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2. Makroszkópos anatómia demonstráció, ÁOK I. 

Tájékoztató 

 

A Makroszkópos anatómia I. tantárgy első félévének második demonstrációját elektronikus úton (a 

Szövettani Gyakorló számítógépeinél), az Egyetem e-learning rendszerén keresztül bonyolítjuk le.  

A demonstráció helye: Anatómiai, Szövet – és Fejlődéstani Intézet, Szövettani Gyakorló (1. em.) termei 

(1-3. terem). 

A demonstráció pontos ideje és a terembeosztás: 

 

időpont csoport gyakorlatvezető terem 

nov. 23. hétfő 14.00 G1 Durst 1 

G2 Károly 2 

G3 Baksa 3 

nov. 23. hétfő 14.30 H1 Ádám 1 

H2 Ruttkay/Székely R. 2 

H3 Barna 3 

nov. 23. hétfő 15.00 C1 Dóra 1 

C2 Nagy  2 

C3 Horváth 3 

nov. 23. hétfő 15.30 D1 Zsiros 1 

D2 Dávid 2 

D3 Szabó 3 
 

időpont csoport gyakorlatvezető terem 

nov. 24. kedd 8.00 A1 Katz 1 

A2 Csáki 2 

A3 Lesinszki 3 

nov. 24. kedd 8.30 B1 Bódi 1 

B2 Fejszák 2 

B3 Gulyás 3 

nov. 24. kedd 10.00 E1 Hanics 1 

E2 Dezsényi 2 

E3 Kemecsei 3 

nov. 24. kedd 10.30 F1 Altdorfer 1 

F2 Finszter 2 

F3 Adorján 3 
 

Kérjük, az időpontjuk előtt legkésőbb 5 perccel csendben várakozzanak a Szövettani Gyakorló előtt! 

A demonstráció idejére kérjük, a csomagjaikat (és kabátjaikat) lakattal zárják be a bonctermi 

öltözőszekrényekbe (a demóra könyvet, füzetet, jegyzetet sem hozhatnak be). A demonstráción 

semmilyen segédeszköz nem használható (toll, papír sem). A mobiltelefonjaikat kizárólag kikapcsolt 

állapotban hozhatják be; amennyiben behozzák, kérjük, hogy az ablakpárkányra rakják ki őket. 



A járványhelyzet miatt a szövettani gyakorlóban az ott kapott gumikesztyű viselése kötelező!  

Fontos, hogy ismerjék SeKa azonosítójukat és jelszavukat; amennyiben a belépési adataik 

ismeretének hiányában nem tudnak belépni a rendszerbe, úgy a demonstrációra kapott érdemjegyük 

elégtelen (1). Javasoljuk, hogy a jelszóhoz ne használjanak speciális karaktereket.  

A demonstráció témakörei:  

- törzs csontjai  

- gerinc felépítése, összeköttetései, mozgásai  

- mellkas felépítése, rekeszizom (a rajta átlépő képletekkel), légzőizmok  

- hasfal, hasizmok, sérvcsatornák  

- thoracohumeralis izmok, hátizmok (csak a felületes hátizmokat kérdezzük részletesen)  

- koponya (csontok, térségek, összeköttetések) (A nyílások, járatok tartalma nem kell!)  

- nyakizmok, nyaki fasciák - felületes és mély tarkóizmok  

- rágóízület és a ráható izmok  

- mimikai izmok  

A demonstráció 20 db egyszerű és többszörös feleletválasztós tesztkérdésből áll, amely megoldására 

20 perc áll majd rendelkezésükre. A tesztkérdések egy része képekhez, ábrákhoz kapcsolt; segítségként 

feltöltünk egy ábraanyagot a Moodle rendszerbe, amelyekből válogattuk a demonstrációhoz használt 

képeket. Az eredményt a teszt befejezésekor a számítógép azonnal kiszámítja (60%-tól: elégséges, 

70%-tól: közepes, 80%-tól: jó, 90%-tól: jeles). A demonstráción való megjelenés kötelező; a félév végi 

aláírás feltétele. A hiányzóknak pótdemonstráción kell részt vennie (részletek később). A 

pótdemonstráció eredményét a félév végi gyakorlati jegymegajánlásnál nem vesszük figyelembe. 


