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Fontos tudnivalók 
 
 

Mielőtt munkához lát, figyelmesen olvassa el ezt a tájékoztatót! 
 
Az emelt szintű írásbeli érettségi vizsga megoldásához 240 perc áll rendelkezésére.  
 
A feladatsor két részből áll.  
A mindenki számára közös feladatok (I–IX.) helyes megoldásáért 80 pontot kaphat. 
Az utolsó feladat (X.) két változatot (A és B) tartalmaz, ezek közül csak az egyiket kell meg-
oldania! Az utolsó feladatban szerezhető 20 pontot csak az egyik választható feladatból 
kaphatja, tehát nem ér el több pontot, ha mindkettőbe belekezdett. Ha mégis ezt tette, a dolgozat 
leadása előtt tollal húzza át a nem kívánt megoldást! Ellenkező esetben a javítók automatikusan 
az „A” változatot fogják értékelni. 
 
A feladatok zárt vagy nyílt végűek. A zárt végű kérdések megoldásaként egy vagy több 
nagybetűt kell beírnia az üresen hagyott helyre. Ezek a helyes válasz vagy válaszok betűjelei. 
Ügyeljen arra, hogy a betű egyértelmű legyen, mert kétes esetben nem fogadható el a válasza! 
Ha javítani kíván, a hibás betűt egyértelműen húzza át, és írja mellé a helyes válasz betűjelét! 
 
 
 
 
 
A nyílt végű kérdések megoldásaként szakkifejezéseket, egy-két szavas választ, egész mon-
datot, több mondatból álló válaszokat vagy fogalmazást (esszét) kell írnia. Ügyeljen a nyelv-
helyességre! Ha ugyanis válasza nyelvi okból nem egyértelmű vagy értelmetlen – például egy 
mondatban nem világos, mi az alany –, nem fogadható el akkor sem, ha egyébként tartalmazza 
a helyes kifejezést. Egymásnak ellentmondó válaszok nem fogadhatók el. 
 
Minden helyes válasz 1 pont, csak az ettől eltérő pontozást jelöltük. 
 
Fekete vagy kék színű tollal írjon! 
 

A szürke hátterű mezőkbe ne írjon! 
 

Jó munkát kívánunk! 
 
 

 
 
  

A D A D C B D helyes elfogadható rossz 
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I. Az öt regnum        11 pont 
 
Az élőlények egyik lehetséges fejlődéstörténeti csoportosítása az ötregnumos (öt országra 
tagolt) rendszer. Ennek művészi megjelenítése egy kéz formájában Dorion Sagan rajza, 
melynek egyszerűsített változatát mutatjuk be. Az „A” betű (a rajzon a hüvelykujjtól a kéztőig 
terjedő terület) a prokariótákat (sejtmag nélkülieket), a „B” az állatokat, a „C” a telepes 
gombákat, a „D”, az egysejtű eukariótákat, az „E” a növényeket jelképezi. Szaggatott 
körvonallal jelöltük a heterotróf élőlények csoportját. (Az ábra nem mutat arányokat a 
csoportok fajszámára vonatkozóan.) 
 

Írja be az ábra (a kéz) megfelelő 
területére azon élőlények sorszámát, 
melyekre az alábbi állítások 
vonatkoznak! 
 
1. A cellulózbontó baktériumok 
teszik lehetővé a növényevő állatok 
emésztését.  
 

2. A kékbaktériumok képesek  
a légköri szén-dioxid és nitrogéngáz 
megkötésére is. 
 

3. A fejespenész néha vastagon 
borítja be a párás helyen tárolt 
gyümölcsöt vagy kenyeret. 
 

4. Az óriás amőba gyakran 
zsákmányol baktériumokat. 
 

5. A nagy szőrmoha vastagon borítja 
a hegyvidéki fenyőerdők talaját. 
 

 

6. A napraforgó szádorgó virágában és hajtásában sincs zöld színanyag, gyökér–élősködő. 
7. A kullancs vérszívás közben veszélyes kórokozókat juttathat szervezetünkbe. 
 

