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T Á J É K O Z T A T Ó 
az értékelő tanár részére 

 
 

 
− A vizsgázó csak a kiosztott feladatlapon dolgozhat. 
 
− Tévedés esetén helyes megoldásnak csak a vizsgázó egyértelmű javítása 

fogadható el. 
 
− A dolgozatban előforduló esetleges hibákat, tévedéseket kérjük, feltűnően 

jelöljék! 
 
− A feladatlap egységes értékeléséhez használják fel a rendelkezésükre 

bocsátott megoldási javaslatot! 
 
− Kérjük, hogy minden feladat esetén a maximálisan adható pontszám melletti 

négyzetbe írja be az elért pontszámot a javítást végző tanár! 
 
− A megoldólaptól eltérő, de tartalmában azonos egyéb helyes megoldás is 

elfogadható a ponthatáron belül a csillaggal (*) jelölt kérdéseknél. 
 
− A feladatlap szerkesztésénél Dr. Fábián Pál – Dr. Magasi Péter Orvosi 

Helyesírási Szótár (Akadémia Kiadó, Országos Orvostudományi Információs 
Intézet és Könyvtár Budapest, 1992.) útmutatásait vettük figyelembe. 

 
− Maximálisan adható pontszám: 100 pont 
 
− Ponthatárok: 
    100 - 88 - jeles 
      87 - 75 - jó 
      74 - 62 - közepes 
      61 - 51 - elégséges 
      50 -   0 - elégtelen 
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Maximálisan adható 
                        pontszám: 

 
1. Csoportosítsa a környezeti hatásokat a megadott szem- 3 pont  
 pontok alapján! 
  

Yang:                                Yin: 
- szél                                - hideg 
- forróság                        - nedvesség 
- tűz 
- szárazság 

(Helyes válaszonként 0,5-0,5 pont adható!) 

 
2.* Írja le, mely esetekben alkalmazhatók a Xi-pontok  2 pont  
 (hasadék)! Írjon kettőt /2/! 
  

- vérzéscsillapítás  
- görcsoldás 
- fájdalomcsillapítás 
 

(Helyes válaszonként 1-1 pont adható!) 

 
3. Húzza alá a felsorolt pontok közül a Forráspontokat!  2 pont  
  

- L 10                     - Sz 7 
- Gy 42                   - Sz 9 
- Gy 36                   - M 3 
- 3M 4                    - M 8 
- 3M 3 

(Helyes válaszonként 0,5-0,5 pont adható!) 

 
4. Írja le, mire következtet az alábbi nyelv-  2 pont  
 elváltozások esetén! 
  

Vörös: 
- forróság, többlet vagy meleg állapot mutatója 
Sápadt: 
-hiány vagy hideg állapot, Yin vagy vérhiány 
 

 (Helyes válaszonként 1-1 pont adható!) 
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5. Ismertesse, hogy pulzusvizsgálat esetén az egyes pulzus- 4 pont  

 helyek mely szervek állapotáról adnak információkat! 
Egészítse ki a táblázatot! 

 
  Bal kéz Jobb kéz 
I. mutatóujj felületes vékonybél vastagbél 
 mély szív tüdő 
II. középső ujj felületes epe gyomor 
 mély máj lép 
III. gyűrűsujj felületes hólyag hármas melegítő 
 mély vese szívburok 
 

 
(Helyes válaszonként 0,5-0,5 pont adható!) 

 
 
6. Jellemezze a TŰZ elemet a megadott szempontok szerint! 6 pont  

  
 Érzékszerve: …nyelv… 

Testnedve: …izzadság… 
Érzékszervi külkapcsolata: …beszéd… 
Érzelme: …öröm, nevetés… 
Íze: …keserű… 
Színe: …piros… 
 

(Helyes válaszonként 1-1 pont adható!) 

 
 
7. Írja le, mely szerveink felelősek az alábbi  4 pont  
 feladatokért az Öt Elem Tana szerint! 

 
A vér tárolásáért:                                         …máj… 
A vér eloszlásának egyenletességéért:        …máj…   
A vér erekben tartásáért:                               ...lép… 
A véráramlás ritmusosságáért:                      ...szív… 
 

(Helyes válaszonként 1-1 pont adható!) 
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8.* Írja le, mi jellemzi a Yijinjing és a Shaolin kínai  2 pont  
 masszázs iskolákat! 
  

