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Fontos tudnivalók 

 
 

Mielőtt munkához lát, figyelmesen olvassa el ezt a tájékoztatót! 
 
A középszintű írásbeli érettségi vizsga megoldásához 120 perc áll rendelkezésére. 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 
mondatot vagy több mondatból álló válaszokat kell alkotnia. Ügyeljen a nyelvhelyességre! 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. 
 
 
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. Nagy tudósok, nagy fölismerések     9 pont 
 
Párosítsa a tudományos fölismerést annak a tudósnak a nevével, akihez az köthető! Írja a 
megfelelő betűjelet az üres négyzetbe! A felsoroltak közül van egy név, amelyik egyik 
négyzetbe sem illik (kakukktojás). Minden jó helyre írt betű 1 pont.   
 

1. Az „anyák megmentője”, aki klórmeszes fertőtlenítéssel visszaszorította a 
gyermekágyi lázat. 

 

2. Svéd természettudós, a növények, állatok, ásványok, kőzetek, talajok átfogó 
rendszerét alkotta meg. 

 

3. Tömegvonzási erő változásait mérő eszközével lehetővé tette a földkéreg 
anyageloszlásának kutatását. 

 

4. Fölismerte, hogy az égés és a légzés is oxidáció.  

5. Geometriai úton az ókorban meghatározta a Föld átmérőjét.  

6. Föld középpontú modellje és kúpvetületű térképei a XVI. századig 
meghatározták Európa tudományos gondolkodását. 

 

7. Az atom szerkezetét alfa-sugárzás segítségével vizsgálta, atommodellje 
parányi naprendszerhez hasonlít. 

 

8. A kis kacsák viselkedését tanulmányozva fölismerte, hogy bizonyos 
tanulástípusok életkorhoz kötöttek. 

 

9. A kutyák nyálelválasztását tanulmányozva leírta a feltételes reflexet, mint 
tanult viselkedést. 

 

 
 
A)  Eötvös Loránd  B)  Antoine Lavoisier  C)  Eratoszthenész 

D)  Karl von Linné  E)  Ernest Rutherford  F)  Semmelweis Ignác 

G)  Konrad Lorenz  H)  Ptolemaiosz   I)  Démokritosz 

K)   Ivan Pavlov 

 
 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. összesen 
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II. Az áramló víz        11 pont 
 
1. A természetes vizek egy része többék-kevésbé nyugalomban van, más részük áramlik. 

Válassza ki és indokolja, hogy az alábbi két halfaj közül melyik lehet gyors folyású 
vizek lakója! (2 pont)   
  

 
szivárványos pisztráng     pulykahal 

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

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

 
2. Az áramló víz helyzeti energiáját az ember vízierőművekkel alakíthatja át elektromos 

energiává. Számolja ki, hogy egy 40 MW teljesítményű erőműben hány liter víznek 
kell átáramlania a turbinákon másodpercenként, ha a víz 10 méter szintkülönbségű a 
turbinák előtt és után! Tegyük fel, hogy a víz helyzeti energiájának 50%-a alakítható át 
elektromos energiává.  Írja le a számítás menetét is!       (4 pont) 
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3. A vízierőművek különleges típusa az úgynevezett árapályerőmű, amely a dagály és az 

apály közötti vízszintkülönbséget használja fel energiatermelésre. Az ábrán egy ilyen 
erőmű keresztmetszeti képe látható. A gát mindkét oldalán (tehát a turbinákat 
tartalmazó csatorna mindkét végén) felhúzható zsilipek vannak.   

 
 

 

 

 

 

 

A rajz alapján magyarázza meg, hogyan tud az erőmű dagálykor és apálykor is áramot 
termelni! Tekintse kezdeti állapotnak azt, amit az ábra mutat: apály van, mindkét zsilip zárva. 
               (3 pont) 
…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

 
4.         Milyen típusú folyótorkolat alakul ki ott, ahol nagy 
 apály-dagály szintkülönbséggel találkozunk? Rajzolja 
 le a torkolat alakját!                 (1 pont) 
 
5. Magyarázza, miért nem jellemző ilyen típusú 
 folyótorkolatban a hordalékfelhalmozódás! (1 pont)
      
………………………………………………………………. 

