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Útmutató a vizsgázók teljesítményének értékeléséhez 
(az értékelő tanárok részére) 

 

Kérjük, piros tollal javítson!  

Pipálja ki a helyes válaszokat!   

Az útmutatóban ferde vonallal (/) jeleztük az egymással egyenértékű helyes válaszokat.  

A teljes feladatsor végén az összesítő táblázatba írja be az egyes feladatoknál elért 
pontszámokat, majd ezek összegeként az összes pontszámot!  

Ha az a feladat, hogy a vizsgázó egész mondatban fogalmazzon – például az indoklásoknál, 
magyarázatoknál –, csak az értelmes mondatok fogadhatóak el. Kérjük, hogy a helyesírási 
hibákért ne vonjon le pontot, de az értelemzavaró fogalmazást ne fogadja el! Egymásnak 
ellentmondó válaszok nem fogadhatóak el. 

A számítási feladatok értékelése: 

− A javítási útmutatóban szereplő megoldási menet szerinti dolgozatokat az abban 
szereplő részpontozás szerint kell értékelni.  

− Adott – hibátlan – megoldási menet mellett nem szabad pontot levonni a nem kért (de 
az útmutatóban megadott) részeredmények hiányáért. (Azok csak a részleges 
megoldások pontozását segítik.)  

− Az útmutatótól eltérő – helyes – levezetésre is maximális pontszám jár, illetve az 
útmutatóban megadott csomópontok szerint részpontozandó. Levezetés, indoklás nélkül 
megadott puszta végeredményért legfeljebb az útmutató szerint arra járó 1 pont adható 
meg. 

A csillaggal jelölt feladatoknál a javítási-értékelési útmutatótól eltérő, de tartalmában azonos, 
egyéb helyes megoldás is elfogadható a ponthatáron belül. 

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

A javítási-értékelési útmutatóban feltüntetett válaszokra kizárólag a megadott 
pontszámok adhatóak. 

A megadott pontszámok további bontása csak ott lehetséges, ahol erre külön utalás van. 
Az így kialakult pontszámok csak egész számok lehetnek. 
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Alkalmazott biológia 

 
1. feladat 5 pont 
Egészítse ki a szöveget annak a kifejezésnek a beírásával, amellyel helyes állításokat 
kapunk! A dőlt betűs kifejezésekből kell kiválasztania a megfelelőt. Egy vonalra egy 
darab, pontosvesszővel elválasztott kifejezést írhat. Nem kell minden kifejezést 
felhasználnia. 
 
hosszú;      szomatikus, azaz akaratlagos;      kis;     miozin;      mimikai;      nagy;      elasztin;  

rövid;      vegetatív, azaz akaratunktól független;      paraszimpatikus;      ereinek 
 

A harántcsíkolt izmok felépítésére jellemző az aktin és miozin nevű fehérje szálacskáinak 
sajátos elrendeződéséből fakadó csíkolt mintázat. Ennek az izomszövetnek a működését a 
szomatikus, azaz akaratlagos idegrendszer szabályozza. Ilyen izomszövetből épülnek fel az 
arc mimikai izmai. Ezek az izmok nagy erőkifejtésre képesek. Munkavégzésükre jellemző 
továbbá, hogy rövid ideig képesek dolgozni.  
 
Helyes válaszonként 1 pont. Összesen 5 pont. 
 
2. feladat 5 pont 
Képezzen párokat a vér alakos elemei és a hozzájuk köthető állítások között! Egy vonalra 
egy betűjelet írhat. 
 

1. vörösvértest A: ellenanyag (antitest) termelő fehérvérsejt 

2. vérlemezke B: érett állapotban sejtmagot nem, viszont hemoglobint tartalmaz 

3. neutrofil granulocita C: szöveti makrofággá (hisztiocitává) alakulhat 

4. B-limfocita D: gennyképző fehérvérsejt 

5. monocita E: a legapróbb alakos eleme a vérnek 
 

1. – B     2. – E     3. – D     4. – A     5. – C 
 
Helyes válaszonként 1 pont. Összesen 5 pont. 
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Alkalmazott kémia 

 
3. feladat* 5 pont 
Nevezzen meg egy-egy konkrét példavegyületet a táblázat felső sorában található 
csoportosítási szempontok alapján! 
 

egyértékű 
alkohol kétértékű 

alkohol 
háromértékű 

alkohol 
hatértékű 
alkohol 

rövid szénláncú hosszú szénláncú 

pl. etanol, 
propanol, 

izopropanol 
pl. cetil-alkohol, 
sztearil-alkohol  pl. etilén-glikol pl. glicerin pl. szorbit 

 
Helyes válaszonként 1 pont. Összesen 5 pont. 
 
