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

határidőig tetszőleges alkalommal módosítva. 

 

23.1.1a. A kültakaró és a vázrendszer sérülései 
 

23.1.1a.1. Melyek NEM tartoznak a bőr feladatai közé? 

 

Kültakarónk a bőr számos szereppel bír.  

 

a) Légzés.  

b) Baktériumok elleni védelem. 

c) Tápanyagfelvétel. 

d) A testhőmérséklet szabályozása. 

e) Kiválasztás, anyagcsere termékek eltávolítása. 

f) Mechanikai védelem. 

g) Hőszigetelés.  

h) Immunsejtek termelése. 

 

23.1.1a.2. Párosítsátok a bőr egyes rétegeit a megfelelő funkciójával! 1 pont 

 

 

 

Hőleadás, Hőszigetelés, Kiszáradás elleni védelem 

 

 

 

 

 

23.1.1a.3. A bőr melyik rétege tartalmazza a hajszálereket és az érzőidegeket? 

 

a) Hám 

b) Irha 

c) Bőralja 

 

23.1.1a.4. Az emberi bőr egy szövet. 

 

a) Igaz b) Hamis 

 

23.1.1a.5. Nyílt sérülés során seb keletkezik, ilyenkor a kültakaró folytonossága megszűnik. 

 

https://elsosegely.hu/cikk.277.serulesek_tipusai 

 

a) Igaz b) Hamis 

 

23.1.1a.6. Mely állítások HAMISAK? 

 

https://elsosegely.elsosegely.hu/egesi_serules 

 

a) A radioaktív sugárzás okozta égés, zárt sérülés. 

b) A hámréteg alatt kialakuló hematóma, nyílt seb. 

c) A mechanikai sebeket vérzés kíséri. 

d) Az elektromosság égési sérülést okozhat.  

e) A bőr irharétegében artériák is futhatnak. 

f) Minden csonttörés zárt sérülés. 
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23.1.1a.7. Mely állítások IGAZAK? 

 

https://elsosegely.elsosegely.hu/fagyas 

 

a) Az elsőfokú égés a hám és az irharéteget is érinti. 

b) Erős, nagyeret (artéria, véna) érintő vérzéskor általában a bőralja is megsérül. 

c) A sósav okozta savmarás csak a hámréteget érintheti. 

d) Áramütés esetén, akár a bőr alatti szövetek (pl.: izom) is szenvedhet égési sérülést. 

e) A másodfokú fagyást sápadt, sárgás, kékes lilás bőrszín kíséri. 

f) Az orr nyálkahártyájának vérzése zárt sérülésnek tekintendő. 

 

23.1.1a.8. Jelöljétek az emberi vázrendszerre IGAZ állításokat! 

 

a) Az embernek belső váza van. 

b) A csontokból és izmokból álló vázrendszerünk hely- és helyzetváltoztató mozgást is lehetővé tesz. 

c) Vázrendszerünk szilárd alkotóit, a csontokat, csak szervetlen anyagok építik fel. 

d) A végtagokat lapos csontok építik fel. 

 

23.1.1a.9. Mit jelöl a „B” betű? 

 

a) ín 

b) csont 

c) porc 

d) ízületi nedv 

e) ízületi tok 

f) izom 

 

23.1.1a.10. Mit jelöl az „A” betű? 

 

a) ín 

b) csont 

c) porc 

d) ízületi nedv 

e) ízületi tok 

f) izom 

 

23.1.1a.11. Milyen szövet alkotja a „D” betűvel jelölt alkotót? 

 

a) csont 

b) kollagén rostos porc 

c) üvegporc 

d) rugalmas rostos porc 

 

23.1.1a.12. Melyik képes jelentősebb megrövidülésre? 

 

a) A b) F 

 

23.1.1a.13. Az ízület melyik alkotója felelős a csontvégek közötti súrlódás csökkentéséért? 

 

a) A 

b) B 

c) C 

d) D 

e) E 

f)  F 
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23.1.1a.14. Ficam esetén az adott ízületet alkotó két csontvég rendellenesen rögzül. 