……………………………………………………………….. 

……………………………………………………………  

 

1. 2. 3. 4. 5. összesen
 
 

     

zsilipek 

turbina
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III. Magashegyi kutatóút        10 pont 
 
Egy hosszú magashegyi túrán résztvevő csoport tagjai folyamatos orvosbiológiai megfigyelés 
alanyai is voltak. A hegymászók vörösvérsejtjeinek számát rendszeres vérvételekkel követték 
nyomon. (A fokozott izomműködéshez szükséges oxigént a vérben a vörösvérsejtek alkotója, 
a hemoglobin molekula szállítja.) Az 1. grafikon a hegymászás során elért magasságokat, a 2. 
grafikon az eközben mért átlagolt vörösvérsejt számokat mutatja. A grafikonok 
tanulmányozása után válaszoljon a kérdésekre!   
 
 
 

1. Az alábbi táblázat melyik sora felel meg a 78. napon mért értékeknek? Írja az 
üres négyzetbe a megfelelő betűjelet! (1 pont) 

 
 Magasság (km) Vörösvérsejt szám (.106 / mm3 ) 

A 60 6,4 
B 5,6 30 
C 5,6 6,4 
D 78 6,4 

  
2. A fölfelé vezető út hányadik napján érték el az 5000 m-es magasságot? …………… 

                  (1 pont) 
 
3. Hányszorosára emelkedett a hegymászók vörösvérsejt száma a kiinduló állapothoz 

képest a túra 88. napjára?             (1 pont) 
 

 
4. Elérték-e a hegymászók útjuk legmagasabb pontján a sztratoszféra alsó határát?  

…………………………………….           (1 pont) 

  

 

az expedíció során elért tengerszint feletti magasság   
(km) 

az expedíció tagjainak vérében mérhető átlagos 
vörösvérsejtszám (.106 / mm3 ) 

az expedíció hossza napokban az expedíció hossza napokban 
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5. A tapasztalt élettani változások oka a légkör fizikai jellemzőinek megváltozása volt. 

Az alább felsoroltak közül melyik két jellemzővel hozható összefüggésbe ez a 
változás? A helyes válaszok betűjeleit írja a négyzetekbe!   (2 pont) 

 
A. A légnyomás csökkenésével. 
B. A napi átlaghőmérséklet csökkenésével. 
C. Az ózonburok ultraibolya sugárzást szűrő hatásának csökkenésével. 
D. Az oxigénkoncentráció csökkenésével. 
E. A szén-dioxid koncentráció növekedésével. 

 
6. Az oxigént szállító hemoglobinmolekulát aminosavakból vas-ionok felhasználásával 

építi föl a szervezet. A vegyületek mely csoportjába tartozik a hemoglobin? (1 pont) 
 

…………………………………………………………….. 
 
7. Az izomrostok melyik sejtalkotójába jut a szállított oxigén? …………………………. 

(1 pont) 
 
8. Mely vegyület keletkezik a szervezetben az oxigénből a biológiai oxidáció során?  

(1 pont) 
……………………………………… 

 
9. Sportversenyek előtt elfogadott eljárás, hogy a sprtolókat magashegységi 

edzőtáborokban készítik föl. A grafikonok alapján magyarázza a meg, hogy az ilyen 
edzőtáborok miért fokozzák a sportolók teljesítőképességét!    (1 pont)  

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

…………………………………………………………………………………………………

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

…………………………………………………………………………………………………

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

 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. összesen 
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IV. Elherdált vagyon        14 pont 

 
Olvassa el figyelmesen a 20. század nagy magyar geológusától, Koch Sándortól származó 
idézetet, majd válaszoljon a kérdésekre! 
 
