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A feladatok megoldásához az alábbi irodalmak feltüntetett fejezeteit javasoljuk: 

 

Segíts! Elsősegélynyújtási ismeretek I.: 1., 2., 4., 5., 6., 7., 9. fejezet 

Segíts! Elsősegélynyújtási ismeretek II.: 1., 2., 3., 4., 5.  fejezet 

 

https://www.nkp.hu/tankonyv/termeszettudomany_5_nat2020/lecke_08_002 

 

https://elsosegely.elsosegely.hu/sulyos_serult_legutbiztositasa 

 

Abban az esetben, ha más információforrás (internet) is használható a feladatnál feltüntetésre kerül.  

 

Általános irodalom: https://elsosegely.hu/cikk.710.a 

 

A feladatsorok csak online formában fogadhatók el, minden egyes feladatot külön-külön is be tudtok 

küldeni, a beküldési határidőig tetszőleges alkalommal módosítva. 

 

 

22.2a.1. A vázrendszer sérülései 
 

22.2a.1.1. Melyek tartoznak a mozgás szervrendszerhez? (TÖBBSZÖRÖS VÁLASZTÁS) 

 

a) csontok 

b) bőr 

c) izmok 

d) nyelv 

 

22.2a.1.2. Hány csontja van egy embernek? (EGYSZERES VÁLASZTÁS) 

 

a) 186 +/-1-2 

b) 196 +/-1-2 

c) 206 +/-1-2 

d) 216 +/-1-2 

 

22.2a.1.3. Egészítsétek ki a mondatot a hiányzó kifejezéssel! (EGYSZERES VÁLASZTÁS) 

 

A(z)  …. szervezetünk vázát alkotják, a mozgásban passzív módon vesznek részt. 

 

a) izmok 

b) csontok 

c) inak 

d) porcok 

 

22.2a.1.4. Egészítsétek ki a mondatot a hiányzó kifejezéssel! (EGYSZERES VÁLASZTÁS) 

 

Szemben a(z) ……….-kal, amelyek aktívan részt vesznek a mozgás létrehozásában. 

 

a) izmok 

b) csontok 

c) inak 

d) porcok 

 

 

 

 

 

https://www.nkp.hu/tankonyv/termeszettudomany_5_nat2020/lecke_08_002
https://elsosegely.elsosegely.hu/sulyos_serult_legutbiztositasa
https://elsosegely.hu/cikk.710.a
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22.2a.1.5. Egészítsétek ki a mondatot a hiányzó kifejezéssel! (EGYSZERES VÁLASZTÁS) 

 

A(z) ….. az izmokat a csontokhoz rögzítik, míg a …….. a csontok találkozásánál jellemzők. 

 

a) inak, izom 

b) csontok, izom 

c) inak, porcok 

d) porcok, inak 

 

22.2a.1.6. Melyek ezek a sportok? (TÖBBSZÖRÖS VÁLASZTÁS) 

 

A csontváz és a vázizomzat egészséges fejlődéséhez azok a sportok a legkedvezőbbek, amelyek 

minden testrészt egyenletesen terhelnek. 

 

a) kerékpározás 

b) labdajátékok 

c) ülés 

d) túrázás 

e) súlyemelés 

 

22.2a.1.7. Fejezzétek be a mondatot! (EGYSZERES VÁLASZTÁS) 

 

A helytelen testtartás leggyakrabban…. okoz. 

 

a) fejfájást 

b) karfájást 

c) lábfájást 

d) gerincferdülést 

 

22.2a.1.8. Fejezzétek be a mondatot! (EGYSZERES VÁLASZTÁS) 

 

Az ízület…. 

a) a csontok mozgatható kapcsolódása. 

b) a csont és az izmok találkozási pontja. 

c) a csontok rögzülési pontja. 

d) az izmok csontokhoz történő tapadási pontja. 