 

a) Igaz b) Hamis 

 

23.1.1a.15. Párosítsátok a betűket a megfelelő csont nevével! 

 

 

Alkar csontok, Felkarcsont, Kézközépcsontok, Kéztőcsontok, Kulcscsont, Lapocka, 

Orsócsont, Singcsont, Ujjpercek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23.1.2. Szituációk 
 
Sportsérülés 
 
23.1.2.1. Hogyan távolítható el a horzsolás melletti por- és salakszennyeződés? 
 
Futballozás közben egy társatok elesett. Térdén horzsolás látható, kb. egytenyérnyi felületen, míg csuklója fájdalmas, lilás, 
enyhén duzzadt. 
 
https://elsosegely.hu/cikk.127.gyenge_verzes 
 
https://elsosegely.hu/cikk.47.ficam_es_randulas 
 
https://elsosegely.hu/cikk.45.karserulesek_ellatasa 
 
a) csak fertőtlenítőszerrel 
b) bő vízzel lemosva 

c) száraz, de steril kötszerrel 
d) vízzel, körültekintően, mert a víz gátolja a véralvadást 

 
23.1.2.2. Melyik a LEGKEVÉSBÉ szükséges a horzsolás ellátásakor? 
 
a) steril sebfedés 
b) fájdalomcsillapítás 
c) fertőtlenítés 
d) sérült kikérdezése, hogy mi történt, vannak-e további sérülései  
 
23.1.2.3. Mi mondható el a csuklósérülésről? 
 
a) feltehetően törés 
b) biztosan történt ficam 

c) a leírtakból nem állapítható meg egyértelműen 
d) feltehetően csak zúzódás 

 
 
 

https://elsosegely.hu/cikk.127.gyenge_verzes
https://elsosegely.hu/cikk.47.ficam_es_randulas
https://elsosegely.hu/cikk.45.karserulesek_ellatasa
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23.1.2.4. Melyik állítás IGAZ? Mivel a csuklóízület területén DEFORMITÁS nem figyelhető meg… 
 
a) biztosan nem rándulás 
b) biztosan nem törés 

c) biztosan nem ficam 
d) biztosan nyílt törés 

 
23.1.2.5. Melyik állítás HAMIS? A csuklósérülés… 
 
a) ellátása történhet háromszögletű kendővel. 
b) rögzítést nem igényel. 

c) flexibilis végtagrögzítővel rögzíthető. 
d) szükség esetén egy normál kendővel is rögzíthető. 

 
23.1.2.6. Szükséges-e teljes betegvizsgálat? 
 
a) nem, elegendő a sérült alapos kikérdezése 
b) igen, minden esetben manuális betegvizsgálat 
indokolt 

c) igen, ha történt eszméletvesztés 
d) igen, ha a sérült határozatlan vagy egyéb fájdalmai 
vannak 

 
 
Égési sérülés 
 
23.1.2.7. Melyik a LEGKEVÉSBÉ fontos a helyszínbiztosítás során? 
 
Egy konyhai baleset során a sérült lábára kb. 1,5 liternyi, mintegy 80 Celsius-fokos, forró víz ömlött.  
 
https://elsosegely.hu/cikk.22.egesi_serulesek_ellatasa 
 
https://elsosegely.elsosegely.hu/eges_gyermekkorban 
 
a) gázégő elzárása 
b) porral oltó előkészítése 
c) padlózaton lévő hosszabbító áramtalanítása 
d) megakadályozni, hogy a jelenlévők a kiborult forró vízbe lépjenek  
 
23.1.2.8. Szükséges-e a nadrág eltávolítása? 
 
A sérült hosszúnadrágot viselt. 
 
a) nem 
b) lehetőség szerint igen 

c) csak abban az esetben, ha a sérült bőrébe égett 
d) csak a hűtést követően

 
 
