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Elsősegélynyújtási ismeretek 5-6. osztályosoknak munkatankönyv 

 

Tanári segédlet – megoldások 

 

1.1. A hám, B irha, C bőralja 

1.2. Véd a kiszáradástól… A, Hőszigetelő C, Az izzadásban…B 

1.3. a.) vágás, vérzés b.) marási c.) égés 

1.4. gumikesztyű használata, nyílt láng eloltása, kiömlött maró anyag felitatása, áramtalanítás 

 

2.1. artéria, verőér, ütőér 

2.2. artéria ld. 2.1., verőér: visszér, gyűjtőér 

2.3. fertőtlenítés, a beteg megnyugtatása, (mentőhívás) 

2.4. 1-c, 2-d, 3-b, 4-a 

2.5. sápadtság, verejtékezés, émelygés, gyengeség érzés, ájulás közeli érzés 

2.6. vízszintesen hátán fekvő, lába kb. 45-60 fokban megemelve 

2.7. Sokkfektetés 

 

3.1. 2-4-1-3-5 

3.2. egyik pólyamenetet vízszintesen vezetjük, másikat arra merőlegesen, elől, majd hátul rögzítjük, 

végén a füleket és a szemöldököket szabaddá tesszük 

 

4.1. 1-c, 2-d, 3-b, 4-a 

4.2. pipa: folyadékkal…, fájdalomcsillapítást…, ruha eltávolítása…., min. 10 percig… 

4.3. ruhát, hűtést, nagyságától, tíz, jeget 

4.4. a-27%, b-27%, c-45% 

4.5. …jelentős a folyadékvesztés, …sokkos állapot 

4.6. arcot ért, ízületet ért, harmadfokú, gyermek, nemi szervet ért 

 

5.1. elem, akkumulátor / vízkőoldó / hypo 

 

6.2. Pipa: erős…, (nyílt seb), duzzanat, vérömleny, mozgáskiesés, deformitás 

6.4. RICE 

 

7.1. vérzés 

7.2. felxibilis rögzítő, kialakítjuk belőle a sérült testrész alakját, majd rugalmas pólyával rögzítjük 

7.3. Bizt-d, Nyug-e, Bor-c, Rög-b, Orv-a 

7.4. a-törés, b-nyílt törés, c-ficam, d-rándulás 

 

10.1. Ütés-teniszlabda, idegen test-porszem, szálka, üvegszilánk, vegyszer-hajsampon, szappanos víz, 

citromlé 

10.2. Szemet ért ütés  

10.3. pipa: a kontakl…, öblítsük bő…, mindenképp…, legszerencsésebb… 

10.4. lúggal öblíteni, további sérülést okozunk 

10.5. pipa: a napszemüveg…, barkácsolásnál…, vegyszerekkel…, a hosszan tartó…., a síelés… 
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11.1. gomba (étel), alkohol, szobanövény (növény), gyógyszer, gáz, kígyó, rágcsálóirtó, béka 

(nyílméreg) 

11.2. alkohol 

11.3. kíváncsiságból, elzárt, olvassuk, előbb, mentőhívás 

 

12.1. a-avarégetés, b-fűtőberendezés (gázkazán, kandalló, cserépkályha), c-sziesztakályha, d-

kipufogógáz 

12.2. tünet: fejfájás, hányinger, hányás, izomgörcs, émelygés 

12.3. pipa: évente…, használjunk…, évente… 

12.4. klórgáz-uszoda, heves köhögés; harci gázok-háborús területek, erős köhögés, szén-dioxid-boros 

pince, álmosság 

 

13.2. szélütés, stroke, agyvérzés, agyembólia 

13.3.C 

13.4. nem, mielőbb, féloldali, mosolyogjon, karját 

 

14.1. pipa: a fizikai…, segíthet…, biztassuk…, ismert… 

14.2. eszméletét vesztette vagy meghalt 

14.3. Ha van légzés…, Ha nincs légzése… 

14.4. Ha eszméletlen…, ha halott… 

 

15.1. pipa: ételmérgezés, hasat ért ütés, vakbélgyulladás, menstruáció, székrekedés, bélfertőzés 

15.2. Volt már ilyen máskor is? Mit ettél? Mikor volt székleted? Érte ütés a hasad? Van ismert 

betegséged? Menstruálsz?  