„ Mint nemzedékeken keresztül szorgalmasan dolgozott családok vagyona a takarékban, úgy 
gyűlt össze évmilliókon át a földkéreg számos ásványi kincse, elsődleges és másodlagos 
lelőhelyeken, tömzsökben*, telepekben, telérekben, mosásokban.  
És amikor a kedvező körülmények eredményeként megjelent Földünkön az élet, a takarékos 
természet, amelyik eddig a napmeleget csak munkára fogta be, ezentúl tárolni is kezdette 
hatalmas szén- és ásványolajtelepek alakjában.  
Előbb-utóbb azonban minden családban megjelenik a könnyelmű utód, ki évek alatt herdálja 
el a századok összehordta vagyont. A könnyelmű utód a modern ember. Hegyeket hord el, 
ezer és ezer ponton vájja, fúrja földkéreg páncélszekrényét, a belsejében rejtőző kincsek után. 
Vágtató technikája lelőhelyeket, melyeknek keletkezéséhez esetleg évmilliók kellettek, 
évtizedek alatt rabol ki.” 
 

Koch Sándor: Az ásványi anyagok az emberiség történetében (1939)  
 
*tömzsök = kősó, kálisórétegek felszín alatt nagy nyomáson létrejött jellegzetes alakú formái 
 
1. „Eddig  …a napmeleget csak munkára fogta be” – olvashatjuk a szövegben. Az alább 

felsoroltak közül az élettelen természet mely jelenségeinek energiaforrása a 
napsugárzás? A helyes válaszok betűjeleit írja a négyzetekbe! (2 pont)   

A. Szél. 
B. Vulkanizmus. 
C. Hegységképződés. 
D. Fotoszintézis. 
E. Felhőképződés. 
 
2. A telérek fontos érclelőhelyek. A felsorolt anyagok közül válassza ki azt, amelyik 

vulkáni telérekben kialakulhat! A helyes válasz betűjelét írja a négyzetbe! (1 pont) 
 
A. Ezüst. 
B. Kősó(NaCl). 
C. Mészkő(CaCO3). 
D. Kőszén. 
E. Alumínium. 
 
 
3. „A napmeleget … ezentúl tárolni is kezdette hatalmas szén- és ásványolajtelepek 

alakjában” . Írja föl azt az egyenletet, mely előfeltétele volt annak, hogy szerves anyag 
és széntelepek alakjában a Föld képes legyen tárolni a napenergia egy részét! (1 pont) 

 
 ………………………………………………………………………………………….. 
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4. Melyik reakciótípus szolgáltatja a „Nap melegét”? (1 pont) 
 
A. Oxidáció. 
B. Atommag-hasadás. 
C. Gravitáció. 
D. Atommagok egyesülése (fúzió). 
E. Elektrokémiai reakciók. 
 
A „hatalmas szén- és ásványolajtelepek” anyaga hosszabb időre kilépett az anyagok biológiai 
körforgásából. Hogyan befolyásolta ez a folyamat a földi légkör összetételét? Egészítse ki a 
mondatot!           (1 pont) 
5. E folyamatok hatására a légköri oxigénhez képest a szén-dioxid aránya a légkörben   
 
…………………………. 
 
