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ÚTMUTATÓ 
 
A munka megkezdése előtt nyomtatott nagybetűvel ki kell tölteni az adatokat tartalma-
zó részt és minden különálló lapon a versenyző nevét, osztályát! 
 
A feladatok megoldásához íróeszközön kívül más segédeszköz nem használható! 
 
A borítólapon belül öt csoportban 50-50 feladat van.  
Az öt csoportból minden versenyzőnek hármat kell megoldani, saját választása szerint.  
A feladatok feleletválasztásos jellegűek, a megoldási útmutató közvetlenül a feladatok után van. 
A feladatlapokon megoldás közben szabadon lehet változtatni, de a válaszlapon tilos javítani. 
A válaszlapot a szaktanár (szaktanári munkaközösség) értékeli a központi javítási-értékelési 
útmutató alapján.  
Továbbküldhetők I. kategóriában a legalább 80 pontra,  
                             II. kategóriában a legalább 100 pontra értékelt válaszlapok. 
 
 
A VERSENYZŐ ADATAI 
 

A versenyző neve: ............................................................................................. oszt.: .............. 

Középiskolai tanulmányait a 13. évfolyamon fejezi be:      igen      nem  

Kategória: I. kategória      II. kategória*   (*A megfelelő aláhúzandó!)     

Az iskola neve: ..…………………………………………………………………..................... 

..................................................................................................................................................... 

Az iskola címe: ……............. irsz. ………....................................................................... város 

………………………….........................................................................utca ......................hsz. 

A felkészítő tanár(ok) neve: ........................................................................................................ 

 

Összes pontszám: ……………………… 
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A FELADATCSOPORT TÍPUSA:  .............................................................................. 
 
1. A B C D E  26. A B C D E  

 2. A B C D E  27. A B C D E  

 3. A B C D E  28. A B C D E  

 4. A B C D E  29. A B C D E  

 5. A B C D E  30. A B C D E  

 6. A B C D E  31. A B C D E  

 7. A B C D E  32. A B C D E  

 8. A B C D E  33. A B C D E  

 9. A B C D E  34. A B C D E  

10. A B C D E  35. A B C D E  

11. A B C D E  36. A B C D E  

12. A B C D E  37. A B C D E  

13. A B C D E  38. A B C D E  

14. A B C D E  39. A B C D E  

15. A B C D E  40. A B C D E  

16. A B C D E  41. A B C D E  

17. A B C D E  42. A B C D E  

18. A B C D E  43. A B C D E  

19. A B C D E  44. A B C D E  

20. A B C D E  45. A B C D E  

21. A B C D E  46. A B C D E  

22. A B C D E  47. A B C D E  

23. A B C D E  48. A B C D E  

24. A B C D E  49. A B C D E  

25. A B C D E  50. A B C D E  

 
 
 
 
A jó válaszok száma: ……………… A jó válaszok száma: …………… 
 
 
A rossz válaszok száma: ……………… A rossz válaszok száma: …………… 
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ALGÁK, GOMBÁK, NÖVÉNYTAN 

 
EGYSZERES VÁLASZTÁS  (15 PONT) 
Válassza ki a helyes válasz betűjelét! 
 
1. A csírázáshoz csíraképes mag és megfelelő hőmérséklet szükséges. Melyik betű jelöli a 

csírázáshoz általában szükséges további anyagokat vagy feltételeket? 
A. oxigén, szén-dioxid B. szén-dioxid, víz   C. víz, fény 
   D. víz, oxigén   E. talaj, szén-dioxid 

2. Melyik állítás nem igaz általában a nyitvatermőkre? 
A. magvas növények 
B. jellemzőjük a tű- vagy pikkelylevél 
C. egy virágjukban porzó és termő is található 
D. erdőalkotó fajok is vannak közöttük 
E. Magyarországon csak kevés fajuk él őshonosan 

3. Melyik betű után vannak csak kétszikű növények? 
A. borsó, mák, kukorica   B. veteménybab, paradicsom, rizs   C. eper, burgonya, retek 
  D. málna, búza, rizs   E. rizs, kukorica, zab 

4. Melyik párosítás helytelen? 
A. a paradicsomnak bogyótermése van 
B. a máknak toktermése van 
C. a babnak hüvelytermése van 
D. a kukoricának szemtermése van 
E. a mogyorónak csonthéjas termése van 

5. Melyik növényi hormon megnövekedett koncentrációja okozza az őszi levélhullást? 
A. etilén   B. abszcizinsav  C. auxinok / indolecetsav 
   D. gibberellinek  E. citokininek 

6. Melyik a gyökér zónáinak helyes sorrendje? 
A. osztódási, felszívási, megnyúlási, szállítási, elágazási 
B. osztódási, megnyúlási, felszívási, szállítási, elágazási 
C. felszívási, osztódási, megnyúlási, szállítási, elágazási 
D. felszívási, szállítási, megnyúlási, osztódási, elágazási 
E. megnyúlási, osztódási, felszívási, elágazási, szállítási 

7. Mely szervük vagy részük nincs általában az egyszikűeknek? 
A. csészelevél  B. porzó C. lepellevél       D. mag  E. termés 

8. Mi a különbség a mohák és a harasztok „ivarszervei” között? 
A. a mohák „ivarszerveiben” mitózissal képződnek az ivarsejtek, a harasztoknál nem 
B. a mohák „ivarszerveiben” meiózissal képződnek az ivarsejtek, a harasztoknál nem 
C. a mohák „ivarszervei” az ivartalan nemzedékhez tartoznak, a harasztoknál az ivaroshoz 
D. a mohák „ivarszerveiben” spórák képződnek, a harasztokéiban csak ivarsejtek 
E. a mohák „ivarszervei” a mohanövényen vannak, a harasztok ivarszervei az előtelepen 

9. Melyik gomba tartozik a tömlősgombák közé? 
A. bimbós pöfeteg 
B. hánytató galambgomba 
C. légyölő galóca 
D. ízletes kucsmagomba 
E. sátántinóru 

10. Milyen testszerveződés jellemző a békanyálmoszat-fajokra? 
A. egysejtű   B. teleptestes   C. sejtfonalas 
   D. szövetes   E. hajtásos 
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11. A paradicsom melyik részére mutat a nyíl? 
A. csészelevelére   B. levélkéjére  C. áltermésére 
   D. sziklevelére  E. fellevelére 

12. Melyik része a kukoricának a „haja” (a képen jelölt része)? 
A. termésszőre  B. csírája  C. repítőkészüléke 
   D. bibeszála és bibéje  E. porzószála 

13. A képen a vadrózsa/gyepűrózsa egy jellegzetes része látható. Mi a neve a bejelölt résznek? 
A. levél   B. levélke  C. pálhalevél 
   D. sziklevél   E. tőlevél 

 

 
 
14. Melyek voltak a legelső virágos növények? 

A. a zöldmoszatok  B. a mohák   C. a harasztok 
   D. a nyitvatermők  E. a kétszikű zárvatermők 

15. A felsoroltak közül melyik a növényi helyváltoztató mozgás? 
A. a kemotaxis  B. a fototropizmus  C. a geotropizmus 
   D. a nasztia   E. a turgormozgás 

 
TÖBBSZÖRÖS VÁLASZTÁS  (7 PONT) 
 
16. Mi jellemző a mohák és a harasztok szaporodására is? 
Válassza ki a helyes válaszok (3) betűjeleit! 

A. spóráik mitózissal keletkeznek 
B. spóráik meiózissal képződnek 
C. spóráik információtartalma egyszeres 
D. ivarszerveik az előtelepen alakulnak ki 
E. ivarsejtjeiket számtartó osztódással hozzák létre 

17. Melyik csoportba tartozhat az a növény, amelynek valódi szára és levele van? 
Válassza ki a helyes válaszok (3) betűjeleit! 

A. haraszt   B. moha   C. nyitvatermő 
   D. barnamoszat  E. zárvatermő 

18. Melyik állandósult növényi szövet? 
Válassza ki a helyes válaszok (3) betűjeleit! 

A. bőrszövet   B. alapszövet   C. osztódószövet 
   D. szállítószövet  E. hámszövet 

19. Mi a zuzmók lassú növekedésének magyarázata? 
Válassza ki a helyes válaszok (2) betűjeleit! 

A. kedvezőtlen környezetben élnek 
B. nem képesek fotoszintetizálni 
C. mindig vízhiányos helyen élnek 
D. kis termetűek 
E. a felépítő folyamataik mértéke alig haladja meg a lebontó folyamataikét 
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20. Milyen típusú a lehet a gombák életmódja? 
Válassza ki a helyes válaszok (3) betűjeleit! 

A. szimbionta   B. szaprofita    C. parazita 
   D. fotoszintetizáló  E. autotróf 

21. Mi jellemző az évgyűrűkre? 
Válassza ki a helyes válaszok (2) betűjeleit! 

A. a háncs- és a farész határán alakul ki 
B. a kambium két oldalán alakul ki 
C. az évgyűrűk teljes egészében fatestből állnak 
D. az évgyűrűk teljes egészében háncstestből állnak 
E. kialakulásuk oka a növény életműködésének ciklikussága 

22. Mi jellemző a barnamoszatokra? 
Válassza ki a helyes válaszok (2) betűjeleit! 

A. jellemzően a melegebb tengerek lakói 
B. teleptestük több (száz) méteres is lehet 
C. gyökerük, száruk, levelük alakult ki 
D. színanyagaik megegyeznek a zöld növényekével 
E. egysejtű fajaik nincsenek, minden fajuk többsejtű 

 

NYITVA- ÉS ZÁRVATERMŐK  (7 PONT) 
Keresse meg a számmal jelölt állításhoz a betűvel jelölt sorok közül a megfelelőt! 

A. nyitvatermők 
B. zárvatermők 
C. mindkettőre igaz 
D. egyikre sem igaz 

23. szövetes növények 
24. ide tartozik a tulipán 
25. fás szárukban jellemzők a gyantajáratok  
26. lombhullató és örökzöld fajok is vannak közöttük 
27. mindegyikük virága egyivarú 
28. termésük van 
29. szaporodásukhoz külső vizet igényelnek  
 
LEVÉLMETSZET  (5 PONT) 
Keresse meg a számmal jelölt állításhoz a megfelelő ábrarészletet! Párosítsa a számhoz a 

megfelelő betűjelet!    
30. Mi látható a rajzon? 
Válassza ki a helyes válaszokat (3)! 
 A. egy levél keresztmetszete  
 B. egy levél hosszmetszete 
 C. egyszikű növény levele 
 D. kétszikű növény levele 
 E. kétszikű növény száras levele 
 
31. Melyik részlet nem tartalmaz zöld szín-
testet? 
Válassza ki a helyes válaszokat (3)!  
 A. a B- jelű rész  
 B. a C- jelű rész  
 C. az E- jelű rész  

www.gloster.com/clarkm/leaf-cell            D. az F- jelű rész  
               E. a G-jelű rész 
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32. Mi igaz a G-jelű részre? Válassza ki a helyes válaszok (3) betűjeleit! 

A. a sejtjeiben sejtmag található 
B. a sejtjeiben sejtmag nem található 
C. sejtjei zöld színtesteket tartalmaznak 
D. a rajzon nyitott állapotban van 
E. a rajzon zárt állapotban van 

33. Milyen hatás változtatná meg a G-jelű részlet működését az ábrázolt állapot ellenkezőjére? 
Válassza ki a helyes válaszok (2) betűjeleit! 

A. ha megnőne a levélen belüli szén-dioxid-koncentráció 
B. ha csökkenne a levegő szén-dioxid koncentrációja 
C. ha nőne a fényintenzitás 
D. ha csökkenne a fényintenzitás 
E. ha nőne a sejtek turgora 

34. Mely állítások igazak az E-vel jelölt ábrarészletre? 
Válassza ki a helyes válaszok (3) betűjeleit! 

A. háncs- és farészt is tartalmaz 
B. a moháknak már van ilyen szövetféleségük 
C. szilárdító alapszövetből álló gyűrű védi az összenyomódástól 
D. farésze a B jelű részlet felé néz 
E. farésze az F-jelű rész felé néz 

 
GOMBÁK ÉS ZUZMÓK  (6 PONT) 

Egészítse ki a számmal jelölt helyeken az alábbi szöveget! A helyes kiegészítéseket a számok 
után betűvel jelölt változatok közül kell kiválasztania. Párosítsa a számhoz a megfelelő betűjelet! 
A gombák testfelépítése ... 35. ... lehet. A bimbós pöfetegre jellemző, hogy ... 36. ... , spórái 
... 37. ... képződnek. A valódi gombák életmódja ... 38. ... lehet. A zuzmókban jellemzően 
... 39. ... alkotnak szimbiózist. A zuzmókra jellemző, hogy ... 40. ... . 