 

22.2a.1.9. Jelöljétek az ízületeket! (TÖBBSZÖRÖS VÁLASZTÁS) 

 

a) csukló 

b) borda 

c) medence 

d) könyök 

e) bokacsont 

f) boka 

 

22.2a.1.10. Melyek az ízületi sérülések? (TÖBBSZÖRÖS VÁLASZTÁS) 

 

a) zárt törés 

b) nyílt törés 

c) ficam 

d) rándulás 

 

22.2a.1.11. Az alábbiak közül az egyik tünet INKÁBB a ficamra jellemző? Melyik az? (EGYSZERES 

VÁLASZTÁS) 

 

a) fájdalom 

b) vérömleny 

c) hematóma 

d) deformitás 
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22.2a.1.12. Jelöljétek az IGAZ állításokat! (TÖBBSZÖRÖS VÁLASZTÁS) 

 

a) Az A betűjel törésekor nem szükséges háromszögletű kendő használata. 

b) A B betűjel az orsócsontot jelöli. 

c) A C betűjel a singcsontot jelöli. 

d) A D betűjel tudományos neve alkarcsont. 

e) Az E betűjel a kéztőcsontokat jelöli. 

f) Az F betűjel törésekor nem szükséges háromszögletű kendő használata. 

g) A G betűjel a kézközépcsontokat jelöli. 

 

22.2a.1.13. Fényképezzétek le, a felső végtag rögzítését háromszögkendővel! 

 

3 pont 

Három értékelési szempont, melyek előzetesen nem kerülnek ismertetésre. 

 

fényképfeltöltés 

 

Amennyiben egynél több csapat azonos képeket tölt fel vagy a képek bizonyíthatóan az internetről 

származnak a feladat nem kerül értékelésre! 

 

22.2a.1.14. Jelöljétek az IGAZ állításokat! (TÖBBSZÖRÖS VÁLASZTÁS) 

 

A gerincet alkotó csigolyák üregében fut a gerincvelő, melynek sérülése súlyos, életveszélyes, akár 

halálos is lehet. 

a) Az A betűjelű szakasz 5 csigolyából épül fel. 

b) A B betűjelű szakaszhoz 12 pár borda csatlakozik. 

c) A C betűjelű szakasz 5 csigolyából épül fel. 

d) A D betűjelű szakasz csigolyái összenőttek. 

e) Az E betűjelű szakasz csigolyáinak száma mindig 5.  

 

 

 

 

22.2a.1.15. Mely baleseti mechanizmusok utalhatnak gerincsérülésre? (TÖBBSZÖRÖS VÁLASZTÁS) 

 

a) Egy méternél alacsonyabbról esett. 

b) Elgázolták. 

c) Kerékpárral elesett. 

d) Hátára/gerincére esett. 

e) Mély vízbe ugrott. 
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22.2a.1.16. Jelöljétek az IGAZ állításokat! (TÖBBSZÖRÖS VÁLASZTÁS) 

 

 

 
 

a) Az ábra az ún. ostorcsapás-sérülést szemlélteti.  

b) Ilyen sérülés CSAK autóbaleset esetén fordulhat elő. 

c) Általában könnyű sérülésként kezelendő. 

d) Ez leggyakrabban gépkocsi baleset során következik be. 

 

 

22.2a.2. Sportbalesetek 
 

Síbaleset 

 

22.2a.2.1. A síbotok keresztbe helyezésén kívül, milyen helyszínbiztosítási lehetőségek vannak? 

(TÖBBSZÖRÖS VÁLASZTÁS) 

 

Sípályán bukósisakot síelő nagy sebességgel elesett. Az esés következtében a fején hibásan rögzített 

sisak fejéről leesett, a meredek lejtőn, a közel 100 méteres tehetetlen csúszás közben feje jól 

láthatóan többször jelentős ütést szenvedett. A pálya alsó, lankás részén állt meg, a hátán fekszik. 