6. A szén- és ásványolaj telepeket „meg nem újuló” energiaforrásoknak nevezik, holott ma is 

képződnek. Miért találó mégis az elnevezés?     (1 pont) 
 
…………………………………………………………………………………………………

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

 
A Napból érkező energia biológiai hasznosításának mértékét egy floridai tóban az amerikai 
Odum mérte meg először. Eredményeit egyszerűsítve az ábra foglalja össze. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
7. Az adatok alapján adja meg, hogy a fényenergia hány százalékát hasznosítják a növények 

ebben a tóban szerves anyag fölépítés formájában!    (1 pont) 
 
 
 
 
8. Mennyi energia épül be ma az összes élőlény szerves anyagába 1 nap alatt egy  

10000 m2-es floridai tóban?       (1 pont) 
 
 

A Napból a földfelszínre érkező összes hasznosítható energia mennyisége:  
12600 kJ/m2 /nap 

Növényi szerves anyagba került energia 
(nettó primer produkció)  

63 kJ/m2 /nap 

Növényevő állatokba / 
planktonba került energia: 

6,3 kJ/m2 /nap 

 Ragadozó állatokba került energia 
0,63 kJ/m2 /nap 
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9. A kőolaj és a földgáz főként elpusztult állati planktonok maradványaiból képződik. 

Tételezzük fel, hogy az előző pontban szereplő tó állati eredetű planktoni szerves 
anyagának 1%-a a kezdődő kőolaj-képződés anyagává válik és a folyamat közben a 
szerves anyag energiatartalma nem változik! Mekkora energiatartamú kőolaj(előanyag) 
képződik ebben az esetben ebben a tóban naponta?    (1 pont) 

 
 
 
 
10. A kőolaj átlagos égéshője (az egységnyi tömegű anyag elégetése során nyert energia 

mennyisége) 43 kJ/g. Ezt figyelembe véve mennyi kőolaj (előanyag) keletkezett a fenti 
tóban naponta e számítás alapján? (Föltételezzük, hogy a szerves kötésekben rejlő összes 
energia felszabadítható az égetés során.)      (1 pont) 

 
 
 
 
11. E számítás mai adatokon alapul, de nem biztos, hogy a kőolajkészletek a földtörténet 

során is éppen ilyen sebességgel keletkeztek. Nevezzen meg egy környezeti tényezőt, ami 
eltérhetett a mai helyzettől és módosíthatta az Odum adatai alapján számított értéket!  

       (1 pont) 
 
…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

 
„Vágtató technikája lelőhelyeket, melyeknek keletkezéséhez esetleg évmilliók kellettek, 
évtizedek alatt rabol ki”-írja Koch Sándor. A kitermelt kőolaj és földgáz jelentős részét ma 
energianyerésre és közlekedésre (benzin, kerozin) vagy fűtésre használják fel. Az Európai 
Unió egyik fontos célja, hogy csökkentse e pazarló energiafelhasználás mértékét. Ez egyrészt 
az egy főre jutó energiafölhasználás csökkentésével érhető el, másrészt olyan, úgynevezett 
megújuló energiaforrások hasznosításának támogatásával, melyek nem fogynak el a használat 
következtében.  
12. Nevezzen meg egy módot, amivel csökkenthető az egy főre eső energiafelhasználás! 

       (1 pont) 
…………………………………………………………………………………………………

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

 
 13. Nevezzen meg egy lehetséges, Magyarországon is használható megújuló energiaforrást!  
                  (1 pont) 
………………………………………………………………………………………………… 

 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. összesen 
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V. A gyomorfekély oka       9 pont 
 
A gyomorfekély a gyomorfal nyálkahártyáján keletkező seb, mely elérheti az izomréteget is. 
E betegséggel kapcsolatban egy érdeklődő diák a világhálón az alábbi információkat találta. 
Olvassa el a szövegrészleteket, majd válaszoljon a kérdésekre! Minden helyes válasz 1 pont. 
 
