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21.1.1. Az elsősegélynyújtás alapjai 
 
21.1.1.01. Ki végezhet elsősegélynyújtási tevékenységet? 
 
Többszörös választás. 
Amennyiben az online felületen, a megoldások előtt NÉGYZET szimbólum látható, mindig TÖBB 
megoldás jelölhető. 
 
a) Senki 
b) Bárki 
c) Laikus (egészségügyi végzettséggel nem rendelkező személy). 
d) Egészségügyi képzettséggel rendelkező személy. 
 
21.1.1.02. Melyek az elsősegélynyújtás szimbólumai? Többszörös választás. 
 
https://elsosegely.hu/cikk.701.a 
 
a) Konstantin-kereszt 
b) Láthatósági mellény 
c) Zöld alapon fehér kereszt 
d) Fehér H betű kék háttérrel 
 
21.1.1.03. Melyek a segélynyújtás gátló tényezői? Többszörös választás. 
 

https://elsosegely.hu/cikk.703.a 

 

a) Döntésképtelenség 
b) Félelem, hogy rosszul cselekszik 
c) Lelkiismeret 
d) Szakmai ismeretek hiánya 
 
21.1.1.04. Az első helyszíni felmérés során mire kell figyelni? Többszörös választás. 
 
https://elsosegely.hu/cikk.704.a 
 
a) Van-e szükség segélynyújtásra, ha igen, milyen mértékben? 
b) Szükség van-e szaksegítségre? 
c) A veszélyeztető tényezők megszüntethetőek-e? 
d) Tud-e valaki segíteni a jelenlévők közül? 
 
  

https://elsosegely.hu/cikk.701.a
https://elsosegely.hu/cikk.703.a
https://elsosegely.hu/cikk.704.a
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21.1.1.05. Milyen veszélyforrásra hívják fel a figyelmet az alábbi piktogramok?  
 
Párosítás 
Fogjátok meg az egér jobb billentyűjével a megoldási lehetőségeket, majd az egér mozgatásával 
helyezzétek a megfelelő betűjel mellé! 
 
https://www.elsosegely.hu/cikk.268.a_veszelyt_jelzo_piktogramok 
 

 
Környezetre ártalmas, Maró anyag, Tűzveszély 
 
21.1.1.06. Melyek lehetnek riasztó tünetek? Többszörös választás. 
 
https://elsosegely.hu/cikk.707.a 
 
a) Erős vérzés 
b) Tudatzavar 
c) Nagy fájdalom 
d) Légzésleállás 
e) Kisebb vágás 
f) Nehezített légzés 
 
21.1.1.07. Súlyos sérültnek kezelje a bajbajutottat: Többszörös választás. 
 
https://elsosegely.hu/cikk.707.a 
 
a) … magasból esés esetén. 
b) … ha bukósisakot viselt. 
c) … ha a nehéz tárgy esett rá. 
d) … ha megbotlott. 
e) … ha fejét nagyobb ütés érte. 
 
21.1.1.08. Hirtelen bekövetkező rosszullétnél mit NEM szükséges megkérdezni? Egyszeres választás. 
 
Egyszeres választás. 
Amennyiben az online felületen, a megoldások előtt KÖR szimbólum látható, mindig EGY megoldás 
jelölhető. 
 
https://elsosegely.hu/cikk.705.a 
 
a) Volt-e már korábban ilyen? 
b) Mikor evett utoljára? 
c) Szed-e valamilyen gyógyszert? 
d) Mikor született? 
 
 
 
 

https://www.elsosegely.hu/cikk.268.a_veszelyt_jelzo_piktogramok
https://elsosegely.hu/cikk.707.a
https://elsosegely.hu/cikk.707.a
https://elsosegely.hu/cikk.705.a
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21.1.1.09. A felsoroltak közül melyek kerülendők a reakciókészség vizsgálatkor? Többszörös választás. 
 
https://elsosegely.hu/cikk.706.a 
 
a) Arc pofozgatása 
b) Megszólítás 
c) Szemhéjra fújás 
d) Mellkas csipkedése 
 
21.1.1.10. Mi igaz a zavart tudatú bajbajutottra? Többszörös választás. 
 
https://elsosegely.hu/cikk.705.a 
 
a) Nehezített lehet vele a kommunikáció 
b) Kerülni szükséges a túlzott barátkozást 
c) Nem szükséges segíteni nekik 
d) Higgadtan érdemes velük beszélni 
 
