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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.*  4 pont  

Írja le a Gaia filozófia lényegét! 
 

A Föld egyetlen nagy élőlény, amelynek „testszövetét” a talaj, a vizek, a 

levegő és az élőlények adják. A Föld fő összetevői – a talaj, a légkör 

(atmoszféra), az óceánok és a bioszféra (élő anyag) – egymással 

kölcsönhatásba lépve komplex, önszabályozó rendszert alkotnak, ami 

kialakítja és fenntartja azt az optimális fizikai és kémiai környezetet, amely az 

élethez szükséges. A homeosztázis fenntartásához szükséges legfontosabb 

funkciói: szabályozza a földfelszín hőmérsékletét, a légkör összetételét, a 

tengervíz sótartalmát – azokat az alapfeltételeket, amelyek az élőlények és 

önmaga fennmaradásához szükségesek. 
 

(Helyes válaszonként 1-1 pont adható!) 
 

2.*  5 pont  

Soroljon fel ötöt a pszichológiai immunrendszer összetevői közül! 
 

˗ pozitív gondolkodás 

˗ kontrollérzés 

˗ koherenciaérzés 

˗ öntisztelet 

˗ növekedésérzés 

˗ rugalmasság 

˗ empátia 

˗ leleményesség 

˗ énhatékonyság-érzés 

˗ társas monitorozás 

˗ mobilizálás képessége 

˗ szociális alkotóképesség 

˗ szinkronképesség 

˗ kitartásképesség 

˗ impulzivitáskontroll 

˗ érzelmi kontroll 

˗ ingerlékenységgátlás 
 

 (Helyes válaszonként 1-1 pont adható!)  
 

3.  3 pont  

Egészítse ki az alábbi mondatot! 
 

A sav-bázisszabályozás kulcstényezője a …hidrogénatom…, mely egy pozitív 

töltésű …protonból… és egy negatív töltésű …elektronból… áll. 
 

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

    

„Korlátozott terjesztésű!” 

 

 

4.  3 pont  

Sorolja fel a tibeti gyógyítás szerint a tisztátalanságok, a salakanyagok 

hármasát! 
 

˗ széklet 

˗ vizelet 

˗ izzadság 
 

 (Helyes válaszonként 1-1 pont adható!) 
 

5.*  7 pont  

Ismertesse a hagyományos kínai orvoslás alapján a vér 

rendellenességeihez tartozó vérhiány okát és tüneteit! 
 

Oka: a csökkent vérképzés és az erős vérzés 

 

Tünetei: Soroljon fel ötöt! 

˗ szédülés 

˗ szívdobogásérzés 

˗ fénytelen vagy fehér arc  

˗ sápadt ajkak és nyelv 

˗ gyenge pulzus 

˗ álmatlanság 

˗ szemkáprázás 

˗ magas vérnyomás 

˗ száraz bőr 

˗ törékeny haj 
 

(Helyes válaszonként 1-1 pont adható!)  
 

6.*  5 pont  

Nevezzen meg az ájurvédikus orvoslás szerint a páciens állapotának, 

erőnlétének megítéléséhez vizsgálandó tényezők közül ötöt! 
 

˗ prakriti (születéskori testi állapot) 

˗ vikriti (megbetegedés nyomán kialakult állapot) 

˗ szövetek állapota 

˗ tömörség, súly 

˗ ajak 

˗ adaptációs képesség 

˗ pszichológiai kondíció 

˗ ételfelvevő képesség és emésztőképesség 

˗ munka és testi gyakorlatok képessége 

˗ életkor 
 

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

    

„Korlátozott terjesztésű!” 

 

7.  3 pont  

Húzza alá a tibeti orvoslás szerinti nyálka típusra jellemző 

meghatározásokat! 
 