23.1.2.9. Melyik sorban olvasható helyesen az ellátási sorrend? 
 
a) helyszínbiztosítás, kommunikáció, hideg vizes hűtés, fertőtlenítés, fedőkötés 
b) kommunikáció, hideg vizes hűtés, fertőtlenítés, fedőkötés 
c) helyszínbiztosítás, kommunikáció, fertőtlenítés, hideg vizes hűtés, fedőkötés 
d) helyszínbiztosítás, hideg vizes hűtés, kommunikáció, fertőtlenítés, fedőkötés 
 
23.1.2.10. Melyik a LEGKEVÉSBÉ fontos szempont a hideg vizes hűtés során? 
 
a) csak az érintett testfelületet hűtsük 
b) a hűtés során kísérjük figyelemmel a sérült állapotát 
c) a hűtést tiszta (csap)vízzel végezzük 
d) lehetőség szerint 15 Celsius-fokos vízzel végezzük 

https://elsosegely.hu/cikk.22.egesi_serulesek_ellatasa
https://elsosegely.elsosegely.hu/eges_gyermekkorban
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23.1.2.11. Mennyi ideig végezzük a hideg vizes hűtést? 
 
a) 20 percig 
b) minimum 15 percig 
c) maximum 20 percig 
d) körültekintő ideig, a beteg állapotát és a sérülés jellegét figyelembe véve 
 
23.1.2.12. Mi mondható el a sérülés kiterjedéséről? 
 
Piros, feszes bőr figyelhető meg a sérült combjának alsó felén, térdén, szinte a teljes lábszárán, annak hátsó részén, és 
lábfeje jelentős felületén. 
 
a) legalább 9% 
b) közel 18% 

c) kb. 9% 
d) kb. 18% 

 
23.1.2.13. Melyik állítás NEM igaz a sérülés súlyosságára? 
 
a) felülete alapján könnyű sérülés 
b) a leírtak alapján elsőfokú égésnek tekinthető 
c) a kültakaró hámrétege sérült 
d) a leírtak alapján az irharéteg feltehetően nem sérült 
 
23.1.2.14. Melyik állítás HAMIS? Szükséges az orvosi ellátás, mert a sérülés… 
 
a) ízület felett található. 
b) kiterjedése nagyobb, mint 5%. 

c) fertőtlenítést igényel. 
d) körkörös kiterjedésű. 

 
23.1.2.15. Melyik állítás HAMIS? Égési kötszer használata esetén… 
 
a) nem szükséges a fertőtlenítés. 
b) is indokolt lehet a folyadékpótlás. 

c) nem szükséges az orvosi ellátás. 
d) akár a teljes lábfelület beköthető. 

 

 
 
Erős vérzés 
 
23.1.2.16. Melyek tartozhatnak a helyszínbiztosítás lépései közé? 
 
Társatok üvegajtóba futott, karját maga elött tartva azon vágott sérülés keletkezett, melyből az élénkpiros vér lüktetve 
távozik. 
 
https://elsosegely.elsosegely.hu/eros_verzes 
 
https://elsosegely.elsosegely.hu/sokk 
 
https://elsosegely.hu/cikk.477.kotesek_sebfedes_sebellatas 
 

a) A földön lévő szilánkok összeseprése. 

b) Gumikesztyű felvétele. 

c) Az ajtó kitámasztása. 

d) A nézelődők biztonságos távolságban tartása. 

 

 

https://elsosegely.elsosegely.hu/eros_verzes
https://elsosegely.elsosegely.hu/sokk
https://elsosegely.hu/cikk.477.kotesek_sebfedes_sebellatas
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23.1.2.17. Mi lehet a mielőbbi vérzéscsillapítás leghatékonyabb módja? 

 

a) Szorítókötés alkalmazása. 

b) Nyomókötés készítése. 

c) Direkt nyomás gyakorlása. 

 

23.1.2.18. Mely állítások igazak a szorítókötésre/érszorításra? 

 

a) Lehetőség szerint erre kifejlesztett eszközzel 

készítsük. 

b) Kivitelezése gyakorlatot igényel. 

c) Semmilyen körülmények közt sem alkalmazható. 

d) Csak képzett, egészségügyi dolgozó alkalmazhatja.  