A Yijinjing iskola követői a külső erősítő gyakorlatokra, a Shaolin 
iskola követői pedig a belső koncentrációra helyezik a hangsúlyt 
a masszázs tanításában. 
 

 
 
9. Írja le a megadott kétórás időszakok mellé azoknak a  6 pont  
 vezetékeknek a nevét, amelyeknek az energiamaximumát  

jelölik!  
 
3-5 óra:   …T… 
5-7 óra:    ...Vab… 
7-9 óra:    …Gy… 
9-11 óra:   …L… 
11-13 óra:  ..Sz… 
13-15óra:  …Véb… 
15-17 óra:  …H… 
17-19 óra:  …V… 
19-21 óra:  …Szb… 
21-23 óra:  …HM… 
23-01 óra:  …E… 
01-03 óra:  …M… 
 

 (Helyes válaszonként 0,5-0,5 pont adható!) 

 
 
10.* Ismertesse, hogy a kínai orvoslás szerint milyen  4 pont  

 rendellenességek miatt alakulhat ki hasmenés! 
Írjon négyet /4/! 

  
- többlet miatt 
- hiány miatt 
- Gyomor-Lép Qi-hiány miatt 
- Lép-Vese yang miatt 
- nedves-meleg a vastagbélben 
- Máj-Lép diszharmónia miatt 
 

(Helyes válaszonként 1-1 pont adható!) 
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11. Írja le az alábbi szervek elülső vész (Mu) pontjait! 5 pont  

  
 Vab: …Gy-25… 

Tüdő: …T-1… 
Szív: …Bef-14… 
Szívburok: …Bef-17… 
Hármas melegítő: …Bef-5… 
 

(Helyes válaszonként 1-1 pont adható!) 

 
 
12. Nevezze meg az ábrán látható meridiánt a megadott 4 pont  
 szempontok szerint! 

 
Meridián neve: …Epehólyag meridián… 
Kezdőpontja: …Eh-1… 
Végpontja: …Eh-44… 
Eleme: …Fa… 

 
 

(Helyes válaszonként 1-1 pont adható!) 
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13. Írja le, mely szervek látják el az alábbi feladatokat! 5 pont  
  

Az Élet gyökere:  …vese… 
A Vér kormányzója:  …lép… 
Eloszlás ura:  …máj… 
Tárolja az Eszenciát:  …vese… 
Vezérli az átalakítást és a szállítást:  …lép… 
 

(Helyes válaszonként 1-1 pont adható!) 

 
 
 
14. Határozza meg az alábbi kézi meridiánok Fa-pontját! 3 pont  
 

 
 

(Helyes válaszonként 1-1 pont adható!) 
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15.* Soroljon fel tizenkét /12/ olyan betegséget, állapotot  6 pont  

 amikor a moxakezelést részesíti előnyben! 
 

- Yin betegségek - alacsony vérnyomás 
- bénulások - krónikus betegségek 
- éjszakai ágybevizelés - hideg betegségek 
- farfekvéses magzat megfordítása - álmatlanság 
- energiahiány - krónikus hasmenés 
- gyenge erőnléti állapot - haspuffadás 
- rossz emésztés - tompa hallás 
- felületes légzés - rossz látás 
- végbél-, méhelőreesés - szédülés  
- csepegő vizelet  - vizelet elakadása 

 
(Helyes válaszonként 0,5-0,5 pont adható!) 

 
 
 
16.* Nevezze meg az ábrán látható akupresszúrás pontot  5 pont  

 és az indikációi közül négyet /4/! 
  

 
 

Pont neve: …Vastagbél-4 (Vab-4)… 
Indikációi: 
- az arcon előforduló összes funkcionális megbetegedésre 
  jó (homlok- és arcüreggyulladás, szénanátha, kötőhártya- 
  gyulladás, fogfájás, fülfájás, fejfájás migrén, mandula- 
  gyulladás) 
- immunerősítő 
- vastagbélpanaszok (székrekedés, hasmenés) 
- általános fájdalomcsillapítás 
- bizonyos bőrpanaszok (csalánkiütés) esetében 
 

(Helyes válaszonként 1-1 pont adható!) 
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17.* Írja le, milyen módszerrel masszíroz, ha egy szerv- 4 pont  
 funkciót csillapít (energiát szétoszlat), vagy ha egy  

szervfunkciót erősít (energiát összegyűjt)! 
  

