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Az Élettani Zárógyakorlatokat a 14. oktatási héten tartjuk a gyakorlatok idejében. 

A részletes tematika megtalálható az Élettani Intézet honlapján. A zárógyakorlat 
értékelése “megfelelt” (+) vagy “nem felelt meg” (-) jelzéssel történik. Hiányzás estén 
a hallgató “nem felelt meg” értékelést kap. 

A hallgatók csak akkor vehetnek részt a zárógyakorlaton, ha rendelkeznek 
fényképes igazolvánnyal, köpennyel és megfelelően kitöltött és aláírt munkafüzettel. 

A zárógyakorlatok során minimumkövetelményként várjuk el az I. félév során 
tanultakhoz kapcsolódó élettani paraméterek ismeretét. A paraméterek 
megtalálhatóak a gyakorlati jegyzet végén. A zárógyakorlat kezdetén a hallgató 3 ilyen 
kérdést kap, melyből legalább 2 paramétert helyesen kell tudnia (tartomány vagy érték 
ÉS mértékegység is), ellenkező esetben “nem felelt meg” minősítést kap. Ezután a 
hallgató tételkártyát húz, és megjelölt gyakorlatot ÖNÁLLÓAN kivitelezi. Miután 
végzett, a zárógyakorlat oktatójával közösen elemzik a kapott eredményeket. Ehhez 
elvárjuk a gyakorlathoz tartozó elméleti alapok ismeretét is. 

A sikertelen zárógyakorlat NEM ismételhető. Sikertelen zárógyakorlat esetén a 
hallgató elveszíti a félév során írt tesztek eredményei alapján megajánlott kollokviumi 
jegyét, tehát a vizsgaidőszakban kollokválnia kell. A félévi kollokviumon ezek a 
hallgatók gyakorlati kérdéseket is kapnak. 

 
Az Élettan gyakorlatok során teljesített Neurobiológia tárgyhoz tartozó 

gyakorlatokból NEM LESZ zárógyakorlat. A gyakorlati részből a Neurobiológia tárgy 
félév végi vizsgáján kaphatnak kérdéseket a hallgatók. A Neurobiológia tárgy félév végi 
érvényesítésének természetesen továbbra is feltétele marad a gyakorlatok hiánytalan 
teljesítése, és ennek igazolása a munkafüzet elején. 
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ÉLETTAN: 
 
1. Készítsen EKG regisztrátumot hallgatótársáról, s a tanult módon értékelje ki! 
2. Mérje meg hallgatótársa vérnyomását, vizsgálja meg a radialis pulzusát és 

ismertesse a szívbillentyűk hallgatózási helyeit! 
3. Az előre elkészített spirometriai regisztrátum alapján számítsa ki a vizsgált 

személy anyagcseréjét és minősítse pulmonális paramétereit! 
4. Mutassa be a kontrakciós mérőrendszer elemeit és működésüket! 
5. Demonstrálja Ba2+ és papaverin hatását patkány uteruson! 
6. Demonstrálja Ca2+ és Mg2+ hatását patkány uteruson! 
7. Mutassa be a perifériás ellenállás, illetve a vénás visszaáramlás változásának 

hatását az ejekciós frakcióra Starling féle preparátumon! 
8. Mutassa be a perifériás ellenállás, illetve a vénás visszaáramlás változásának 

hatását a shock kialakulására Starling féle preparátumon! 
9. Mutassa be a fizosztigmin és az atropin hatását az acetilkolin által kiváltott 

simaizomválaszra szimulációs program segítségével! 
10. Demonstrálja az extracelluláris K+ koncentráció hatását a simaizom 

feszülésére szimulációs program segítségével! 
11. Mutassa be a noradrenalin hatását endotélsejtet tartalmazó, illetve attól 

megfosztott érgyűrűn! 
12. JOKER! Válassza ki kedvenc tételét és végezze el azt a gyakorlatot! 
 
 


