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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, 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, akkor 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 adhatóak.  

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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Teszt jellegű feladatok 
1. feladat 6 pont 
Jelölje „I” betűvel az igaz, „H” betűvel a hamis állításokat!  
 

Állítás Igaz (I) vagy 
hamis (H)? 

Láz esetén lázkeltő anyagok hatására a hypophysisben található 
hőközpont működése megváltozik. H 

Febris remittens esetén a lázas és láztalan időszakok követik egymást 
akár naponta többször is. Az ingadozás mértéke meghaladja az 1 °C-ot. H 

A szisztolés vérnyomásértéket a kamrai összehúzódás alatt mérjük. I 

A szörcsögő légzés a légutakban híg váladék jelenlétére utal. I 

A Cheyne-Stokes légzést ritmusos, mély ki- és belégzések sorozata 
jellemzi. Ez a légzéstípus főleg agyi keringési zavarra utalhat. H 

A szapora, feszes pulzust filiformis pulzusnak nevezzük. H 

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

a) A szakított seb bőséges vérzéssel, nagy fájdalommal jár, nagy a fertőzésveszély. 
b) A lúgmérgezés a bőrön és a nyálkahártyákon pörkképződést okoz. 
c) A lenyelt, gyomorba került marószert tilos kihánytatni. 
d) A sérült állapotfelmérése során a légzést 1 percig vizsgáljuk, ez alatt normális esetben 

legalább kétszer ritmikusan emelkedik és süllyed a mellkas. 
e) Újraélesztés során a mellkasi kompressziók és a befúvásos lélegeztetés aránya 

30:2. 
f) Sebellátás során az idegen testet minden esetben el kell távolítani a sebből. 

 
(Helyes válaszonként 1-1 pont adható.) 

 
3. feladat 5 pont 
Párosítsa az agykoponya csontjait a latin elnevezésükkel! Írja a számok mellé a megfelelő 
betűjelet!   
         

1) os sphenoidale 
2) os frontale 
3) os parietale 
4) os temporale 
5) os occipitale 

a) halántékcsont  
b) homlokcsont 
c) nyakszirtcsont 
d) falcsont 
e) ékcsont 

 
1) …e… 2) …b…. 3) …d….. 4) …a…. 5) …c…. 
 

(Helyes válaszonként 1-1 pont adható.) 
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4. feladat 2 pont 
Húzza alá a hamis állításokat!        
 

a) Kisiskoláskorban befejeződik az első alakváltozás. 
b) A 7-8. életévben megjelenik a második „Mi ez?” korszak. 
c) A nagykutacs átlagosan 18 hónapos kor körül záródik. 
d) A 15 hónapos gyermek már váltott lábbal, biztonságosan közlekedik lépcsőn. 
e) Dacreakció akkor jön létre, amikor veszélybe kerül a gyermek önállósága. 
f) Időskorban csökken az alvásigény. 

(Helyes válaszonként 1-1 pont adható.) 
 

5. feladat 4 pont 
Csoportosítsa az alábbi emésztőenzimeket a megadott szempontok szerint!  
Írja a betűjeleket a megfelelő helyre! 
 

a) lipáz 
b) maltáz 
c) erepszin 
d) szacharáz 
e) alfa-amiláz 
f) laktáz 
g) tripszinogén 

 
A hasnyálban található emésztőenzim: …a), e), g)… 
 
A bélnedvben található emésztőenzim: …a), b), c), d), f)… 
 

 (Két helyes válaszonként 1-1 pont adható.) 
 

6. feladat 4 pont 
Párosítsa az oedema alábbi típusait azok jellemzőivel!     
 

1) Szív eredetű oedema 
2) Vese eredetű oedema 
3) Allergiás eredetű oedema 
4) Thrombosisos eredetű 

oedema 
 

a) Változó elhelyezkedésű, leggyakoribb a 
kézfejeken, szemhéjakon, ajkakon. 
Legveszélyesebb formája a gégevizenyő.  

b) A nehézségi erőnek megfelelően 
helyezkedik el.  

c) A beteg végtagra vagy annak egy részére 
terjed ki.  

d) Inkább reggel jellemző a szemhéjakon, 
arcon, kézháton (a laza kötőszövetű 
helyeken).  

 
1)…b….. 2)…d…. 3)…a…. 4)…c….. 
 

(Helyes válaszonként 1-1 pont adható.) 
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7. feladat 6 pont 
Jelölje „I” betűvel az igaz, „H” betűvel a hamis állításokat!  
 

