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1. A sejtekben található lizoszóma fő feladata:    1 pont/… 

 A sejtek méregtelenítését biztosítja  

 A sejtek osztódását biztosítja  

 A sejtek légzését biztosítja 

2. Melyik nem vízmentes rendszer?     1pont/… 

  Porpúder 

  Kozmetikai emulzió 

 Masszázsolaj 

 3.  Négyféle asszociáció.  

      Döntse el az alábbi állításokról, hogy melyik anyagra igazak! 

     „A”-ha a vízre, „B”-vel ha a hidrogén-peroxidra, „C”-vel ha mindkettőre, 

     „D”-vel ha egyikre sem vonatkozik az állítás:   5 pont/… 

A. H2O 

B. H2O2 

C. Mindkettő 

D. Egyik sem 

Jól oldja a zsírokat, olajakat:   

Könnyen bomló oxidálószer:     

Amfoter vegyület:    

Nagy a fajhője és párolgáshője:   

Hidrogén kötés található a molekuláiban:   

4.  Írja a megfelelő állítások betűjelét ahhoz a szervrendszerhez, amelyikre 

vonatkozik!  /mindegyikhez 2/      10 pont/… 

A. Nephron     F. Varix 

B. Tripsin     G. Prurigo 

C. Alveolus     H. Ödéma 

D. Kapillaris     I. PCOS 

E. Ovarium     J. Asthma bronchiale 

 Keringés szervrendszere:  

 Emésztőrendszer:  

 Kiválasztó rendszer:  

 Légzőrendszer:  

 Szaporodás szervrendszere:  
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5. Hogy nevezik a fokozott verejtékezést?    1 pont/... 

  Couperosa 

  Hyperhidrosis 

  Hirsutismus 

 

6.  Melyik kijelentés hamis a szemöldök optimális formára történő igazításával 

kapcsolatosan?            1 pont/... 

 A szőrszálakat a növekedési iránnyal ellentétesen kell eltávolítani 

  A szőrszálakat gyorsan kell eltávolítani 

  A szőrszálak eltávolítása a szőrnövés irányának megfelelően történik 

 

 

 

7. Csoportosítsa a rendellenességeket kezelhetőség szerint! 

  Írja az egyes rendellenességek számát a táblázat megfelelő részébe! 8 pont/… 

 Pigment 

rendellenesség 

Elszarusodási zavar Keringési 

rendellenesség 

Kozmetikus által 

kezelhető 

   

Kozmetikus által 

nem kezelhető 

   

1. Rosacea teleangiectatica 

2. Karotinemia 

3. Hyperkeratosis 

4. Erythema 

5. Ephelis juvenilis 

6. Psoriasis 

7. Pernio 

8. Vitiligo 
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8. Az ápoló maszkokat...              1 pont/... 

 Alapvetően naponta kell alkalmazni 

 Szükség esetén heti egy-két alkalommal kell alkalmazni 

 Heti 4-6 alkalommal kell alkalmazni 

 

 

9. Milyen funkciója van a DNS-nek (DNA-nak)?   1 pont/... 

 Véd a fertőzésektől 

 A tápanyagok oxigénnel való égését segíti elő 

 Az öröklött információk hordozója 

 

 

10. A bazális rétegben a melanocyták a nyúlványaikon keresztül juttatják be a 

bazális   sejtekbe a melanint. Ezek milyen sejtek?     

       1 pont/... 

  Ötszögű sejtek  

  Hatszögű sejtek  

  Hétszögű sejtek 

 

 

 

11. Mely vegyülettípusba tartoznak a hormonok?     2 pont/... 

 Szteroidok 

 Proteinek 

 Észterek        

 

 

 

12. Hogyan nevezik még a főverőeret?      1 pont/... 

 Artéria 

 Aorta 

 Axon 
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  13. Hatféle asszociáció. Írja a meghatározások betűjelét a megfelelő helyre! 

A. Faggyúmirigy       10 pont/… 

B. Nagy verejtékmirigy 

C. Kis verejtékmirigy 

D. Mindhárom 

E.  B és C 

F  Egyik sem 

    - Az irha felső harmadában ered. 

    - Endokrin mirigy. 

    - Önálló váladéka keveredik a felrepedő sejtek plazmájával. 

    - Egyszerű csöves végkamrája van. 

    - Külső elválasztású mirigy. 

    - Az irha és a bőralja határán ered. 

    - Váladéktermelésének módja holokrin. 

    - Önálló váladékot termel. 

    - Váladéka víztiszta. 

    - Fokozott működése szeborreás bőrtípust eredményez. 

 

14. Igaz vagy Hamis?    6 pont/… 

 

           - Az izomnak van eredési és tapadási helye:   

           - A homlokizom a szem körizmán ered:     

           - A szerzett barázdák kialakulásához vezet a mimikai izmok túlzott használata:  

           - A rágóizmok lelki állapotot fejezhetnek ki:  

           - A szemöldökredőző izom a szemöldökdudoron tapad:   

           - A musculus buccinator a trombitás izom latin neve:   
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15. Alkosson szópárokat!      4 pont/… 

 

A. Kolloid rendszer 1. Blanche-por 

B. Emulzió 2. Micellás víz 

C. Szuszpenzió 3. Száraz és zsíros krémek 

D. Porkeverékek 4. Mechanikai peeling 

 

A-  

B-  

C-  

D- 

 