 

a) A sérültet azonnal lehúzzuk a pályáról. 

b) A bajbajutottat körül álljuk, tekintetünket a sípálya irányába fordítjuk és kezeinkkel vészjelet 

adunk le a síelők irányába. 

c) Akár jól láthatósági mellényt is felvehetünk. 

d) A veszélyzónát elkerítő terelőszalagot leszedjük és a sérült köré helyezzük. 

 

22.2a.2.2. A helyszínbiztosítást követő első lépések… (TÖBBSZÖRÖS VÁLASZTÁS) 

 

a) …vállainál megrázzuk, hangosan megszólítjuk. 

b) …fejét hátra hajtva megvizsgáljuk a légzését. 

c) …fejét és nyakát mielőbb rögzítjük. 

d) …felszólítjuk, hogy ne mozogjon. 
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22.2a.2.3. Fényképezzétek le azt a fizikai beavatkozást, amelyiket az előző feladatnál megjelöltetek! 

 

3 pont 

Három értékelési szempont, melyek előzetesen nem kerülnek ismertetésre. 

 

fényképfeltöltés 

 

 

Amennyiben egynél több csapat azonos képeket tölt fel vagy a képek bizonyíthatóan az internetről 

származnak a feladat nem kerül értékelésre! 

 

22.2a.2.4. Az általános állapotfelmérő kérdések során, mely sérülések/állapotok tüneteire érdemes 

mindenképp rákérdezni? (TÖBBSZÖRÖS VÁLASZTÁS) 

 

A sérült tudata zavart, kérdésekre lassan, alig érthetően válaszol. Jobb hallójáratából pár cseppnyi 

vér távozott.  

 

a) Általánosságban megkérdezni, hol érez fájdalmat. 

b) Célszerű az agyrázkódás tüneteire rákérdezni. 

c) Érdemes kideríteni a gerincsérülésre utaló tünetek meglétét. 

d) Mindenképp rá kell kérdezni, hogy fogyasztott-e alkoholt. 

 

22.2a.2.5. A tünetek alapján milyen sérülések valószínűsíthetők? (TÖBBSZÖRÖS VÁLASZTÁS) 

 

Az alig érthetően beszélő beteg erős fejfájásra, szédülésre panaszkodik, fájdalmat máshol nem érez. 

A szemrevételezés során sípcsontjánál vérzés látható, a ruházat részleges eltávolítását követően azon 

nyílt törés látható, ennek tapintásos vizsgálatakor a sérült fájdalomra nem panaszkodik.  

 

a) végtagtörés 

b) agyrázkódás 

c) gerincsérülés 

d) koponyaalapi törés 

 

22.2a.2.6. Fényképezzétek le, fertőtlenítést követően hogyan fednétek a kiálló csontvég okozta 

sebet! 

 

A sípcsont, a törés következtében tengelyében nem mozdult el. A fénykép során csontvég imitáció 

nem szükséges, de kivitelezhető gyurmával, só-liszt gyurmával, de akár egy rágógumival is. 

 

1 pont 

Egyetlen értékelési szempont, mely előzetesen nem kerül ismertetésre. 

 

fényképfeltöltés 

 

Amennyiben egynél több csapat azonos képeket tölt fel vagy a képek bizonyíthatóan az internetről 

származnak a feladat nem kerül értékelésre! 
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22.2a.2.7. Fényképezzétek le, a sebfedést követően hogyan rögzítenétek a kiálló csontvéget! 

 

1 pont 

Egyetlen értékelési szempont, mely előzetesen nem kerül ismertetésre. 

 

fényképfeltöltés 

 

Amennyiben egynél több csapat azonos képeket tölt fel vagy a képek bizonyíthatóan az internetről 

származnak a feladat nem kerül értékelésre! 

 

22.2a.2.8. Mutassátok be a légútbiztosítás lépéseit saját készítésű fénykép segítségével! 

 

9 pont 

 

A sérült az ellátás közben eszméletét veszti. A helyszínen több képzett segélynyújtó is van. 

 

A fényképeket illesszétek be egy wordbe, majd azt mentsétek el pdf formátumban. 

A pdf-ben szerepeljen a csapat neve! 