35. Válassza ki a helyes szavak (2) betűjeleit! 
  A. szövetes      B. egysejtű          C. sejtfonalas        D. hajtásos            E. spórás 
36. Válassza ki a helyes kifejezések (2) betűjeleit! 
  A. kalapos gomba B. tömlősgomba  C. parazita 

  D. bazídiumos gomba       E. termőteste szinte teljes egészében spórákká alakul 
37. Válassza ki a helyes szavak (2) betűjeleit! 
  A. négyesével      B. hatosával         C. nyolcasával        D. mitózissal       E. meiózissal 
38. Válassza ki a helyes kifejezések (3) betűjeleit! 
  A. heterotróf együttélő 

B. heterotróf lebontó 
C. heterotróf élősködő 
D. fotoszintetizáló 
E. autotróf 

39. Válassza ki a helyes szavak (2) betűjeleit! 
  A. tömlősgombák  B. nyálkagombák C. moszatgombák 

   D. zöldmoszatok  E. vörösmoszatok 
40. Válassza ki a helyes meghatározások (3) betűjeleit! 
  A. jelenlétükkel vagy hiányukkal jelzik a levegő kén-dioxid-tartalmát 

B. pionír élőlények 
C. gyorsan, intenzíven növekednek 
D. letöredező telepdarabokkal is szaporodhatnak 
E. fán élő fajaik élősködők 
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SZERVMÓDOSULÁSOK  (10 PONT) 
 
Egészítse ki a táblázat üresen maradt részeit az odaillő szöveggel! 
Hét növény nyolc módosult szerve szerepel. 
 

példanövény módosult szerv módosulás neve  
vagy jellemzője 

fehér fagyöngy 
42. 

43.  
41. tápanyagban gazdag 

veteményborsó 44. 

45. 

46. 
Vénusz-légycsapója 47. 

48. jellemzője  
a vízraktározó alapszövet 

földieper 
szár 

49. az anyanövénytől távoli vege-
tatív szaporodásra módosult 

burgonya 50. szinte minden sejtjét kemé-
nyítőszemcsék töltik ki  

 
41. Válassza ki a helyes név betűjelét! 

A. karfiol         B. kökény             C. cukorrépa     D. napraforgó           E. saláta 
42. Válassza ki a helyes szó betűjelét! 

A. gyökér         B. szár                  C. levél             D. virág                    E. termés 
43. Válassza ki a helyes kifejezés betűjelét! 

A. szilárdításra módosult szerv 
B. raktározásra módosult szerv 
C. szaporodásra módosult szerv 
D. élősködésre módosult szerv 
E. védekezésre módosult szerv 

44. Válassza ki a helyes szó betűjelét! 
A. gyökér          B. szár                C. levél             D. gyökérgumó         E. gyökérgümő 

45. Válassza ki a helyes szó betűjelét! 
A. gyökér          B. szár                C. levél             D. virág                     E. mag 

46. Válassza ki a helyes válasz betűjelét! 
A. tüske 
B. levélkacs 
C. hegyes ágvégei megvédik a friss hajtásokat 
D. pozsgás szár 
E. palánkgyökér 

47. Válassza ki a helyes meghatározás betűjelét! 
A. tőlevélrózsájában sok víz gyűlik össze 
B. kapaszkodógyökerei segítségével jut a magasba 
C. kisebb emlősök elfogására is képes 
D. lápos területeken hazánkban is előfordul 
E. a talaj csekély nitrogéntartalmát állati fehérjéből pótolja 

48. Válassza ki a helyes név betűjelét! 
A. nád             B. fehér tündérrózsa     C. varjúháj         D. borsó            E. fehér here 

49. Válassza ki a helyes kifejezés betűjelét! 
A. klorofillt nem tartalmazó   B. föld alatti      C. föld feletti        D. fás        E. kétéves 

50. Válassza ki a helyes kifejezés betűjelét! 
A. fotoszintetizáló                 B. föld alatti       C. föld feletti        D. lágy      E. egyéves 
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EUKARIÓTA EGYSEJTŰEK, SZIVACSOK, ÁLLATTAN, ETOLÓGIA 

 
ÁLLATOK RENDSZEREZÉSE (10 PONT) 
Válassza ki a leghelyesebb válasz betűjelét! 
 
1. Melyik rendszertani fogalompár nem tartozik össze? 

A. közönséges zengőlégy – hártyásszárnyúak 
B. hétpettyes katica – bogarak 
C. verőköltő bodobács – poloskák 
D. tavaszi ganéjtúró – bogarak 
E. nádi acsa – szitakötők 

2. A keresztes vipera a hüllők osztályába tartozik. A felsoroltak közül melyik az a tulajdonságpár, 
amely alapján más osztályba nem sorolható! 

A. kültakarójuk többrétegű elszarusodó laphám és rendelkeznek simaizmokkal 
B. testhőmérsékletük a környezet hőmérsékletétől jelentősen függ és vérkeringésük zárt 
C. tojásokkal szaporodnak és harántcsíkolt izmokkal mozognak 
D. szívük négyüregű és vannak pikkelyeik 
E. magzatburkosok és nincs szőrük vagy tolluk 

3. Melyik állítás hamis Magyarországra nézve? 
A. minden kígyó védett B. minden gyík védett C. minden kétéltű védett 
   D. minden sikló védett  E. minden madár védett 

4. Melyik állítás igaz? 
A. a koronás keresztespók ugyanabba az osztályba tartozik, mint a burgonyabogár 
B. a koronás keresztespók ugyanabba a törzsbe tartozik, mint a burgonyabogár 
C. a koronás keresztespók ugyanabba a családba tartozik, mint a burgonyabogár  
D. a koronás keresztespók ugyanabba a nemzetségbe tartozik, mint a burgonyabogár 
E. a koronás keresztespók ugyanabba a rendbe tartozik, mint a burgonyabogár 

5. Melyik rendszertani kategória nem jellemző az éti csigára? 
A. puhatestűek  B fejszelábúak C. tüdőscsigák 

  D. kétoldali szimmetriájúak  E. héjasok 
 
A téglalapok kerületén található betűk rendszertani kategóriákat, a szabadon álló betűk pedig 
fajokat jelölnek. A lehetséges feliratokat jobb oldalon felsoroltuk, de egy betű és egy felirat 
felesleges, és nem is összetartozó! 
 

 
emlősök 
párosujjú patások 
páratlanujjú patások 
przewalszki ló  
orrszarvú 
vaddisznó 
kurtafarkú kenguru 
kacsacsőrű emlős 
elevenszülő emlősök 
 
 

6. Melyik betű jelöli a vaddisznót? 
A. H  B. G   C. M  D. A   E. E 

7. Melyik betű jelöli a przewalszki lovat? 
A. H  B. G   C. M  D. A   E. E 
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8. Mi jellemző a K élőlényre?  

A. populációja előfordul a Hortobágyon 
B. általában ragadozó 
C. látható szőrbundája van 
D. jellemző sötét színével rejtőzködő életmódot folytat 
E. a második legnagyobb szárazföldi állat 

9. Melyik betű jelöli az emlősöket?  
A.  A  B. B   C. C  D. D  E. egyik sem 

10. A felsorolt élőlények közül melyik az E legközelebbi rokona? 
A. vízi denevér  B. vörös róka  C. hangyászsün 
  D. erszényes mókus  E. fehérkezű gibbon 

 
A FÖLDIGILISZTA SZERVEI  (10 PONT) 
Tekintse meg a földigilisztáról készült ábrákat, majd oldja meg a feladatokat! 

11.   Melyik állítás igaz az L jelű szervre? 
Válassza ki a helyes válaszok (3) betűjeleit! 

A. elsősorban raktározó szerepe van 
B. izmos falú 
C. mirigyei nyálkát termelnek 
D. közvetlenül a begybe nyílik 
E. a táplálék megszerzésében vesz részt 

12. Melyik betű jelöli azt a szervet, melynek fala csillós hengerhám, redőzöttsége miatt vi-
szonylag nagy a felszívófelülete, a falában található mirigyek által termelt enzimek sejten 
kívüli emésztés biztosítanak? 
Válassza ki a leghelyesebb válasz betűjelét!  

A. L  B. K  C. E  D. D  E. H 
13. Melyik betűkkel jelölt szervekben kering a vér? 

Válassza ki a helyes válaszok (3) betűjeleit! 
A. A  B. B  C. C  D. M  E. N 

14. Mely betűk jelölik azokat a szerveket, amelyekben az idegsejtek találhatók? 
Válassza ki a helyes válaszok (2) betűjeleit! 

A. A  B. B  C. C  D. N  E. M 
15. Melyik állítás igaz az ép felszínen látható F képletre? 

Válassza ki a helyes válaszok (2) betűjeleit! 
A. mirigyekben gazdag 
B. ide nyílnak a hímivarszervek nyílásai 
C. ide nyílnak a női ivarszervek nyílásai 
D. nyálkás tokot termel 
E. képes a farok irányába végighaladni az állat testén 

rajz: www.biologycorner.com/resources/worm.jpg 

fotó:http://umanitoba.ca/Biology/BIOL1030/Lab1/biolab1_7.html 
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16. Melyik állítás igaz az állat vérére? 

Válassza ki a helyes válaszok (3) betűjeleit! 
A. vörösvérsejteket tartalmaz 
B. hemoglobint tartalmaz 
C. fehérvérsejtet tartalmaz 
D. mindvégig vérerekben áramlik 
E. a háti véredényben elölről hátrafelé áramlik 

17. A kültakaróját vizsgálva mely tapasztalathoz jutunk? 
Válassza ki a helyes válaszok (2) betűjeleit! 

A. kutikulával fedett 
B. a testfal erőteljes izomzata egy külső hosszanti és egy belső körkörös rétegből áll 
C. szelvényenként 2 pár váladéktermelő mirigyet tartalmaz 
D. a hámréteg összenőtt a közvetlenül alatta lévő hosszanti izomréteggel 
E. hámja egyrétegű 

18. Melyik állítás igaz az állat ivarszervrendszerére? 
Válassza ki a helyes válaszok (3) betűjeleit! 

A. ivarszervei az állat hátsó részében a 44-49. szelvényben találhatók 
B. a női ivarszervhez tartozik az ondótartó 
C. a petefészek páros, a here páratlan szerv 
D. az állat ondóhólyagja többlebenyű páros szerv 
E. egy állatban megtalálható a here és a petevezető is 

19. Melyik állítás igaz az állat érzékszerveire? 
Válassza ki a helyes válaszok (2) betűjeleit! 

A. differenciált érzékszervei nincsenek 
B. gödörszeme van 
C. csészeszeme van 
D. sertéi képesek kémiai anyagok érzékelésére 
E. a testnyílások körül viszonylag nagy mennyiségben fordulnak elő érzékbimbók 

20. Melyik betűvel jelölt az a terület, amelyből a fotón látható keresztmetszeti kép készült? 
Válassza ki a leghelyesebb válasz betűjelét!  

A. L  B. K  C. E  D. D  E. H 
 
GERINCESEK CSONTJAI  (10 PONT) 
 

 
csoport 

 
gerincoszlop és mellkas 

 

 
végtagok és függesztőövek 

 
22. 

a nyakcsigolyák száma 11-24,  
zárt mellkas, farkcsíkcsont,  
nyitott medence 

 
a mellső végtag függesztőövének csontjai: 23. 

 
X  

 
24. 

az első végtag négy, a hátsó ötujjú; 
jellemző, hogy az orsócsont a singcsonttal, a 
sípcsont pedig a szárkapocscsonttal összenőtt 

 
25. 

 
26. 

a szeméremcsontok a középsíkban egy rugal-
mas, hormonális hatásra táguló kapcsolatban 
összeérnek, így a medence zárt 

 
27. 

 
28. 

a mellső függesztőöv a koponya hátsó részéhez 
rögzül, a hátulsó függesztőöv csontpárja sza-
badon fekszik a hasi izomzatban 

 
Y 

 

 
29. 

 
30. 
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A táblázat sorai egy-egy gerinces osztályt takarnak. 
Az X csoport egyedei átalakulással fejlődnek, lárvájuk az ebihal. 
Az Y csoport az első valódi jellemzően szárazföldi gerinces osztály. 
 
