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

- 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 esetére,(az 
egyes értékelhető itemekre  (helyes válaszonként ) adható részpont számát) is 
feltüntettük az adható részpontokat! (Ezek összege adja az egyes feladatoknál a  vizsgázó 
teljesítményének pontértékét).  
Egy-egy item értéke 1 pont! 
 
-   A zárt (teszt) jellegű feladatoknál helyes válaszonként 1-1 pont adható! Ha a 
vizsgázó a szükségesnél több választ jelöl meg, akkor ezek egyenként 1-1 pont 
levonásával járnak! Az egyes feladatokra adható (maximális) pontszám 0-nál 
kevesebb nem lehet! 
 
-    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 a feladat utasításában megoldásként elvárt (pl. Írjon hármat 
………!). 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 mellé írja a 
 vizsgázó által elért pontszámot, illetve összesítse a megadott teljesítménylapon!  

 

- Maximálisan adható pontszám:  100 pont 
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1. Húzza alá a felkar ízületeit!  2 pont  
  
 Vállízület 

Csuklóízület 

Könyökízület 

Térdízület                                                                 
 
                                                                        (Helyes válaszonként 1-1 pont adható!) 

 
 
2. Csoportosítsa az alábbi csontokat!  Írja a csontok számát a  4  pont  
 megfelelő csoporthoz! 
  

1. Ékcsont 

2. Ekecsont 

3. Járomcsont 

4. Falcsont 

 
Arckoponyacsontok:  2., 3. 

Agykoponyacsontok:  1., 4. 

 
                                                                        (Helyes válaszonként 1-1 pont adható!) 

 
 
 
3. Karikázza be a hamis állítások betűjeleit! 4 pont  
  
  

A. A tejfogak száma húsz. 

B. A maradandó fogak száma 32.     

C. A szemfogak kétgyökerűek. 

D. A fogzománc alatt közvetlenül a foggyökér található. 

E.   Zsírbontó enzim az amiláz. 

F.   A B-vitamin nagymennyiségben található a szárazbabban. 

G. A szemfogak háromgyökerűek. 

 

 
                                                                                    (Helyes válaszonként 1-1 pont adható!) 
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4. Állítsa  sorrendbe számozással  a táplálék haladási  6 pont  
 útját ! Írja a kipontozott vonalakra a helyes sorszámot! 
  

Éhbél ………..2 

Vakbél ………4 

Patkóbél ……..1 

Csípőbél   … ..3  

Remesebél …..5 

Végbél……… 6 

 

 
                                                                                    (Helyes válaszonként 1-1 pont adható!)    

 
5. Párosítsa a fogalmakat a megfelelő állítással! 4 pont  
 Írja a betűk mellé a megfelelő számokat! 
  

A. Ínhártya 
B. Külső hallójárat 
C. Felhám 
D. Látógödör 

 
1.  Itt van az éleslátás helye. 
2.  Fehér, erős, rostos kötőszövet. 
3.  A falában szőrszálak és faggyúmirigyek vannak. 
4.  A felső rétege pikkelyszerűen állandóan hámlik. 

 
A.: 2.,       B.:  3.,    C.: 4.,     D.:  1.,     
 
                                                                       (Helyes válaszonként 1 – 1 pont adható!) 

 
6. Tegyen  I  betűt az igaz állítások és H  betűt a hamis állítások mellé 6 pont  
 a napsugárzás biológiai hatásaira vonatkozóan! 
  

A túlzott napozás csupán csak napszúrást  okozhat. H

A napsugár hatására élénkül az anyagcsere. I

A fényhatás segíti a B-vitamin képződését. H

A fényhatás segíti az A-vitamin képződését. H

A napsugár hatására fokozódik a vérképzés. H

A napsugár hatására fokozódik az ellenanyagok képzése. I

 
 
                                                                                     (Helyes válaszonként 1-1pont adható!) 
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7. Válassza ki a felsoroltak közül az élettelen kórokokat! 4 pont    
 Írja a betűjeleket a kipontozott vonalra! 
  