8. A kullancs által terjesztett Lyme-kór kórokozói élősködő baktériumok. 
 
9. Az ötregnumos felosztás egyik kidolgozója, Lynn Margulis bizonyította, hogy ősi 

prokariótákból származnak az összes ma élő eukarióta sejt egyes sejtalkotói.  
Mely sejtalkotóra igaz ez? Fogalmazzon meg két bizonyítékot, amely alátámasztja az 
elméletet! (3 pont) 

Egy sejtalkotó neve: …………………………………………………………………………… 

A bizonyítékok: ……………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………. 
 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Összesen 
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II. Gyökerek         7 pont 
 
Egy 3-4 éves, kb. 120 cm magas sajmeggysor mellé egymástól 45 cm sortávolságban 
kőrismagot vetettek. Az első sor 65 cm távolságban haladt a sajmeggyektől. A szokatlanul 
száraz nyáron feltűnt, hogy a tavasszal szépen kikelt kőriscsemeték közül az első két sor nyár 
végére elszáradt, a harmadikból alig maradt valami, a negyedik túlnyomó része élt, az ötödik 
sornál viszont a hosszú szárazság már semmi feltűnő nyomot nem hagyott maga után. 
 A jelenség okát kutatva megállapították, hogy a talaj felépítésében semmi észrevehető 
különbség nem volt. Árnyékolásról sem lehetett szó. … Ezen meggondolások után gyökér-
vizsgálatokat végeztek. Teljesen feltárták a sajmeggy és a kőriscsemeték gyökérzetét, és  
a rajzon feltüntetett képet kapták (ábra). 

 
 
 
 
 
 
Ezután megmérték az első, negyedik és 
ötödik sor alatti talajrétegek ned-
vességkötő erejét (atm-ban kifejezve). 
A nyert értékeket a táblázat tünteti fel. 
 
 
 

talajmélység (cm) a sajmeggysortól számított talaj nedvességkötő ereje (atm) 
első sor negyedik sor ötödik sor 

0-10 160 160 160 
20-30 22,6 9,5 6,0 
40-50 4,2 3,0 2,7 
60-70 2,6 2,5 2,5 

 
Magyarázatot találunk a jelenségre, ha figyelembe vesszük, hogy a kőriscsemete 
nedvességszívó ereje alig haladhatja meg a 15 atm-t.   

Magyar Pál: Alföldfásítás (1961) nyomán 
 

1. Miért vizsgálta meg a kutatócsoport a talaj felépítését mind az öt csemetesor alatt? 
 

……………………………………………………………………………………………… 
 

2. Miért volt fontos, hogy nem egy-egy példányt, hanem öt sornyi facsemetét 
vizsgáljanak? 

 
……………………………………………………………………………………………… 

 
3. Mely feltevés igazolására tárták fel a gyökérzetet? 

 
……………………………………………………………………………………………… 

 
4. A fenti információk alapján fogalmazza meg a sajmeggy gyökérzetének azt a 

felépítésbeli tulajdonságát, ami a megfigyelt jelenséget magyarázza! 
 

……………………………………………………………………………………………… 
  

 

sajmeggy 

kőriscsemeték 
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5. Mi a feltétele annak, hogy a kőriscsemete fel tudja szívni a talajból a nedvességet? 
Magyarázatában használja az „ozmózis” szót! 

 
………………………………………………………………………………………… 

 
6. Nevezze meg a víz felszívását végző gyökérzónát! Milyen mélyen található ez a IV. 

sorban levő kőriscsemeték esetében? (2 pont) 
 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 
 

1. 2. 3. 4. 5. 6. Összesen 
 

 
      

 
III. Szakosodó sejtek        9 pont 
 
A többsejtű élőlény sejtjei specializálódnak (elköteleződnek) valamely működés irányában.  
Ezért a bennük levő genetikai lehetőségek közül csak az nyilvánul meg, amelyik az adott 
biológiai működés szempontjából szükséges. 
Nevezze meg, mely emberi szervek sejtjei specializálódtak az alábbi anyagok termelésére! 
(Az 5. pontban a szerv megfelelő részletét nevezze meg!) 
 

1. inzulin  

2. parathormon  

3. ösztrogén(ek)  

4. szaru (keratin)  

5. oxitocin  
 
Nevezze meg, hogy a felsoroltak közül melyik anyagra igaz! (Ne számokkal válaszoljon!) 
 
6. Nincs hormon hatása: ……………………………….. 

7. Idegsejtek termelik: …………………………………. 

8. Termelődésének mértékét a vér kalciumszintje szabályozza: ………………………….. 

9. Indokolja meg, miért lehetünk biztosak abban, hogy minden elköteleződött 
(specializálódott) sejt hordozza az összes többi sejtben termelődő fehérjére vonatkozó 
információt is! Válaszában a szervezet sejtjeinek eredetére és képződésére utaljon! 