21. Melyik gerinces csoportot jelöli az X és az Y? 
    Válassza ki a helyes válaszok (2) betűjeleit! 

A. halakat   B. kétéltűeket   C. hüllőket 
   D. madarakat   E. emlősöket 

22. Melyik állatcsoportot jelöli a 22-es szám? 
    Válassza ki a leghelyesebb válasz betűjelét!  

A. halakat   B. kétéltűeket   C. hüllőket 
   D. madarakat   E. emlősöket 

23. Válassza ki a helyes folytatás ( 3) betűjeleit! 
A. lapockacsont  B. hollócsőrcsont  C. singcsont 
   D. szegycsont   E. villacsont 

24. Válassza ki a helyes állítások (3) betűjeleit! 
A. szegycsontjuk van 
B. zárt mellkasuk van 
C. egy nyakcsigolyájuk van 
D. bordáik a szegycsonthoz kapcsolódnak 
E. egy keresztcsonti csigolyájuk van 

25. Mely élőlénycsoportot jelöli a 25-ös szám? 
    Válassza ki a helyes válasz betűjelét! 

A. halakat   B. kétéltűeket   C. hüllőket 
   D. madarakat   E. emlősöket 

26. Válassza ki a helyes állítások (3) betűjeleit! 
A. szegycsontjuk van  B. zárt mellkasuk van  C. villacsontjuk van 
  D. egy nyakcsigolyájuk van  E. hét nyakcsigolyájuk van 

27. Melyik állatcsoportot jelöli a 27-es szám? 
    Válassza ki a helyes válasz betűjelét!  

A. halakat   B. kétéltűeket   C. hüllőket 
   D. madarakat   E. emlősöket 

28. Válassza ki a helyes állítások (2) betűjeleit! 
A. egy nyakcsigolyájuk van 
B. hét nyakcsigolyájuk van 
C. csigolyáik mindkét oldalról vájt korongok 
D. szegycsontjuk van 
E. csak két tájékuk van a gerincoszlopon 

29. Válassza ki a helyes állítások (2) betűjeleit! 
A. farokcsigolyáik száma 3-5 
B. nyakcsigolyáik száma kettő 
C. csigolyáik mindkét oldalról vájt korongok 
D. általában zárt mellkasuk van 
E. a nyak- és ágyékcsigolyák gyakran hordoznak bordákat 

30. Válassza ki a helyes állítások (2) betűjeleit! 
A. singcsontjuk összenőtt az orsócsonttal 
B. hollócsőrcsontjuk összenőtt a szegycsonttal 
C. térdízületeik a testtől eltávolodva, oldalra helyeződnek 
D. egyik csoportjukban a mellső függesztőöv hiányzik 
E. zárt medencéjük van 
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TANULÁSI KÍSÉRLETEK (10 PONT) 
 
Miller klasszikus kísérletében (1948) a patkányokat ketrecükből a kísérlet idejére egyenként 
egy olyan dobozba helyezték, amelyben két fülke volt: egy fehér és egy fekete aljzatú, és kö-
zöttük egy csapóajtó. 
Az első kísérletrészben a patkányok a fehér padlón áramütést kaptak, a fekete padlójú részben 
viszont nem, így hamarosan megtanulták, hogy a fekete aljzatú fülkébe meneküljenek. 
 
Válassza ki a leghelyesebb válasz betűjelét! 
 
31. Mit jelent a fehér szín a patkánynak a kísérlet megkezdése előtt? 

A. feltétlen ingert 
B. feltételes ingert 
C. közömbös ingert 
D. szupernormális ingert 
E. kulcsingert 

 
32. Mi volt a szerepe az áramütésnek? 

A. feltétlen inger 
B. feltételes inger 
C. közömbös inger 
D. mechanikai inger 
E. távol tartotta az ajtótól 

 
33. Mit jelent a fehér szín a patkánynak a tanulási folyamat végén? 

A. feltétlen ingert 
B. feltételes ingert 
C. közömbös ingert 
D. szupernormális ingert 
E. mechanikai ingert 

 
34. Mely tanulási típus volt ez? 

A. öröklött mozgáskombináció 
B. megszokás (habituáció) 
C. operáns tanulás 
D. öröklött mozgámintázat 
E. egyik sem a fentiek közül 

 
A második kísérletrészben ezeket a már „tanult” patkányokat a ketrecükből a kísérlet idejére a 
fehér fülkébe helyezték, de már nem kaptak áramütést. Ennek ellenére az összes patkány átro-
hant a fekete fülkébe. 
 
35. Miért menekültek át a patkányok a sötét aljzatú részbe? 

A. hogy elkerüljék a fényt 
B. hogy elkerüljék a fájdalmat 
C. hogy elkerüljék a közvetlen ingereket 
D. hogy megszerezzék a kellemes ingereket  
E. megszokásból 

 
A harmadik kísérletrész is az eddig „tanított” patkányokkal folyt. Miller lezárta a fekete és a 
fehér fülke közötti ajtót, de lehetővé tette, hogy egy kerék elforgatásával az állat kinyissa azt. 
A patkányoknak több mint a fele megtanulta az ajtót kinyitni, és át is ment a fekete fülkébe. 
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36. Miért tanulták meg a patkányok az ajtó kinyitását? 

A. hogy elkerüljék a félelmet 
B. hogy elkerüljék a fájdalmat 
C. hogy elkerüljék a közvetlen ingereket 
D. hogy megszerezzék a kellemes ingereket  
E. megszokásból 

 
Seligman (1967) kísérletének első szakaszában a kutyákat A és B csoportra osztotta, majd az 
állatokat külön-külön egy-egy ketrecbe helyezte, mozgásukat hevederekkel korlátozta, és a 
ketrec padlójába random módon (nem kiszámítható, véletlen időközönként) áramot vezetett. 
Az A csoportba osztott kutyák megszüntethették az áramütést, ha az orrukkal megnyomtak 
egy gombot.  
A B csoport semmit sem tehetett. 
 
A kísérlet második szakaszában mindkét csoport számára azonos tanulási helyzetet alakított 
ki. Olyan ketrecbe helyezte az állatokat, amelynek két oldalát átugorható fal választotta el 
egymástól. Az áramütést egy hang előre jelezte, és az az oldal, ahol az állat éppen tartózko-
dott, a hang után áramütést kapott, de a ketrec másik oldala viszont nem. Ha a kutya átugrott a 
falon, elkerülhette az áramütést. 
Az A csoportba tartozó kutyák élénken figyeltek és a hang után átugrottak a ketrec biztonsá-
gos felére.  
A B csoportba tartozó kutyák nem próbáltak meg átugrani a falon, sőt egyre passzívabbá vál-
tak, tehetetlenül elszenvedték az áramütéseket. 
 
Válassza ki a leghelyesebb válasz betűjelét! 
 
37. Melyik tanulási típussal alakult ki az A csoport viselkedése a kísérlet első részében? 

A. öröklött mozgáskombinációval 
B. öröklött mozgásmintázattal 
C. operáns tanulással 
D. belátásos tanulással 
E. a fentiek közül egyikkel sem  

38. Mit tanult meg az A csoport a kísérlet során? 
A. a viselkedésüktől függ, hogy mennyi áramütést kapnak 
B. a viselkedésüktől függ, hogy melyik csoportba kerülnek 
C. nincs befolyásuk az áramütések mennyiségére 
D.  megtanulták elviselni az áramütést 
E. megtanultak átugrani a falon 

39. Mit tanult meg a B csoport a kísérlet során? 
A. a viselkedésüktől függ, hogy mennyi áramütést kapnak 
B. a viselkedésüktől függ, hogy melyik csoportba kerülnek 
C. nincs befolyásuk az áramütések mennyiségére 
D.  megtanulták elviselni az áramütést 
E. megtanultak átugrani a falon 

40. Mi lehet a magyarázata a két csoport aktivitásában mutatkozó különbségeknek? 
A. az A csoport feltételezi, hogy a viselkedésének nincs hatása a várható helyzetre 
B. a B csoport feltételezi, hogy a viselkedésének nincs hatása a várható helyzetre 
C. az A csoport esetében megszokás alakul ki 
D. a B csoport esetében megszokás alakul ki 
E. a hevederrel előállított mozgásgátlás a B csoportnál az izmok sérüléséhez vezetett 
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MÉHEK  (10 PONT) 

Egészítse ki a számmal jelölt helyeken az alábbi szöveget! A helyes kiegészítéseket a számok 
után betűvel jelölt változatok közül kell kiválasztania. Párosítsa a számhoz a megfelelő betűjelet! 

A háziméhet ... 41. … szárny jellemzi. A … 42. …. szájszerve a méz és a nektár gyűjtésére ala-
kult. Az emésztőcsatorna a szájnyílástól a végbélnyílásig tart. Első szakasza az előbél, amely 
a szájnyílással a szájüregbe nyílik. Ide torkollanak a nagy nyálmirigyek kivezetőcsövei, me-
lyek száma … 43. …, akárcsak az ember esetében. A szájüregből nyílik a garat, amely a nye-
lőcsőben, majd tágulatában, a … 44. … folytatódik. Ebben nincs emésztőnedv-termelés, 
azonban a nyál emésztőenzimei miatt előemésztés itt is van. A házi méh torán és a potrohán 
10 pár …45. … található, amelyek nyílásában a kutikulából kialakult szűrőkészülék akadá-
lyozza a szennyeződést. A háziméh keringésére jellemző, hogy …46. … . A házi méh kiválasz-
tó szervei a Malpighi-edények. Ezek a (az) ... 47. ... határán nyíló, vakon végződő, vékony 
csövecskék. Ivarrendszerükre, szaporodásukra jellemző, hogy … 48. … . A háziméh ideg-
rendszere ...49. ... . A méh összetett szemei több ezer szemecskéből (ommatidiumok) épülnek 
fel. Ezek külső részét …50. … képezik, amelyek a fényt fókuszálják, alattuk pedig fényérzé-
keny sejtek ülnek. 

41. Válassza ki a leghelyesebb megfogalmazás betűjelét! 
A. kitinpikkelyes  B. egy pár hártyás  C. két pár hártyás 
D. egy pár hártyás és egy pár kemény  
E. két pár, amelyből az első pár pergamenszerű, a második pár az első alá hajtogatható 

42. Válassza ki a leghelyesebb kifejezés betűjelét! 
A. rágó-szívó      B. szúró-szívó C. szúró  D. nyaló E. rágó 

43. Válassza ki a leghelyesebb kifejezés betűjelét! 
A. 1 pár      B. 2 pár  C. 3 pár  D. 3 darab E. 1 darab 

44. Válassza ki a leghelyesebb kifejezés betűjelét! 
A. vakbélben      B. középbélben C. rágógyomorban   D. gyomorban E. begyben 

45. Válassza ki a leghelyesebb kifejezés betűjelét! 
A. légzőnyílás      B. gázcserenyílás C. kivezetőcső  D. légcső E. résecske 

46. Válassza ki a leghelyesebb megfogalmazások (3) betűjeleit!  
A. zárt  
B. a tor alatt helyezkedik el a kamrás csőszív 
C. a szív összehúzódásai a fej és az oldaledények irányába pumpálják a folyadékot 
D. a folyadék az erekből a szövet közötti térbe ömlik 
E. a folyadék áramlását izmok segítik 

47. Válassza ki a leghelyesebb válaszok (2) betűjeleit!  
A. előbél      B. középbél C. utóbél D. vakbél E. végbél 

48. Válassza ki a leghelyesebb válaszok (3) betűjeleit!  
A. váltivarúak 
B. a dolgozók csökevényes ivarszervű nőstények 
C. a herék csökevényes ivarszervű hímek 
D. párzószervük nincs 
E. fullánkjuk a tojócsőből alakult ki 

49. Válassza ki a leghelyesebb kifejezések (2) betűjeleit!  
A. hasdúclánc típusú  
B. csőidegrendszer 
C. diffúz idegrendszer 
D. szelvényezett 
E. idegsejtjei csak a garat alatt fordulnak elő nagyobb csoportban 

50. Válassza ki a leghelyesebb szavak (2) betűjeleit! 
 A. kitinhártya    B. kitinlencse     C. kristálykúp D. üvegtest E. pigmentsejtek 
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VÍRUSOK, BAKTÉRIUMOK, BIOKÉMIA ÉS SEJTTAN, SZÖVETTAN 

 
EGYSZERES VÁLASZTÁS  (10 PONT) 
1. Milyen megállapítás igaz az ozmózis jelenségével kapcsolatban? 
Válassza ki a leghelyesebb válasz betűjelét!  

A. A sejtben lévő oldott anyag koncentrációjának növekedése csökkenti a sejt 
ozmózisnyomását. 

B. A szűrlet ozmózisnyomását elsősorban annak fehérjetartalma határozza meg. 
C. A plazmolízis folyamata során nő a sejtplazma ozmózisnyomása. 
D. Hipotóniás oldatba téve a sejtet, a citoplazma koncentrációja folyamatosan csök-

ken, és ennek a folyamatnak nincs végpontja. 
E. Az izotóniás oldatban található sejtek membránján keresztül nem folyik vízforgalom. 

2. Mi történik a fehérjék reverzibilis denaturációja során? 
Válassza ki a leghelyesebb válasz betűjelét!  

A. Megváltozik a fehérjemolekula elsődleges szerkezete. 
B. Véglegesen megszűnik a fehérjemolekula katalizáló jellege. 
C. Időlegesen megváltoznak az oldalláncok közötti másodrendű kölcsönhatások. 
D. A fehérjemolekulák oldalláncai között kovalens kötések alakulnak ki. 
E. A lánc N- és C-terminálisa felcserélődik. 