 
A. Törés 

B. Vírus 

C. Röntgensugárzás 

D. Cián                                              A., C., D., F.,  

E.   Baktérium                                  …………………… 

F.   Villámcsapási 

 
                                                                                    (Helyes válaszonként 1-1 pont adható!) 

 
8. Állítsa sorrendbe a mentőhívás lépésit! 5 pont  
 Írja a helyes sorszámot a kipontozott vonalra! 
  

- A neve, esetleg a telefonszáma                                          1 

- A sérültek száma                                                                4 

- A történést, a baleset fajtáját                                              2 

- Az esetleges fenyegető veszélyt (pl. robbanásveszély       5 

- A pontos helyszínt                                                              3 

 

                                                                       
                                                                         (Helyes válaszonként 1-1 pont adható!) 

 
 
9. Húzza alá a szülés tágulási szakaszára jellemző igaz állításokat! 4 pont  
  
 A szakasz a méhizom összehúzódásával kezdődik. 

A szakasz a lepényleválással fejeződik be. 

A szakasz a méhnyak teljes kitágulásával végződik. 

A tágulási szakasz több órán keresztül tart. 

A szakasz legvégén a lepény megszületik. 

A tágulási szakasz végére a méhszáj kb. 10 cm-re kitágul. 

A tágulási szakaszban végzik a gátmetszést. 
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                                                                                    (Helyes válaszonként 1-1 pont adható!) 
 
10. Csoportosítsa az állításokat a megadottak szerint!   6 pont  
 Írja a betűjeleket a megfelelő csoporthoz! 
 A.  Az egészséges csecsemő az első félévben  havonta 0,5–1 centimétert nő. 

B.  A csecsemő a második negyedévben oldalra és hasra fordul. 

C.  A csecsemő a harmadik negyedévben kapaszkodva lépeget. 

D.  A csecsemő csak a harmadik negyedévben nyúl célbiztosan a tárgyakért. 

E.  A csecsemő három hónapos kora körül gőgicsél. 

F.  A csecsemő fő játéktevékenysége a szerepjáték. 

 

Igaz állítások: B., E. 

Hamis állítások: A., C., D., F. 

 
                                                                                     (Helyes válaszonként 1 - 1 pont adható!)  

 
11. Karikázza be azoknak az állításoknak a betűjeleit, amelyek nem 

jellemzőek az iskolaérett gyermekre! 
 5 pont  

  
A. A feladatmegoldásnak azonnal nekilát. 

B. Hosszabb bíztatás után lát a feladatnak. 

C. Önállóan oldja meg a feladatot. 

D. Sok magyarázatot igényel a feladat megoldásához. 

E.   Munkatempója gyors. 

F.   Munkatempója lassú.  

G. Fáradékonyságot nem mutat. 

H. Fáradékonyságot mutat. 

I. Szükség esetén kérdez. 

J. Gyakran és feleslegesen kérdez. 

 
 
                                                                                                 (Helyes válaszonként 1-1 pont adható!) 

 
 
12. Sorolja fel a vitorlás billentyű részeit! 3 pont  
  
 Vitorla 

Szemölcsizmok 

Ínhúrok 
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                                                                                    (Helyes válaszonként 1-1 pont adható!) 

 
13. Jellemezze az Rh vércsoportrendszert a megadott 5 pont  
 kérdésekre válaszolva! 
  

Mi okozza az Rh-pozitív tulajdonságot? 
A vörösvérsejtekben levő D agglutinogén. 
 
Az emberek hány %-a Rh-pozitív? 
85%-a 
 
Mi történik, ha Rh-negatív egyén Rh-pozitív vért kap? 
Az RH-faktor ellen ellenanyag termelődik. 
 
Milyen módon lehet egy negatív anya pozitív utódja által  
okozott (ellenanyag) károsító hatást kivédeni? 
Anti-D beadásával. 
 
Hogyan nevezik az Rh-negatív egyének vörösvérsejtjeiben  
levő ellenanyagot? 
Nincs benne ellenanyag. 
 
 
                                                                                   (Helyes válaszonként 1-1 pont adható!) 

 
 
14. Egészítse ki a gyomor részeinek a felsorolását! 4 pont  
  
 Gyomorszáj 

Gyomorkapu 

Kis és nagy görbület 

Gyomorfenék 

Gyomortest 

 
                                                                                    (Helyes válaszonként 1-1 pont adható!) 