 
………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Összesen 
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IV. Bendőkényszer             7 pont  
 
A növényi táplálék megemésztését a kérődző állatok jellegzetes gyomorszerkezettel és egyedi 
táplálkozási mechanizmussal érik el. Olvassa el a kérődzők gyomrának működéséről szóló 
szöveget, majd válaszoljon a kérdésekre! 
 
Legeléskor a kérődzők a növényi táplálékot csak felületesen aprítják fel és az a nyelőcsövön át 
a nagy terjedelmű bendőbe, majd a recésgyomorba jut. A bendő a táplálék átmeneti raktározá-
sára és a lenyelt nyállal való összekeverésére szolgál, és itt indul meg a nehezen emészthető 
összetevők emésztése is szimbionta szervezetek enzimjeinek hatására. Az emésztés a recés-
gyomorban folytatódik. Az ily módon előkészített táplálékot az állat pihenése közben felböfögi 
a szájüregébe és alaposan megrágja (kérődzés). A táplálék ezután a százrétű vagy leveles 
gyomorba, majd az oltógyomorba jut.       
   (M. Dr. Odorfer Magdolna: Összehasonlító állatszervezettan nyomán) 
 
1. Melyik molekulára utal a szöveg „nehezen emészthető összetevők”-ként? 

          
 
2. Mely élőlénycsoportokat jelöl a szöveg „szimbionta szervezetek” kifejezése, amelyek  

az említett molekulát képesek lebontani? (Két különböző nagy csoportot – törzset, vagy 
országot – nevezzen meg!)   (2 pont) 

 
………………………………………….  és ………………………………………… 

 
A bendő mérete megszabja a nap folyamán összesen felvehető, ill. megemészthető táplálék 
mennyiségét. Ha különböző minőségű növényeket fogyaszt az állat, csak az egyik kárára ehet 
többet a másikból. A jávorszarvasok például szárazföldi növények mellett nátriumigényük 
fedezése céljából vízinövényeket is fogyasztanak. A kétféle táplálékkal bevihető energia-
mennyiség azonban különbözik egymástól. Az állat számára a lehető legtöbb energia felvétele 
mellett a szükséges mennyiségű nátrium megszerzése is életfontosságú. A grafikonról 
leolvashatja, hogy adott összetételű táplálék fogyasztása mellett mely feltételek teljesülnek  
(a két tengely skálázása azonos). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Szárazföldi növények felvétele (g/nap) 

V
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) ENERGIASZÜKSÉGLET 

NA-SZÜKSÉGLET    

BENDŐKÉNYSZER 

A 

B 
C 

D E 
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 Energiaszükséglet: legalább ennyi növénytömeget kell elfogyasztani a napi energia-
szükséglet kielégítéséhez 

 Bendőkényszer: legfeljebb ennyi növényi anyag fér be naponta a szarvasok bendőjébe 
 Na-szükséglet: legalább ennyi növényt kell elfogyasztani naponta az állat nátrium-

szükségletének fedezéséhez 
 

3. Milyen összefüggések olvashatók le a grafikonról? A helyes következtetés betűjelzését írja 
a négyzetbe! 

 
A) A szarvas nem ehet több növényi táplálékot annál, mint amennyi a napi energiaigényét 

fedezi. 
B) A vízinövények energiatartalma magasabb, mint a szárazföldi növényeké. 
C) A szárazföldi növények lényegében nem járulnak hozzá a szarvas nátriumbeviteléhez. 
D) A szarvasok bendőjében nagyobb tömegű vízinövény fér el, mint szárazföldi. 
E) A szarvas napi energiaszükséglete annál kisebb, minél több szárazföldi 

növényt fogyaszt.   
 
Az ábrán szereplő nagybetűk a megfelelő összefüggésekre utaló szakaszok és a koordináta-
rendszer tengelyei lehatárolta területeket jelölik. (Azaz a tengelyekről leolvasható összetételű 
táplálékot mutatják.) Adja meg a következő leírásokban bemutatott viszonyokhoz tartozó 
betűjelzéseket! 
 

4. Az állat napi energiaigényéhez elegendő növényt fogyaszt, de a táplálék 
összetétele nem fedezi nátriumigényét. 

 

5. Ennyi táplálék már nem fér el az állat bendőjében, mégsem fedezi energia-
igényét. 

 

6. Az állat nagy valószínűséggel ilyen összetételű táplálékot fogyaszt.  

 
 

1. 2. 3. 4. 5. 6. Összesen 
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V. Összeférhetetlen növények        9 pont 
 
A növényfajok jelentős része esetében kialakultak olyan 
mechanizmusok, amelyek megakadályozzák az önmegterméke-
nyítést. Ezek többsége vagy az önmegporzást vagy a meg-
porzást követő eseményeket teszi lehetetlenné. 
1. Tegye megfelelő sorrendbe a zárvatermők szaporodásának 

lépéseit! Az első és az utolsó betűjelet megadtuk. Írja  
a hiányzó szakaszok betűjelzéseit a megfelelő négyzetekbe!   