16. Hogyan kell eltávolítani a szőrszálat egy szövetszaporulatból?   1 pont/... 

 Csipesszel kitépni 

 Gyantás depilációval 

 Csak vágni szabad 

 

       17. A kemény víz fogalma ismert, de mi okozza a víz keménységét?        1pont/…  

  Ca és Mg – hidrogénkarbonátok 
 

  Na és K-sók 
 

 Vízben oldódó Ca - és Mg -sók 
 

  Vízoldhatatlan Ca és Mg-sók 
 

18. A  fényvédelem az egyik legfontosabb bőrvédelemi feladat. Az alábbiak 

közül húzza alá a nem mesterséges eredetű kémiai fényvédőt!  1pont/… 

 

 Kinin –biszulfát 
 

 Eszkuletin 
 

 Oxibenzon 
 

 Metil-umbilliferon 
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19.  Mit értünk impulzív vásárlás alatt?           1 pont/… 

 Egy régóta a polcon heverő termék kedvezményes megvásárlását. 

 A vevő által hirtelen született vásárlási szándékának realizálását. 

 Egy adott termék rendszeres megvásárlását.  

 

20. Miből tevődik össze a bruttó eladási ár?          1pont/… 

 Nettó eladási ár + Nyereség 

 Nettó eladási ár + Általános forgalmi adó (ÁFA) 

 Beszerzési ár + Általános forgalmi adó (ÁFA) 

 

 

21. A hámréteg szarurétegének jellemzői:         2 pont/… 

 Laphámsejtek építik fel ezt a réteget, a sejtek sejtmagot nem tartalmaznak. 

 A réteg több sejtsoros, köbhámsejtekből áll, a sejtek plazmájában és a 

sejtközötti állományban jól megfigyelhetők a tonofibrillumok. 

 A réteg több sejtsoros, a sejteknek nincs sejtmagja. A sejtek kéntartalmúak, 

külső hatásokkal  szemben ellenállóak, anyaguk a keratin. 

 

         22. Alkosson párokat!          4 pont/… 

1. Avitaminózis;  
 

2. Hipervitaminózis 
 

3. Hipovitaminózis 
 

4. Vitamin (fiziológiás hatás) 
 

A. Az élettani igénynél nagyobb tömegű vitamin kerül a szervezetbe. 

Vitamin túladagolás.  

B. Az élettani igénynél kisebb tömegű vitamin kerül a szervezetbe, 

vitaminhiány.  

C. A szervezetben vitaminhiány miatt kialakuló, szerkezeti és működési 

rendellenesség.  

D. A szervezet különböző részeiben katalitikus vagy szabályozó tényezőként 

bekapcsolódnak az életfolyamatokba 

 

1-             2-                3-               4- 
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23. Párosítsa az összetartozókat! Írja a számokat a nagybetűkkel jelzett fogalmak 

után! Egy számot csak egy helyre írhat!     4 pont/… 

 

1: Fican 

2: Laktobionsav 

3: Tejsav 

4: Szalicilsav   

 

A: Enzim:  

B: AHA:    

C: BHA 

D: PHA:     

                                   

 

24.  Írja a megfelelő betűjelet az állítás elé!        5 pont/… 

          : Vándorsejtek 

          : Az irha rostjait és a kocsonyás alapállományt képezik 

          : Festékhordozó sejtek 

          : Időszakos vándorsejtek 

          : Hízósejtek 

A: Fibrociták/fibroblasztok 

B: Hisztiociták 

C: Limfociták  

D: Kromatofor sejtek 

E: Masztociták 

 

25. Igaz vagy Hamis?       6 pont/… 

 

- A ceramidok a szfingolipidek csoportjába tartoznak: 

- A  kéregállomány nem tartalmaz festékanyagot: 

- 3 elemi keratin szál alkot 1 mikrofibrillumot: 

- A kutikula cserépszerűen helyezkedik el: 

- A keratin nem ellenálló vázfehérje: 

- Az oxidációs festékek redoxi folyamatok során válnak festékekké: 
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26. Csoportosítsa a felsorolt illatosító anyagokat!     12 pont/… 

       gerániumolaj,  menthol;  mandarinolaj,   akácvirágolaj,  levendulaolaj, édes narancsolaj,  

eugenol, kámfor, rózsaolaj, citromolaj, levendulavirágolaj, narancsvirágolaj 

Desztillációval 

előállított 

Sajtolással előállított Mesterségesen 

előállított 

Kivonással előállított 

    

    

    

 

27. A szolárium ultraibolya sugarakkal működik. Az alább felsorolt állítások közül 

húzd alá annak a betűjelét, amelyik az UV A sugárra jellemző!      2 pont/… 

 

 Hullámhossz tartománya 320-400 nm között van. 
 

 A bőrfelszínig hatol és fertőtlenítő hatása van. 
 

 Már néhány óra besugárzás után is bőrgyulladást okozhat. 
 

 Hullámhossz tartománya 200-240 nm között van. 
 

 

28. Húzza alá, ami nem jellemző a vérlemezkére!                  1pont/… 

 

 Van sejtmagja 
 

 Vörös csontvelőben keletkeznek 
 

 Szabálytalan alakúak 
 

 2-4 mikrométeres méretűek 

 

Összesen  94  pont – Elért pontszám:   

 

 

 

……………………………………………………… 

                                Szervező aláírása 

 

Dátum: 