21.1.1.11. Melyek igazak a helyes légzésvizsgálatra? Többszörös választás. 
 
https://elsosegely.hu/cikk.706.a 
 
a) 15 mp-ig végezzük 
b) Hármas érzékeléssel vizsgáljuk 
c) Legalább 2 mellkas emelkedést kell észlelni 
d) A fej hátra hajtásával kezdjük 
 
21.1.1.12. Mit szükséges mentőhíváskor elmondani a diszpécsernek? Többszörös választás. 
 
https://elsosegely.hu/cikk.708.a 
 
a) Aktuális hőmérséklet 
b) Bejelentő telefonszáma 
c) Sérültek száma 
d) Sérültek állapota 
e) Műszaki mentés szükségessége 
f) Sérültek családi állapota 
 
21.1.1.13. Mely esetekben biztosan indokolt a mentőhívás? Többszörös választás. 
 
a) Ha életveszély vagy annak gyanúja áll fenn. 
b) A sérülést nem kíséri jelentős fájdalom. 
c) Nehezen kap levegőt, fulladás érzése van. 
d) Amennyiben a jelentkező tünetek nem túl kellemetlenek. 
 
  

https://elsosegely.hu/cikk.706.a
https://elsosegely.hu/cikk.705.a
https://elsosegely.hu/cikk.706.a
https://elsosegely.hu/cikk.708.a


ORSZÁGOS ELSŐSEGÉLY-ISMERETI VERSENY 2021 – 1. forduló, 3-4. és 5-6. évfolyam  
Beküldési határidő: 2021.03.01. 23:59 
 

4 
 

21.1.1.14. Nevezzetek meg öt baleseti veszélyforrást a képen Láthatóak közül! 
 

 
 
 

21.1.2. A kültakaró sérülései 
 
21.1.2.01. Mi okozhat égési sérülést? Többszörös választás. 
 
https://elsosegely.elsosegely.hu/egesi_serules 
 
a) Súrlódás 
b) Forró gáz 
c) Forró gőz 
d) Forró folyadék 
e) Nyílt láng 
f) Áramütés 
 
21.1.2.02. Miért szükséges az égési sérülést fertőtleníteni? Többszörös választás. 
 
https://elsosegely.hu/cikk.457.baleset_serules_sebzes 
 
a) Mert zárt sérülés. 
b) Mert nyílt sérülés. 
c) Nem szükséges.  
d) Magas a fertőzésveszély.  
 
 
 

https://elsosegely.elsosegely.hu/egesi_serules
https://elsosegely.hu/cikk.457.baleset_serules_sebzes
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21.1.2.03. Mitől függ, hogy mennyi ideig kell hűteni az égési sérülést? Többszörös választás. 
 
https://www.elsosegely.hu/cikk.22.egesi_serulesek_ellatasa 
 
a) A sérülés helyétől. 
b) A sérült életkorától. 
c) A sérülés kiterjedésétől. 
d) Mindig 10-15 percig kell hűteni.  
 
21.1.2.04. Mikor nem szükséges hűteni az égési sérülést? Egyszeres választás. 
 
a) Ha negyedfokú a sérülés.  
b) Ha kis kiterjedésű.  
c) Ha hólyagok jelennek meg. 
d) Ha a sérült csak kisebb fájdalomra panaszkodik.  
 
21.1.2.05. Melyik állítás igaz? 
 
a) Ne alkalmazzon közvetlenül jeges hűtést. 
b) Semmiképpen ne forduljon orvoshoz. 
c) Alkalmazzon sebhintőport a seben. 
d) A hólyagokat a lehető leghamarabb szúrja ki. 
 
21.1.2.06. Melyek azok az esetek, amikor mindenképpen indokolt a mentőhívás? Többszörös 
választás. 
 
a) Légutat érint az égés. 
b) Elektromos áram okozta. 
c) Nemi szervet ért az égés. 
d) Csecsemő sérült. 
 