A) Virágképzés 
B) Megtermékenyítés 
C) Megporzás 
D) Hímivarsejtek kialakulása 
E) Pollenszemek kiszóródása 
F) Pollentömlő kialakulása 
G) Termésképzés 

 
 
 
 
Az önmegporzás lehetősége csak bizonyos növényfajok esetében áll fenn.    
2. Az alábbi lehetőségek közül mely fajoknál történhet önmegtermékenyítés? Egészítse ki  

a mondatot az alábbiak közül  megfelelő kifejezésekkel! 

egylaki   kétlaki  egyivarú kétivarú 

…………………… virágokkal rendelkező vagy ……………………. virágokkal 

rendelkező és …………………. fajoknál.  

Az önmegtermékenyítés elkerülésének egyik lehetősége, amikor genetikai hasonlóság esetén a 
bibe szövetei elutasítják a pollenszemeket (többnyire a pollentömlő pusztulását okozva).  
Az összeférhetetlenséget egy gén alléljei okozzák. Abban az esetben alakul ki az elutasító 
reakció, ha a bibe szövetei és a pollenszem ezen gén azonos allélját tartalmazzák. A folyamat 
következtében egyes egyedek nem képesek egymás megtermékenyítésére. Mivel számos ter-
mesztett gyümölcsfajunk (pl. cseresznye, mandula, kajszi) esetében létezik az önmegterméke-
nyítést megakadályozó allélrendszer, a jelenségnek kertészeti jelentősége is van. 
 

3. Milyen következménye lehet a genetikailag meghatározott összeférhetetlenségi rendszernek 
az érintett növényfajok esetében? A helyes válaszok betűjelzéseit írja a négyzetekbe!
 (2 pont) 
A) Romlik a faj alkalmazkodóképessége. 
B) A rendszer növeli a fajon belül a heterozigóta egyedek arányát. 
C) Csökken a fajon belüli változékonyság. 
D) Nehezebbé válik a növények ivartalan szaporítása. 
E) Nehezebb lesz ivaros úton fenntartani a genetikailag megfelelő fajtákat. 

 
4. Milyen ivartalan módon célszerű szaporítani a termesztett gyümölcsfákat?  Nevezzen meg 

egy módszert! 
 
………………………………………………………………………………………………….. 

A G 
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A nemesítési, ill. kertészeti munkák esetében segítséget nyújthat, ha a megporzást megelőzően 
megbizonyosodunk a megporzó egyed pollenszemeinek, ill. a megporzott példányok 
genotípusáról, annak érdekében, hogy a megporzás a lehető legnagyobb hatékonysággal történ-
jen meg. A bibe és a pollen vizsgálata helyett azonban egyéb, azokkal genetikailag azonos 
növényi részek genetikai elemzését célszerű elvégezni. 
 
5. Az alábbiak közül mely szerv vagy szövet vizsgálata adhat információt a bibe 

genotípusára vonatkozóan? (Azaz melyiknek azonos a génállománya a bibével?) 
 

A) A megtapadó pollenszemekből kifejlődő pollentömlőjének. 
B) A növényen korábban termett termés falából származó szöveteknek. 
C) Egy korábban érlelt mag táplálószövetének. 
D) Egy korábban érlelt magból kikelt csíranövény szöveteinek. 
E) A megporzott növényen termelődő pollenszemeknek. 

 
Egy növényfajban a diploid növényi szövetekben az összeférhetetlenséget egyetlen gén alléljei 
határozzák meg. Egy szaporítási kísérletben kétféle genotípusú egyedet vizsgáltak.  
Az összeférhetetlenséget meghatározó allélpár egyik tagja mindkét típusban azonos volt (A1), 
másik tagja viszont különbözött egymástól és az A1-től is. (Jelöljük genotípusaikat A1A2 -nek 
és A1A3-nak.) A kutatók ebből a kétféle, eltérő genotípusú egyedből egyet-egyet közös 
növénynevelő kamrában helyeztek el. Virágzáskor biztosították a tetszőleges irányú megpor-
zást a kamrákon belül. A termésérést követően begyűjtötték és elvetették a magokat, majd  
a kihajtott csíranövényeket genetikai vizsgálatnak vetették alá.  
 