Állítás Igaz (I) vagy 
hamis (H)? 

a) A Maslow-féle szükségletpiramis alján a biztonsági szükségletek 
helyezkednek el, amelyek a létfenntartáshoz nélkülözhetetlenek. H 

b) Az egészségfejlesztés az a folyamat, amely módot ad az 
embereknek egészségük és az egészségüket meghatározó tényezők 
javítására, ezáltal egészségük megóvására. 

I 

c) A tercier prevenció célja a betegségek korai szakaszban történő 
felismerése és kezelése a teljes gyógyulás érdekében. H 

d) Az epidemiológia az emberi populációk, népességcsoportok, 
valamint a körükben végbemenő változások megfigyelésével és 
elemzésével foglalkozó tudomány. 

H 

e) Az iskola-egészségügyi ellátás az alapellátások körébe tartozik. I 

f) A járóbeteg-szakellátás az alapellátásnál magasabb szintű, 
szakorvos által végzett ellátás, amelyet a beteg a lakóhelye 
közelében lévő egészségügyi intézményben beutaló nélkül vagy 
beutalóval, illetve előjegyzés útján vehet igénybe. 

I 

(Helyes válaszonként 1-1 pont adható.) 
 

8. feladat 3 pont 
Húzza alá az igaz állításokat! 
 

a) A csomagolásukból kibontott steril eszközöket alkoholban lehet tovább tárolni. 
b) A steril csomagokat csak közvetlenül a felhasználás előtt szabad kibontani. 
c) A használt műszerek sterilizálásra történő előkészítése során, nedves gyűjtés esetén az 

eszközöket legalább testhőmérsékletű műszerfertőtlenítő oldatot tartalmazó edénybe 
helyezik. 

d) A „steril” feliratú, de felbontott csomagok tartalma a továbbiakban nem 
tekinthető sterilnek, így tilos a felbontott, de fel nem használt anyagokat 
sterilként tovább tárolni. 

e) Autoklávozás során száraz hővel történik a sterilizálás. 
f) Hőlég-sterilizáláshoz csomagolóanyagként használható például alumíniumfólia, 

fémdoboz, hőálló üvegedény. 
(Helyes válaszonként 1-1 pont adható.) 

 
9. feladat 1 pont 
Állítsa sorrendbe a dyspnoe fokozatait! Az első helyre a legenyhébb fokozata kerüljön! 
Írja a sorszámokat a pontozott vonalra! 
 

…3…  orthopnoe 
…2… nyugalmi dyspnoe 
…1… munkadyspnoe 

(Csak helyes sorrend esetén adható pont.) 
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10. feladat 4 pont 
Párosítsa az alábbi tüneteket a lehetséges betegségekkel! Írja a számok mellé a megfelelő 
betűjelet!           
 

1) Icterus, sötét színű vizelet, a máj és a lép 
megnagyobbodott, a szérumban a direkt 
bilirubinszint és a GOT, GPT enzimek szintje 
emelkedett. 
 

2) Fakósárga bőr, a bőrön a pók lábaihoz hasonló 
értágulatok (csillagnaevusok), a köldök körül tág 
vénák láthatóak, ascites, a máj és a lép 
megnagyobbodott. 
 

3) Bőséges étkezés után gyomortáji, bal bordaív 
alatti fájdalom, amely a hátba sugárzik. 
Nagyfokú puffadás alakul ki, a bélmozgások 
megszűnnek.  
A szérum amiláz érték emelkedett. 

 
4) Éles, görcsös epigastrialis fájdalom, amely a 

hátba sugárzik. Gyomorégés jellemzi, amely 
éhgyomorra jelentkezik. 

a) Heveny hasnyálmirigy-
gyulladás 

b) Gyomorfekély  
c) Heveny májgyulladás 
d) Májzsugorodás 

 

 
1)…c…… 2) …d…… 3) …a…… 4) …b…… 
 

(Helyes válaszonként 1-1 pont adható.) 
 
11. feladat 2 pont 
Húzza alá a helytelen állításokat! 
 

a) A beteg etetése előtt rendbe kell tenni a környezetét, az ágyasztalt elő kell készíteni. 
b) Etetéskor a fekvő beteget félig ülő, kényelmes helyzetbe kell hozni. 
c) Az adott kórteremben az étkezés ideje alatt a kötözést, vizitet és egyéb 

beavatkozásokat csak annál a betegnél végezzék, akit éppen nem etetnek. 
d) Az ételt úgy helyezzük az ágyasztalra, hogy a beteg láthassa. 
e) Az étkezést követően gondoskodni kell a folyadékpótlásról is, amelyre alkalmas lehet 

a víz, tea, gyümölcslé, tej, turmixital. 
f) Az etetést nagy falatok adásával, gyorsan kell végezni annak érdekében, hogy a 

betegek gyógykezelését minél előbb folytatni lehessen. 
 