4. feladat 5 pont 
Képezzen betű-szám párokat! Írja a vegyületek neveit jelölő sorszámok mellett található 
rövid vonalakra a vegyületek molekulaképletét jelölő betűket! 
 
 

1. szalicilsav A. C3H5(OH)3 

2. glikolsav   B. (CH2CH2OH)3N 

3. glicerin C. C6H4(OH)-COOH 

4. palmitinsav D. CH3(CH2)14-COOH 

5. trietanolamin E. CH2(OH)-COOH 
 
 

1. – C  2. – E  3. – A   4. – D  5. – B 
 
Helyes válaszonként 1 pont. Összesen 5 pont. 
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Laboratóriumi gyakorlat 

 
5. feladat 10 pont 
Húzza alá a megkezdett mondat helyes befejezéseit! Mondatonként két helyes válasz is 
lehetséges, tehát megkezdett mondatonként két-két befejezést húzhat alá. 
 
[H3O+] < [OH-] így [H3O+] < 1·10-7 mol/dm3 megmutatja, hogy az oldat … 

- savas kémhatású. 
- lúgos kémhatású. 
- semleges kémhatású. 
- több [OH-]-t tartalmaz, mint [H3O+]-t. 
- több [H3O+]-t tartalmaz, mint [OH-]-t. 

 
A zsíros, félzsíros krémek közé tartoznak a … 

- lemosókrémek. 
- nappali krémek. 
- sztearát krémek. 
- masszázskrémek. 
- borotvakrémek. 

  
A szuszpenziók anyagai lehetnek a/az … 

- glicerin. 
- titán-dioxid. 
- PPD. 
- vazelin. 
- eucerin.      

Zsíros bőrre való pakolástöltő anyagok a … 
- cink-sztearát. 
- kálium-permanganát. 
- kalcium-karbonát. 
- selyempor. 
- kolloid kovasav. 

Zselékrémek alapanyagai a gélképző anyagok. Ilyenek például a/az …  
- agar-agar. 
- Carbomer. 
- likopin. 
- geránium. 
- kaolin. 

 
Helyes válaszonként 1 pont. Összesen 10 pont. 
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Szakmai ismeretek 

 
6. feladat 4 pont 
Milyen fogalomról van szó? Egyszavas válaszát írja a meghatározások után található 
vonalra! 
 
Előnyös vonások, tulajdonságok kiemelése, kedvezőtlen adottságok palástolása: szépségápolás 
/kendőzés/sminkelés 
Az izmok kismértékű, de állandó feszülése: izomtónus 
A fertőzések elkerülése, az egészség megőrzése érdekében kialakított tisztaság: higiénia 
A szervezet normál védekezési reakciója egy káros hatással szemben: gyulladás 
 
Helyes válaszonként 1 pont. Összesen 4 pont. 
 
7. feladat ⃰ 6 pont 
Nevezzen meg kettő-kettő konkrét fertőzéses eredetű bőrbetegséget a táblázat felső 
sorában olvasható szempontoknak megfelelően!  
 

vírusos szövetszaporulat bakteriális fertőzés gombás bőrfertőzés 

- közönséges szemölcs 
- fiatalkori / futó 

szemölcs 
- bőrszarv/(hegyes) 

függöly/uszodaszemölcs/
fertőző molluszkum 

- szőrtüszőgyulladás 
- kelés 
- orbánc / ótvar 

- mikrospória 
- fejkosz 
- trichofícia/köröm-

gombásodás/tarka 
hámlás/szájzug-be-
repedezés 

 
Helyes válaszonként 1 pont. Összesen 6 pont. 
 
8. feladat  11 pont 
Az alábbiakban a bőr felépítésével és működésével kapcsolatos feladatokat kell 
megoldania. 

a) Képezzen logikai párokat a bőr feladatai és a nagybetűvel jelölt kifejezések között! 
Egy sorszám mellé egy nagybetűt írhat. 

1. a bőr húzással szembeni ellenálló képessége A: erek tágulása 

2. befelé irányuló védekezés B: Merkel-testek 

3. a DNS védelme az UV-sugarakkal szemben C: kollagén rostok 

4. érző funkció D: ozmózis és diffúzió 

5. felszívóképesség E: fehérvérsejtek 

6. hőleadás F: melanin 
 

1. – C     2. – E     3. – F     4. – B     5. – D     6. – A 
 
Helyes válaszonként 1 pont. Összesen 6 pont. 
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b) Melyik kifejezéssel tehetőek helyes állításokká a bőr hámrétegéről szóló 
mondatok? Választását aláhúzással jelölje! Egy mondat alatt egy kifejezést jelölhet 
meg helyes válaszként.  

