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„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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Maximálisan adható  
 pontszám: 

 
1. Ismertesse, hogy a pulzus vizsgálatakor az egyes pulzus- 8 pont  
 helyek 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 1-1 pont adható!) 

 

 
2. Sorolja fel az Öt fázishoz rendelt színeket! 5 pont   
  

Fa: zöld / kék 
Tűz: piros 
Föld: sárga 
Fém: fehér 
Víz: fekete 

 
(Helyes válaszonként 1-1 pont adható!) 

 
3. Jellemezze a TŰZ fázist a megadott szempontok  8 pont  
 szerint! 
  

Klimatikus energiája: forróság, meleg 
Évszaka: nyár 
Napszaka: dél 
Yin szerve: szív, szívburok 
Yang szerve: vékonybél, hármas melegítő 
Testalkotói: vérerek 
Szag:  égett 
Folyamatok: növekedés 

 
 (Helyes válaszonként 1-1 pont adható!)  
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4. Jellemezze a FÉM fázist az alábbi szempontok szerint! 4 pont  
  
 Érzékszerve: orr 

Érzékszervi külkapcsolata: szaglás 
Érzelme: szomorúság, pesszimizmus 
Íze: csípős 

 
(Helyes válaszonként 1-1 pont adható!)  

 
 
 
5.* Ismertesse a Sz-7 pontot a megadott szempontok  7 pont  
 szerint! 
  

Helye: - a csuklóredő kisujj felöli oldalán a borsó csontnál 
 
Indikáció: Írjon ötöt /5/! 

- izgulás 
- szétesettség 
- szívdobogás érzés 
- hisztéria 
- mellkasi szorító fájdalom 
- emlékezetkiesés 

 
Masszázstechnika: Írjon egyet /1/! 

- megragadás 
- morzsoló- nyomás 

(Helyes válaszonként 1-1 pont adható!) 
 
 
 
6.* Írja le a Yijinjing és a Shaolin kínai masszázs iskolák 2 pont  
 jellemzőit! 
  

A Yijinjing iskola követői a külső erősítő gyakorlatokra, a Shaolin 
iskola követői pedig a belső koncentrációra helyezik a hangsúlyt 
a masszázs tanításában. 
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7. Jellemezze a kormányzó vezetéket az alábbi  6 pont  
 szempontok szerint! 
  

A vezeték lefutása: 
- a farkcsont és a végbélnyílás között kezdődik 
- hátul a gerinc középvonalán fut fölfelé 
- eléri a fejet, a fejtetőn, a homlokon és az orron folytatódik 
- belép a szájtornácba a felső ajkon és a felső fogíny határvonalában 

középen végződik 
 
Az energia áramlás iránya: …alulról - fölfelé… 
 
Pontjainak száma: …28 pontot tartalmaz… 
 

(Helyes válaszonként 1-1 pont adható!) 

 
8. Nevezze meg az alábbi ábrán látható meridiánokat, a  9 pont  
 kijelölt pontok betűjelét és számát!   
 A meridiánok nevét a vonalakhoz, a pontok betűjelét és    
 számát a megvastagított pontok mellé írja!   
  

 
 

(Helyes válaszonként a meridiánok és a pontok megnevezésére 1-1 pont adható!) 
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9. 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!) 

 
10. Párosítsa a felsorolt tüneteket a megjelölt szervek funk- 3 pont  

 ciózavaraival! Írja a tünetek mellé a pontozott vonalra 
a megfelelő szervek funkciózavarainak sorszámát! 

  

1. tüdő 
2. máj 
3. vese 
 

Szem-panaszok :          …2… 
Fül-panaszok:              …3… 
Bőrpanaszok:            …1… 
 

(Helyes válaszonként 1-1 pont adható!) 
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11.* Írja le, mely funkciókörre van károsító hatással a 9 pont  
 nedvesség, mint ártó tényező! 
 Soroljon fel a funkciózavar tünetei közül nyolcat /8/! 
  

Funkciókör: 
- megtámadja a lép funkcióit 
 

Tünetei: Írjon nyolcat /8/! 
- a test elnehezült 
- fásultság az izmokban 
- ízületi fájdalom 
- bőrkiütés, kelés 
- fulladásérzet 
- hasmenés 
- ödéma 
- kevés vizelet 
- sárgás-szürke arcszín 
 

(Helyes válaszonként 1-1 pont adható!) 
 

12.* Sorolja fel azokat az eseteket, amikor NEM alkalmazhat 7 pont  
 akupresszúrás kezelést! Írjon hetet /7/! 
  

- meleg fürdő után 0,5 óráig 
- nyílt seb esetén 
- gyulladásos, varas bőr esetén 
- étkezés után 0,5 óráig 
- erős hatóanyagtartalmú gyógyszer bevétele után 12 órán keresztül 
- a páciens erős felindultsága esetén 
- visszeres lábon 
- várandós nő esetén 
 

(Helyes válaszonként 1-1 pont adható!) 
 

13. Ismertesse röviden a fülgyertyázás lépéseit! 6 pont  
  
 1. A beteget az oldalára fektetjük az érintett fülével felfelé, párnát téve a feje 

alá. 
2. Gézlapon keresztül és alufóliás védelemben függőlegesen behelyezve a 

fülgyertyát a külső hallójáratába, meggyújtjuk a fülgyertya felső végét. 
3. A gyertyát a jelig égetjük, majd kivéve megnézzük a kapott lerakódásokat. 
 

(Helyes válaszonként 2-2 pont adható!) 
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14.* Sorolja fel, mely pontok masszírozásával kezeli a 4 pont  
 „Lép nem vezérli a Vért” kórképpel rendelkező  
 kliensét! Nevezzen meg négyet /4/! 
  

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

(Helyes válaszonként 1-1 pont adható!) 

 
 
15.* Ismertesse a T-7 pontot a megadott szempontok szerint! 10 pont  
  
 Helye: az úgynevezett „Tigrisátfogással” találjuk meg. Ekkor a mutatóujj 

rámutat a pontra, ami az orsócsont széle felett egy mélyedésben található. 
 
Indikáció: Írjon hatot /6/! 
- asztma 
- meghűlés 
- köhögés 
- csuklóízületi panaszok 
- csalánkiütés 
- „merev nyak” 
- nyakszirti, tarkótáji fájdalmak 
 
Masszázstechnika: 
- nyomkodás 
- csipkedés 
 

(Helyes válasz esetén a helyre: 2 pont; indikációra, masszázstechnikára: 1-1 pont adható!) 

 
 
16. Nevezze meg a szív és a tüdő háti shu pontját! 2 pont  
  
 A szív háti shu pontja: H-15 

 
A tüdő háti shu pontja: H-13 

(Helyes válaszonként 1-1 pont adható!) 
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17. Nevezze meg az ábrán látható meridiánt  5 pont  
 a megadott szempontok szerint!   
  

Meridián neve: Máj meridián 
Energiaáramlás iránya: alulról-felfelé 
Végpontja: M-14 
Eleme: Fa 
Energiamaximum ideje: 1-3 óra 

 

 
 

(Helyes válaszonként 1-1 pont adható!) 

 