3. Hol fordulhat elő az RNS örökítőanyagként? 
Válassza ki a leghelyesebb válasz betűjelét!  

A. a prionokban 
B. a baktériumokban 
C. a vírusokban 
D. az eukarióta egysejtűekben 
E. a gombákban 

4. Melyik betegség bakteriális eredetű? 
Válassza ki a leghelyesebb válasz betűjelét!  

A. mumpsz   B. tetanusz   C. kanyaró 
  D. járványos gyermekbénulás  E. hepatitiszes betegségek 

5. Milyen megállapítások igazak az enzimek által katalizált reakciókra? 
Válassza ki a leghelyesebb válasz betűjelét!  

A. Az enzimek csökkentik a katalizált folyamat reakcióhőjét. 
B. Az enzim génjének mutációja mindig megváltoztatja az enzimek katalitikus aktivitását. 
C. Az enzimek megváltoztatják a kémiai reakciók irányát. 
D. Az enzimek szerkezete nem változhat meg a reakció során. 
E. Az enzimek molekuláiban a peptidkötéseknél jóval nagyobb szerepet kapnak a katali-

tikus aktivitás kialakításában az aminosavak oldalláncai között kialakuló kötések. 
6. Mekkora mennyiségben keletkezik ATP, ha 0,9555 dm3 standard nyomású 25 °C-os szén-
dioxidot termel egy szervezet aerob körülmények között? 
Válassza ki a leghelyesebb válasz betűjelét!  

A. 0,0065 mol ATP  B. 0,039 mol ATP  C. 0,247 mol ATP 
   D. 0,013 mol ATP  E. 6,0515 mol ATP 

7. Mekkora a légzési hányadosa annak az élőlénynek, amely légzéséhez csak sztearinsavat 
használ? (A légzési hányados a légzés során keletkezett CO2 és a légzéshez felhasznált O2 aránya.) 
Válassza ki a leghelyesebb válasz betűjelét!  

A. 1  B. 0,69565  C. 0,69231  D. 1,4444 E. 1,4375 
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8. Hányféle triplet jön létre akkor, ha citozin, 
adenin és guanin tartalmú nukleotidokat öntünk 
össze, és ezek véletlenszerűen kapcsolódnak? 
Válassza ki a leghelyesebb válasz betűjelét!  

A. 3 B. 16 C. 27 D. 9 E. 64 
 
9. Melyik szövet látható a fenti képen? 
Válassza ki a leghelyesebb válasz betűjelét!  

A. vázizomszövet 
B. lazarostos kötőszövet 
C. idegszövet 
D. üvegporc 
E. köbhám 
 

10. Melyik szövet látható a lenti képen? 
Válassza ki a leghelyesebb válasz betűjelét!  

A. többrétegű el nem szarusodó laphám 
B. többrétegű elszarusodó laphám 
C. tömöttrostos kötőszövet 
D. üvegporc 
E. lazarostos kötőszövet 

 
TÖBBSZÖRÖS VÁLASZTÁS  (10 PONT) 
 

11. Melyik molekulában van észterkötés? 
Válassza ki a helyes válaszok (2) betűjeleit!  

A. nukleinsav       B. karotinoid     C. cellulóz     D. neutrális zsír     E. egyszerű fehérje 

12. Melyik vegyület kimutatására alkalmasak a Fehling-reagensek anyagai? 
Válassza ki a helyes válaszok (2) betűjeleit!  

A. keményítő     B. fehérje      C. szőlőcukor D. glikogén E. kristálycukor 

13. Melyek azok a szénhidrátok, amelyek vizes oldatban nem adnak pozitív ezüsttükörpróbát 
vagy Fehling-próbát? 
Válassza ki a leghelyesebb válaszok (2) betűjeleit!  

A. cellulóz B. glicerinaldehid C. szacharóz D. laktóz E. cellobióz 

14. Mely sejtalkotókban zajlik a biológiai oxidáció valamelyik folyamata az eukarióta sejtben? 
Válassza ki a leghelyesebb válaszok (2) betűjeleit!  

A. mitokondrium 
B. sejtmag 
C. sejthártya 
D. sejtplazma 
E. lizoszóma 

15. Milyen anyagcsere-folyamatok során redukálódnak az elektronszállító koenzimek? 
Válassza ki a leghelyesebb válaszok (2) betűjeleit! 

A. a nukleotidok kondenzációja során 
B. a fehérjeszintézis során 
C. a citromsavciklusban 
D. a fotoszintézis fényszakaszában 
E. a terminális oxidációban 

felső kép: http://hu.wikipedia.org/wiki 
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16. A képeken látható szövetek közül melyik keletkezett a 
középső csíralemezből? 
Válassza ki a leghelyesebb válaszok (2) betűjeleit!  
 
 A B C D E 
 
17. Hol megy végbe nagy mennyiségű, ATP-szintézissel 
kapcsolt elektronszállítás az eukarióta sejten belül?  
Válassza ki a leghelyesebb válaszok (2) betűjeleit!  
 A. a zöld színtest alapállományában (sztróma) 

B. a mitokondriumok belső membránjában 
C. az endoplazmatikus retikulumban  
D. a Golgi rendszerben 
E. a kloroplasztiszok gránumában 

 
18. Hol történik passzív transzport? 
Válassza ki a leghelyesebb válaszok (2) betűjeleit!  

A. a sejthártya nátrium-kálium pumpáján keresztül 
B. a mitokondriumban zajló H+-áramlás az ATP-

szintetázon keresztül 
C. a zöld színtestek gránummembránjain keresztül 

az ATP-szintézis során 
D. a közel semleges kémhatású gyomor nyálkahár-

tya sejtjeinek sejtplazmájából a savas kémhatá-
sú gyomorüregbe irányuló H+-transzport során 

E. a gyökerek ásványisó-felvétele során 
 
19. Mely megállapítások igazak a meiózisra? 
Válassza ki a leghelyesebb válaszok (2) betűjeleit!  

A. A növényi ivarsejtek meiózissal keletkeznek. 
B. A meiózis során keletkező eltérő kromoszóma-

kombinációjú sejtek száma a 2n képlettel adha-
tó meg, ahol az n a kromoszómák száma. 

C. A meiózis végén a keletkezett új sejtek geneti-
kai információja azonos. 

D. Egy sejtciklus során csak egyszer megy végbe 
a DNS replikációja (duplázódása). 

E. A meiózis során minden alkalommal négy élet-
képes utódsejt keletkezik. 

 
20. Mely megállapítások vonatkoznak az apoptózis fo-
lyamatára? 
Válassza ki a leghelyesebb válaszok (3) betűjeleit!  

A. energiaigényes folyamat 
B. a DNS hasítása megy végbe 
C. gének által szabályozott folyamat 
D. káros folyamat 
E. elsősorban a sejtet a szervezet külső környeze-

téből érő inger hatására megy végbe 

C 

D 

E 

A

B

C
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SEJTOSZTÓDÁS (5 PONT) 
 
A képek a vöröshagyma gyökércsúcsának metszetéről készültek 1000-szeres nagyításban. 
 

 
A képeken látható jelölések közül melyik felel meg a számozott állításnak? 
Ha egyik jelölésre sem illik a megállapítás, akkor E betű a megoldás! 
 
21. Az ezzel a betűvel jelzett sejtben a metszés pillanatában a genetikai információ átírása folyt. 
22. Ebben a sejtben a maghártya éppen lebomlott/eltűnt, de a kromoszómák még nem voltak 
teljesen feltekeredve. 
23. Az ezzel a betűvel jelzett sejtben a homológ kromoszómapárok szétválása zajlott. 
24. Ebben a sejtben a sejtközpont irányításával a kromatidák éppen elválnak egymástól és a 
pólusokra vándorolnak. 
25. Az ezzel a betűvel jelzett sejtben egymástól elváló foszfatid kettős membránok alakultak 

ki. 
 
FEHÉRJESZINTÉZIS (5 PONT) 
 
A következő táblázatban egy dipeptid szintézisét irányító mRNS és a sorrendben hozzá kap-
csolódó molekulák részlete látható. A dipeptid második aminosaváról azt tudjuk, hogy nem 
tartalmaz ként. 
 

a bázisok 
számo-

zása 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
8 

 
9 

 
10 

 
11 

 
12 

26.       U G  U G A 
 U A 29.  U U U      27.  
  30.  28.   

 
26. Válassza ki a leghelyesebb meghatározás betűjelét! 

A. aminosavak 
B. a DNS élő/kódoló szála 
C. az mRNS kiegészítő szála 
D. az mRNS antikodonjai 
E. az mRNS bázisai 

27. Válassza ki a leghelyesebb válasz betűjelét!  
A. A         B. G  C. C  D. U  E. nincs helyes válasz a felsoroltak között 
 

C 

A 

B 

D 



Biológia I-II. kategória Név:    Évf.:  Oszt.:  

OKTV 2013/2014 19 1. forduló 
 

www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/0011_1A_Molekularis_diagnoszitka_hu_book/ch02.html 
 

28. Válassza ki a leghelyesebb válasz betűjelét!  
A. cisztein   B. triptofán   C. metionin   
 D. a stop kodonhoz nem rendelhető aminosav 
 E. nincs helyes válasz a felsoroltak között 

29. Válassza ki a leghelyesebb válasz betűjelét!  
A. A        B. G  C. C  D. T  E. U 

30. Válassza ki a leghelyesebb válasz betűjelét!  
A. lizin B. fenilalanin  C. treonin D. izoleucin 
  E. nincs helyes válasz a felsoroltak között 

 
DNS (5 PONT) 
 
Egy DNS-molekula egyik részlete 8450 bázispár hosszúságú és a bázisok 32%-a guanin. 

31. Melyik állítás nem igaz a DNS-t alkotó nukleotidokra? 
Válassza ki a helyes válasz betűjelét! 

A. (A + G)/(C + T) = 1 
B. (A + C)/(T + G) = 1 
C. A/G · C/T = 1 
D. A + T = G + C 
E. T + C = G + A 

32. Hány darab foszfátcsoport található a kérdéses DNS-ben? 
Válassza ki a leghelyesebb válasz betűjelét!  

A. 4225      B. 8450  C. 16 900     D. 12 675          E. 2535 

33. Milyen számban találhatók meg a különböző bázisok a DNS molekulában? 
Válassza ki a leghelyesebb válaszok (2) betűjeleit!  

A. 2873 A       B. 3042 A   C. 5408 C      D. 1352 C          E. 1521 A 

34. Hány darab hidrogénkötés van a kérdéses láncban? 
Válassza ki a leghelyesebb válasz betűjelét! 

A. 8450      B. 9971  C. 19 942     D. 22 308          E. 11 154 
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A 8450 bázispár hosszúságú DNS-részletben található egy szakasz, ami a DNS-részlet 
23,29%-át teszi ki. A szakaszról másolódott RNS (heteronukleáris RNS vagy hnRNS) érése 
során a hnRNS-ből három szakasz kihurkolódik, kivágódik, információtartalma elvész. A 
kivágott részek 258, 659, 424 nukleotid hosszúságúak. A kivágódás során összekapcsolódott 
részek adják azt az mRNS-t, amelynek az információtartalma a fehérjeszintézis során majd 
kifejeződik („kilép”). 

35. Mely megállapítások igazak a génre, a hnRNS-re és az mRNS-re? 
Válassza ki a leghelyesebb válaszok (3) betűjeleit!  

A. ez a DNS-részlet egy prokariótából származik 
B. a hnRNS 4 exont tartalmaz  
C. a hnRNS 1968 nukleotidot tartalmaz  
D. a hnRNS érése után kialakuló mRNS 209 tripletet hordoz 
E. az mRNS-ben a guanin aránya 32% 

 
BIOLÓGIAI OXIDÁCIÓ (5 PONT) 
 
A biológiai oxidáció első lépése a (az) ... 36. ... . Ennek végén, a sejtlégzésben résztvevő 
anyag ... 37. ... bomlik. A biológiai oxidáció során a folyamatba belépő szerves vegyület 
... 38. ...-atomjai egy dinukleotid típusú molekulára kerülnek. A dinukleotidok ezután a ... 39. ... 
 folyamatában oxidálódnak, ezáltal újra részt vehetnek a sejtlégzésben. A biológiai oxidáció 
során a sejt által felvett oxigénmolekulák elsősorban ... 40. ...-molekulákba/ionokba kerülnek át. 
 