6. Feltételezve, hogy a két növény azonos mennyiségű pollenszemet és magot érlelt, és  

a csíranövények azonos életképességűek voltak, milyen genotípusúak lettek a csíranö-
vények az A génre nézve?  
Számítása során a következő kérdésekre adjon választ: (3 pont) 
a)  Milyen genotípusú pollenszemeket hozott létre a kétféle növény? 

 
 
 

b) Létrejöhetett-e önmegporzással sikeres termésérlelés a leírt kísérlet során? Indokolja 
állítását! 

 
………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 
c) Milyen genotípusú csíranövények milyen arányban jöttek létre? Megoldását vezesse 

le! 
 

 
  
 
 

 
 
  

1. 2. 3. 4. 5. 6. Összesen 
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VI. Az ókor régészei        10 pont 
Adrienne Mayor amerikai kutatónő izgalmas könyvben mutatja be, hogy a kihalt állatok 
csontjait az ókorban nemcsak ismerték, hanem gyűjtötték, és sajátos módon értelmezték is.  
A nagy csontokat a dicső görög múlt azon hőseinek és óriásainak tulajdonították, akiktől  
a város lakói származtak. Így Quintus Sertorius római parancsnok i.e. 81 körül a marokkói 
Tingisben (ma Tanger) óriási csontokat ásatott ki. Ezt a helybeliek a Héraklész által megölt 
emberevő óriás, Antaeus maradványainak vélték. Mivel pontos leírás nem maradt fenn, nem 
tudjuk milyen állat csontjaira bukkantak, de mérete alapján (állítólag 26 méter hosszú volt) 
feltehetőleg egy mamut vagy ősi elefánt maradványai voltak. A rajz a méretek mellett azt is 
mutatja, hogy miként képzelték el a testtartását. 
 

  
1. A leírt elképzelés ma furcsának tű-
nik, de az ókori gondolkodásmód 
bizonyos szempontból mégis hasonlít a 
mai evolúciós magyarázat feltevései-
hez. Fogalmazzon meg egy hasonló-
ságot! 
……………………………………… 

……………………………………… 

……………………………………… 
 

2. Noha a csontváz nagysága 
tiszteletet parancsol, a lelet alapján 
valószínűtlen, hogy „emberevő” (raga-
dozó) lett volna. Minek alapján követ-
keztethetünk erre? 
……………………………………… 

……………………………………… 

……………………………………… 

 
3. A mamut csontvázának alapfölépítése hasonló az emberéhez. Nevezze meg az ábrán 

betűkkel jelölt csontokat! (5 pont) 
 

A: ……………………………………. B: ………………………………………. 

C: ……………………………………. D: ……………………………………… 

E: ……………………………………. csigolyák 
 

4. Mai tudásunk alapján kizárt, hogy az ábrán látható állat két lábon járt volna. Magyarázza, 
hogy hogyan bizonyítja ezt a medence alakja! 

 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 
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5. Az ókorban semmilyen eszköz nem volt arra, hogy a lelet korát megállapítsák.  

Ma a radiokarbon (C14) módszert használják erre a célra. Nagyobbrészt hogyan került  
a radioaktív szén a mamut csontjaiba? 

 
A) Belégzés útján a levegő szén-dioxid tartalmából. 
B) Az elfogyasztott növények szerves anyagaiból. 
C) A Nap ultraibolya sugárzásának hatására a bőrében keletkezett. 
D) Az állat pusztulása után a radioaktív sugárzás hatására. 
E) Az állat pusztulása után a lebontó szervezetek anyagcseréje miatt. 

 
6. Két élőlény rendszertani rokonsági fokának megállapítására ma kiterjedten használják  

a biokémiai összehasonlító módszereket is. Megfelelő módon a kihalt állatok csontjaiból is 
gyűjthető értékelhető mennyiségű anyag. Mit hasonlítanak össze egy ilyen eljárás során? 

 
A) A kétféle csont szervetlen anyagainak összetételét. 
B) A kétféle csontból nyert fehérjék molekulatömegének hasonlóságát. 
C) A kétféle csontból nyert DNS bázissorrendjének hasonlóságát. 
D) A kétféle csontból nyert fehérjék aminosavainak hasonlóságát. 
E) A kétféle csontból nyert DNS nukleotidjainak hasonlóságát. 