 

A hám legalsó sejtsorában alaki szempontból … találhatóak. 
- laphámsejtek 
- köbhámsejtek 
- hengerhámsejtek 
- amőboid hámsejtek 

 
A tüskés réteg sejtjeinek a sejthártyáján … nevű sejtkapcsoló struktúrák láthatóak mikroszkóp 
alatt. 

- lizoszóma 
- dezmoszóma 
- mitokondrium 
- riboszóma 

 
A melanociták a hám … nevű alrétegében helyezkednek el. 

- szaruréteg 
- fénylő réteg 
- szemcsés réteg 
- tüskés réteg 
- bazális réteg 

 
A szemcsés rétegben a szaru előanyagát … -nak/-nek nevezzük. 

- tonofibrillum 
- keratohyalin 
- eleidin 
- keratin 

 
A … nevű alréteg csak a tenyér és a talp bőrében fordul elő. 

- szaruréteg 
- fénylő réteg 
- szemcsés réteg 
- tüskés réteg 
- bazális réteg 

 
Helyes válaszonként 1 pont. Összesen 5 pont. 
 
9. feladat  8 pont 
Színelméleti ismeretei alapján húzza alá a helyes válaszokat! Összesen nyolc kifejezést 
húzhat alá a négy kérdésre vonatkozóan. 
 
Mely(ek) a meleg szín(ek)? 

- piros 
- zöld 
- kék 
- sárga 
- lila 
- narancs 
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A piros foltokat a bőrön milyen színű korrektorral tudjuk elfedni/semlegesíteni? 
- szürke 
- zöld 
- kék 
- sárga 
- lila 
- narancs 

 
Mely(ek) kevert vagy mellékszín(ek)? 

- piros 
- zöld 
- kék 
- sárga 
- lila 
- narancs 

 
Ha egy tárgyról minden fény visszaverődik, milyen színűnek látjuk? 

- fekete 
- szürke 
- fehér 
- barna  

 
Helyes válaszonként 1 pont. Összesen 8 pont. 
 
10. feladat  8 pont 
Írja be a masszázsmozdulatokról szóló állítások elé a kódolásnak megfelelő betűjelet! Egy 
rövid vonalra egy betűjelet írhat. 
 

A – lift 
B – legyező ütögetés 
C – mindkettő 
D – egyik sem 

 
C   Ez a mozdulat hat a vendég idegrendszerére, a bőr idegeire. 
A   A simító mozdulatok közé tartozik. 
B   Izomlazító/izomtónus-csökkentő hatású. 
D   Ez a mozdulat csak testmasszázs során alkalmazható. 
A   Izomtónus-fokozó hatású. 
B   Vérbőségfokozó masszázsmozdulat, érzékeny bőrön kerüljük alkalmazását. 
C   Jobb és bal kezünkkel is végezhetjük. 
D   Rosaceás bőr masszírozása során alkalmazzuk. 
 
Helyes válaszonként 1 pont. Összesen 8 pont. 
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11. feladat  8 pont 
Helyezze el az alap-bőrtípusok jellemzőinek sorszámát a megfelelő halmazrészben! 
Minden sorszámot egy helyre írhat be az ábrába. 
 

1. sok komedó van a pórusokban 
2. a bőr sápadt, fakó színű 
3. néhány, elszórtan elhelyezkedő, nehezen ürülő, fonalszerű komedó  
4. a bőr felszíne jellemzően érdes, durva tapintású 
5. a bőr rugalmassága csökkent, mechanikai hatás után nehezen nyeri vissza eredeti alakját 
6. nincs komedó a bőrben  
7. sokszor korpázó hámlás kíséri 
8. jellemzően az öregedéssel kialakuló bőrtípus 

 

 
 
A 6. elfogadható a mélyrétegi és felszíni vízhiányos és a fokozottan zsírhiányos, felszíni 
vízhiányos bőrtípus közös metszetében (a 8. sorszámmal közös halmazmetszetben) is. 
 
Helyes válaszonként 1 pont. Összesen 8 pont. 
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Anyagismeret 

 
12. feladat 7 pont 
Az alábbi feladatban a vízzel kapcsolatos állításokat olvashat. Írja a megkezdett 
mondatok helyes befejezéseit jelölő betűket a rövid vonalakra. Megkezdett állításonként 
egy-egy befejezéssel tehetőek igazzá a mondatok. Egy vonalra egy betűt írhat.  
 
