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 „Korlátozott terjesztésű!”   
 

    

„Korlátozott terjesztésű!” 

 

 

TÁJÉKOZTATÓ 

az értékelő tanár részére 

 

 

 A vizsgázók csak a kiosztott feladatlapon dolgozhatnak. 

 

 Tévedés esetén csak az egyértelmű javítás - a helytelen válasz áthúzása, a 

vizsgázó aláírásával és a dátummal ellátva - fogadható el. 

 

 A dolgozatban előforduló esetleges hibákat, tévedéseket kérjük, feltűnően 

jelöljék! 

 

 A feladatlap egységes értékeléséhez használják fel a rendelkezésükre 

bocsátott megoldási javaslatot! 

 

 Ponthatáron belül a megoldólaptól eltérő, de tartalmában azonos egyéb 

helyes megoldás is elfogadható a csillaggal (*) jelölt kérdéseknél. 

 

 Tekintettel az írásmód eltérő gyakorlatára, az értékelésnél ne a helyesírást, 

hanem a tartalmat értékeljék a tanárok! 

 

 Kérjük, hogy minden feladat esetén a maximálisan adható pontszám melletti 

négyzetbe írja be az elért pontszámot! 

 

 Maximálisan adható pontszám: 100 pont 

 

 Ponthatárok:   

 

                Megfelelt:        71 - 100 pont 

 

                Nem felelt meg:   0 - 70  pont  
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 „Korlátozott terjesztésű!”   
 

    

„Korlátozott terjesztésű!” 

 

Maximálisan adható 

                        pontszám: 

 

 

 

1.  1 pont  

Ismertesse, hogy mi a teendő akkor, ha az Önhöz fordult kliensnél 

betegség gyanúját állapítja meg, de a kliens még nem áll orvosi kezelés 

alatt ezzel a betegséggel! 
 

…További orvosi vizsgálatra kell küldeni a klienst… 

 

 

2.*  2 pont  

Határozza meg a holisztikus orvoslás fogalmát! 
 

Az embert egészében, természeti, társadalmi, kulturális közegében igyekszik 

szemlélni, figyelembe véve értékrendjét, hiedelemrendszerét, spirituális 

beállítottságát. 
 

 

3.  5 pont  

Sorolja fel az alaprendszer (extracelluláris mátrix) funkcióit! 
 

˗ transzportút 

˗ raktár 

˗ információ-, energiaközvetítő 

˗ gyökfogó 

˗ immunsejtek képző- és raktározóhelye 
 

(Helyes válaszonként 1-1 pont adható!) 
 

 

4.*  6 pont  

Nevezze meg és jellemezze a stressz fázisait! 
 

˗ alarmreakció: valamilyen külső, vagy belső stresszor hatására a 

szervezetben lezajlik az élettani stresszválasz, amelynek következtében 

fokozott szimpatikus túlsúly jön létre 

˗ adaptációs fázis: a szervezet alkalmazkodik az új helyzethez, majd egy idő 

után visszaállítja a normál élettani értékeket 

˗ kimerülési fázis: ha a stressz túl hosszú ideig áll fenn, vagy a szervezetet 

újabb stressz hatások érik, mielőtt az adaptációs szakasz lecsengene, a 

szervezet kimerül és károsodik 
 

(Helyes válaszonként 1-1 pont adható!) 
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 „Korlátozott terjesztésű!”   
 

    

„Korlátozott terjesztésű!” 

 

5.  2 pont  

Húzza alá az alábbi felsorolásból a természetgyógyászat hazai helyzetéről 

szóló tanulmányok szerzőinek nevét! 
 

˗ Oláh Andor 

˗ Buda László 

˗ Péczely Ignác 

˗ Lázár Imre 
 

(Csak a 2 helyes válasz együttes aláhúzása esetén adható pont! Több válasz aláhúzása esetén pontszám nem 

adható!) 

 

6.  3 pont  

Párosítsa a tibeti orvoslás szerinti pulzusjellemzőket a megfelelő típushoz! 

Írja a sorszámokat a megfelelő helyre! 
 

1. gyors, kiterjedt és hömpölygő 

2. mély, hanyatló és lassú 

3. üres, meg-megáll és lebegő 
 

a szél pulzusa: ...3.... 

az epe pulzusa: ...1.... 

a nyálka pulzusa: ...2.... 
 

 

(Helyes válaszonként 1-1 pont adható!) 

 

7.  4 pont  

Nevezze meg a csí mozgásának négy fő irányát a testen belül! 
 

˗ felszálló 

˗ leszálló 

˗ belépő 

˗ kilépő 
 

(Helyes válaszonként 1-1 pont adható!) 

 

8.  4 pont  

Egészítse ki a mondatokat! 
 