 
1. 2. 3. 4. 5. 6. Összesen 
 

 
      

 
VII. A cisztás fibrózis              7 pont 
 
A cisztás fibrózis örökletes genetikai betegség. Hazánkban négyezer emberből 1–2 beteg, míg 
4–5 százalékunk hordozza a betegséget. A betegség hátterében álló kóros gént 1986-ban találták 
meg a 7. kromoszóma hosszú karján.  
A betegség testi kromoszómához kötött, recesszív módon öröklődik. A betegség "lényege" az, 
hogy a génkárosodás miatt a kloridion és a víz a mirigyekbe nem vagy alig jut át, így  
a képződött váladék besűrűsödik, ezáltal a szervekből nem tud rendesen kiürülni, mintegy dugót 
képez.…  
…Erre a betegségre a csecsemőkor második felétől egyre gyakoribb felső és alsó légúti 
fertőzések (hörghurut, tüdőgyulladás) hívják fel az orvos figyelmét. A légutakban termelődő 
nyák sűrű, nehezen tud távozni, a nyákon a baktériumok könnyen elszaporodnak, így állandó 
gyulladást hozva így létre… A másik gond a hasnyálmirigyben a váladék besűrűsödése. 

       http://www.webbeteg.hu alapján 

1. Mely állítások igazak a cisztás fibrózisról? A helyes válaszok betűjeleit írja a négyzetekbe! 
(3 pont) 

 
A) A beteg székletében emésztetlen táplálék található. 
B) Tünet lehet kisgyermekeknél a növekedésben való elmaradás. 
C) A beteg kórósan elhízik. 
D) Hazánkban kb. 7–8000 ezer beteg él. 
E) A betegnek szüksége lehet gyakori és hosszú ideig tartó antibiotikum-szedésre. 
F) A légutakban elszaporodó baktériumok okozzák. 
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2. Egy egyensúlyinak tekinthető populációban 1:1700 a betegség előfordulásának gyakorisága.  
a) Mekkora itt az egészséges és a hibás allél gyakorisága?  

 
 
 

b) Hány % valószínűséggel születik ebben a populációban két egészséges embernek beteg 
gyermeke? Válaszai csak a levezetéssel, számolással együtt fogadhatók el!   
(2 pont) 

 
 
 
 
3. A tapasztalat szerint a cisztás fibrózist hordozók nagyobb eséllyel élnek túl súlyos 

hasmenésekkel járó járványokat. Ha a populációban hosszabb időn keresztül tartó kolera – 
súlyos hasmenéssel járó betegség – járvány lépne fel, hogyan változna meg  
a recesszív allél gyakorisága? 

 

          …………………………………………………………………………………………… 
 

1. 2. 3. Összesen 
 

 
   

 
VIII. A homeosztázis fenntartása      11 pont  
 
Egy vizsgálat során két, egészséges, nagyjából egyforma tömegű és egyformán táplált kísérleti 
állatnak 1 liter folyadékot adtak be vénásan. Az első kutya 1 liter vizet, a második kutya 1 liter 
0,9% tömegszázalékos NaCl-oldatot kapott. Ez utóbbi úgynevezett fiziológiás sóoldat 
ozmotikus koncentrációja megegyezik a vérplazmáéval. Ezután katéter segítségével 
folyamatosan mérték a percenként képződött vizeletmennyiséget. A vizsgálat eredményét 
mutatja a következő grafikon. 
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Hasonlítsa össze a két kísérleti állat élettani jellemzőit!  
Tegyen relációjeleket (< > =) az állítások közé! 
Hasonlítsa össze a két kísérleti állat élettani jellemzőit!  
Tegyen relációjeleket (< > =) az állítások közé! 
 

1. A 2. állat vérplazmájának ozmotikus 
koncentrációja a folyadék beadása 
előtt. 

 A 2. állat vérplazmájának ozmotikus 
koncentrációja 60 perccel a folyadék 
beadása után. 

2. Az 1. állat vérplazmájának ozmotikus 
koncentrációja a folyadék bevitele 
előtt. 

 Az 1. állat vérplazmájának ozmoti-
kus koncentrációja 30 perccel  
a folyadék beadása után. 

3. Az 1. állat vérplazmájának ADH 
(vazopresszin) koncentrációja  
a folyadékbevitel után 30 perccel. 

 A 2. állat vérplazmájának ADH 
(vazopresszin) koncentrációja  
a folyadékbevitel után 30 perccel. 

4. Az 1. állat vizeletében található glükóz 
mennyisége. 

 Az 2. állat vizeletében található 
glükóz mennyisége. 