 

23.1.2.19. Mely állítások igazak a nyomókötésre? 

 

a) Kivitelezése gyakorlatot igényel. 

b) Megfelelő kötszerek szükségesek hozzá. 

c) Csak képzett, egészségügyi dolgozó alkalmazhatja.  

d) Alkalmazása során a fertőtlenítés mindig elhagyható. 

 

23.1.2.20. Mely állítások igazak a direkt nyomásra? 

 

a) Csak segélynyújtó alkalmazhatja, a sérült nem. 

b) Lehetőség szerint steril anyaggal végezzük. 

c) Ha nem áll rendelkezésre steril kötszer, bármilyen textíliával végezhetjük. 

d) Kivitelezésére szinte mindenki képes. 

 

23.1.2.21. A biztonság és a vérzéscsillapítást követően mely KÉT lépések a legfontosabb? 

 

a) Lehűlés elleni védelem. 

b) Nyomókötés készítése. 

c) További sérülések keresése. 

d) Pozicionálás. 

e) Mentőhívás 

 

23.1.2.22. Milyen tünetei lehetnek a vérveszteségnek? 

 

a) A bőr sápadt, nyirkos, verejtékes lesz. 

b) A bőr kipirul, meleg lesz. 

c) A sérült éhséget jelez. 

d) A bajbajutott szomjas. 

e) Bőre száraz. 

f) Szája, ajka száraz. 

 

23.1.2.23. Fényképezzétek le, a fenti tünetek megjelenésekor milyen fektetést alkalmaznátok! 1 p 

 

Csak a hibátlan kép ér pontot! 

Amennyiben kettő vagy több csapat azonos képet küld be, 0 pont adható. 
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23.1.2.24a. Fényképezzétek le, a felkar, artériás nyomópontjának helyes elnyomását! 

 

Csak a hibátlan kép ér pontot! 

3 pont 

Amennyiben kettő vagy több csapat azonos képet küld be, 0 pont adható. 

 

A felkar artériás nyomópontját 2-3 ujjal (mutató, középső, gyűrűs), a felkart hátulról átfogva végezzük. A segélynyújtó 

keze a sérült felkarjának bicepszére fekszik, a nyomópont a bicepsz és a tricepsz közötti „árokban” található. 

 

 

Laborbaleset 
 
23.1.2.25a. Mit tesztek az ELSŐ sérülttel? 
 
A kémia laborban baleset történt, a helyszínre hárman érkeztek, mint elsősegélynyújtók. A laborban öt személy 
tartózkodik. Az ELSŐ sérült kissé pánikban, de külsérelmi nyom nem látható rajta. 
 
https://elsosegely.elsosegely.hu/vegyszermaras 
 
https://elsosegely.hu/cikk.879.idegen_test_a_borben_ 
 
a) próbáljuk megnyugtatni, megkérdezzük mi történt 
b) semmit, hozzá se szólunk, előbb megnézzük a többi 
sérültet 

c) azonnal leültetjük és elkezdjük a betegvizsgálatot 
d) azonnal kiküldjük a helyiségből

 
 
23.1.2.26a. Elkezditek-e a kimentését? 
 
A MÁSODIK sérült a földön fekszik, felállni nem tud körülötte folyadék mindenhol, erős marási fájdalomra panaszkodik! 
 
a) nem, ez a tűzoltók dolga 
b) igen, ha kell belelépünk a vegyszerbe is a cipőnknek úgy sem árt 
c) igen, megpróbáljuk kihúzni onnan 
d) igen, megpróbálunk savkesztyűt szerezni, illetve letakarni a földön lévő vegyszert, hogy ne lépjünk bele 
 
23.1.2.27a. Melyik állítás HAMIS? 
 
A HARMADIK sérült arcát apró üvegszilánkok borítják, több mint tíz, alkarján hólyagok, mellkasán a köpeny nedves, 
kommunikál. 
 
a) a hólyagok másodfokú égésre utalnak 
b) a szilánkokat mivel kicsik, és sok van, óvatosan el lehet távolítani 
c) ki kell deríteni, hogy mitől nedves a köpeny és vannak-e további sérülései 
d) tőle is meg kell kérdezni, hogy mi történt 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://elsosegely.elsosegely.hu/vegyszermaras
https://elsosegely.hu/cikk.879.idegen_test_a_borben_
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23.1.2.28a. Melyik állítás HAMIS? 
 