˗ a középkorúak hajlamosabbak a betegségeire 

˗ betegségei a hideg kategóriába tartoznak 

˗ rendellenességei a nyár folyamán a legjellemzőbbek, a napszakok 

tekintetében pedig este és közvetlenül hajnal előtt  

˗ a forró, száraz területeken jobban növekszik  

˗ rendellenességei elsősorban tavasszal, illetve szürkületkor és hajnalban 

lépnek föl 

˗ idősebb életkorban hajlamosabbak a betegségeire 

˗ időszakai az ősz, a délután és az éjszaka  

˗ a legifjabbak hajlamosabbak a betegségeire 

˗ hideg, szeles vidékek inkább kedveznek a terjedésének 
 

(Csak a 3 helyes válasz együttes aláhúzása esetén adható pont! Egyéb megoldások esetén pontszám nem 

adható!) 
 

8.*  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. 
 

9.  4 pont  

Határozza meg az alábbi kifejezések magyar jelentését! 
 

Shiatsu: ujjnyomás 

Hara: has 

Kí: az energia japán megnevezése 

Tsubo: az akupunktúrás pontok japán elnevezése 
 

(Helyes válaszonként 1-1 pont adható!)  
 

10.*  5 pont  

Soroljon fel a gyógynövények tárolására vonatkozó szempontok közül 

ötöt! 
 

˗ hűvös helyen tároljuk 

˗ száraz helyen tároljuk 

˗ pormentes helyen tároljuk 

˗ jól szellőző helyen tároljuk 

˗ lehetőleg papír-, vagy vászonzacskóban tároljuk 

˗ illóolaj tartalmú növényeket nejlonzacskóban, befőttes üvegben érdemes 

tárolni 
 

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

    

„Korlátozott terjesztésű!” 

11.*  5 pont  

Nevezzen meg a lelki méregtelenítés módszerei közül ötöt! 
 

˗ meditáció 

˗ beszélgetés 

˗ zene 

˗ tánc 

˗ ének 

˗ Bálint-csoport 

˗ kineziológia 

˗ pszichoterápia 
 

(Helyes válaszonként 1-1 pont adható!)  
 

12.*  3 pont  

Soroljon fel a fototerápia alkalmazásának lehetséges mellékhatásai közül 

hármat! 
 

˗ felhólyagzás 

˗ fájdalom 

˗ bőrkárosodás 

˗ szemkárosodás 
 

(Helyes válaszonként 1-1 pont adható!) 
 

13.*  2 pont  

Írja le a manuálterápia lényegét! 
 

A manuálterápia az ortopédia műtét nélküli ága, megtekintés, kikérdezés után 

tapintással és mozgatással történő diagnosztika és terápia. 
 

14.*  5 pont  

Sorolja fel az enzimek hatásait! Írjon ötöt! 
 

˗ a vér viszkozitásának csökkentése 

˗ fibrinolízis javulása 

˗ gyulladáscsökkentés 

˗ ödémák kiürülésének javulása 

˗ haematómák felszívódásának javulása 

˗ fájdalomcsillapítás 

˗ immunkomplexek lebontásának segítése 

˗ fagocitózis segítése 

˗ komplementaktiválódás segítése 

˗ tumorsejtek felismerhetővé tételének javítása az immunrendszer számára 

˗ antivirális hatás 

˗ antibakteriális hatás 
 

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

    

„Korlátozott terjesztésű!” 

 

15.*  2 pont  

Indokolja meg a homeopátia regulációs terápiás besorolását! 
 

A szervezettel közölt információ működésbe hozza a valamilyen okból 

blokkolódott, vagy félresiklott öngyógyító mechanizmusokat, és ezzel – a 

tünetek elnyomása helyett – a szervezet valódi gyógyulását idézi elő. 
 

16.*  5 pont  

Sorolja fel azokat az eseteket, amikor a konzervatív medicina az 

ortomolekuláris medicinát használja! Írjon ötöt! 
 

˗ xerophtalmia kezelésénél A-vitamin adása 

˗ anaemia perniciosa kezelésénél B12-vitamin alkalmazása 

˗ osteoporosisnál és rachitisnél D-vitamin alkalmazása 

˗ légúti betegségek esetén N-acetil-cisztein alkalmazása 

˗ pajzsmirigybetegségnél jód adása 

˗ hyperlipidaemiánál nikotinsav alkalmazása 

˗ cukorbetegek kezelése inzulinnal 
 

(Helyes válaszonként 1-1 pont adható!) 
 