5. Az 1. állat vérplazmájának ADH 
(vazopresszin) koncentrációja  
a folyadékbevitel előtt. 

 Az 1. állat vérplazmájának ADH 
(vazopresszin) koncentrációja  
a folyadékbevitel után 30 perccel. 

6. Az 1. állatban a 150. percben képződött 
vizeletmennység. 

 A 2. állatban a 150. percben 
képződött vizeletmennyiség. 

7. Az 1. állatban a 30. percben képződött 
vizelet mennyisége. 

 Az 1. állatban a 120. percben 
képződött vizelet mennyisége. 

 
8. Várható-e, hogy valamelyik kísérleti állatban a vizsgálat időtartama alatt szomjúságérzet 

lép fel?  Válaszát indokolja! 
 
…………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

Egészítse ki az alábbi szöveget a megadott szavakkal. (Nem kell minden szót felhasználnia!)  

agyalapi mirigyben  csökkenése  hipotalamuszban       növekedése 
fokozódik   mérséklődik  mellékvesekéregben   
 
Az ADH-nak (vazopresszinnek) nagy szerepe van szervezetünk homeosztázisának 

fenntartásában. Ez a hormon a  (9)………………………….… termelődik. Elválasztásának fő 

ingere a vér ozmotikus nyomásának (10)…………………….……… Ennek eredményeként  

a nefronban (11) …………………………..…. a vízvisszaszívás. 

 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Összesen 
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IX. Véralvadás         9 pont 
 
Az ábra az emberi vér alvadásának lépéseit mutatja be. A vastag fekete nyíl az érfal 
sérülésének pillanatát, illetve a sérült érfalból felszabaduló anyagokat jelzi. A nyilak serkentő 
hatásokat és átalakulásokat mutatnak. Az ábra tanulmányozása után válaszoljon a kérdésekre! 
 
 

 
 
1. Mely anyagokat jelzi az „A” és a 
„B” betű?  (2 pont) 
 
A:  ………………………… 

B:  ………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

2. Melyik szerv mely sejtalkotójában  keletkezik a protrombin és a fibrinogén? (2 pont) 
 

szerv: ……………………………….   sejtalkotó: ………………………………………. 
 
3. Melyik ion szükséges feltétlenül az „A” és a „B” anyagok kialakulásához? …………….. 
 
4.   Melyik az a vitamin, melynek fő funkciója a véralvadás normális folyamatának  
       biztosítása?……………. 
 
5. Mely sejtekből származhatnak azok a jelek, amelyek a vérlemezkék összetapadását 

kiváltják?   
 

A) fedőhám és kötőszöveti sejtek 
B) fehérvérsejtek 
C) gliasejtek 
D) harántcsíkolt izomrostok 
E) belső elválasztású mirigysejtek 

 
6. Az alvadást követően az alvadékból vérsavó szivárog ki. Miben különbözik ennek 

összetétele a vérplazmáétól? 
 

A) Nincs benne fibrinogén. 
B) Nincs benne vérlemezke. 
C) Nincs benne kalcium-ion. 
D) Nincs benne fibrin. 
E) Nincsenek benne vörös vértestek. 

  

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 percek

érfal összehúzódás

vérlemezkék összetapadása

alvadás

protrombin

B

A
fibrinogén
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7. Az alvadás normális folyamatát bármelyik véralvadási faktor hiánya meggátolhatja.  
A vérzékenység egyik típusát az X kromoszómához kötött gén recesszív allélja okozza. 
Milyen következményekkel jár ez? 

 
A) Csak homozigóta férfiak lehetnek vérzékenyek. 
B) Csak homozigóta nők lehetnek vérzékenyek. 
C) Csak heterozigóta férfiak és homozigóta nők lehetnek vérzékenyek. 
D) A recesszív alléllal rendelkező férfiak vérzékenyek. 
E) A recesszív allélt hordozó nők vérzékenyek. 

 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Összesen 
 

 
       

 
X. A   Választható feladat      20 pont 

 
A hallás és egyensúlyozás      10 pont 

 
Az ábra alapján válaszoljon  
az alábbi kérdésekre! 
 
1. Mivel áll közvetlen 
kapcsolatban a középfül (dobüreg) 
a G-vel jelölt szerven keresztül? 
 
A) A koponyaüreggel. 
B) Az arcüreggel. 
C) A garat felső részével. 
D) A gégével. 
E) Az orrüreggel. 
 