 

Magyarázó szöveg NEM szükséges, de elfogadható. 

 

Oldalszám terjedelem nincs megadva. 

A pdf-et töltsétek fel! 

 

Amennyiben egynél több csapat azonos képeket tölt fel vagy a képek bizonyíthatóan az internetről 

származnak a feladat nem kerül értékelésre! 

 

Az értékelés során 9 értékelési szempont van, azonban ezeket előzetesen nem tesszük közzé. 

 

 

22.2a.2.9. A sérült melyik oldala kerül alulra? 

 

szövegbeküldős 

1 pont 

 

Jégpálya 

 

22.2a.2.10. Melyek tartozhatnak a helyszínbiztosítás lépéseihez? (TÖBBSZÖRÖS VÁLASZTÁS) 

 

Egy korcsolyázó a jégen elcsúszik, az esés következtében fejét beüti, a jégen ül. 

 

a) A jégen ülő sérültet körbe álljuk. 

b) A sérült közelében jégkorongozó diákokat megkérjük, hogy ügyeljenek a sérültre. 

c) Minden segélynyújtó leveszi a korcsolyáját, zokniban, stabilan állják körül a sérültet. 

d) A sérültet azonnal felemeljük és levisszük a jégről. 
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22.2a.2.11. Melyik állítás HAMIS? (EGYSZERES VÁLASZTÁS) 

 

a) Kérdezzük ki a sérültet tüneteiről. 

b) Azonnal kísérjük le a pályáról. 

c) Indokolt lehet a tapintásos betegvizsgálat 

is. 

d) A lehűlés lehetőségére mielőbb gondolni 

kell. 

e) Szükségessé vállhat ruházatának 

meglazítása. 

 

22.2a.2.12. Melyik állítás IGAZ? (EGYSZERES VÁLASZTÁS) 

 

A sérült erő fejfájásra és hányingerre panaszkodik. 

 

a) Azonnal kísérjük le a pályáról. 

b) Ez súlyos sérülésre utal, további kérdéseket nem indokolt feltenni. 

c) Súlyos sérült, rögtön mentőt kell hívni. 

d) Indokolt a fej-nyak mielőbbi rögzítése. 

e) Nyugtassuk meg, tájékoztassuk, hogy járatosak vagyunk a segélynyújtásban. 

 

22.2a.2.13. A baleseti mechanizmus és a fenti tünetek alapján milyen további tünetekre 

számíthattok? (TÖBBSZÖRÖS VÁLASZTÁS) 

 

a) hányás 

b) emlékezetkiesés 

c) eszméletvesztés 

d) verejtékezés 

 

22.2a.2.14. Melyik további, aggasztó tünet? (EGYSZERES VÁLASZTÁS) 

 

Hányást követően erős csuklófájdalomra, szédülésre és homályos látásra panaszkodik. 

 

a) Kissé fázik. 

b) Nem emlékszik milyen nap és milyen napszak van. 

c) Kapar a torka. 

d) Szomjas. 

 

22.2a.2.15. Jelöljétek az IGAZ állítást! (EGYSZERES VÁLASZTÁS) 

 

Csuklója hüvelykujj felöli részén jól látható duzzanat alakult ki, mely érintésre fáj, tapintása kemény. 

 

a) Ez bizonyosan törés. 

b) Feltehetően ficam. 

c) A tünetek alapján rándulás. 

d) A sérülés ellátást igényel. 

 

22.2a.2.16. Melyik a legkevésbé fontos információ? A sérült elmondása szerint: (EGYSZERES 

VÁLASZTÁS) 

 

a) korábban is volt már sportsérülése. 

b) hányingere nem csökkent. 

c) fejfájása erősödött. 

d) végtagjait gyengének érzi. 

e) hidegrázása fokozódik. 
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22.2a.2.17. Mely ellátási lépések lehetnek indokoltak? (TÖBBSZÖRÖS VÁLASZTÁS) 

 

a) Lekísérni a jégről. 

b) Óvni a lehűléstől. 

c) Pozícionálni. 

d) Hűtőborogatást alkalmazni. 

e) Végtagját rögzíteni. 