A NEGYEDIK sérült irodai dolgozó, aki később ért a helyszínre, hozzáért a harmadik sérülthez, kezén marófájdalmat érez, 
nagyon megijedt, verejtékezik. 
 
a) tőle is megkérdezzük, hogy mi történhetett 
b) őt is szükséges nyugtatni 

c) a kezét szárazra kell törölni, majd vízzel semlegesíteni 
d) jobb, ha kiküldjük a helyiségből 

 
23.1.2.29a. Mit tennétek? 
 
Az ÖTÖDIK sérült az irodai dolgozó 6 év körüli gyereke, aki nagyon megijedt, sír. 
 
a) azonnal ki küldjük, jobb, ha nem látja, mi van itt 
b) rákiabálunk, hogy fejezze be a sírást 
c) elkezdünk vicceket mesélni neki 
d) ha lehetőség van rá, leguggolunk hozzá, úgy nyugtatjuk, ha megengedi, ölünkbe vesszük  
 
23.1.2.30a. Melyik tájékoztatás a LEGKEVÉSBÉ szükséges a mentőhíváskor? 
 
Egy vízzel telt üvegedény robbant fel, ennek szilánkjai fúródtak a HARMADIK sérült arcába. Ijedtében felborított egy 
sósavval telt tartályt, ami a földre borult, fellökve a MÁSODIK sérültet. 
 
a) közölni, hogy műszaki/vegyi mentésre is szükség lesz 
b) tájékoztatni őket, hogy több sérült van 
c) szólni, hogy hány segélynyújtó van a helyszínen 
d) felvázolni, hogy mi történt 
 
23.1.2.31a. Melyik NEM szükséges? 
 
Elvégeztétek valamennyi sérült betegvizsgálatát. Az ELSŐ sérült csak ideges, sérülése nincs. 
 
a) utasítjuk, hogy vegyen be nyugtatót 
b) javasoljuk, hogy üljön le egy biztonságos helyre és próbáljon megnyugodni 
c) megnyugtatjuk, hogy elkezdtük a betegellátást, nincs ok aggodalomra 
d) lehetőleg folyamatosan kommunikálunk vele, tájékozódunk aktuális állapotáról 
 
23.1.2.32a. Melyik NEM szükséges? 
 
A MÁSODIK sérültnek a tarkóján, hátán, lábain, kezein savmarás látható, bőrfelülete piros, közepes erősségű 
marófájdalmat érez. Már álló helyzetben van, további marás nem valószínűsíthető. 
 
a) gyenge lúggal semlegesíteni 
b) ruháit le kell venni 
c) el kell kezdeni a sav semlegesítését vízzel 
d) a semlegesítés után gondoskodni kell a fertőtlenítésről 
e) a sérült testfelület fedését el kell végezni 
f) további sérülések keresése indokolt  
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23.1.2.33a. Melyik NEM szükséges? 
 
A HARMADIK sérült mellkasán kb. 4% kiterjedésű első és kb. 2% kiterjedésű másodfokú égés látható. 
 
a) vizes hűtés 
b) ruha eltávolítása 
c) szükség esetén fájdalomcsillapítás 

d) folyadékpótlás 
e) fertőtlenítés 
f) nyomókötés 

 
23.1.2.34a. Kit tekintenétek a legsúlyosabb sérültnek fenti ismeretek alapján? 
 
A NEGYEDIK sérült kezét elkezdte vízzel öblíteni komoly fájdalma nincs, leült, kissé megnyugodott, verejtékezése csökkent. 
 
a) első sérültet 
b) második sérültet 

c) negyedik sérültet 
d) ötödik sérültet 

 
23.1.2.35a. Hogyan látnátok el a HARMADIK sérült arcsérülését? 
 
a) fertőtlenítés után egyenként rögzítenénk az üvegszilánkokat mull-lappal, tapasszal 
b) óvatosan kihúznánk a szilánkokat, fertőtlenítenénk és bekötnénk 
c) a fertőtlenítésen kívül mást nem tudunk tenni 
 
23.1.2.36a. Mi a teendő? 
 
