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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. Húzza alá azokat az eseteket, amelyekben moxaterápiát 4 pont  

 alkalmaz! 
  

˗ szívinfarktus 
˗ aranyér 
˗ mellgyulladás 
˗ napszúrás 
˗ féloldali bénulás 
˗ erőtlenség 
˗ éjszakai ágybavizelés 
˗ fogfájás 
 

(Csak a négy /4/ helyes válasz aláhúzása fogadható el! Több válasz esetén a megoldás érvénytelen!) 

 
 
2.* Nevezze meg az ábrán látható akupresszúrás pontot és  5 pont  

 alkalmazási indikációit! 
  

 
 
Pont neve: …Vastagbél-4 (Vab-4)… 
 
Indikációi: Írjon négyet /4/! 
˗ az arcon előforduló összes funkcionális megbetegedés: homlok- és 

arcüreggyulladás, szénanátha, kötőhártya-gyulladás, fogfájás, fülfájás, 
fejfájás, migrén, mandulagyulladás 

˗ immunerősítés 
˗ vastagbél-panaszok (székrekedés, hasmenés) 
˗ általános fájdalomcsillapítás 
˗ bizonyos bőrpanaszok (csalánkiütés) 
 

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

 
 
3.* Sorolja fel azokat a környezeti hatásokat, amelyek  5 pont  
 túlsúlya a hagyományos kínai orvoslás szerint betegségek  
 kialakulásához vezethet! Írjon ötöt /5/! 
  

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

 
 (Helyes válaszonként 1-1 pont adható!) 

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

 
 

(Helyes válaszonként 1-1 pont adható!) 
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5. Írja az alább felsorolt szervek neve mellé a hozzájuk 5 pont  
 tartozó elemeket! 
  

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

 
 (Helyes válaszonként 1-1 pont adható!) 

 
6. Ismertesse az ábrán látható meridiánt a megadott 7 pont  
 szempontok szerint! Jelölje az ábrán a kezdő- és    
 végpontot!   
  

Meridián neve: Szív meridián 
Kezdőpontja: Sz-1 
Végpontja: Sz-9 
Eleme: Tűz 
Energiamaximum ideje: 11-13 óra 

 

 
(Helyes válaszonként 1-1 pont adható!) 
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7. Jellemezze a FÉM fázist az alábbi szempontok szerint! 6 pont   
  
 Klimatikus energiája: szárazság 

Évszaka: ősz 
Égtája: nyugat 
Yin szerve: tüdő 
Yang szerve: vastagbél 
Testalkotói: bőr, szőrzet 

 
(Helyes válaszonként 1-1 pont adható!)  

 

8. Ismertesse az ábrán látható meridiánt a megadott  7 pont  
 szempontok szerint! Jelölje az ábrán a kezdő- és   
 végpontot!   
  

Meridián neve: Epehólyag meridián 
Kezdőpontja: Eh-1 
Végpontja: Eh-44 
Eleme: Fa 
Energiamaximum ideje: 23-01 óra 

 

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

 
9. Jellemezze a TŰZ fázist a megadott szempontok szerint! 6 pont  

  
 Érzékszerve: nyelv 

A szövetek táplálása: erek 
Érzékszervi külkapcsolata: beszéd 
Érzelme: öröm, nevetés 
Íze: keserű 
Színe: piros 

 
(Helyes válaszonként 1-1 pont adható!) 

 
10. Írja le a kijelölt pontok nevét és az akupresszúrás  8 pont  
 ponthoz a leginkább jellemző indikáció betűjelét!   
  

a. tarkótáji problémák b. láz c. bőrbetegségek d. erek vezére 
    

 
 

(Helyes válaszonként 1-1 pont adható!) 
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11. Húzza alá azokat az akupresszúrás pontokat, amelyeket 4 pont  

 a szoptatós kismamák tejelválasztásának fokozása 
 érdekében masszíroz! 
  

˗ gyomor-3 
˗ gyomor-18 
˗ gyomor-36 
˗ vastagbél-4 
˗ vastagbél-11 
˗ vékonybél-1 
˗ vékonybél-6 
˗ befogadó-6 
 

(Csak a négy /4/ helyes válasz aláhúzása fogadható el! Több válasz esetén a megoldás érvénytelen!)  

 
 
12.* Írja le a Yijinjing és a Shaolin kínai masszázs 2 pont  
 iskolák jellemzőit! 
  

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

 
 
13.* Sorolja fel azokat az eseteket, amikor NEM alkalmazhat 6 pont  

 akupresszúrás kezelést! Írjon hatot /6/! 
  

˗ meleg fürdő után 30 percig 
˗ nyílt seb esetén 
˗ gyulladásos, varas bőr esetén 
˗ étkezés után 30 percig 
˗ erős hatóanyagtartalmú gyógyszer bevétele után 12 órán keresztül 
˗ a páciens erős felindultsága esetén 
˗ visszeres lábon 
˗ várandósság esetén 
 

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

 
14. Ismertesse az ábrán látható meridiánt a megadott  7 pont  
 szempontok szerint! Jelölje az ábrán a kezdő- és   
 végpontot!   
  

Meridián neve: Szívburok meridián 
Kezdőpontja: Szb-1 
Végpontja: Szb-9 
Eleme: Tűz 
Energiamaximum ideje: 19-21 óra 

 

 
 

(Helyes válaszonként 1-1 pont adható!) 
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15. Jellemezze a VÍZ fázist az alábbi szempontok szerint! 6 pont   
  
 Érzékszerve: fül 

Bolygója: Merkúr 
Érzékszervi külkapcsolata: hallás 
Érzelme: félelem, rémület 
Íze: sós 
Színe: fekete 

 
 (Helyes válaszonként 1-1 pont adható!)  

 
16. Ismertesse az ábrán látható meridiánt a megadott  7 pont  
 szempontok szerint! Jelölje az ábrán a kezdő- és   
 végpontot!   
  

Meridián neve: Hármas melegítő 
Kezdőpontja: HM-1 
Végpontja: HM-23 
Eleme: Tűz 
Energiamaximum ideje: 21-23 óra 

 

 
 

(Helyes válaszonként 1-1 pont adható!) 
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17. Jellemezze a FÖLD fázist az alábbi szempontok szerint! 6 pont   
  
 Érzékszerve: szájüreg, ajkak 

Testnedve: nyák, anyatej 
Érzékszervi külkapcsolata: ízlelés 
Érzelme: aggódás, töprengés 
Íze: édes 
Színe: sárga/barna 

 
 (Helyes válaszonként 1-1 pont adható!)  

 
 
18. Párosítsa a felsorolt tüneteket/panaszokat a megjelölt  6 pont  

 szervek funkciózavaraival! Írja a tünetek mellé a  
 pontozott vonalra a megfelelő szervek sorszámát! 
  

Köröm-elváltozás: …2… 
Repedezett ajkak: …5… 
Testszőrzet hullás: …4… 
Térdfájdalom: …3… 
Derékfájdalom: …3… 
Vörös arcszín: …1… 

 
1. szív 
2. máj 
3. vese 
4. tüdő 
5. lép 
 

(Helyes válaszonként 1-1 pont adható!) 

 