 

22.2a.2.18. Fényképezzétek le, a fejfájáshoz kapcsolódó tünetek miatt, hogyan pozícionálnátok! 

 

3 pont 

Három értékelési szempont, melyek előzetesen nem kerülnek ismertetésre. 

 

fényképfeltöltés 

 

Amennyiben egynél több csapat azonos képeket tölt fel vagy a képek bizonyíthatóan az internetről 

származnak a feladat nem kerül értékelésre! 

 

22.2a.2.19. A csuklósérülés rögzítése során… (EGYSZERES VÁLASZTÁS) 

 

a) …a rögzítőkötést a csuklón kezdjük. b) …a rögzítőkötést az ujjakon kezdjük. 

 

22.2a.2.20. Indokolt-e a csuklósérülés hűtése? (EGYSZERES VÁLASZTÁS) 

 

a) Közvetetten igen. 

b) Nem. 

c) Hűtőtasakot a sérülés fölé helyezve. 

 

22.2a.2.21. Melyik állítások IGAZak? (TÖBBSZÖRÖS VÁLASZTÁS) 

 

a) Indokolt orvosi segítség. 

b) A ép felső végtagról indokolt a karkötő eltávolítása. 

c) Indokolt a tudatállapot változásának nyomon követése. 

d) A sérülések alapján félülő testhelyzet javasolt. 

e) A rögzítőkötés szükség esetén lazítható. 

 

 

22.2a.3. Eszméletlenség és légútbiztosítás 
 

22.2a.3a.1. Jelöljétek az IGAZ állításokat! (TÖBBSZÖRÖS VÁLASZTÁS) 

 

a) Az ájulás rövidebb ideig tart, mint az eszméletvesztés. 

b) Eszméletlen betegnél sokkfektetést kell alkalmazni. 

c) Elájulás előtt sápadtság, verejtékezés jelentkezhet. 

d) Az eszméletlen ingerekre nem reagál. 

e) Az ájult személy reflexei nem működnek. 

f) Az eszméletlen betegnek mielőbb légutat kell biztosítani. 
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22.2a.3.2. Jelöljétek az IGAZ állításokat! Az eszméletlen beteg… (TÖBBSZÖRÖS VÁLASZTÁS) 

 

a) …légzése megfelelő. 

b) …végtagjai sokszor rángatóznak. 

c) …mozdulatlan. 

d) …könnyen tud nyelni. 

e) …légútjai elzáródhatnak. 

f) …szinte mindig magához tér pár percen belül. 

g) …-et óvni kell a lehűléstől. 

h) …esetén ügyelni kell arra, hogy a nyála szabadon kifolyhasson. 

i) …magára hagyható, állapota nem romolhat tovább. 

j) …csak szabályos stabil oldalfektetéssel menthető meg. 

k) …légútbiztosítását követően légzését percenként ellenőrizni szükséges. 

l) …-et, légútbiztosítást követően percenként érdemes átfordítani a másik oldalára. 

 

22.2a.3.3. Stabil oldalfektetés  

 

Mutassátok be a stabil oldalfektetéslépéseit minimum 11 db, saját készítésű fénykép segítségével! 

A szakmai értékelés során NEM a nyomtatott irodalomban szereplő technikát kérjük, hanem a 

frissített, 2021-es javaslatot, amely az alábbi linken érhető el: 

 

https://elsosegely.elsosegely.hu/stabil_oldalfektetes 

 

A fényképeket illesszétek be egy wordbe, majd azt mentsétek el pdf formátumban. 

A pdf-ben szerepeljen a csapat neve! 

Magyarázó szöveg nem szükséges, de elfogadható. 

Oldalszám terjedelem nincs megadva. 

A pdf-et töltsétek fel! 

Amennyiben egynél több csapat azonos képeket tölt fel vagy a képek bizonyíthatóan az internetről 

származnak a feladat 

nem kerül értékelésre! 