- A működés csillapítására: az energia vezetékbeli áramlásával 
  ellentétes irányban kell masszírozni. Az energiaáramlást úgy 
  lehet fékezni, ha az adott akupresszúrás ponton az óramutató 
 járásával ellentétesen köröző mozdulatokkal masszírozunk. 
 
- A működés erősítésére: az energia áramlásával azonos irányban 
  kell „tolni”, „segíteni” az energiát, „feloldani” az áramlást megaka- 
  dályozó blokkot. Erősíteni úgy lehet, ha az óramutató járása szerint   
  köröző mozdulatokkal, gyengédebb erőkifejtéssel masszírozunk. 
 

 (Helyes válaszonként 2-2 pont adható!) 

 
18. Ismertesse a kijelölt pontok nevét és írja az  5 pont  
 akupresszúrás ponthoz a leginkább jellemző indikáció  

betűjelét! 
 
a.: nehéz szülés  
b.: szembetegség 
c.: tarkótáji fejfájás  
d.: lumbágó   
 

 
 

(Helyes válasz esetén a pontok megnevezésére 1-1 pont, az indikációkra 0,5-0,5 pont adható!) 
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19.* Soroljon fel a kimozgatásra alkalmas technikák közül 4 pont  

 négyet /4/! 
  

- tolás 
- fogás 
- dörzsölés 
- ütögetés 
- csipkedés 
 

(Helyes válaszonként 1-1 pont adható!) 

 
20.* Soroljon fel hat /6/ esetet, amikor NEM alkalmazhat  3 pont  

 akupresszúrás kezelést! 
  

- meleg fürdő után 0,5 óráig 
- nyílt seb esetén 
- gyulladásos, varas bőr esetén 
- étkezés után 0,5 óráig 
- erős gyógyszer bevétele után 12 óráig 
- erősen felindult állapotban 
- visszeres lábakon 
- terhes nőknél 
 

(Helyes válaszonként 0,5-0,5 pont adható!) 

 
21. Írja le, mely Zhang és Fu szervekre lehet hatni a 5 pont  
 következő Hátsó-Shu pontok masszírozásával! 
  

H 13  - …Tüdő… 
H 14  - …Szívburok… 
H 15  - …Szív… 
H 18  - …Máj… 
H 20  - …Lép… 
 

(Helyes válaszonként 1-1 pont adható!) 
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22.* Sorolja fel, mely pontok masszírozásával kezelné a  4 pont  

 „Szív nyugtalansága” (Szív Qi hiánya) kórképet! 
Nevezzen meg négyet /4/! 

  
- Szb 6       - Ves 7 
- Sz 6         - Bef 6 
- Bef 12     - Gy 36 
 

(Helyes válaszonként 1-1 pont adható!) 

 
23. Ismertesse a Tüdő-funkció kínai felfogását a felsorolt 4 pont  

 szempontok alapján! 
  

A hozzá tartozó testösszetevő: …a bőr… 
Nyílása: …az orr… 
Társult érzelem: …melankólia, szomorúság… 
Eleme: …a Fém… 
 

(Helyes válaszonként 1-1 pont adható!) 

 
24. Rajzolja le a Yin és Yang szimbólumot! Írja le jellemzőit 6 pont  

 a rajz alapján! 
  

 
- ellentétes polaritású erők 
- egyensúlyban vannak 
- egymástól elválaszthatatlanok 
- egymást kiegészítők 
- egymást hozzák létre 
 

(A rajz megfelelő elkészítése 1 pont adható. Helyes válaszonként a jellemzőkre 1-1 pont adható!) 
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25. Húzza alá az alábbi felsorolásból a különleges  2 pont  

 csatornákat! 
 

 - Hármas Melegítő Csatorna 
- Yin Mozgató Csatorna (Yinqiao Mai) 
- Szívburok Csatorna 
- Körülvezető Csatorna ((Dai Mai) 
- Befogadó Csatorna (Ren Mai) 
- Fő Összekötő Csatorna (Luo Mai) 
- Íncsatorna 
- Kormányzó Csatorna (Du Mai) 

 
(Helyes válaszonként 0,5-0,5 pont adható!) 

 
 
 
 
 
 
 
 


