
 

12. feladat 4 pont 
Egészítse ki a mondatokat! 
 
Az elsősegélynyújtás során végzett betegvizsgálatnál a sérült légzése akkor kielégítő, ha 
......10 másodperc ............. alatt .......2.............. hatásos légvételt észlelünk. 
A légúti idegen testet a ..........Heimlich..........-féle műfogás segítségével lehet eltávolítani. 
Az égés kiterjedésének nagyságát a ......... 9-es szabállyal........ lehet megbecsülni. 

(Helyes válaszonként 1- 1 pont adható.) 
 
13. feladat 3 pont 
Sorolja fel a járványfolyamat elsődleges mozgató erőit! 
 

- fertőző forrás 
- fogékony emberi szervezet 
- a fertőzés terjedésének lehetősége 

(Helyes válaszonként 1- 1 pont adható.) 

14. feladat 4 pont 
* Ismertesse a tüdőembólia lényegét és jellemző tüneteit! 
 
Lényege: Az artéria pulmonális valamely ágának embólus általi elzáródása. 
 
A jellemző tünetek közül írjon négyet! 

- dyspone 
- erős mellkasi fájdalom 
- nagyfokú cyanozis 
- halálfélelem 
- véres köpetürítés 
- láz 
- köhögés 

 
(A lényeg meghatározására 2 pont, a tünetetekre két helyes válasz esetén adható 1 pont.) 
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15. feladat 2 pont 
*Határozza meg a következő fogalmakat! 
 
Fekvés: A beteg által spontán elfoglalt testhelyzet. 
Fektetés: A gyógyulás érdekében az orvos által előírt testhelyzet. 
 

(Helyes válaszonként 1- 1 pont adható.) 
 
16. feladat 3 pont 
*Egészítse ki a táblázatot! 
 

Hormon megnevezése Termelődés helye Mely célszervre hat? 
Somatotrop hormon Adenohypophysis csontok 
Antidiuretikus hormon Hypothalamus vese disztális tubulusai 
Thyroidea stimuláló hormon Adenohypophysis pajzsmirigy 

(Bármely két helyes válasz esetén 1- 1 pont adható.) 
 
17. feladat 6 pont 
*Jellemezze a Scarlatina megbetegedést a következő szempontok szerint! 
 
Kórokozója: Streptococcus pyogenes 
Lappangási idő: 1 hét 
Jellemző tünetek (írjon négy tünetet): 

- kiütések jelennek meg a hajlatokban,  
- a száj körüli terület jellemzően sápadt,  
- a nyelven viszont vastag fehér lepedék,  
- majd később piros papillák alakulnak ki (ez a „málnanyelv”) 
- láz, torokfájás 

 
Kezelés, ápolás (írjon négyet):   

- antibiotikum terápia alkalmazása,  
- láz csillapítása,  
- szükség esetén nyelés könnyítése,  
- fájdalomcsillapítás,  
- megfelelő folyadékbevitel 

 
(A kórokozó és a lappangási idő meghatározására 1-1 pont, a tünetetekre, kezelésre két helyes 

válasz esetén 1- 1 pont adható.) 
 
18. feladat 3 pont 
*Jellemezze az appendicitis acutát az alábbiak szerint! 
 
Fájdalom helye: Jobb alhas, McBurney pont 
Tünetek (írjon 4 tünetet!):  
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- görcsös hasi fájdalom 
- hányinger, 
- hányás 
- láz 
- székrekedés 
- étvágytalanság 

(A fájdalom helyének meghatározására 1 pont, a tünetetekre két helyes válasz esetén 1-1 pont 
adható.) 

 
19. feladat 3 pont 
*Nevezzen meg hat tünetet, amelyek stroke kialakulására utalnak! 

- hirtelen fellépő erős fejfájás 
- beszédzavar 
- nyelészavar 
- féloldali gyengeség és mozgászavar 
- inkontinencia 
- dezorientáció 
- eszméletlenség 
- egyoldali/féloldali látótérkiesés 
- szédülés 
- mozgáskoordinációs zavar 

(Két helyes válaszra 1-1 pont adható.) 
 
20. feladat 5 pont 
Válaszoljon röviden az alábbi kérdésekre! 
 
Melyik szükséglet helyezkedik el a Maslow-féle rendszerben az önbecsülés-szükséglet felett? 
  Önmegvalósítás 
 
Hogyan nevezzük latinul a fertőtlenítőszerek csíraszámcsökkentő hatását? 
  Szanációs hatás 
 
Hogyan nevezzük latinul azt az állapotot, amikor a beteg szándékosan letagadja tüneteit? 
  Disszimulálás 
 
Hogyan nevezzük a hirtelen fellépő álmosságot, amit gyors elalvás követ még akkor is, ha az 
egyén éppen társalog valakivel? 
  Narkolepsia 
 
Hogyan nevezzük a Basedow-kórban kialakuló szemtünetet latinul? 
  Exophthalmus 

(Helyes válaszonként 1- 1 pont adható.) 
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21. feladat 7 pont 
*Ágyban fekvő beteg számára tisztító beöntéshez készítettünk elő, de az eszközök felsorolása 
hiányos. Egészítse ki a szükséges eszközök felsorolását! 
 

- veszélyes hulladékgyűjtő,  
- kancsóban 1-1,5 liter testhőmérsékletű víz,  
- infúziós állvány, 
- ledobó tál 
- gumikesztyű 
- beöntő készülék 
- síkosító zselé vagy vazelin 
- spatula 
- Kocher 
- ágyvédelem 
- védőruha 
- WC-papír 
- ágytál vagy szoba-WC 
- paraván 
- törölköző 
- mosdókesztyű 
- mosdótál 

(Bármely két helyes válasz esetén 1- 1 pont adható.) 
 
22. feladat 6 pont 
*Sorolja fel a beteg mobilizálásának alapvető szabályait! Írjon hatot! 
 

- A mozgatás fokozatos és folyamatos legyen. 
- Ne okozzunk sérülést! 
- A feladat elvégzésekor a beteg biztonságban érezze magát. 
- Figyeljünk a beteg szeméremérzetére! 
- Fontos az erő kellő felmérése, hogy a sérülést el tudjuk kerülni. 
- A mozgatást kíméletesen, de határozott mozdulatokkal végezzük! 
- A beteget folyamatosan figyelni kell: arcszínét, szédülés jelentkezését, pulzusát. 
- Helyes testtartás: haránt támadóállás, kéz zászló tartása. 

 
(Helyes válaszonként 1- 1 pont adható.) 

 