Az értékelés során 11 értékelési szempont van, azonban ezeket előzetesen nem tesszük közzé. 

 

22.2a.3.4. Mi a hiba? (159) (TÖBBSZÖRÖS VÁLASZTÁS) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=eHNB2F4RFx8&list=PLa3kXW4zAiiF45HTPO8mo2NhbNRquLTvF

&index=5 

 

Egyszerűsített link: https://tinyurl.com/36f54wwp 

 

a) A sarkok összezárása elmarad. 

b) A segélynyújtóhoz közelebbi kéz 

pozicionálása hibás. 

c) A segélynyújtótól távolabbi kéz 

pozicionálása hibás. 

d) A segélynyújtótól távolabbi láb 

pozicionálása hibás. 

e) A segélynyújtóhoz közelebbi láb 

pozicionálása hibás. 

f) Az átfordítás hibás. 

g) A fej pozicionálása hibás. 

h) EGY sorrendi hiba látható. 

i) Egynél TÖBB sorrendi hiba látható. 

https://elsosegely.elsosegely.hu/stabil_oldalfektetes
https://www.youtube.com/watch?v=eHNB2F4RFx8&list=PLa3kXW4zAiiF45HTPO8mo2NhbNRquLTvF&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=eHNB2F4RFx8&list=PLa3kXW4zAiiF45HTPO8mo2NhbNRquLTvF&index=5
https://tinyurl.com/36f54wwp
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22.2a.3.5. Mi a hiba? (158) (TÖBBSZÖRÖS VÁLASZTÁS) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=AKyWgN4Agtw&list=PLa3kXW4zAiiF45HTPO8mo2NhbNRquLTv

F&index=6 

 

Egyszerűsített link: https://tinyurl.com/yc6s9kz5 

 

a) A sarkok összezárása elmarad. 

b) A segélynyújtóhoz közelebbi kéz pozicionálása hibás. 

c) A segélynyújtótól távolabbi kéz pozicionálása hibás. 

d) A segélynyújtótól távolabbi láb pozicionálása hibás.  

e) A segélynyújtóhoz közelebbi láb pozicionálása hibás. 

f) Az átfordítás hibás. 

g) A fej pozicionálása hibás. 

h) EGY sorrendi hiba látható. 

i) Egynél TÖBB sorrendi hiba látható. 

 

22.2a.3.6. Mi a hiba? (157) (TÖBBSZÖRÖS VÁLASZTÁS) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ZiPYpnpIyIs&list=PLa3kXW4zAiiF45HTPO8mo2NhbNRquLTvF&i

ndex=8 

 

Egyszerűsített link: https://tinyurl.com/349jtkt5 

 

a) A sarkok összezárása elmarad. 

b) A segélynyújtóhoz közelebbi kéz pozicionálása hibás. 

c) A segélynyújtótól távolabbi kéz pozicionálása hibás. 

d) A segélynyújtótól távolabbi láb pozicionálása hibás. 

e) A segélynyújtóhoz közelebbi láb pozicionálása hibás. 

f) Az átfordítás hibás. 

g) A fej pozicionálása hibás. 

h) EGY sorrendi hiba látható. 

i) Egynél TÖBB sorrendi hiba látható. 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=AKyWgN4Agtw&list=PLa3kXW4zAiiF45HTPO8mo2NhbNRquLTvF&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=AKyWgN4Agtw&list=PLa3kXW4zAiiF45HTPO8mo2NhbNRquLTvF&index=6
https://tinyurl.com/yc6s9kz5
https://www.youtube.com/watch?v=ZiPYpnpIyIs&list=PLa3kXW4zAiiF45HTPO8mo2NhbNRquLTvF&index=8
https://www.youtube.com/watch?v=ZiPYpnpIyIs&list=PLa3kXW4zAiiF45HTPO8mo2NhbNRquLTvF&index=8
https://tinyurl.com/349jtkt5