36. Válassza ki a leghelyesebb válasz betűjelét!  

A. glikoneogenezis 
B. oxidatív foszforiláció 
C. citromsavciklus 
D. glikolízis 
E. Calvin ciklus 

37. Válassza ki a leghelyesebb válasz betűjelét!  
A. piroszőlősavra 
B. acetil-csoportokra 
C. fruktóz-1,6-difoszfátra 
D. glicerinaldehid-foszfátra 
E. glükóz-6-foszfátra 

38. Válassza ki a leghelyesebb válasz betűjelét!  
A. P  B. N  C. C   D. H   E. O 

39. Válassza ki a leghelyesebb válasz betűjelét!  
A. Calvin-ciklus 
B. terminális oxidáció 
C. piroszőlősav acetil-CoA-vá való átalakulásának 
D. glikolízis 
E. citromsavciklus 

40. Válassza ki a leghelyesebb válasz betűjelét!  
A. NAD+ 
B. H3O+ 
C. OH– 
D. CO2 
E. H2O 
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KÍSÉRLET (5 PONT) 
 
A rajzon Engelmann-nak a XIX. század 
végén elvégzett kísérlete látható. Egy fona-
las zöldmoszatra egy fényforrás prizmával 
felbontott spektrumát bocsátotta. A kísérleti 
berendezés tartalmazott egy heterotróf bak-
tériumot is. Engelmann azt tapasztalta, hogy 
a baktériumok a moszat azon sejtjei körül 
gyűltek össze, amelyeket a spektrum meg-
határozott hullámhosszúságú fénye világí-
tott meg. 
 
41. Milyen megállapítások igazak a megvilágításra használt fénnyel kapcsolatban? 
Válassza ki a leghelyesebb válaszok (2) betűjeleit! 

A. A kísérlethez használt fényforrás lehetett egy mikroszkópi lámpaizzó. 
B. Az ábrán található skála 700–400 közötti értéke μm-ben értendő. 
C. Az ábrán található skála 700–400 közötti értéke nm-ben értendő. 
D. A spektrum legnagyobb energiájú része a 700-as hullámhossza körül található. 
E. A fényforrás monokromatikus (azonos hullámhosszúságú) fényt bocsátott ki. 

42. Milyen megállapítások igazak a kísérlet tapasztalataival kapcsolatban? 
Válassza ki a leghelyesebb válasz betűjelét! 

A. A moszat a zöld és a kék spektrumot hasznosította fotoszintézise során. 
B. A moszat a vörös és a kék spektrumot hasznosította fotoszintézise során. 
C. A moszat a zöld és a sárga spektrumot hasznosította fotoszintézise során. 
D. A moszat a sárga és a kék spektrumot hasznosította fotoszintézise során. 
E. A moszat a zöld és a vörös spektrumot hasznosította fotoszintézise során. 

43. A pigmentek mely tulajdonságaival hozhatók közvetlen összefüggésbe a kísérlet tapasztalatai? 
Válassza ki a leghelyesebb válasz betűjelét!  

A. A pigmentek apoláris molekulák. 
B. A pigmentek közül a karotinoidok csak a fény egyik spektrumára érzékenyek. 
C. A pigmentek nem egyforma mértékben érzékenyek a különböző színű fényre. 
D. A pigmentek a kloroplasztisz belső membránjába ágyazva találhatók meg. 
E. A pigmentek könnyen gerjeszthető konjugált elektronrendszereket tartalmaznak. 

44. Milyen megállapítások igazak a kísérletben használt élőlényekkel kapcsolatban? 
Válassza ki a leghelyesebb válasz betűjelét!  

A. A moszat – fotoszintézise során – elsősorban a sejtplazmájában termelte a baktéri-
um számára fontos anyagokat. 

B. A baktérium a mitokondriumaiban használja fel a moszat által előállított anyagokat. 
C. A baktérium a moszat által termelt anyag hatására tejsavat termel. 
D. A baktérium aktív helyváltoztatásra volt képes. 
E. A baktériumsejt térfogata milliomodrésze egy moszatsejt térfogatának. 

45. Milyen megállapítások igazak a kísérletben használt baktériummal kapcsolatban? 
Válassza ki a leghelyesebb válaszok (2) betűjeleit!  

A. A baktérium által végzett mozgás tropizmus. 
B. A baktérium aerob szervezet. 
C. A baktérium által végzett mozgás taxis. 
D.A baktérium jól megfigyelhető 100-szoros nagyítás mellett. 
E. A baktérium fototróf szervezet. 
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A GLIKOGÉN ANYAGCSERÉJÉVEL KAPCSOLATOS BETEGSÉGEK (5 PONT) 
A glikogén lebontását végző enzimek egyike a foszforiláz, amely a glikogénről a 
glükózmolekulákat az oldatban található foszfátionok felhasználásával választja le úgy, hogy 
észterezi azok glikozidos hidroxilcsoportját. A foszforiláz enzim az elágazás előtt található 
négy szőlőcukrot már nem képes leválasztani. Ekkor lép működésbe a másik enzim, az elága-
zásbontó enzim, amely az utolsó három szőlőcukoregységet átrakja a glikogénmolekula másik 
láncának végére, majd a láncelágazásnál található glükózmolekulát levágja a láncról.  
A foszforiláz enzim hibájából kialakuló betegség a Pompe-betegség, az elágazást bontó enzim 
defektusa pedig a Cori-betegséget okozza. A Cori-betegség esetén az eddig azonosított mutá-
ciók nagy többségénél a transzláció (fordítás) vége előtt egy stop kodon jelent meg. 
            Mandl József–Machovich Raymund: Orvosi patobiokémia 
                       Medicina kiadó, 2007, 295–296, 599. oldalak alapján 
46.  Mely megállapítás nem igaz a glikogénnel kapcsolatban? 
Válassza ki a leghelyesebb válasz betűjelét!  

A. Előfordul benne az 1-6-glikozidos kötés. 
B. Előfordul benne olyan glükózegység, amelynek csak a 2. és 3. –OH-csoportja szabad. 
C. Molekulája az amilopektinnél kevésbé elágazó. 
D. Molekulájának tömege kisebb, mint az azt alkotó glükózmolekulák össztömege. 
E. Molekuláját α-glükózok építik fel. 

47.  Mely megállapítás igaz a glikogén mennyiségével kapcsolatosan az egészséges szervezetben? 
Válassza ki a leghelyesebb válasz betűjelét! 

A. A vércukorszintet csökkentő inzulin hatására csökken a mennyisége. 
B. A glikogén lebontása megindul a sejtplazmában. 
C. Glikogén tárolódik a mitokondriumok alapállományában (mátrix). 
D. Erős fizikai megterhelés hatására csak a kiürülő fehérjekészletek után kezd csök-

kenni a mennyisége. 
E. Sportolás előtt azért fontos a húsfélék fogyasztása, mert a hús vázizomszövetében 

lévő glikogénből a vékonybélen keresztül azonnal pótolhatjuk a kifogyó glikogén-
készleteinket. 

48.  Mely megállapítások igazak a glikogén lebontását végző két enzimmel kapcsolatban? 
Válassza ki a leghelyesebb válaszok (3) betűjelét! 

A. Az elágazásbontó enzim működése során hidrolízis is és kondenzáció is végbemegy. 
B. A foszforiláz enzim működése során glükóz-6-foszfát keletkezik. 
C. Az elágazást bontó enzim képes az 1-4 és 1-6 glikozidos kötések bontására is. 
D. A foszforiláz enzim a szénhidrátlánc végén lévő szénhidrátegységeket hasítja le. 
E. A foszforiláz enzim működéséhez ATP szükséges. 

49.  Milyen megállapítások igazak a Pompe- és Cori-betegségben szenvedőkre? 
Válassza ki a leghelyesebb válaszok (2) betűjelét!  

A. A Pompe-betegek sejtjei kórosan nagy mennyiségben tartalmaznak glikogént. 
B. A Pompe-betegek vérében magas az inzulinszint. 
C. A Cori-betegek sejtjeiben felszaporodnak a legalább 8 szénhidrátegységet tartalma-

zó rövid szénhidrátrészletek. 
D. A Cori-betegeknél a rendellenes transzláció során a normális fehérjénél több ami-

nosavat tartalmazó elágazásbontó enzimek keletkeztek. 
E. A Pompe- és Cori-betegekben nem megy végbe a glikolízis. 

50. Milyen szövetekben, szervekben zajlik először elváltozás a Cori-betegségben? 
 A. a májban     Válassza ki a leghelyesebb válaszok (2) betűjelét! 

B. a vázrendszerben 
C. a vázizomzatban 
D. az ivarmirigyekben 
E. az agyvelőben 
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EMBERTAN 

 
EGYSZERŰ VÁLASZTÁS (10 PONT) 
Válassza ki a leghelyesebb válasz betűjelét!  
 
1. Melyik nem rizikófaktor élettani körülmények között? 

A. a túlzott elhízás  B. a magas vérnyomás   C. a stressz 
  D. a vér magas foszfatidszintje  E. a cukorbetegség 

2. Melyik agyterület sérülése okoz az elsődleges légzőközpontok működésének hiánya miatt 
azonnali halált? 

A. a nagyagy   B. a kisagy    C. a köztiagy 
  D. a középagy     E. a nyúltagy 

3. Melyik vázizom elhelyezkedése merőleges a testfelszínre? 
A. a rekeszizom  B. a bal láb combfeszítő izma C. a hasizom 
   D. a csuklyásizom   E. a bicepsz 

4. Hol következik be a megtermékenyítés normál körülmények között? 
A. lombikban   B. az ondóvezetékben   C. a méhben 
   D. a hüvelyben   E. a méhkürtben 

5. Melyik kalcium-anyagcserére ható hormon termelődését befolyásolja a szervezet D-vitamin 
tartalma? 

A. a tiroxinét   B. a parathormonét   C. az FSH-ét  
   D. a növekedési hormonét  E. a tesztoszteronét 

6. Hogyan védekeznek a B-nyiroksejtek (B-limfociták)? 
A. enzimekkel közvetlenül elpusztítják a idegen anyagot vagy sejtet 
B. bekebelezés után a lizoszómában hidrolizálja az idegen anyagot 
C. a nyiroktüszőkben, fehérjéket termelnek az antigén ellen 
D. globuláris specifikus összetett fehérjéket bocsátanak ki az antitestek ellen 
E. az idegen sejtek membránjának áteresztőképességét megnövelik, így a sejt szétpukkad 

7. Mikor a legnagyobb a nyomás az emberi tüdőben? 
A. a belégzés kezdetén 
B. a belégzés folyamatának első harmadában 
C. a belégzés végén, a kilégzés kezdetén 
D. a kilégzés folyamatának első harmadában 
E. a kilégzés végén 

8. Mi nincs az emberi bőrben? 
A. fájdalomérző idegvégződések 
B. mechanikai receptorok 
C. hőreceptorok 
D. kémiai receptorok 
E. szőrtüszők 

9. Mi okozza, hogy az emberek orr- és fülkagylója idős korukra nagyobbá válik? 
A. a csontok növekedése a halálig tart 
B. a fejlődés egész életünkben zajlik 
C. valójában a fej mérete csökken 
D. amíg a csontosodás 35-40 év után megáll, addig a porc egész életünkben növekszik 
E. a porc az élet során folyamatosan nő 

10. Milyen folyamat termel hőenergiát a testben? 
A. az anyagcsere-folyamatok lassulása 
B. a hipotalamusz fűtőközpontja 
C. a talamusz hőtermelő központja 
D. a simaizom összehúzódása 
E. a vázizmok ellazulása 
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TÖBBSZÖRÖS VÁLASZTÁS (10 PONT) 
 
11. Melyik a keringési rendszer betegsége?    Válassza ki a leghelyesebb válaszok (3) betűjeleit! 

A. a kankó    B. a trombusképződéssel járó érgyulladás  C. a fehérvérűség 
   D. az agyvérzés   E. az infarktus  

12. Melyik idegrendszeri területen keveredik a szürke- és a fehérállomány? 
Válassza ki a leghelyesebb válaszok (3) betűjeleit!  

A. a nagyagy   B. a kisagy    C. a köztiagy 
   D. a középagy    E. a nyúltagy 

13. Melyik betegség alakulhat ki az agyalapi mirigy elülső lebenyének túlműködése miatt? 
Válassza ki a leghelyesebb válaszok (2) betűjeleit!  

A. az óriásnövés  B. a Addison-kór   C. a kreténizmus 
   D. az aránytalan törpeség   E. a Cushing-kór 

14. Melyik igaz a nagyagyra?              Válassza ki a leghelyesebb válaszok (3) betűjeleit! 
A. a kérge lehet hat sejtrétegű 
B. jellemző sejtje a piramissejt 
C. a homloklebeny hátsó részén van a testi (szomatikus) érzőközpont 
D. REM-fázisai lehetnek 
E. ingerület csak itt alakulhat ki 

15. Mi igaz a csontkapcsolatokra?         Válassza ki a leghelyesebb válaszok (2) betűjeleit! 
A. az ízületben mindig megkülönböztethető a fej és a vápa 
B. az ízületi szalagok az ízületi tokon kívül és belül is lehetnek 
C. a porcos csontkapcsolat a vállban található 
D. összenövés csigolyák között egészséges körülmények között is kialakulhat 
E. a szegycsont egyes bordákhoz ízülettel kapcsolódik 

16. Hol futhatnak a testből (bőr, izom) a fali lebeny elülső részébe érkező rostok? 
Válassza ki a leghelyesebb válaszok (2) betűjeleit!  