A tibeti orvoslásban a Három Nedv közül legfontosabb szerepe a szélnek van. 

Ez felelős az izgatottságért, a kórokozók koncentrációjáért, az epe és a nyálka 

terjedéséért, valamint a beteg szervezet leromlottságáért. 
 

(Helyes válaszonként 1-1 pont adható!) 
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 „Korlátozott terjesztésű!”   
 

    

„Korlátozott terjesztésű!” 

 

9.*  4 pont  

Soroljon fel a népi gyógyanyagok közül négyet! 
 

˗ növények 

˗ ásványi eredetű anyagok 

˗ állati eredetű anyagok 

˗ emberi eredetű anyagok 

˗ élő állatok (pióca) 
 

(Helyes válaszonként 1-1 pont adható!) 
 

10.*  2 pont  

Ismertesse a gyógynövények tágabb értelemben vett fogalmát! 
 

Azokat a növényeket tekintjük gyógynövénynek, melyeket a hagyományok vagy 

irodalmi adatok alapján gyógyítás céljaira felhasználtak, vagy felhasználnak. 

 

11.  3 pont  

Sorolja fel az euritmia alkalmazási formáit! 
 

˗ színpadi művészet 

˗ iskolai mozgásnevelés 

˗ terápia (gyógyeuritmia) 
 

 (Helyes válaszonként 1-1 pont adható!)  
 

12.*  7 pont  

Ismertesse az alábbi gyógytea elkészítési módok lényegét! 
 

Forrázat: a drogot forró vízzel leöntjük, 5-10 percig állni hagyjuk, majd 

leszűrjük 
 

Főzet: hideg vízbe szórjuk a drogot, felforraljuk, majd 10-30 percen át lefedve 

kis lángon főzzük, majd leszűrjük 
 

(Helyes válaszonként 1-1 pont adható!) 
 

13.*  3 pont  

Soroljon fel a fototerápia alkalmazásának lehetséges mellékhatásai közül 

hármat! 
 

˗ felhólyagzás 

˗ fájdalom 

˗ bőrkárosodás 

˗ szemkárosodás 
 

(Helyes válaszonként 1-1 pont adható!)   
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 „Korlátozott terjesztésű!”   
 

    

„Korlátozott terjesztésű!” 

 

14.  6 pont  

Csoportosítsa az alábbi táplálékokat a megadott szempontok szerint! Írja 

a helyes válasz sorszámát a megfelelő helyre! 
 

1. sárgabarack 

2. sárgarépa 

3. brokkoli 

4. sárgadinnye 

5. alma 

6. aszalt szilva 
 

Antioxidáns anyagokat tartalmaz: …1., 2., 4.… 

Bélműködést javítja: …3., 5., 6.… 
 

(Helyes válaszonként 1-1 pont adható! Egyéb megoldások esetén pontszám nem adható!) 
 

15.*  5 pont  

Soroljon fel öt, olyan betegségcsoportot illetve állapotot, melyek esetében 

az enzimterápia alkalmazása javasolt! Folytassa a felsorolást! 
 

˗ érbetegségek (pl. érszűkület) 

˗ légúti betegségek (pl. bronchitis) 

˗ gyomor-, és bélbetegségek (pl. colitis ulcerosa) 

˗ urogenitalis fertőzések (pl. prosztatagyulladás) 

˗ nőgyógyászati betegségek 

˗ mozgásszervi betegségek 

˗ műtét utáni állapot 

˗ bőrbetegségek (pl. pikkelysömör) 

˗ vírusfertőzések (pl. herpesz) 

˗ tumor 

˗ geriátriai kórképek 
 

(Helyes válaszonként 1-1 pont adható!) 
 

16.  6 pont  

Ismertesse a miazmákat az alábbi szempontok szerint! 
 

Fogalma: 

A miazmák a betegségek alapvető okai/gyökerei. 
 

Fajtái: 

˗ pszórikus miazma 

˗ szikotikus miazma 

˗ szifilitikus miazma 

˗ tuberkulotikus miazma 

˗ karcinóma miazma 
 

(Helyes válaszonként 1-1 pont adható!) 
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 „Korlátozott terjesztésű!”   
 

    

„Korlátozott terjesztésű!” 

17.  5 pont  

Állítsa sorrendbe az autointoxikációs folyamat kialakulásának lépéseit! 

Írja le a sorszámokat a helyes sorrendben! 
 

1. adott mikroorganizmusok robbanásszerűen elszaporodnak 

2. egyes törzsek túlburjánzanak, mások kipusztulnak 

3. a csírák hatásának kifejtéséhez szükséges körülmények megváltoznak 

4. csökken a máj detoxikáló kapacitása 

5. kialakulnak a baktériumok toxinjainak köszönhető tünetek 
 

Helyes sorrend: …3., 2., 4., 1., 5…. 
(Csak a helyes sorrend esetén adható pont!) 