 
15. Sorolja fel a szív ingerképző- és vezető rendszerét  5 pont  
 alkotó egyes elemeket! 
  

Sinus-csomó 

Másodlagos ingerképző központ 

His-nyaláb 

Tawara-szárak 

Purkinje-rostok    
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                                                                                     (Helyes válaszonként 1-1 pont adható!)  
 
 
16.   Válaszoljon a kérdésekre! 3 pont  
  
 Mit nevezünk ovulációnak? 

 
Az érett tüsző felrepedésének és a petesejt kiszabadulásának a folyamata. 
 
Hogyan nevezzük a nyálkahártya megvastagodásának  
(menstruációs ciklus) szakaszát magyarul? 
 
Kiépülési, növekedési szakasz. 
                   
                                                                                     (Helyes válaszonként 1-1 pont adható!) 

 
17.* Soroljon fel a ficam tünetei közül négyet! 4 pont  
  
 Igen erős fájdalom 

Deformitás 

Duzzanat 

Az ízületi fej elhagyja az ízületi árkot 

Mozgáskorlátozottság 

 
                                                                                     (Helyes válaszonként 1-1 pont adható!)   

 
18.* Írjon két példát a felnőttkori szűrővizsgálatokra! 2 pont  
  
 Tüdőszűrés 

Nőgyógyászati rákszűrés 

Proktológiai vizsgálat 

 
                                                                                     (Helyes válaszonként 1-1 pont adható!) 

 
19.* Soroljon fel a drog hatását befolyásoló tényezők közül ötöt!    5 pont  
  
 - a szer fajtája, 

- az adag, 

- a szert fogyasztó kora, 

- a szert fogyasztó egészségi állapota, 

- a szert fogyasztó tűrőképessége, 

- a szer beadásának a módja 

 
                                                                                     (Helyes válaszonként 1-1 pont adható!)     
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20.* Írjon le a rendszeres mozgás jótékony hatásai közül négyet! 4 pont  
  
 Megakadályozható az elhízás. 

Az ízületi betegségek kialakulása megelőzhető. 

A jó kondíció kialakítását segíti. 

Kiegyensúlyozott, jó közérzetet biztosít. 

 

 
                                                                                                    (Helyes válaszonként 1-1 pont adható!) 

 
21.* Válaszoljon a kérdésekre! 2 pont  
  
 Milyen az újszülött hallása megszületésekor? 

 
Kezdetben még nem éles. 
 
 
Milyen az ízérzése az újszülöttnek? 
 
A négy alapízt ismeri. 
 
 
                                                                                   (Helyes válaszonként 1-1 pont adható!) 

 
22.* Soroljon fel négy okot, amelyek a kisgyermek  4 pont  
 túltáplálásához vezethetnek! 
  

Kedvezőtlen táplálkozási időbeosztás. 

Nagymennyiségű szénhidrát bevitel. 

Kedvezőtlen családi környezet. 

Betegség, pszichés zavarok. 

                                                                            
                                                                                    (Helyes válaszonként 1-1 pont adható!)    

 
23.* Írjon három jellemzőt, amelyek a serdülő lányok  3 pont  
 másodlagos nemi jegyeire utalnak! 
  

Kifejlődnek a mellek. 

A csípők körül felszaporodik a zsírszövet. 

Megindul a menstruáció. 

A szőrzet növekedése kifejezett lesz. 
                                                                                   (Helyes válaszonként 1-1 pont adható!)     
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24.* Válaszoljon a kérdésekre! 6  pont  
  
  

Melyek az öregedés okai? Írjon három okot! 
  
1. A kollagénrostok zsugorodása 

2. Gyakori és tartós stresszhatások 

3. A fehérje anyagcsere változása 

 
 

 
Melyek a szem öregkori jellemzői?      Írjon három jellemzőt! 
 

1. A könnymirigyek állománya megfogy 

2. A pupilla beszűkül 

3. A lencse rugalmassága csökken 

 
 

                                                                         (Helyes válaszonként 1-1 pont adható!)     
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 