A. a gerincvelőbe befutó rostok a beérkezés magasságában átkereszteződhetnek és az 
ellentétes oldali oldalsó kötegben haladnak tovább 

B. a gerincvelőbe befutó rostok a beérkezés magasságában átkereszteződhetnek és az 
ellentétes oldali oldalsó szarvban haladnak tovább 

C. a gerincvelőbe befutó rostok a beérkezés magasságában az azonos oldalon marad-
hatnak, és a hátsó szarvban futnak az agytörzsbe, ahol átkereszteződnek 

D. a test középvonalát átlépve, az ellentétes oldali agyidegekkel érkezik az agykéregbe 
E. az azonos oldali gerincvelőben a nyúltagyig futva ott átkereszteződhet, majd a 

talamuszban átkapcsolódva érkezhet az agykéregbe 
17. Egy ember 0, Rh-negatív vércsoportú. Melyik helyes, ha az AB0 és Rh-vércsoportokat 
határozzuk meg?              Válassza ki a leghelyesebb válaszok (3) betűjeleit! 

A. az A-s vér vérszérumával nem ad reakciót 
B. az A-s vér vérszérumával kicsapódást tapasztalunk 
C. az Rh-s szérummal nem ad reakciót 
D. az Rh-s vér vérszérumával kicsapódást tapasztalunk 
E. a vért 1:1 arányban B-s vérbe beleöntve, kicsapódást tapasztalunk 

18. Milyen változások zajlanak az akciós potenciál során? 
Válassza ki a leghelyesebb válaszok (2) betűjeleit!  

A. a Na+-K+-pumpa működik 
B. a Na+-csatornák végig zártak 
C. nyitottak a Cl–-csatornák  
D. a fehérjék kiáramolnak, majd aktív transzporttal visszakerülnek 
E. a féligáteresztő képesség változása nélkülözhetetlen 
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19. Milyen feladatot lát el a vérplazmában lévő fehérje? 
Válassza ki a leghelyesebb válaszok (3) betűjeleit!  

A. lipideket szállít 
B. ionokat köt meg 
C. az albuminok csökkenthetik az ozmotikus nyomást, ha nő a mennyiségük 
D. a fibrinogén szerepet játszik a vérképzésben 
E. az immunglobulinok segítenek az idegen anyagok elleni védekezésben 

20. Mi okozhat rövidlátást? 
Válassza ki a leghelyesebb válaszok (3) betűjeleit!  

A. a normálisnál laposabb szaruhártya 
B. a normálisnál domborúbb szaruhártya 
C. a normálisnál szűkebb sugárizom miatt domborúbb szemlencse 
D. a normálisnál anyagában domborúbb szemlencse 
E. a normálisnál hosszabb szemtengely 

 
HOMEOSZTÁZIS (5 PONT) 
 

mely 
anyagunk mely tényezőit mely szervek, szervrend-

szerek befolyásolják 
ezeknek hol van  

a szabályozó központjuk 

21. 

mennyiségét a vese és 22. hipotalamusz  
nagysejtes magjában 

ionösszetételét vese, tápcsatorna a mellékvesekéregben,  
a mellékpajzsmirigyben 

ozmotikus nyomását vese, kültakaró, tápcsa-
torna, légzőrendszer 23. 

24. vese, légzőrendszer ⎯ 

hőmérsékletét 25. a hipotalamusz  
fűtő-hűtő központjában 

 

21. Válassza ki a helyes válaszok (3) betűjeleit! 
A. nyirokfolyadék  B. szövet közötti folyadék  C. béltartalom 
   D. vér     E. vizelet 

22. Válassza ki a helyes válaszok (3) betűjeleit! 
A. a tápcsatorna  B. a kültakaró    C. a vér 
   D. a légzőrendszer   E. a nyirok 

23. Válassza ki a helyes válaszok (2) betűjeleit! 
A. a hipotalamusz nagysejtes magjában 
B. a mellékvese kéregállományában 
C. az agyalapi mirigy elülső lebenyében 
D. az agykéreg fali lebenyében 
E. a talamuszban és az agykéregben 

24. Válassza ki a helyes válaszok (2) betűjeleit! 
A. Na+- tartalmát  B. HCO3

– -tartalmát   C. pH-ját 
   D. K+- tartalmát   E. kémhatását 

25. Válassza ki a helyes válaszok (2) betűjeleit! 
A. a test tömege  B. a környezet hőmérséklete  C. a test térfogata

  D. az energia minősége   E. a test hőtermelése 
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AZ ORRÜREG (5 PONT) 
 
Egészítse ki a számmal jelölt helyeken az alábbi szöveget! A helyes kiegészítéseket a számok 
után betűvel jelölt változatok közül kell kiválasztania. 
 
Az orrüreg igen bonyolult járatrendszer, melyet elölről az orrkagyló borít. Az orr üregrend-
szere két főüregből és az azokból nyíló melléküregekből áll. A két főüreg az elülső orrnyílá-
sokkal kezdődik elöl, és a hátulsó orrnyílásokkal hátul … 26. … nyílnak. A két fő üreget kö-
zépen a csontos, ill. porcos orrsövény választja el. Az orrüreg hátsó részének oldalsó falain 
helyezkednek el a csontos orrkagylók – alsó, középső, felső pár –, amelyek a légáramlatok 
tereléséért és a nagyobb felület kialakításáért felelősek. A melléküregek – arc-, homlok- és 
ékcsonti üreg – az orrüreg kiöblösödéseként fejlődnek ki. Az orr felső részén találjuk a … 27. … .  
A szagokat a szaglóreceptorok segítségével érzékeljük. A sejtek membránjában olyan … 28. … 
vannak, amelyek képesek megkötni … 29. … kémiai anyagokat. A folyamat eredményeként a 
sejtben … 30. … alakul ki. 
 
26. Válassza ki a leghelyesebb megfogalmazás betűjelét! 
 A. a légcsőbe   B. a nyelőcsőbe   C. a torokba 

   D. a garatba    E. az orrüregbe 
27. Válassza ki a leghelyesebb megfogalmazás betűjelét! 
 A. szaglóhámot  B. redős nyálkahártyát  C. szőröket 

   D. csillós laphámot   E. léghólyagot 
28. Válassza ki a leghelyesebb megfogalmazás betűjelét! 

A. foszfatidok   B. kémiai anyagok   C. lipidek 
   D. fehérjék    E. szénhidrátok 

29. Válassza ki a leghelyesebb megfogalmazás betűjelét! 
A. az ozmózissal odakerülő B. a gáz-halmazállapotú  C. az amfipatikus 
   D. a kicsapódott   E. a feloldódott 

30. Válassza ki a leghelyesebb megfogalmazás betűjelét! 
A. inger   B. akciós potenciál   C. hiperpolarizáció 
 D. depolarizáció, majd hiperpolarizáció  E. nyugalmi potenciál 

 
VEGYES FELADATOK (5 PONT) 
Válassza ki a leghelyesebb szó betűjelét! 
 
31. Az emberi nagyagy két féltekéjének részarányos pontjait több mint 1 millió idegrost kapcsolja 
össze. Hogy nevezik ezt a legnagyobb (komisszurális) összeköttetést a két agyfélteke között? 

A. talamusz   B. agytörzsi hálózatos állomány   C. kérgestest   D. limbikus rendszer   E. köztiagy 

32. Az ember légzőműködésének vizsgálatakor mérhetjük a felhasznált oxigén, valamint az 
ugyanekkor felszabadult szén-dioxid koncentrációját. Hogyan nevezik a két adat arányát? 

A. vitálkapacitás B. légzési perctérfogat C. légzési hányados D. biológiai oxidáció E. légcsere 

33. A HIV az immunrendszer működését irányító vérsejtet támadja meg! Melyik ez a sejttípus? 

A. vörösvértest         B. T-nyiroksejt         C. makrofág           D. monocita        E. granulocita 

34. Hány csont alkotja a felnőtt ember egyik szabad alsó végtagját? 

A. 27  B. 28  C. 29  D. 30  E. 31 

35. A keringési perctérfogat a szervezet igényeinek megfelelően változtatható. Az edzett és az 
edzetlen ember másképpen reagál a fokozott fizikai terhelésre. A felsoroltak közül melyik tényező 
növekedésében van a legnagyobb különbség az edzett és az edzetlen ember között? 

A. verőtérfogat  B. szívfrekvencia  C. pulzusszám  D. vértérfogat  E. a kilökött vér oxigéntartalma
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AZ ADH HATÁSA A BÉKA VÍZHÁZTARTÁSÁRA (5 PONT) 
A kísérlet során két békát használunk. Mindegyiket szárazra töröljük és 0,1 g pontossággal 
lemérjük. Az egyik békának hashártyája alá ADH-t (0,3 ml vazopresszin, 30 µg/állat), a má-
siknak 0,3 ml, a béka számára fiziológiás sóoldatot (Ringer-oldatot) adunk. Az állatokat vízzel 
teli kádba helyezzük. 1 és 2 óra múlva a békákat újból szárazra töröljük és lemérjük a súlyukat. 
 

 Kezelés előtti súly (g) Kezelés Kezelés utáni súly (g) 
1 óra 2 óra 

1. 55,1 ADH 59,0 61,1 
2. 56,0 fiziológiás sóoldat 56,3 56,2 

 
36. Mi a fiziológiás sóoldat? 
Válassza ki a leghelyesebb válasz betűjelét!  

A. a sejtek ozmotikus nyomásával megegyező izotóniás oldat 
B. az életet biztosító NaCl-oldat 
C. ozmotikus nyomáskülönbséget okozó oldat 
D. az élőben előforduló anyagokat tartalmazó élettani oldat 
E. a tengervíz ionösszetételét utánozó készítmény 

37. Mi jellemzi az ADH-t? 
Válassza ki a leghelyesebb válasz betűjelét!  

A. az agyalapi mirigy hátsó lebenyében termelődő hormon 
B. szteránvázas hormon 
C. a sejtmembránok vízzel szembeni átjárhatóságát fokozza 
D. a membránban található transzportfehérje 
E. a vizeletürítést akadályozó hormon 

38. Mi indokolja az 1. kísérlet eredményét? 
Válassza ki a leghelyesebb válasz betűjelét!  

A. a sejtek és a környező víz ozmotikus nyomáskülönbségét megnöveli az ADH, így 
több víz kerül az állatba 

B. a sejtek vízzel szembeni átjárhatósága nő az ADH hatására, ami miatt a sejtek és a 
környező víz meglévő ozmotikus nyomáskülönbsége több víz beáramlását ered-
ményezi 

C. az ADH megnöveli a sejtek ozmotikus nyomását, ami miatt több víz áramlik be 
D. a transzportfehérje ADH a béka testébe juttatja a vizet, így nő a béka tömege 
E. a béka az ADH hatására nem tud vizeletet üríteni, így nő a tömege 

39. Mi a 2. kísérlet magyarázata? 
Válassza ki a leghelyesebb válasz betűjelét!  

A. a fiziológiás oldat Na+-tartalma koncentrációkülönbséget okozott, így egy kevés víz 
beáramlott 

B. a fiziológiás oldat kisebb mértékben változtatta meg az ozmotikus viszonyokat, 
mint az ADH 

C. a fiziológiás sóoldat hipertóniássá tette a sejteket 
D. az oldat izotóniás volt, így csak kísérleti hibaként gyarapodott az állat tömege 
E. csak a beinjektált fiziológiás sóoldat tömegével gyarapodott az állat 

40. Miért szükséges a 2. kísérletet elvégezni? 
Válassza ki a leghelyesebb válasz betűjelét!  

A. lássuk, hogy az ADH okoz változást, nem a vízbe kerülés 
B. tapasztalhassuk, hogy melyik anyag a hatékonyabb 
C. vizsgálhassuk a fiziológiás sóoldat élettani hatását 
D. megértsük, hogy miért más a mért érték a 2. óra után 

 E. a vizsgálat szempontjából felesleges elvégezni 
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TÁPCSATORNA (5 PONT)  
 
41. Válassza ki a helyes válaszok (3) betűjeleit! 

A. ez a féregnyúlvány 
B. benne bélsár található 
C. szilárd test hatására begyulladhat 
D. nyálkahártyája redőzött 
E. egyes állatoknál cellulózbontó baktéri-

umok vannak benne 

42. Válassza ki a helyes válaszok (2) betűjeleit! 
A. a középbél kezdeti szakasza 
B. feladata a táplálék pépesítése, tárolása 
C. simaizomzata háromrétegű 
D. nem képes perisztaltikus mozgásra 
E. a fehérje emésztése mellett nélkülözhe-

tetlen a lipidemésztése is 

43. Válassza ki a helyes válaszok (2) betűjeleit! 
A. fontos az epetermelése 
B. egyes sejtjei csoportokban szigeteket 

alkotnak 
C. kettős elválasztású mirigy 
D. működési egységei a lebenykék 
E. a szervezet legnagyobb mirigye 

