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 „Korlátozott terjesztésű!”  
 

    
„Korlátozott terjesztésű!” 

 

 
 
 

 
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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„Korlátozott terjesztésű!” 

 

Maximálisan adható 
                        pontszám: 
 
 

1. Írja le az alábbi fix tájékozódási pontok közötti távolsá- 3 pont  
 got a testfelszínen „relatív” kínai hüvelykben! 
  

1. A homlokon a hajhatár két szöglete: …9… hüvelyk 
2. A két mellbimbó közötti távolság férfiakon: …8… hüvelyk 
3. A szegycsont és a köldök közötti távolság: …8… hüvelyk 
 

(Helyes válaszonként 1-1 pont adható!) 
 
 
2.* Ismertesse az EH-20 pont tulajdonságait a megadott  10 pont  
 szempontok alapján! 
  

Helye: a nyakszirtcsont kidudorodása alatt a tarkón a fejbiccentő és a 
trapézizom közötti mélyedésben található 
 

Indikációi:  
Írjon hatot /6/! 
- fáradt szem 
- szédülés 
- megfázás 
- magas vérnyomás 
- nátha 
- süketség 
- fejfájás 
- féloldali bénulás 
 

Masszázstechnika:  
Írjon kettőt /2/!            
- a hüvelykujj begyével nyomkodás és morzsoló masszázs, amíg egy érzést    
  váltunk ki a homlok irányába 
- ütögetés 
- megragadás 

 

(Helyre: 2 pont; Indikációira, masszázstechnikára: 1-1 pont adható!) 
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„Korlátozott terjesztésű!” 

 

3. Írja le az alábbi ábrán látható meridiánok nevét,  9 pont  
 a kijelölt pontok betűjelét és számát! 

 

 
 

(Helyes válaszonként 1-1 pont adható!) 
 

4. Sorolja fel az Öt elemhez rendelt színeket! 5 pont    
  

Fa    - zöld, kék 
Tűz  - piros 
Föld - sárga 
Fém - fehér  
Víz  - fekete 
 

(Helyes válaszonként 1-1 pont adható!) 
 

5. Nevezze meg, mely pontok masszírozásával kezelné a 2 pont  
 „Túlzott Máj T űz” kórképpel rendelkező kliensét! 

 
- M-2 
- E-44 (szétszórja a Máj tüzét) 
 

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

 

6. Rendelje az alábbi szervek funkciózavaraihoz a felsorolt  6 pont  
 tüneteket! Írja a pontozott vonalra a megfelelő tüneteket! 
  

1. Szem-panaszok            
2. Fül-panaszok               
3. Csontritkulás              
4. Hajhullás                    
5. Köröm-elváltozás       
6. Repedezett ajkak        
7. Testszőrzet hullás      
8. Térd fájdalom            
9.  Nyelv hegye vörös     
10. Bőrpanaszok            
11. Derékfájdalom          
12. Vörös arcszín          
 
Szív funkció zavara:  ...9,12… 
Máj funkció zavara:  …1, 5… 
Vese funkció zavara:  …2, 3, 4, 8, 11… 
Tüdő funkció zavara:  …7, 10…. 
Lép funkció zavara:  …6… 
 
 
 
 

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

7.* Sorolja fel, mely pontok masszírozásával kezelné a  4 pont  
 „Szív nyugtalansága” (Szív Csi hiánya) kórképet! 

Nevezzen meg négyet /4/! 
  

- Szb 6       - Ves 7 
- Sz6          - Bef 6 
- Bef 12     - Gy 36 
 

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

 

8. Ismertesse az ábrán látható meridiánt a megadott   5 pont  
 szempontok szerint! 

 
Meridián neve: Húgyhólyag meridián 
Kezdőpontja: H-1 
Végpontja: H-67 
Eleme: Víz 
Energiamaximum ideje: 15-17 óra 
 
 

 
 

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

 

9.* Ismertesse, hogy a kínai orvoslás szerint, milyen  5pont       
 rendellenességek miatt alakulhat ki hasmenés! 

Írjon ötöt /5/! 
  

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

(Helyes válaszonként 1-1 pont adható!) 
 