A kisfiú is megnyugodott, de egy rossz lépés miatt elesett, közel a kiömlött sósavhoz. Édesapja, a NEGYEDIK sérült ezt 
látván ismét nagyon megijedt, erős verejtékezésbe kezdett, szív- és mellkas szorításra panaszkodik. 
 
a) próbáljuk megnyugtatni, ülve tartjuk 
b) vízzel itatjuk 

c) szóval tartjuk 
d) azonnal lefektetjük vízszintesen 

 
23.1.2.37a. Mi a további teendő a NEGYEDIK sérülttel? 
 
a) vízzel itatjuk 
b) tájékozódunk volt-e már ilyen, ruházatát meglazítjuk 

c) felkészülünk az újraélesztésre 
d) megvizsgáljuk, hogy mozgásra változik-e a fájdalom 

 
23.1.2.38a. Mit javasoltok neki? 
 
A NEGYEDIK sérült elmondása szerint volt már ilyen, gyógyszert is kapott rá, amely nála van. 
 
a) ne vegye be, mert mindjárt itt vannak a mentők 
b) vegye be, segítünk neki 

c) ne vegye be, mert nem biztos, hogy most segít 
d) vegye be, de csak a saját felelősségére 
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Magashegységi túra 

 

23.1.2.39a. Melyek tartoznak a legfontosabb teendők közé? 

 

Téli, magashegységi (kb. 1600 m tengerszint feletti magasságon) túrán, kb. mínusz 5 Celsius-fokos külső hőmérséklet 

mellett, egy hóban ülő túrázóra lesztek figyelmesek, aki segítséget kér. Elmondása szerint kézujjai fájnak, duzzadtak, a 

hidegtől fázik, teste remeg, tudata tiszta. 

 

https://elsosegely.elsosegely.hu/fagyas 

 

https://elsosegely.elsosegely.hu/hipotermia 

 

a) A fájó testrész mielőbbi felmelegítése. 

b) Állapotfelmérés, sérülések keresése, tudatállapot megállapítása 

c) A lehűlés veszélyének csökkentése.  

d) A sérült kar ruházatának eltávolítása. 

 

23.1.2.40a. Mely állítások IGAZAK? 

 

Mutató- és középső ujja duzzadt, színük sápadt, fehéres. Kisujján hólyagok figyelhetők meg.  

 

a) Segíthet az érintett testrész szív fölé emelése. 

b) Mutatóujja másodfokú fagyást szenvedett. 

c) Kisujja harmadfokú fagyási sérülést szenvedett. 

d) A lehűlés 2. fázisának a tüneteit mutatja. 

e) Kerülendő az alkohollal történő itatás. 

 

23.1.2.41a. A végtag felmelegítése… 

 

a) …fokozatosan történjen. 

b) …közvetlenül, melegítő tasakkal is végezhető. 

c) ...kerülendő. 

d) …történhet úgy, hogy száraz textíliába/ruhába 

tekerjük. 

 

23.1.2.42a. A test felmelegítése… 

 

a) …fokozatosan történjen. 

b) …során segíthet a meleg, alkoholmentes ital. 

c) …kapcsán, fontos a további hőveszteség megakadályozása pl.: izolációs fóliával. 

d) …forró zuhannyal a leghatékonyabb. 

 

23.1.2.43a. A sérült állapotának romlását megakadályozhatja… 

 

a) …a tenyérre, talpra helyezett melegítő tasak. 

b) …nedves ruházat szárazra cserélése. 

c) …ha óvjuk az erős széltől. 

d) …a test-test melegítés. 

 

23.1.2.44a. Indokolt-e a sérült kisujjának a fertőtlenítése? 