2. Mi a szerepe a G jelű szervnek?
  

………………………………………………………………………………………………… 
 
3. Melyik részlet továbbítja az ingerületet? A megfelelő nagybetűt írja a négyzetbe! 
 
4. Nevezze meg, helyes sorrendben – a B-től indulva – a rajzon C-vel jelölt részleteket!  
 

………………………………………………………………………………………… 
 
5. A C-vel jelölt részleteknek a rezgések továbbításában van szerepük, s ennek 

érzékenységét szabályozni is képesek. Hogyan?  
 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

A

B

C

D

E

F

G
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Hasonlítsa össze a hallószerv két részét!  
 

A) a középfülre jellemző 
B) a belső fülre jellemző 
C) mindkettőre jellemző 
D) egyikre sem jellemző 

 

6.  Folyadék tölti ki.  

7. Rezgéseket továbbít.  

8. Itt alakul ki a hallásérzet.  

9. A halántékcsontban helyezkedik el.  

10. Érzékszőröket tartalmazó receptorsejtek találhatók benne.  

 
 
Esszé – Egyensúly        10 pont 
 
Írjon esszét a belső fülben található egyensúlyérző szervek működéséről! 
 
Megoldásában az alábbiakra térjen ki: 
A félkörös ívjáratok, valamint a tömlőcske és a zsákocska  
- funkciója (2 pont) 
- felépítése, beleértve a receptorsejtek jellemzőit és elrendeződését (3 pont) 
- működése. (5 pont) 
 
 
Esszéjét a 18-19. oldalon írhatja meg! 
  

 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. esszé Összesen 
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X. B  Választható feladat       20 pont 
 
Kétféle energiaforrás     10 pont 
 
 
Hasonlítsa össze a kukoricából vagy más növényből előállítható „bio”etanol és a kőolaj 
felhasználását, tulajdonságait! 
 
A) Kőolaj. 
B) „Bio”etanol. 
C) Mindkettő. 
D) Egyik sem. 
 

1. Nem megújuló energiaforrás.   

2. Oxidációja során energiaforrásként szolgálhat.  

3 Létrejöttéhez O2 szükséges.  

4. Anyagát élőlények hozták létre.  

5. Égésekor üvegházhatású gázok keletkeznek.  

6. Élesztősejtek sejtplazmájában képződhet.  

7. Tengeri madarak tollára tapadva azok pusztulását okozhatja.  

8. Szerves vegyületek keveréke (elegye).  
9.  Növekvő felhasználása nem hat az élelmiszertermelésre.  
10. Szervetlen anyag.  

 
Esszé – Energiaválság       10 pont 
 
Mutassa be az energiaforrások felhasználásának környezeti hatásait! Esszéjében  
a következőkre térjen ki: 
 
1. Milyen hatással van a nem megújuló (fosszilis) energiahordozók felhasználása a földi 

éghajlatra? Említsen két, az éghajlatot érintő lehetséges hatást! (2 pont) 
 
2. Mit jelent az, hogy egy energiaforrás megújuló? Említsen kettőt, és elemezze egyikük 

lehetséges előnyös és hátrányos környezeti-természeti hatásait! (4 pont) 
 
3. Mi a lehetséges sorsa a növények által megkötött fényenergiának és az ember által 

hasznosított energiaforrásoknak? Fogalmazza meg általános, közös jellemzőiket! 
(2 pont) 

4. Mi az energiaválság alapvető oka? Milyen hosszú távon fenntartható megoldást lát? 
(2 pont) 

 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. esszé Összesen 
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Esszé 
………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 
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………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 
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Maximális 
pontszám 

Elért 
pontszám 

I.      Az öt regnum 11  
II.     Gyökerek 7  
III.    Szakosodó sejtek 9  
IV.   Bendőkényszer 7  
V.    Összeférhetetlen növények  9  
VI.   Az ókor régészei 10  
VII.  A cisztás fibrózis 7  
VIII. A homeosztázis fenntartása 11  
IX.   Véralvadás 9  

Feladatsor összesen: 80  
X. Választható esszé vagy problémafeladat 20  
Az írásbeli vizsgarész pontszáma: 100  

 
 
 

dátum  javító tanár 
 
 
 
 ________________________________________________________________________________________  
 
 
 
 

   

elért 
pontszám 

egész 
számra 

kerekítve 

programba  
beírt egész 
pontszám 

Feladatsor     
Választható esszé vagy problémafeladat     

 
 
 

dátum  dátum 
   
   

javító tanár  jegyző 
 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