17.*  5 pont  

Ismertesse a Voll-féle elektroakupunktúrás vizsgálat diagnosztikus 

jelentőségét! Írjon ötöt! 
 

- segítségével meghatározható a kínai akupunktúrás pontok helye 

- felmérhető a pontok, meridiánok, funkciós körök és a hozzájuk reflexesen 

tartozó szervek, szövetek bioelektromos viselkedése, normálistól való 

eltérése 

- meghatározható a szervezet általános vegetatív tónusa 

- feltérképezhető a különböző szervek, szövetek és meridiánok regulációs 

képessége 

- felderíthetők a regulációs gócok, zavarómezők 

- felmérhető a gyógyszerek és az egyéb anyagok toxikus hatása 
 

(Helyes válaszonként 1-1 pont adható!)  
 

18.*  2 pont  

Írja le az alkati típusokba való besorolás központi gondolatát! 
 

A testről leolvasható külső jegyek (méret, arányok, testtartás, mozgékonyság, 

stb.) együtt járnak bizonyos belső tulajdonságokkal, pl. a vérmérséklettel, 

mentális jellegzetességekkel, betegségekre való hajlamokkal. 
 

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

    

„Korlátozott terjesztésű!” 

19.*  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!) 

 

20.  5 pont  

Párosítsa a Mayr-diagnosztika által meghatározott kifejezéseket a 

megfelelő rövidítésekkel! Írja a betűjelek mellé a helyes válasz sorszámát! 
 

A. lapockatávolság 

B. nagyhas-térfogat 

C. lordózismérték 

D. nyakhossz 

E. hastérfogat 

 

1. HL 

2. BM 

3. SA 

4. LO 

5. GBM 

 

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

(Helyes válaszonként 1-1 pont adható!) 

 

21.  4 pont  

Egészítse ki a komplex látásszűrésre vonatkozó táblázat hiányzó elemeit! 
 

Komplex látásszűrés elemei Vizsgált betegség/állapot 

glaukómaszűrés zöldhályog 

funduskamerás szűrés szemfenék meszesedés 

computeres dioptriaszűrés szemüveg, dioptria megállapítás 

látótérszűrés látóideghártya működése 
 

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

    

„Korlátozott terjesztésű!” 

 

22.*  5 pont  

Soroljon fel a hajhullás leggyakoribb okai közül ötöt! 
 

˗ ásványianyag-hiány 

˗ a máj működési zavara 

˗ a vese működési zavara 

˗ nehézfémterheltség 

˗ belső mérgezettség állapota 

˗ hormonális zavar 

˗ allergia 

˗ lelki ok 
 

(Helyes válaszonként 1-1 pont adható!) 
 

23.  5 pont  

Csoportosítsa az alábbi gyógynövényeket a vesekő távozását segítő 

kezelések szerint! Írja a helyes válasz betűjelét a megfelelő helyre! 
 

A. festőbuzér (Rubia tinctorum) 

B. aranyvesszőfű (Solidago sp.) 

C. tövises iglice (ononis spinosa) 

D. gyermekláncfű (taraxacum officinale) 

E. nyírfalevél (betula pendula) 

 

görcsoldó: …C.… 

vízhajtó: …B., D., E.… 

kőoldó: …A.… 
 

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

24.*  6 pont  

Soroljon fel hat olyan akut állapotot, amikor a természetgyógyásznak 

orvoshoz kell küldenie a beteget! 
 

˗ nagy, görcsös hasi fájdalom 

˗ akut, eddig nem ismert légzési nehezítettség 

˗ ájulás, eszméletvesztés után 

˗ akut kettős látás 

˗ baleset után, ha felmerül a belső sérülés, vagy törés gyanúja 

˗ ismert krónikus betegség hirtelen állapotromlása 

˗ végtagokba sugárzó háti-nyaki fájdalom 
 

(Helyes válaszonként 1-1 pont adható!)  
 