(Helyes válaszonként 1-1 pont adható.) 
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12. feladat  4 pont 
Csoportosítsa az alábbi tüneteket a megadott szempontok szerint! Írja a betűjeleket a 
megfelelő helyre!         
 

a) hőemelkedés, láz, leukocytosis, enyhe tachycardia jellemző 
b) claudicatio intermittens 
c) az érintett végtag duzzadt, körfogata megnő, a végtag bőre feszes, fénylő 
d) embóliaveszéllyel jár 
e) az adott véna felett piros, gyulladt bőrterület látható 
f) az állapot súlyosbodásával csökken a dysbasiás távolság 
g) a folyamat előrehaladtával a végtag hűvössége, zsibbadása jellemző, nyugalmi 

fájdalom jöhet létre 
h) a gyulladt véna fájdalmas, a bőrfelületet tapintva az adott véna kemény, köteges 

tapintatú 
 

Mélyvénás thrombosis tünetei: …a, c, d… 
 
Felületes thrombophlebitis tünetei: …e, h… 
 
Arteriosclerosis obliterans tünetei: …b, f, g… 
 

(Két helyes válaszonként 1-1 pont adható) 
 
13. feladat  6 pont 
Csoportosítsa a vizeletképzés folyamatait és jellemzőit a megadott szempontok szerint! 
 

a) A glumerulusokban szűrődik ki. 
b) Napi mennyisége kb. 1,5 liter. 
c) A tubulusokban alakul ki. 
d) A visszaszívás (resorptio) és kiválasztás (secretio) folyamatai alakítják ki. 
e) Ultrafiltráció segítségével termelődik. 
f) A vérplazma fehérjementes szűrlete. 

 
Elsődleges vizelet: …a, e, f… 
 
Végleges vizelet: …b, c, d… 
 

(Helyes válaszonként 1-1 pont adható.) 
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Rövid választ igénylő feladatok 
14. feladat* 6 pont 
Ismertesse, hogyan segíthetjük elő a csecsemő mozgásfejlődését! Írjon hat szempontot! 

 
- Nem szabad erőltetni olyan mozgást, amelyeket önállóan nem tud végezni. 
- Nem szabad siettetni a felállást, járást. 
- Lehetőleg kemény felületű mozgásteret kell biztosítani számára. 
- Megfelelő nagyságú mozgástérre van szüksége. 
- Biztonságos mozgásteret kell kialakítani. 
- A csecsemő ruházata ne akadályozza a mozgást (pl. ne legyen túl szűk). 
- Hagyjuk a gyermeket szabadon mozogni.  
- Teremtsük meg a feltételeket ahhoz, hogy különböző mozgásformákat 

ismerhessen meg. 
 (Helyes válaszonként 1-1 pont adható.) 

 

15. feladat 10 pont 
Nevezze meg az alábbi képen megjelölt anatómiai képleteket latinul vagy magyarul! 

 
 
A kép forrása :http://www.homomedicus.com/corazon-imagenes/ (Letöltés: 2020.10.25.) 
 
A: felső fővisszér / vena cava superior 

B: jobb pitvar / atrium dextrum 

C: háromhegyű billentyű / valvula 
tricuspidalis vagy jobb vénás szájadék 

D: jobb kamra / ventriculus dexter 

E: alsó fővisszér / vena cava inferior. 

F: főverőér / aorta vagy aortaív / arcus 

aortae 

G: tüdőartéria / arteria pulmonalis 

H: tüdővéna / vena pulmonalis 

I: kéthegyű billentyű / valvula bicuspidalis 
vagy bal vénás szájadék 

J: szívsövény / septum cordis 
 

(Helyes válaszonként 1-1 pont adható.) 
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16. feladat* 5 pont 
Sorolja fel a csonttörésre utaló jeleket! Írjon ötöt!  
    

- alakváltozás 
- duzzanat a sérülés területén 
- fájdalom 
- mozgáskorlátozottság 
- mozgatáskor csontrecsegés 
- nyílt törés esetén a sebben látható csontvég 

(Helyes válaszonként 1-1 pont adható.) 
 