A vízmolekulán belül … 

A: kovalens kötés található. 
B: hidrogénkötés található. 
C: dipol-dipol kölcsönhatás található.  
D: diszulfid-híd kötés található. 
 

A helyes válasz betűjele: A  
 

Nem a mesterséges vizek közé tartozik a/az … 
A: desztillált víz. 
B: steril víz. 
C: ioncserélt víz. 
D: karbonil-szulfidos víz. 
 

A helyes válasz betűjele: D  
 
Két különböző töménységű oldat közül a nagyobb ozmózisnyomású (töményebb) oldatot … 

A: hipotóniás oldatnak nevezzük. 
B: hipertóniás oldatnak nevezzük. 
C: izotóniás sóoldatnak nevezzük. 
D: diffúz oldatnak nevezzük. 

A helyes válasz betűjele: B 
 

Az alkalikus ásványvizek közé tartozik a … 
A: Juventus ásványvíz.  
B: Parádi ásványvíz. 
C: Salvus ásványvíz. 
D: Csopaki ásványvíz. 

A helyes válasz betűjele: C 
 

Az állandó és a változó vízkeménységet a vízben oldott … 
A: kalcium- és nátrium-sók okozzák. 
B: nátrium- és magnézium-sók okozzák. 
C: kalcium- és magnézium-sók okozzák. 
D: nátrium- és kálium-sók okozzák. 

A helyes válasz betűjele: C 
 
Az oxónium-ion koncentrációjának negatív 10-es alapú logaritmusa a/az …  

A: hidratáció fogalma. 
B: szolvatáció fogalma. 
C: pH-érték. 
D: autoprotolízis fogalma. 

A helyes válasz betűjele: C 
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A/Az ... protonátmenettel járó kémiai folyamat, amelyben a víz nemcsak oldószerként, hanem 
reakciópartnerként is viselkedik.  

A: hidratáció      
B: hidrolízis 
C: ozmózis 
D: diffúzió 

A helyes válasz betűjele: B 
 
Helyes válaszonként 1 pont. Összesen 7 pont. 
 
13. feladat 6 pont 
A kozmetikai készítmények legfontosabb segédanyagai a konzerválószerek. 
Töltse ki értelemszerűen a táblázat üres celláit a felsorolt kifejezésekkel!  A felső sorba a 
konzerválók megfelelő csoportjait kell beírnia, az alsó két sorban az adott csoportra 
jellemző példavegyületeket. 
 

penészedés,   etilén-diamin-tetraecetsav,  erjedés- és rothadás, 
avasodás,  nátrium-benzoát,    kávésav 

 
Penészedésgátlók Erjedés- és rothadásgátlók Avasodásgátlók 

dehidroecetsav klóracetamid nordihidro-gvajarétsav   

nátrium-benzoát  etilén-diamin-tetraecetsav  
fitoncidok  kávésav 

 
Helyes válaszonként 1 pont. Összesen 6 pont. 
 
14. feladat 7 pont 
Párosítsa az anyagokat a legjellemzőbb készítményhez! Írja a helyes betűjelet a szám 
mögé! 
 
 

1. Cetil-trimetil-ammóniumbromid A. Mechanikai peeling 
2. Papain B. Oxidációs szempillafesték hatóanyaga 
3. Magőrlemény C. Fertőtlenítő kozmetikum 
4. Kalcium-tioglikolát D. Vegyi depilátor 
5. Parafenilén-diamin E. Letisztító kozmetikum hatóanyaga 
6. Izopropil-mirisztát F. Biológiai peeling 
7. Laktobionsav G. Kémiai peeling 

 
 

1. – C       2. – F     3. – A     4. – D     5. – B     6. – E     7. – G 
 
 
Helyes válaszonként 1 pont. Összesen 7 pont. 
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15. feladat* 5 pont 
Az alábbiakban különböző szőrtelenítő eljárásokkal kapcsolatos állításokat olvashat. 
Tegye igazzá az állításokat a megfelelő szó beírásával!  
 

A vegyi depilátorok kémhatása lúgos.    
A hagyományos szőrtépő gyanta eltávolítására apoláros anyagok alkalmasak. 
A hagyományos szőrtépő gyanta alapanyaga a/az kolofónium.   
A mézemulzió vízzel könnyen eltávolítható.  
A vegyi depilátorok érzékeny bőrre nem alkalmasak, mert allergizálnak. 

 
Helyes válaszonként 1 pont. Összesen 5 pont. 
 