44. Válassza ki a helyes válaszok (3) betűjeleit! 
A. belső felületén bélbolyhok találhatók 
B. a béltartalma harmadára csökken 
C. itt cellulózbontó baktériumok is élnek 
D. a falában már nincsenek mirigysejtek 
E. ha egy részét eltávolítják, híg széklet ürül 

45. Válassza ki a helyes válaszok (2) betűjeleit! 
A. hengerhámján plazmanyúlványok vannak 
B. itt még a zsírban oldódó vitaminok is emésztődnek 
C. csillók növelik 200 m2-re a belső felületét 
D. a tápcsatorna leghosszabb része 
E. a tartalmának pH-ja 9, esetleg egy kicsivel lúgosabb 

 
NEFRÓZIS-SZINDRÓMA (5 PONT) 
 
A nefrózis-szindróma (nefrózis-tünetegyüttes) esetén a vizeletben nagy mennyiségben találha-
tó fehérje a legfontosabb lelet. … A szervezetnek szüksége van a fehérjékre, a vérben találha-
tó legfontosabb fehérje az albumin. Ha a szervezet a vizelettel sok fehérjét veszít, akkor a 
vérben a fehérjeszint túl alacsony lesz, gyakran vizenyős duzzadás – ödéma – keletkezik. En-
nek az az oka, hogy a vérben található fehérje szivacshoz hasonló módon folyadékot tart az 
érpályán belül. Ha ez a hatás nem érvényesül, akkor a folyadék a szövetekbe szivárog. Ez a 
nagy fehérjevizelést okozó glomeruláris vesebajok jellemző megnyilvánulása. 
 Az elvesztett fehérjéket a máj fokozott szintézissel igyekszik pótolni, ezek során a 
vérzsírok képzése is növekszik, s megemelkedik a vérszérumban a koleszterin- és a triglice-
ridszint, illetve a vizeletben a zsírürítés.          (http://www.vitalitas.hu/konyvek/ve/v4.htm) 
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46. A felsoroltak közül melyik folyamat nem működött jól, ha fehérje került a vizeletbe? 
Válassza ki a leghelyesebb megfogalmazás betűjelét! 

A. egészséges emberben a fehérjének a nefron elvezető csatornájának kezdeti szaka-
szán vissza kell szívódnia passzív transzporttal 

B. egészséges emberben a fehérjének a nefron elvezető csatornájának kezdeti szaka-
szán vissza kell szívódnia aktív transzporttal 

C. egészséges emberben a fehérjének a nefron elvezető csatornájának távolabbi szaka-
szán vissza kell szívódnia aktív transzporttal 

D. egészséges emberben a fehérje nem juthat be a szűrletbe 
E. egészséges emberben az érgomolyagból (glomerulusból) kikerülő fehérje a 

Bowman-tokból visszakerül a vérbe 
 
47. Az albuminok mellett más fehérjék is vannak a vérben. Melyik fehérje nem található meg 

a vérben? 
Válassza ki a leghelyesebb megfogalmazás betűjelét! 

A. fibrinogén 
B. növekedési hormon 
C. protrombin 
D. szaru 
E. lipidszállító (LDL-) fehérje 

 
48. A vese mely anatómiai részében alakul ki a „glomeruláris vesebaj”? 
Válassza ki a leghelyesebb megfogalmazás betűjelét! 

A. a vesepiramisban 
B. a vesemedencében 
C. a vesetestecske érgomolyagjában 
D. az elvezető csatorna távolabbi szakaszán 
E. a Bowman-tok egyrétegű hámjában 

 
49. Mire utal a „fehérjeszivacshoz hasonló módon folyadékot tart az érpályán belül” leírás? 
Válassza ki a leghelyesebb megfogalmazás betűjelét! 

A. a fehérje diffúziójára 
B. a fehérjemolekulák kolloid méretére 
C. a fehérjék koncentrációjára 
D. a fehérjemolekulák szivacshoz hasonló térszerkezetére 
E. a fehérjemolekulák ozmotikus szívóerőt fokozó hatására 

 
50. Milyen veszéllyel jár a „magas vérzsírszint”? 
Válassza ki a leghelyesebb megfogalmazás betűjelét! 

A. nő az érelmeszesedés esélye 
B. túlműködnek a májsejtek 
C. csökken a vér ozmotikus szívóereje 
D. Cushing-kór alakulhat ki 
E. nő az érfal rugalmassága, így nő a vérnyomás 
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ÖKOLÓGIA 

 
EGYSZERŰ VÁLASZTÁS  (10 PONT) 
Válassza ki a leghelyesebb válasz betűjelét!  
 
1. Melyik állítás igaz a populációk tűrőképességével kapcsolatban? 

A. a populációk tűrőképessége változó 
B. a populációk tűrőképessége azonos 
C. a populációk tűrőképessége az éppen meglévő környezeti tényezőktől függ 
D. a tűrőképesség fajra jellemző tulajdonság 
E. a populációkra leginkább a tűrőképesség maximuma jellemző 

2. Melyek nem autotróf élőlények?  
A. moszatok   B. mohák   C. harasztok 
   D. zuzmók    E. gombák 

3. Melyik lehet populáció?  
A. a Mátra vaddisznói B. a Mátra énekesmadarai       C. a Mátra zárvatermő fái 
   D. a Mátra fűféléi  E. a Mátra lágyszárú növényei 

4. Melyik kifejezéssel nem jellemezhető a populáció? 
A. egyedszám   B. koreloszlás   C. szintezettség 
   D. egyedsűrűség  E. szaporodóképesség 

5. Melyik állítás igaz a nitrogén körforgásával kapcsolatban?  
A. a levegő nitrogénjét a nitrogéngyűjtő baktériumok ammóniává alakítják 
B. a levegő nitrogénjét a nitrogéngyűjtő baktériumok nitritté és nitráttá alakítják 
C. a nitrogéngyűjtő baktériumok a fészkesvirágzatú növények gyökérgümőiben élnek 
D. a denitrifikáló baktériumok kemoszintézissel nitritet és nitrátot állítanak elő, amivel 

növelik a talaj felvehető nitrogéntartalmát  
E. az elpusztult élőlények szerves anyagait a rothasztó baktériumok lebontják, és ele-

mi nitrogént juttatnak vissza a légkörbe 
6. A természetes és a mesterséges életközösségek összehasonlítása. Melyik állítás igaz?  

A. a mesterséges életközösségekben nagyobb a biológiai változatosság 
B. a természetes életközösségek nem maradnak fenn sokáig, mert hiányzik a táp-

anyag-utánpótlás (a trágyázás)  
C. a mesterséges életközösségekben az ember csak olyan beavatkozásokat végez, ame-

lyek hagyják az ökológiai és az evolúciós folyamatokat érvényesülni 
D. a természetes életközösségekben a táplálékláncok rövidek, a táplálékhálózatok egy-

szerűek 
E. a természetes életközösségek lényegében önszabályozó rendszerek 

7. Melyik igaz állítás? 
A. az Egyenlítőtől az Északi-sark felé haladva egyre nagyobb termetű pingvinfajokat 

találunk 
B. a sivatagi róka fülei kisebbek, mint a sarki rókáé 
C. az emlősállatok egy rokonsági körébe tartozó egyedek esetében a sarkok felé nő a 

kiálló testrészek mérete 
D. az egy rokonsági csoportba tartozó (állandó testhőmérsékletű) fajok egyedeinek 

testmérete a sarkok felé haladva egyre nagyobb 
E. az éghajlat és az állandó testhőmérsékletű élőlények testmérete közötti összefüggés 

az ember esetében nem igaz 
8. Melyik hazai klímazonális társulás? 

A. feketefenyves  B. vörösfenyves  C. bükkös 
   D. gyomtársulás  E. mészkő sziklagyep 



Biológia I-II. kategória Név:    Évf.:  Oszt.:  

OKTV 2013/2014 31 1. forduló 
 

 
9. Mi jellemző a talajra?  

A. képződése a humusz képződésével indul meg 
B. szerkezetét alapvetően az iontartalma befolyásolja 
C. szerkezetét befolyásolják a talajkolloidok, amik apró kőzettörmelékek 
D. hőmérséklete és víztartalma fontos, levegőtartalma kevésbé fontos az élőlények 

számára 
E. vulkanikus területen inkább bázikus sajátosságú 

10. Melyik nemzeti park címerében szerepel a foltos szalamandra? 
A. Kőrös-Maros Nemzeti Park 
B. Fertő-Hanság Nemzeti Park 
C. Kiskunsági Nemzeti Park 
D. Hortobágyi Nemzeti Park 
E. Aggteleki Nemzeti Park 

 
TÖBBSZÖRÖS VÁLASZTÁS (10 PONT) 
 
11. Melyek nem heterotróf élőlények? 
Válassza ki a leghelyesebb válaszok (2) betűjelét!  

A. nitrifikáló baktériumok 
B. tejsav baktériumok  
C. zuzmók 
D. erdei csiperke 
E. földigiliszta 

12. Melyik magyarországi nemzeti park? 
Válassza ki a leghelyesebb válaszok (3) betűjelét!  

A. Duna-Ipoly Nemzeti Park 
B. Duna-Sió Nemzeti Park 
C. Nagykunsági Nemzeti Park 
D. Aggteleki Nemzeti Park 
E. Bükki Nemzeti Park 

13. Hol van Magyarországon olyan természetes társulás, amelyben a tölgyek a meghatározók? 
Válassza ki a leghelyesebb válaszok (2) betűjelét!  

A. vízpartokon a puhafás galériaerdőkben 
B. hegyvidéken a 800 m-nél magasabban fekvő területeken 
C. dombvidéken 3-500 m körül 
D. alföldi ligeterdőkben 
E. az Ecsedi-láp területén 

14. Mi jellemző a változó vízállapotú növényekre? 
Válassza ki a helyes befejezések (3) betűjeleit! 

A. jól tűrik a kiszáradást 
B. közéjük tartoznak a mohák 
C. közéjük tartoznak a zuzmók 
D. főként a szövetes növények közül kerülnek ki 
E. az élőhely ingadozó víztartalma mellett is egyenletes a vízháztartásuk 

15. Milyen hatással van a levegő mozgása a növényekre? 
Válassza ki a leghelyesebb válaszok (2) betűjelét!  

A. csökkenti a párologtatás mértékét 
B. növeli a párologtatás mértékét 
C. segíti a fotoszintézist 
D. nehezíti a fotoszintézist 
E. segíti a terjedésüket 
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16. Mi igaz az indikátor élőlényekre? 
Válassza ki a leghelyesebb válaszok (3) betűjelét!  

A. generalisták 
B. specialisták 
C. egy ökológiai tényezőre nézve szűk tűrésűek 
D. több ökológiai tényezővel szemben szűk az optimumuk 
E. előfordulásukkal egy adott környezeti tényező meglétét vagy hiányát jelzik 

17. Mi igaz a harmadlagos fogyasztókra? 
Válassza ki a leghelyesebb válaszok (2) betűjelét!  

A. növényevők 
B. lebontót fogyasztanak 
C. állatevő állatot fogyasztanak 
D. növényevő állatot fogyasztanak 
E. heterotrófok 

18. Mi jellemző a szukcesszióra? 
Válassza ki a leghelyesebb válaszok (2) betűjelét!  

A. társulások időbeni egymásra következése 
B. a társulások vétlenszerűen váltják egymást 
C. előrehaladtával a fajok és az ökológiai szintek száma növekszik 
D. előrehaladtával a társulások összetétele és szerkezete lényegében nem változik 
E. a társulások visszatérő változása 

19. Melyik nem természetes életközösség? 
Válassza ki a leghelyesebb válaszok (3) betűjelét!  

A. kukoricatábla  B. láperdő  C. szőlőültetvény 
   D. hegyi kaszálórét   E. őserdő 

20. Mi jellemző az ökológiai lábnyomra? 
Válassza ki a leghelyesebb válaszok (2) betűjelét!  

A. segítségével bemutathatóvá válik az életszínvonal fenntartásához szükséges terület 
mérete 

B. megmutatja, hogy mekkora területet pusztított el az emberiség a bioszférából 
C. minél nagyobb, annál fenntarthatóbb a fejlődés 
D. bemutatja, hogy egy ember vagy egy embercsoport a szükségleteinek kielégítésé-

hez a Föld területének mekkora részét használja fel 
E. megmutatja, hogy mennyi fa pusztul el egy évben az emberi tevékenység miatt 

 
 
POPULÁCIÓDINAMIKA  (5 PONT) 
 
A számmal jelzett sorokhoz válassza ki a betűvel jelzett kifejezések közül a megfelelőt! 
 