21.1.2.07. Mikor beszélünk erős vérzésről? Többszörös választás. 
 
https://elsosegely.elsosegely.hu/eros_verzes 
 
a) Ha a vér nagy mennyiségben távozik. 
b) Ha a vér spriccelve távozik. 
c) Ha a vér sötét vörös. 
d) Ha a vér folyamatosan távozik. 
 
21.1.2.08. Milyen kötést indokolt készíteni erős vérzés esetén? Egyszeres választás. 
 
a) Sapkakötést. 
b) Parittyakötést. 
c) Nyomókötést. 
d) Szelepkötést. 
 
  

https://www.elsosegely.hu/cikk.22.egesi_serulesek_ellatasa
https://elsosegely.elsosegely.hu/eros_verzes
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21.1.2.09. Mikor alkalmazzunk a direkt nyomást? Egyszeres választás. 
 
a) Gyenge vérzés esetén. 
b) Orrvérzésnél. 
c) Égési sérülés esetén. 
d) Erős vérzés esetén. 
 
21.1.2.10. Kivérzéses sokk esetén milyen tüneteket figyelhet meg a betegen? Többszörös választás. 
 
https://elsosegely.elsosegely.hu/sokk 
 
a) Kitágult pupillák. 
b) Sápadt arc. 
c) Álmosság. 
d) Ájulás. 
 
21.1.2.11. Hogyan pozícionálna egy jelentős vérvesztést szenvedett beteget? Egyszeres választás. 
 
https://elsosegely.elsosegely.hu/horzsolas_vagas 
 
a) Félülő testhelyzetet. 
b) Stabil oldalfektetést. 
c) 30 fokos fektetést. 
d) Sokkfektetést. 
 
21.1.2.12. Mely állítások igazak gyenge vérzés esetén? Többszörös választás. 
 
a) Fertőtlenítést követően fedje sterilen a sebet. 
b) A seb és  környéke tisztítható folyó csapvízzel. 
c) A víz lassítja a véralvadást. 
d) A seb nem tisztítható sebtisztító kendővel. 
 
21.1.2.13. Milyen sérülések esetén indokolt orvoshoz fordulni? Többszörös választás. 
 
a) A sebben rögzült idegentest van. 
b) Nem biztos abban, hogy védett tetanusz ellen. 
c) A sebzés állati harapástól származik. 
d) A seb duzzadt, váladékozik. 

  

https://elsosegely.elsosegely.hu/sokk
https://elsosegely.elsosegely.hu/horzsolas_vagas
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21.1.3. Szituációk 
 

21.1.3.01. Hogyan teremtenétek meg a biztonságot? Többszörös választás. 
 

Erős vérzés 

Társatok futás közben a folyosói üvegajtót próbálta meglökni, melynek üvege betört, BAL alkarján, 

ruházata alatt erős vérzés mellett, több kisebb vágási sérülés is látható, továbbá a JOBB alkarjában 

egy 2x2 cm-es üvegszilán fúródott és ott rögzült.  

 

https://elsosegely.elsosegely.hu/eros_verzes 

https://elsosegely.elsosegely.hu/kisebb_verzesek 

 

a) Felveszitek a gumikesztyűt. 

b) Kézzel felszeditek az üvegdarabokat. 

c) Nem szükséges a biztonság megteremtése, csak az erős vérzés ellátása. 

d) A szilánkoktól távolabb, biztonságos helyen leültetitek. 

 

21.1.3.02. Hogyan csillapítanátok az erős vérzést? Egyszeres választás. 

 

a) Szorítókötéssel. 

b) A sérült kar szív felé emelésével. 

c) Direkt nyomással. 

d) Fedőkötéssel. 

 

21.1.3.03. Szükséges-e, az erőst vérzés fedő ruházat eltávolítása? Egyszeres választás. 

 

a) Semmiképp sem, azon keresztül végezzük a direkt nyomást. 

b) Igen, akár ollóval is levágható. 

c) Nem, ez kifejezetten kerülendő. 

d) Igen, ezzel célszerű a szorítást elvégezni. 