 

a) Igen 

b) Nem 

 

https://elsosegely.elsosegely.hu/fagyas
https://elsosegely.elsosegely.hu/hipotermia
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23.1.3. Kötések 
 

23.1.3.1. Fedőkötés 

 

Mutassátok be a fedőkötés készítésének lépéseit egyik társatok alkarján! 

 

https://elsosegely.hu/cikk.477.kotesek_sebfedes_sebellatas 

 

Készítsetek minimum 6 db fényképet! A fényképeken egyértelműen látszódjon mi történik! 

A képeket illesszétek be egy word dokumentumban, majd mentsétek el PDF-ben. PDF-ként töltsétek fel. 

A feltöltött PDF-en szerepeljen a csapat és a csapattagok neve. 

 

Amennyiben kettő vagy több csapat azonos képet küld be, 0 pont adható. 

 

A feladat 8 pontot ér, az értékelési szempontok előzetesen NEM kerülnek publikálásra. 

 

23.1.3.2. Nyomókötés 

 

Mutassátok be a nyomókötés készítésének lépéseit egyik társatok alkarján! 

 

Készítsetek minimum 6 db fényképet! A fényképeken egyértelműen látszódjon mi történik! 

A képeket illesszétek be egy word dokumentumban, majd mentsétek el PDF-ben. PDF-ként töltsétek fel. 

A feltöltött PDF-en szerepeljen a csapat és a csapattagok neve. 

 

Amennyiben kettő vagy több csapat azonos képet küld be, 0 pont adható. 

 

A feladat 8 pontot ér, az értékelési szempontok előzetesen NEM kerülnek publikálásra. 

 

 

23.1.3.3. Sapkakötés 

 

Mutassátok be a sapkakötés készítésének lépéseit egyik társatokon! 

 

Készítsetek minimum 7 db fényképet! A fényképeken egyértelműen látszódjon mi történik! 

A képeket illesszétek be egy word dokumentumban, majd mentsétek el PDF-ben. PDF-ként töltsétek fel. 

A feltöltött PDF-en szerepeljen a csapat és a csapattagok neve. 

 

Amennyiben kettő vagy több csapat azonos képet küld be, 0 pont adható. 

 

A feladat 8 pontot ér, az értékelési szempontok előzetesen NEM kerülnek publikálásra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://elsosegely.hu/cikk.477.kotesek_sebfedes_sebellatas
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23.1.3.4. Háromszögletű kendő használata 

 

Mutassátok be a háromszögletű kendő használatának lépéseit egyik társatokon!  

 

Társatok a sérült karján karórát visel, ez akár hajgumival is helyettesíthető. 

 

https://elsosegely.hu/cikk.45.karserulesek_ellatasa 

 

Készítsetek minimum 6 db fényképet! A fényképeken egyértelműen látszódjon mi történik! 

A képeket illesszétek be egy word dokumentumban, majd mentsétek el PDF-ben. PDF-ként töltsétek fel. 

A feltöltött PDF-en szerepeljen a csapat és a csapattagok neve. 

 

Amennyiben kettő vagy több csapat azonos képet küld be, 0 pont adható. 

 

A feladat 8 pontot ér, az értékelési szempontok előzetesen NEM kerülnek publikálásra. 

 

 

23.1.3.5a. Bőrbe fúródott idegentest 

 

Mutassátok be a bőrbe fúródott idegentest rögzítésének lépéseit egyik társatokon! 

 

Az idegentestet egy gyurmadarab vagy bármi egyéb szemléltetheti. 

 

Készítsetek minimum 6 db fényképet! A fényképeken egyértelműen látszódjon mi történik! 

A képeket illesszétek be egy word dokumentumban, majd mentsétek el PDF-ben. PDF-ként töltsétek fel. 

A feltöltött PDF-en szerepeljen a csapat és a csapattagok neve. 

 

Amennyiben kettő vagy több csapat azonos képet küld be, 0 pont adható. 

 

A feladat 8 pontot ér, az értékelési szempontok előzetesen NEM kerülnek publikálásra. 

 

 

https://elsosegely.hu/cikk.45.karserulesek_ellatasa