 

18.  1 pont  

Húzza alá a felsoroltak közül a Voll-féle elektroakupunktúrás vizsgálatra 

vonatkozó helyes megállapítást! 
 

˗ A Voll-féle vizsgálattal időt és pénzt takaríthatnának meg, ha költséges 

röntgenvizsgálatok helyett alkalmaznák. 

˗ A Voll-féle vizsgálattal akár orvos nélkül is megállapítható, hogy a 

betegnek melyik gyógyszerre lenne szüksége. 

˗ A Voll-vizsgálat semmilyen klinikai vagy laboratóriumi eredményt nem 

képes helyettesíteni. 

˗ A Voll-féle vizsgálat olyan műszeres vizsgálati módszer, melynek 

segítségével a betegségek egymástól precízen differenciálhatók és 

objektívvé tehetők. 
 

(Csak az 1 helyes válasz aláhúzása esetén adható pont! Több válasz aláhúzása esetén pontszám nem adható!) 

 

19.  8 pont  

Ismertesse a kínai masszázs során megállapítható hiány-, és többlet állapot 

jellemzőit! Egészítse ki az alábbi táblázatot! 
 

 

(Helyes válaszonként 1-1 pont adható!) 

 Hiány állapotban Többlet esetén 

a bőr, az izom és a 

kötőszövet tónusa 
petyhüdt, erőtlen feszes, kemény 

az adott 

testrész/terület 

hőérzete 

hűvös meleg 

mozgatásra adott 

válasz 
az állapot javul az állapot romlik 

nyomásra adott válasz 

erős nyomást is kibír, ún. 

„jó fájdalom” érzet 

keletkezik 

kisebb nyomásra is 

fájdalmas, irritábilis az 

érintett terület 
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 „Korlátozott terjesztésű!”   
 

    

„Korlátozott terjesztésű!” 

 

20.  1 pont  

Írja le a GBM rövidítés jelentését! 
 

grossbauchmass = nagyhastérfogat 

 

 

21.*  5 pont  

Soroljon fel a fül vizsgálata esetén látható vizuális jelek közül ötöt! 
 

˗ hámlások 

˗ hólyagok 

˗ göbök 

˗ kifekélyesedések 

˗ bőrpír, vagy más elszíneződések 

˗ foltok 

˗ berepedések 
 

(Helyes válaszonként 1-1 pont adható!) 
 

22.  3 pont  

Írja le a személyre szabott kezelés hátrányait! 
 

˗ nagyobb a szubjektivitásból eredő tévedés lehetősége 

˗ a kezelés módjáról való döntés lassúbb lehet és inkább folyamat jellegű 

˗ erősen személyfüggő 
 

 (Helyes válaszonként 1-1 pont adható!)  
 

23.  5 pont  

Csoportosítsa a jó- és rosszindulatú daganatok tulajdonságait! Írja a 

sorszámokat a megfelelő helyre! 
 

1. a növekedése többnyire lassú, akár meg is állhat 

2. maga a daganat tüneteket ritkábban okoz, közvetlenül nem veszélyezteti az 

életet 

3. eltávolítás után gyakran kiújul 

4. nincs éles határa, a szomszédos szövetekkel összekapaszkodik 

5. áttétet ritkán ad, különösen távoli áttétet nem ad 

 

Jóindulatú daganat jellemzője: …1., 2., 5.… 

 

Rosszindulatú daganat jellemzője: …3., 4.… 

 

 (Helyes válaszonként 1-1 pont adható! Egyéb megoldások esetén pontszám nem adható!) 
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 „Korlátozott terjesztésű!”   
 

    

„Korlátozott terjesztésű!” 

 

24.*  4 pont  

Soroljon fel nyálkatartalmú élelmiszereket, melyek fogyasztása 

gyulladáscsökkentő étrendben javasolt! Írjon négyet! 
 

˗ lenmag 

˗ zabnyák 

˗ quinoa-kása 

˗ rizs 

˗ fehérmályva gyökér 

˗ káposztalé 

˗ krumplilé 
 

 (Helyes válaszonként 1-1 pont adható!) 

 

25.*  5 pont  

Nevezzen meg ötöt a depresszió kezelésében használható/alkalmazható 

természetgyógyászati módszerek közül! 
 

˗ gyógynövények 

˗ táplálékkiegészítők 

˗ biofeedback 

˗ homeopátia 

˗ jóga 

˗ csi-kung 

˗ fitoterápiás szerek pl.: avena sativa, komló, levendula, orbáncfű 

˗ kineziológia, pszichokineziológia 
 

 (Helyes válaszonként 1-1 pont adható!) 

 