17. feladat* 3 pont 
Sorolja fel az időskorúak gondozásának céljait! Nevezzen meg három célt!  
 

- az öregedés harmonikus és szabályozott megvalósulásának biztosítása 
- a kockázatok korai számbavétele 
- az öregkori betegségek megelőzése 
- az egészséges öregkor esélyeinek növelése 

(Helyes válaszonként 1-1 pont adható.) 
 
18. feladat 4 pont 
Nevezze meg a képeken látható gyógyászati segédeszközöket! 

 
……rollátor…… 

 
……könyökmankó…… 

 

 
 

……kerekesszék…… 

 
 

……járókeret…… 
 

A képek forrása: http://www.rehabrt.hu (Letöltés: 2020.10.25.) 
(Helyes válaszonként 1-1 pont adható.) 
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19. feladat* 3 pont 
Határozza meg a fertőzés fogalmát! 
 
A fertőzés speciális kórélettani folyamat, amelynek során kórokozó kerül kapcsolatba a 
szervezettel, ahová behatol, ott megtelepszik, elszaporodik, és a szervezet válaszreakciót 
indít ellene. 

(A meghatározásra maximum 3 pont adható.) 
 
20. feladat* 5 pont 
Sorolja fel a köpet megfigyelésének szempontjait! Írjon ötöt! 
 

- a köpet mennyisége 
- a köpet színe 
- a köpet szaga 
- a köpet összeállása 
- a köpet rétegződése 
- a köpet tartalma 

(Helyes válaszonként 1-1 pont adható.) 
 
21. feladat* 4 pont 
Egészítse ki az ágyban lecsúszott beteg egy személlyel történő visszahelyezésének 
kivitelezését! 
 

1. Az ápoló felméri a beteg állapotát és együttműködő képességét. 
2. Az ápoló megkéri a beteget, hogy a lábait húzza fel, és támaszkodjék a sarkaira. 
3. A beteg az ápoló felé eső karjával fogja át az ápoló nyakát, vagy két kézzel 

támaszkodjon az ágy szélén. 
4. A beteg felsőtestét kissé megemeli az ápoló, kezével átfogja az ellentétes 

hónaljárkot. 
5. Az ápoló utasítására a beteg a sarkánál fogva elrugaszkodik, közben az ápoló emeli 

és visszahelyezi a beteget. 
 

(Két helyes válaszonként 1-1 pont adható.) 
 

22. feladat* 4 pont 
Milyen gyógyszeralkalmazást jelentenek az alábbi kifejezések? 
 

a) buccalis: a gyógyszert a fogíny és a pofa nyálkahártyája közé kell helyezni, a pofa 
nyálkahártyájáról szívódik fel a gyógyszer 

b) sublingualis: a gyógyszert a nyelv alá kell helyezni 
c) instillatio: becseppentés 
d) rectalis: a végbél nyálkahártyáján keresztül történő gyógyszerbejuttatás 

 
(Helyes válaszonként 1-1 pont adható.) 
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23. feladat 2 pont 
Egészítse ki az infúziós szerelék megjelölt részeinek megnevezését!   

 
 
A kép forrása: https://www.bbraun.hu/hu/products/b0/intrafix-air-p.html (Letöltés: 2020. 10.27.) 

 
(Helyes válaszonként 1-1 pont adható.) 

 
24. feladat* 2 pont 
Fogalmazza meg röviden a hascsapolás lehetséges céljait!    
 

a) Diagnosztikus célból végzett hascsapolás esetén a cél: mintavétel, a folyadék 
összetételének meghatározása. 

b) Terápiás célból végzett hascsapolás esetén a cél: az ascites lebocsátása, a nyomási 
tünetek megszüntetése. 

(Helyes válaszonként 1-1 pont adható.) 
 
25. feladat* 2 pont 
Milyen kóros állapotra utalnak az alábbi jellegzetes fájdalmak? 
 

a) Jobb bordaív alatt kezdődő igen erős, görcsös fájdalom, amely a jobb lapocka 
irányába, a jobb vállba sugárzik ki. Gyakran nyugtalanság, hányinger, hányás, 
verejtékezés kíséri. 
 
…epeköves roham… 
 

b) Szegycsont mögötti erős, szorító, nyomó jellegű fájdalom, amely kisugárzik a bal 
vállba, bal karba. Néhány percig tart, spontán vagy nitrát adására megszűnik. 

 
…angina pectoris… 
 

(Helyes válaszonként 1-1 pont adható.) 
 