 

21.1.3.04. Szükséges-e az erősen vérző seb fertőtlenítése? Egyszeres választás. 

 

a) Igen, minden esetben. 

b) Nem, mert úgy is kórházba szállítják. 

c) Igen, ha a vérzés intenzitása lehetővé teszi. 

d) Nem, erre soha sincs idő. 

 

21.1.3.05. Melyik kötést alkalmaznátok erős vérzés esetén? Egyszeres választás. 

 

a) nyomó 

b) szorító 

c) fedő 

d) parittya 

 

  

https://elsosegely.elsosegely.hu/eros_verzes
https://elsosegely.elsosegely.hu/kisebb_verzesek
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21.1.3.06. Hogyan tisztítható a kisebb vágott sebek környéke? Többszörös választás. 

 

a) Folyó vízzel. 

b) Bőrfertőtlenítő kendővel. 

c) Szappanos vízzel. 

d) Folyékony sebfertőtlenítőszerrel. 

 

21.1.3.07. Szükséges-e a kisebb vágásokat fertőtleníteni? Egyszeres választás. 

 

a) Nem, mert elég kicsik.  

b) Igen, de csak, ha 3-nál több vágása van. 

c) Nem, mert csak az erős vérzéssel kell foglalkozni.  

d) Igen, lehetőség szerint minden nyílt sérülést fertőtleníteni kell.  

 

21.1.3.08. Melyik állítás HAMIS? Egyszeres választás. 

 

a) További sérülések keresése szükségtelen. 

b) Szükséges lehet a sokkfektetés. 

c) Fontos a kivérzéses sokk tüneteinek keresése. 

d) Indokolt lehet a lehűlés elleni védelem. 

 

21.1.3.09. Hány db kötésrögzítő használata indokolt az idegentest rögzítéséhez? Egyszeres választás. 

 

https://elsosegely.hu/cikk.879.idegen_test_a_borben_ 

 

a) 1 

b) 2 

c) 3 

d) 4 

 

21.1.3.10. Mely tünetek utalhatnak kivérzéses sokkra? Többszörös választás. 

 

https://elsosegely.elsosegely.hu/sokk 

 

a) gyengeség 

b) fáradtág 

c) hányinger 

d) izgalom 

e) sápadt arc 

f) zavartság 

 

21.1.3.11. Mely kérdések segíthetnek a kivérzéses sokk felismerésében? Többszörös választás. 

 

a) Szomjas vagy? 

b) Száraz a nyelved? 

c) Szédülsz? 

d) Kettőslátásod van? 

 

https://elsosegely.hu/cikk.879.idegen_test_a_borben_
https://elsosegely.elsosegely.hu/sokk
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21.1.3.12. Hogyan pozícionáljátok a sérültet, ha szédülésre panaszkodik? Egyszeres választás. 

 

a) Stabil oldalfektetés. 

b) Sokkfektetés. 

c) Ahogy a sérült számára kényelmes. 

d) Félülő testhelyzet. 

 

21.1.3.13. Melyik állítások IGAZak? Többszörös választás. 

Erős vérzés esetén... 

 

a) ... a jól rögzülő, átvérzett kötést nem vesszük le, csak rárakunk egy újabbat. 

b) ... mindig szükséges a mentőhívás. 

c) ... a 3. lépés, hogy megkeressük az artériás nyomópontot. 

d) ... szorítsuk el a sérült végtagot. 

 

 

Égési sérülés 

21.1.3.14. Hányadfokú égési sérülést szenvedett? Egyszeres választás. 

 

Egyikőtök testvére magára borította a forró teát, amely a pulóvere által nem takart alkarjának 

középső harmadára ömlött. Csuklója és könyöke közt kb. kéttenyérnyi bőrpír és néhány apró hólyag 

látható. 

 

https://elsosegely.elsosegely.hu/egesi_serules 

 

a) Elsőfokú. 

b) Másodfokú. 

c) Harmadfokú. 

d) Negyedfokú.  

 

21.1.3.15. Szükséges-e a ruházat eltávolítása? Egyszeres választás. 

 

a) Igen, mert ezzel a sebellátást megkönnyítjük. 

b) Nem, ha ruházat nem fedi és a hűtést nem befolyásolja. 

c) Minden esetben el kell távolítani. 

d) Égés esetén soha nem indokolt. 