„A népbetegségnek számító fekélybetegség legfontosabb kiváltó oka a Helicobacter pylori (H. pylori) 
nevű baktérium által okozott fertőzés. …. Az 1980-as évek elején két ausztrál kutató vette észre, hogy 
a H. pylori fertőzés, valamint a gyomornyálkahártya-gyulladás, gyomorfekély kialakulása között ok-
okozati kapcsolat áll fenn. … A H. pylori fertőzés a világ népességének több mint felét érinti. 
Magyarországon a felnőtt lakosság közel 65%-a fertőzött ezzel a kórokozóval. … Maga a fertőzés az 
esetek döntő többségében (közel 70%-ában) tünetmentes, nem kísérik gyomorpanaszok. Problémát 
akkor észlelünk, amikor az immunsejtek megpróbálnak a baktériumok ellen harcolni. Ilyenkor a 
gyulladás tartósan fennállhat, károsítva magát a gyomornyálkahártyát. 

A betegség kialakulásában több tényező is szerepel: az egyéni hajlam, valamint a baktériumok 
közötti különbségek mellett valószínűleg a higiénés körülmények is szerepet játszanak a fertőzésben.  

http://www.richter.hu  
 
A H. pylori különleges enzimjének, az ureáznak köszönheti sikerességét. Ez a karbamidot hidrogén-
karbonát(ion)ra és ammóniára bontja. Ezek a termékek erősen lúgos kémhatásúak, így ellensúlyozzák 
a gyomor savas pH-ját.     Wikipedia.hu 
 
A fekélybetegség kezelésében eddig a felfedezésig használt szerek között szerepeltek a savkötők és a 
protonpumpagátlók. A savkötők a gyomorsav semlegesítése révén hatnak, … a protonpumpa-bénítók 
a gyomorsavtermelés gátlásán keresztül fejtik ki hatásukat. … A H. pylori által okozott fekélyek 90%-
a kezelhető antibiotikummal*. A kezelés csökkenti a fekély vérzésének kockázatát, és az így kezelt 
fekélyek ritkán újulnak ki. A legjobb eredményeket két antibiotikum és egy protonpumpagátló 
legalább 14 napos szedése hozza. 

Amikor a nem fekélyes gyomorpanaszos és H. pylori fertőzötteket csupán savcsökkentővel, 
antibiotikumok nélkül kezelik, a sav termelés csökkenése következtében a bélrendszer nagyon 
fogékonnyá válik a bélfertőzésekre és a daganatos elváltozások kialakulására. Ezért ma már minden 
felismert Helicobacter fertőzést antibiotikummal kell kiirtani. 

http://sulinet.hu  
 
*antibiotikum : baktériumokat elpusztító vagy azok szaporodását gátló szer 
 
1. Noha az első cikk tényként közli azt, hogy a H. pylori a gyomorfekély legfontosabb oka, 

az adatok a diák számára nem voltak meggyőzőek. A magyar lakosság hány százalékára 
igaz, hogy H. pylori baktériummal fertőzött és mégis tünetmentes?  

 
……………………………………… 

 
2. Ahhoz, hogy a számok meggyőzően igazolják azt, hogy valóban a baktérium a 

gyomorfekély fő okozója, további adatokra van szükség. Mit tanácsol a diáknak: milyen 
további adatokat keressen? 

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

………………………………………………………………………………………………… 
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3. A cikkben említett két ausztrál orvos (akik felfedezésükért utóbb Nobel-díjat kaptak) 
bátor kísérlettel támasztották alá elgondolásukat. Saját magukat fertőzték meg H. 
pylorival, majd antibiotikumos kezelést alkalmaztak. Mi volt az a tapasztalat, ami 
alátámasztotta sejtésüket?    

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

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

 
4. A gyomornedv erősen savas pH-jú, amit a gyomorfal sejtjeinek protonpumpája okoz. 

Hogyan reagálnak a gyomornedv vízmolekulái a bejuttatott protonokkal? Írja fel a reakció 
egyenletét! 

 
………………………………………………………………………………………………… 
 
A H.pylori enzimjei lehetővé teszik túlélését az erősen savas közegben is. Írja fel azt a két 
egyenletet, ami bizonyítja, hogy a baktérium anyagcseretermékei lúgos kémhatást 
biztosítanak a közvetlen környezetében!       
 