 

10. Írja le a kijelölt pontok nevét és az akupresszúrás   4 pont  
 ponthoz a leginkább jellemző indikáció betűjelét! 

 
a.  tarkótáji nyakfájás      b. láz      c.  bőrbetegségek      d.  Erek vezére 
 
 

 
 

(Helyes válaszonként 0,5-0,5  pont adható!) 
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„Korlátozott terjesztésű!” 

 

11.* Soroljon fel hét /7/ olyan betegséget, amikor a moxa- 7 pont  
 kezelést részesítené előnyben! 

 
- Yin betegségek - alacsony vérnyomás 
- bénulások - krónikus betegségek 
- éjszakai ágybavizelés - 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 1-1 pont adható!) 

 
 

12. Ismertesse röviden a fülgyertyázás lépéseit! 6 pont  
  
 1. A beteget az oldalára fektetem az érintett fülével felfelé, 

    párnát téve a feje alá. 
2. Gézlapon keresztül és alufóliás védelemben függőlegesen 
    behelyezve a fülgyertyát a külső hallójáratába, meggyújt- 
    juk a fülgyertya felső végét. 
3. Jelig végigégetjük, majd kivéve megnézzük a kapott lerakó- 
    dásokat.  
 

(Helyes válaszonként 2-2 pont adható!) 
 
 

13.* Soroljon fel a kimozgatásra alkalmas technikák közül 4 pont  
 négyet /4/! 
  

- tolás  
- fogás    
- dörzsölés  
- ütögetés   
- csipkedés  
 

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

 

 

14. Sorolja fel, mely pontok masszírozásával kezelné a  3 pont       
 „Lép nem vezérli a Vért” kórképpel rendelkező  

kliensét! Nevezzen meg hármat /3/! 
  

- L-6 
- H-23 
- Bef-4 
- Bef-6 
- H-20 
 

(Helyes válaszonként 1-1 pont adható!) 
 

15.* 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. 
 

 

16. Írja az alább felsorolt szervek neve mellé a hozzá 5 pont    
 tartozó elemet! 
  

fül     - Víz 
orr     - Fém 
szem  - Fa 
száj    - Föld 
nyelv - Tűz 
 

(Helyes válaszonként 1-1 pont adható!) 
 

17. 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!) 
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„Korlátozott terjesztésű!” 

 

 

18. Ismertesse, hogy a pulzus vizsgálata esetén az egyes  4 pont  
 pulzushelyek mely szervek állapotáról adnak információkat! 

Egészítse ki a táblázatot! 
 
  Bal kéz Jobb kéz 
I. mutatóujj felületes vékonybél vastagbél 
 mély szív tüdő 
II. középsőujj felületes epe gyomor 
 mély máj lép 
III. gy űrűsujj felületes hólyag hármas melegítő 
 mély vese szívburok 
 

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

 
19. Írja le, mit jelentenek a kínai orvoslásban a következő 4 pont    
 tünetek! 
  

A beteg szomjas, hideg folyadékot kíván inni, és sokat iszik. 
…belső meleg modellek… 
 
A beteg nem szomjas vagy meleg folyadékot kíván. 
…hideg modellek… 
 
A beteg szomjas, de nem kíván inni vagy csak keveset iszik, esetleg  
azonnal kihányja a folyadékot. 
…víz/nedvesség gyűlik össze a belsőben (a folyadékok felfelé  
    áramlása károsodott)… 
 
A beteg csillapíthatatlan szomjúságot érez, bőséges vizelete van. 
…cukorbetegség… 
 

(Helyes válaszonként 1-1 pont adható!)  
 

20.* Sorolja fel azokat a környezeti hatásokat, amelyek  4 pont    
 túlsúlya a hagyományos kínai orvoslás szerint betegségek 

kialakulásához vezethet! 
Írjon négyet /4/! 

  

- szél                            - nedvesség 
- hideg                         - szárazság 
- forróság                    - tűz 

(Helyes válaszonként 1-1 pont adható!) 
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21.* Soroljon fel hat /6/ esetet, amikor NEM alkalmazhat  3 pont  
 akupresszúrás kezelést! 
  

- meleg fürdő után ½ óráig 
- nyílt seb esetén 
- gyulladásos, varas bőr 
- étkezés után ½ óráig 
- erősen felindult állapotban 
- visszeres lábakon 
- várandós nőknél 
 

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