 

21.1.3.16. Körülbelül hány százalék kiterjedésű az égési sérülés? Egyszeres választás. 

 

a) 18% 

b) 8% 

c) 4% 

d) 2% 

 

  

https://elsosegely.elsosegely.hu/egesi_serules
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21.1.3.17. Az azonnali hideg vizes hűtés(t)... Többszörös választás. 

 

a) ... enyhíti a fájdalmat. 

b) ... pontosan 15 percig végezzük. 

c) ... nem csökkenti a kiterjedést. 

d) ... csökkenti a fertőzésveszélyt. 

e) …csökkenti a duzzadást. 

 

21.1.3.18. Indokolt-e a sérült karjának ujjain lévő gyűrűk eltávolítása? Egyszeres választás. 

 

a) Igen. 

b) Nem. 

 

21.1.3.19. Melyik állítás HAMIS? Egyszeres választás. 

 

a) Égési kötszer használatakor is figyelni kell a túlhűtésre. 

b) A jéggel való hűtés kerülendő. 

c) Égési zselék használata kerülendő.  

d) 10-15 percig szükséges hűteni a 2% kiterjedésű harmadfokú égési sérülést. 

d) A 2% kiterjedésű harmadfokú égést legalább 15 percig indokolt hűteni.  

 

21.1.3.20. A seb hűtésének ideje függ... Többszörös választás. 

 

a) ... a sérülés kiterjedésétől. 

b) ... az égési sérülés mélységétől. 

c) ... a testtájéktól. 

d) ... életkortól. 

 

21.1.3.21. Melyik állítás IGAZ? Egyszeres választás. 

 

a) A hólyagok kilyukaszthatók. 

b) Mivel ízületet is érint az égési, indokolt az orvosi ellátás. 

c) Gyógyszeres fájdalomcsillapítás semmiképp sem alkalmazható. 

d) Az égést követően sokkos állapot is kialakulhat. 
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Sportsérülés 

 

21.1.3.22. Milyen sérülés lehetséges az alábbiak közül? Többszörös választás. 

 

Testnevelés órán egyik osztálytársatok megbotlott. Bokája fáj, azon KISEBB duzzanat látható. 

Mozgatásra a fájdalom erősödik. 

 

http://elsosegely.hu/cikk.47.ficam_es_randulas 

 

a) Zúzódás 

b) Ficam 

c) Törés 

d) Rándulás 

 

21.1.3.23. Mi az ELLÁTÁS első lépése? Egyszeres választás. 

 

a) Hűtés. 

b) Sérült végtag nyugalomba helyezése. 

c) Megpróbáljuk lábra állítani, hogy megnézzük milyen erős a fájdalma. 

d) Mindig a biztonság az első. 

 

21.1.3.24. Melyik állítás IGAZ? Egyszeres választás. 

 

a) Ficam esetén megpróbáljuk az eredeti pozícióba visszailleszteni. 

b) Érdemes rugalmas pólyával rögzíteni a sérülést, amennyiben rándulásra vagy ficamra gyanakszunk. 

c) Ha nincs más szilárd felülethez is lehet rögzíteni a sérült végtagot. 

d) Minden esetben szükséges a mentőhívás, rándulás vagy ficam gyanúja esetén. 

 

21.1.3.25. Szükséges-e a betegvizsgálat? Egyszeres választás. 

 

a) Igen, hiszen az minden sérülés esetén fontos. 

b) Nem, mert testnevelés órán történt a baleset. 

c) Igen, de csak a tanár végezheti el. 

d) Nem, mert tudjuk, hogy a bokája sérült. 

 

21.1.3.26. Szükséges-e a végtag kötözése? Egyszeres választás. 

 

a) Nem, mert biztos, hogy nem tört el. 

b) Igen, mull-pólyával. 

c) Igen, rugalmas pólyával. 

d) Nem, csak ha van háromszögkendő. 

 

21.1.3.27. Milyen esetben szükséges a mentőhívás? Többszörös választás. 

 

a) Ha zsibbadás, merevség jelentkezik. 

b) Ha a sérült végtagon véraláfutás jelentkezik. 

c) Ha a sérült terület hűvös.  

d) Ha az ízület rendellenesen rögzült. 
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