5. ………………………………………………………………………………………… 
 
6. …………………………………………………………………………………………. 
 
7. Mi támasztja alá a szövegben azt, hogy a gyomorfekély kezeléséhez ajánlatos kétféle  

antibiotikumot használni? 
 
…………………………………………………………………………………………………

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

 
1980 előtt a gyomorfekély kezelése a tüneteket ugyan enyhítette, de hosszú távon tovább 
fokozta a betegség kockázatát. Mai tudásunk szerint mi volt az oka ennek a két jelenségnek? 
 
8. A tünetek enyhülésének oka:  

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 
 
9. A régi kezelés kockázatosságának oka: 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. összesen 
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VI. Üstökösök         12 pont 
 
A Naprendszer keletkezésekor a külső tartományokban, a Naptól kb. 1-1,5 fényévre az anyag 
nem állt össze nagyobb testekké, hanem kisebb darabokban keringett tovább. Ez az Oort-
felhő, amely mintegy milliárdnyi üstökösmagnak ad otthont. Ha valamilyen hatásra (például 
mert a Nap és egy másik csillag egymáshoz közel kerül) megváltozik az itt keringő 
üstökösmagok mozgása, közülük több bejut a Naprendszer belsőbb vidékeibe. A rendszeresen 
(periodikusan) visszatérő üstökösök 3-200 év alatt kerülik meg a Napot. Ilyen a Halley-
üstökös is, amelynek pályáját az 1. ábra mutatja. 

1.ábra 
A bolygók és a Halley-üstökös pályája a Naprendszerben. A méretek erősen torzítottak. A keringés 
irányát a nyilak mutatják. N = Nap, U = Uránusz, P = Plútó, H = Halley-üstökös. 
 
 

1. A bolygók és a Halley-üstökös pályáját a csillagászok pontosan ki tudják számítani. Ki az 
a csillagász, akinek törvényei leírják a bolygók mozgását a Naprendszerben? (1 pont) 

 
……………………………………………………………………………………………… 
 
Az ábra segítségével nevezzen meg egy hasonlóságot és egy különbséget a bolygók és a 
Halley-üstökös mozgása között!        (2 pont) 

     
2. Hasonlóság:  ………………………………………………………………………………… 

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

3. Különbség:  …………………………………………………………………………………. 

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

 

 

 

 H 

 U 
 N

 P 
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Egy üstökös szerkezetét mutatja a 2. ábra. A mag fagyott vízből, metánból, ammóniából, 
szén-dioxidból, porból, kőtörmelékekből és fémdarabokból áll. A Jupiter pályáján belül 
elpárolog a jég, gáz kezd kiáramlani (kóma). A Nap sugárzása a csóvát (ami az üstökösből 
kiáramló gáz és por) a Nappal ellentétes irányba fordítja. Az üstökös magja alig néhány km 
átmérőjű, csóvája azonban elérheti a 100.000.000 km-t is. A csóva anyaga víz, szén-dioxid, 

szén-monoxid, metán, ammónia, hidrogén-
cianid(HCN), formaldehid (HCHO) és más 
anyagok. Átlagban tízévente egyszer tűnik 
fel olyan üstökös, mely szabad szemmel is 
látható.  
 
4. Miért csak a Naprendszer belső vidékein 
     alakul ki az üstökösök csóvája?  (1 pont) 
 

………………………………………………

……………………………………………… 

5. Miért fordul a csóva a Nappal 
ellentétes irányba?    (1 pont) 
 
……………………………………………… 
 

6. Az üstökösök csóvája szerves és szervetlen vegyületeket is tartalmaz. Nevezzen meg 
közülük kettőt-kettőt!           (4 pont) 

 
szervetlen vegyületek: …………………………… és  ………………………………… 

 
szerves vegyületek:     …………………………     és      …………………………… 

 
7. Egyre többen fogadják el azt az elmélet, amely szerint a dinoszauruszok (őshüllők) 65 

millió évvel ezelőtti kihalását egy üstökös (meteorit) becsapódása okozta (vagy 
gyorsította fel). Írja a négyzetekbe az alább felsorolt jelenségek közül azok betűjeleit, 
amelyek egy ilyen becsapódás következményeiként hozzájárulhattak a kipusztulási 
hullámhoz!         (2 pont) 