 

16.1. stabil oldalfektetés, nyaki gerinc védelmét biztosító fektetés 

16.3. sokk: kivérzés, ájulás; félülő: légúti panaszok (asztma), mellkasi szorítás 

16.6. fejvérzés, koponyatörés 

 

17.1. biztonság, kommunikáció, A-azonnali ellátás, B-betegvizsgálat 

17.3. A:  erős vérzés, égés, mozdulatlanság; B: kisebb vérzés, horzsolás, kisebb fájdalom 

17.4. erős vérzés, égés, mozdulatlanság 

17.5.  azonnali ellátás (életveszély) – mentőhívás, ellátás befejezése 

betegvizsgálat (látszólag nincs életveszély) – mentőhívás, elsősegély 

17.6. eszméletlen 

 

18.4. lapáthordágy, gerincágy, vákuum-matrac, nyakrögzítő 

 

I. Feladatsor 

1. hám, irha, bőralja 

2. a vér…, a vénás…, lehetőleg…, kivérzéses… 

3. a.)-2, b.)-4, c.)-1, d.)-3 

4. 1.)-b, 2.)c, 3.)-a 

5. 1.)-b, c, e, f,g 2.) d,e,g 3.) a,c,g 
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II. Feladatsor 

1. égésnél…, a rándulást…, minden…, az égési…, a ficam… 

3. vegyszermarás: biztonság, (kommunikáció), száraz rongy, vízzel öblítés, fertőtlenítés, fedőkötés, 

orvos/mentő, (teljes betegvizsgálat) – ld. 10.o. 

rándulás: biztonság, (kommunikáció), nyugalomba helyezés, borogatás, rögzítés, orvos/mentő, (teljes 

betegvizsgálat) 

4. nyugalomba, hideg vizes, jeges, pólyával, szív 

5. vízkőoldó, fehérítő, citromsav, akkumulátorsav, hypo 

6. marás, combcsont, sapkakötés 

sósav, klór, vágott 

 

III. Feladatsor 

1. 7, 12, bordák, ágyéki, összenőttek 

3. a nyílt…, a gázolt…, a hideg…, a végtagok… 

5. Teremtsünk…., fogjuk…, hívjunk…, óvjuk… 

6. végtagok zsibbadása, érzéketlensége, ügyetlensége, székelési és/vagy vizelési inger, széklet 

és/vagy vizelettartási probléma 

 

IV. Feladatsor 

1. alkohol, szén-monoxid, gyógyszer, kipufogógáz (szén-monoxid) 

2. klórgáz, szén-monoxid, gyógyszer, alkohol 

3. mechanikai: biztonság, megnyugtatás, mindkét szem bekötése, teljes betegvizsgálat, orvos/mentő 

maró anyag: biztonság, megnyugtatás, kontaktlencse eltávolítása, öblítés vízzel vagy szemöblítővel, 

mindkét szem bekötése, teljes betegvizsgálat, mentő/orvos 

idegen test: biztonság, megnyugtatás, mindkét szem bekötése, teljes betegvizsgálat, mentő/orvos 

4. kihűlés, gyógyszer, toxin, fejfájás 

köhögés, szemhéj, átszellőztetés, műszaki 

5. kiemeljük a tárolószekrényből, eltekerjük a kupakját, a sérült szeméhez illesztjük, összenyomjuk a 

flakont, a flakon teljes… 

6. fejfájás, hányinger, hányás, émelygés, izomgörcs, eszméletvesztés 

 

V. Feladatsor 

1. féloldali bénulás, féloldalas száj, az egyik felső végtag gyengesége, féloldalas mosoly, erős fejfájás, 

eszméletvesztés 

szorító mellkasi fájdalom, verejtékezés, légszomj (nehezen kap levegőt), halálfélelem, végtagba 

kisugárzó fájdalom 

2. ültessük…, beteg megnyugtatása, bíztassuk…, lazítsuk…, hívjunk… 

4. a szív…., az agyi…, anginás…, hasfájásnál…, a vérrög… 

5. fizikai vagy pszichés terhelés 

sokkfektetés 

etetés, hánytatás 

6. egészségtelen táplálkozás, mozgásszegény életmód, stressz, dohányzás, genetikai hajlam 
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VI. Feladatsor 

1. a.)-B-2, b.)-A-3, c.)-D-4, d.)-C-1 

2. E-5,7,9,10 F-7,9,10 G-6,8,11 

 