 
 

A) a Föld tengelyforgási irányának megváltozása   
B) a keletkező porfelhő elsötétítő hatása 
C) a becsapódó égitestből származó mérgező anyagok oldódása a tengervízben  
D) az üstökös erős ultraibolya sugárzása  
 

8. Az üstökösök megjelenéséhez a múltban sok hiedelem fűződött. Sokan úgy vélték, hogy 
járványokat okoznak. István középiskolai diák, aki egy színes magazin asztrológia 
(„csillagjóslás”) rovatában azt olvasta, hogy e jóslatok igenis megalapozottak voltak. 
István elhatározta, hogy utánajár a kérdésnek. Egy csillagászati szakkönyvből összeírta a 
(Földről is látható) üstökösök megjelenésének időpontjait, majd egy történelemkönyvből a 
nagy járványok kitörésének idejét (a középkortól kezdve). Arra a következtetésre jutott, 
hogy az üstökösöknek nincs közük a járványokhoz. Mire alapozhatta állítását? Írjon le 
egy, az adatokból következő állítást, mely alátámasztja a diák következtetését!      (1 pont) 

 

  

2.ábra
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…………………………………………………………………………………………………

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

…………………………………………………………………………………………………

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

 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. összesen 

 
 

        

 
VII. Reakciótípusok        10 pont 
 
A két leggyakoribb kémiai reakciótípus a redukciós-oxidációs (redoxi) és a sav-bázis 
reakciók. Hasonlítsa össze e kettőt és ismerje föl, hogy a példák közül melyik hová tartozik! 
Írja a megfelelő betűjelet az állítások utáni négyzetbe! 
 
A. A Brönsted féle sav-bázis reakció(ra jellemző) 
B. A redoxi folyamat(okra jellemző) 
C. Mindkettő(re jellemző) 
D. Egyikre sem jellemző. 
 
 

1. Protonátmenettel jár.  

2. A reakció során két ellentétes folyamat többnyire egyszerre zajlik le.  

3. Ilyen például a mészkő képződése kalcium- és karbonát-ionokból.  

4. Ilyen folyamat megy végbe sejtjeink légzése során a mitokondriumokban.  

5. Ilyen folyamat zajlik le, mikor a sejtjeinkben képződött szén-dioxid reagál vérünk 
víztartalmával. 

 

6. Ez történik a vaskohókban.  

7. Ilyen folyamat a fehérjék képződése aminosavakból.  

8. Elektronátmenettel vagy az elektron eltolódásával járó folyamat.  

9. Ilyen folyamat megy végbe a kősó oldat elektrolízisekor.  

10. Ilyen folyamat termeli a Föld belső hőjét.  

 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. összesen 
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Maximális 
pontszám 

Elért 
pontszám 

I.    Nagy tudósok, nagy fölismerések 9  
II.   Az áramló víz 11  
III.  Magashegyi kutatóút 10  
IV. Elherdált vagyon 14  
V.   A gyomorfekély oka 9  
VI.  Üstökösök 12  
VII. Reakciótípusok 10  
Az írásbeli vizsgarész pontszáma 75  

 
 
 
 Dátum:  ......................................  
 
 
 
 
 
 
 __________________________________________________________________________  
 
 
 
 

   

elért 
pontszám

programba  
beírt 

pontszám  
 Feladatsor (az írásbeli vizsgarész pontszáma)      

      
      
      
           

javító tanár  jegyző 
 
 
 Dátum:  ......................................  Dátum:  .................................  
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