 A. a populáció egyedszámának korlátlan növekedése  
 B. a populáció egyedszámának korlátozott növekedése 
 C. mindkettőre jellemző 
 D. egyikre sem jellemző 
 
21. a vándorlás és a halálozás nem változtatja meg számottevően az egyedszámot 
22. exponenciális 
23. csak a potenciális szaporodóképesség befolyásolja 
24. a koreloszlás befolyásolja 
25. a K-stratégisták populációira jellemző 
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ÖKOLÓGIAI PIRAMIS (5 PONT) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

26. Mit mutat az ökológiai piramis? 
Válassza ki a leghelyesebb kifejezések (2) betűjeleit! 

A. a táplálékhálózat grafikus ábrázolása 
B. a táplálékláncban szereplő populációk egyedszámának összefüggését 
C. a táplálékláncban szereplő populációk tömegének összefüggését 
D. a tápláléklánc hőenergia-áramlásának összefüggéseit 
E. a társulás diverzitását 

27. Mi jellemző a termelőkre? 
Válassza ki a leghelyesebb kifejezések (3) betűjeleit! 

A. biomasszájuk a legkisebb  B. autotrófok      C. egyedszámuk a legkisebb 
  D. egyedszámuk a legnagyobb E. biomasszájuk a legnagyobb 

28. Mi jellemzi az ábrán C betűvel jelölt szintet? 
Válassza ki a leghelyesebb kifejezések (2) betűjeleit! 

A. az elsődleges fogyasztók szintje 
B. a másodlagos fogyasztók szintje 
C. a harmadlagos fogyasztók szintje 
D. tömegének kb. 10 százaléka épül be a következő szint élőlényeinek testébe 
E. tömegének kb 90 százaléka épül be a következő szint élőlényeinek testébe 

29. Mi jellemző a mérgező anyagok (nehézfémek, lassan lebomló mérgek) egy részére?  
Válassza ki a leghelyesebb befejezések (2) betűjeleit! 

A. az alsóbb szintek élőlényeiben kis koncentrációban vannak jelen 
B. az A és B szint élőlényeiben felhalmozódva azok pusztulását idézhetik elő 
C. tömegüknek kb. 10 százaléka épül be a következő szint élőlényeinek testébe 
D. nem kerül át egyik szintről a másikra, mert a táplálék emésztése során lebomlik, és 

nem épül be a fogyasztók szervezetébe  
E. az ökológiai piramis szintjeinek élőlényeiben alulról felfelé egyre kisebb mennyi-

ségben vannak jelen 
30. Mi jellemző az „A” szintre, illetve a szint élőlényeire? 
Válassza ki a leghelyesebb válaszok (3) betűjelét!  

A. harmadlagos fogyasztók 
B. negyedleges fogyasztók 
C. csúcsragadozók 
D. mindenevők 
E. a kifejlett egyedeknek nincs természetes ellenségük 

A 
 
B 
 
C 
 
D 
 
E

http://tudasbazis.sulinet.hu/hu/ter-
meszettudomanyok/biologia biologia-
12-evfolyam/az-okologiai-rendszerek-
jellemzese/az-okologiai-
rendszerekenergiaforgalmak 
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POPULÁCIÓK KÖLCSÖNHATÁSAI  (5 PONT) 
 

hatás előnyös hátrányos közömbös 

előnyös  31. 32. 33. 

hátrányos – 34. 35. 
 
31. Válassza ki a helyes kifejezés betűjelét! 

A. a közönséges dió és a fa alá ültetett vetemény kapcsolata 
B. a gyepi hangya és a levéltetű kapcsolata 
C. a fehér gólya és a fészke oldalára települt veréb kapcsolata 
D. a közel ültetett bükk és a lucfenyő kapcsolata 
E. a rózsagubacsdarázs és a gyepűrózsa kapcsolata 

32. Válassza ki a helyes kifejezés betűjelét! 
A. a közönséges dió és a fa alá ültetett vetemény kapcsolata 
B. a gyepihangya és a levéltetű kapcsolata 
C. a fehér gólya és a fészke oldalára települt veréb kapcsolata 
D. a közel ültetett bükk és a lucfenyő kapcsolata 
E. a rózsagubacsdarázs és a gyepűrózsa kapcsolata 

33. Válassza ki a helyes kifejezés betűjelét! 
A. a közönséges dió és a fa alá ültetett vetemény kapcsolata 
B. a gyepihangya és a levéltetű kapcsolata 
C. a fehér gólya és a fészke oldalára települt veréb kapcsolata 
D. a közel ültetett bükk és a lucfenyő kapcsolata 
E. a rózsagubacsdarázs és a gyepűrózsa kapcsolata 

34. Válassza ki a helyes kifejezés betűjelét! 
A. a közönséges dió és a fa alá ültetett vetemény kapcsolata 
B. a gyepihangya és a levéltetű kapcsolata 
C. a fehér gólya és a fészke oldalára települt veréb kapcsolata 
D. a közel ültetett bükk és a lucfenyő kapcsolata 
E. a rózsagubacsdarázs és a gyepűrózsa kapcsolata 

35. Válassza ki a helyes kifejezés betűjelét! 
A. a közönséges dió és a fa alá ültetett vetemény kapcsolata 
B. a gyepihangya és a levéltetű kapcsolata 
C. a fehér gólya és a fészke oldalára települt veréb kapcsolata 
D. a közel ültetett bükk és a lucfenyő kapcsolata 
E. a rózsagubacsdarázs és a gyepűrózsa kapcsolata 

 

HARLEKINKATICA   (5 PONT) 
 
 „A harlekinkaticát a környezetkímélő technológiájú, biológiai növényvédelemben való al-
kalmazás céljával telepítették be Észak-Amerika, majd később Európa több államába, figye-
lembe véve az eredeti élőhelyén tapasztalt rendkívül jó tulajdonságait, kiváló levéltetű-
pusztító képességét. Ilyen célú alkalmazása évtizedeken keresztül sikertörténetnek tűnt, és az 
Amerikába betelepített harlekinek számos esetben eredményesen működtek közre a mezőgaz-
dasági kártevők elleni fellépésben, ezért egyre több helyen telepítették be őket. A többszöri 
újratelepítés ellenére az 1980-as évek végéig a harlekin-állományok nem kerültek ki a ter-
mesztők kontrollja alól, és csak 1988-ban fedezték fel az első önfenntartó populációt az Ame-
rikai Egyesült Államokban, ráadásul valószínűleg akkor is inkább a véletlen behurcolás tette 
lehetővé a faj ellenőrizetlen szabadföldi elterjedését. Az első önfenntartó állomány felfedezé-
sétől alig két évtized kellett ahhoz, hogy a harlekinkatica az USA leggyakoribb katicafajává 
váljék, kiszorítva az őshonos fajokat. 
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Nyugat-Európában az 1980-as években indult meg a harlekinkatica kísérleti felhasználása, 
először (1982-ben) Franciaországban, majd később Hollandiában és Belgiumban kezdték ter-
jeszteni, mint az intenzív termesztésű kertészeti kultúrákban alkalmazható, biológiai védeke-
zésben felhasználható ragadozó fajt. Kontrollálatlan terjedése 2002-től kezdve rohamos, azóta 
Európa olyan országaiban is meghonosodott, ahol hivatalosan soha nem volt kereskedelmi 
forgalomban vagy használatban. Magyarországon 2008 februárjában észlelte az első (nyárfa-
kéreg alatt áttelelő) példány előfordulását Merkl Ottó entomológus Szigetszentmiklóson, de 
már abban az évben (főleg az őszi idényben) kereken 50 hazai előfordulását regisztrálták, és 
azóta is folyamatosan terjed. A harlekinkatica elterjesztése és korábbi életteréhez képest új 
élőhelyekre történő betelepítése mára az elhibázott biológiai védekezési módszerek iskolapél-
dája lett.              Forrás: http://hu.wikipedia.org/wiki/Harlekinkatica 
A harlekinkatica eredetileg egy kelet-ázsiai mérsékelt övi faj, fő táplálékát levéltetvek és 
pajzstetvek képezik, ugyanakkor ezek hiányában nem veti meg a kultúrnövényeket sem. 
36. Mi jellemző a biológiai védekezésre? 
Válassza ki a leghelyesebb válaszok (3) betűjeleit!  

A. a kártevőket fogyasztó ragadozók alkalmazása  
B. a kártevők parazitáinak alkalmazása 
C. jelentheti baktériumok alkalmazását is 
D. szerves trágyázás alkalmazása 
E. biológiailag hasznos anyagokkal történő permetezés 

37. A harlekinkaticát az özönfajok között tartjuk számon. Mi jellemző ezekre az élőlényekre? 
Válassza ki a leghelyesebb válaszok (3) betűjeleit!  

A. természetes előfordulási területükön kívül is képesek megtelepedni, és gyorsan terjednek 
B. nem veszélyeztetik az őshonos életközösségek egyensúlyát, mert könnyen beillesz-

kednek az új életközösségbe 
C. a gyors elterjedés után összeomlik a populációjuk 
D. természetes előfordulási területükön kívülre szándékos betelepítéssel kerülhetnek 
E. természetes előfordulási területükön kívülre behurcolással kerülhetnek 

38. Mi jellemző a harlekinkatica elterjedésére? 
Válassza ki a leghelyesebb válaszok (2) betűjeleit!  

A. hazánkban 2008-ban már a leggyakoribb katicafaj volt 
B. az USA-ban 2008-ban már a leggyakoribb katicafaj volt 
C. Európában csak azokban az országokban terjedt el, ahol kereskedelmi forgalomban 

is kapható volt 
D. Európában az első alkalmazása utáni két évtizedben a kontrollálatlan, rohamos ter-

jedése volt jellemző 
E. hazánkban előfordulása regisztrációjának évében 50 helyen találták meg 

39. Mi lehetett az oka a hazánkban történő gyors elszaporodásának?  
Válassza ki a leghelyesebb válaszok (3) betűjeleit!  

A. táplálékspecialista 
B. színmintázata megegyezik a hazai hétpettyes katicáéval 
C. évente több nemzedéke is lehet 
D. „falánkabb” a hétpettyes katicánál  
E. nincs természetes ellensége 

40. Miért okoz problémát a harlekinkatica elterjedése? 
Válassza ki a leghelyesebb folytatások (2) betűjeleit!  

A. ragadozó 
B. nem alkalmazható a biológiai védekezésben 
C. károkat okoz pl. a szőlőben is 
D. kiszorítja az őshonos fajokat 
E. az intenzív kertészeti kultúrákban alkalmazzák 
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HAZAI TÁRSULÁSOK  (5 PONT) 
 
Válassza ki a leghelyesebb válasz betűjelét! 
 
41. Melyik társulásra jellemző, hogy gyepszintjében sok pillangósvirágú, lágyszárú növényt talá-
lunk?  

A. cseres-tölgyes  B. gyertyános tölgyes   C. hársas-kőrises 
    D. láprét   E. ligeterdő 

 
42. Melyik társulásra jellemző a hagymás, gumós növények tavaszi aszpektusa? 

A. cseres-tölgyes  B. gyertyános tölgyes   C. hársas-kőrises 
    D. láprét   E. ligeterdő 

 
43. Melyik társulás lehet „galériaerdő”?  

A. cseres-tölgyes  B. gyertyános tölgyes   C. hársas-kőrises 
    D. láprét   E. ligeterdő 

 
44. A felsoroltak közül melyik a domborzat által befolyásolt, intrazonális zárótársulás? 

A. cseres-tölgyes  B. gyertyános tölgyes   C. hársas-kőrises 
    D. láprét   E. ligeterdő 

 
45. Melyik társulás jellemzője a tőzegképződés? 

A. cseres-tölgyes  B. gyertyános tölgyes   C. hársas-kőrises 
    D. láprét   E. ligeterdő 

 
A TALAJ  (5 PONT) 
 
Egészítse ki a számmal jelölt helyeken az alábbi szöveget! A helyes kiegészítéseket a számok 
után betűvel jelölt változatok közül kell kiválasztania. Párosítsa a számhoz a megfelelő betűjelet! 
 
A talaj kőzetekből alakul ki mállással. A fizikai mállás nem más, mint aprózódás. A kémiai 
mállás kémiai átalakulás (oxidáció, hidrolízis), amelynek következtében … 46. … méretű 
szemcsék jönnek létre, ez a(z) … 47. … . A biológiai mállás az élőlények bomlásából szár-
mazó, kolloid méretű szerves molekulákkal gazdagítja a talajt, ez a(z) … 48. … .  
A talaj fontos jellemző tulajdonsága a szerkezete és a tápanyagtartalma mellett a kémhatása 
is. A … 49. … területeken kialakuló talajok általában savasak. A savanyú talajt kedveli pél-
dául a(z) … 50. … is.  
 
46. Válassza ki a leghelyesebb megfogalmazás betűjelét! 

A. egy nm-nél kisebb  B. néhány nm    C. kolloid 
   D. homokszemcse  E. szabad szemmel jól látható 

47. Válassza ki a leghelyesebb szó betűjelét! 
A. agyag   B. humusz   C. homok 
   D. cement   E. talaj 

48. Válassza ki a leghelyesebb szó betűjelét! 
A. agyag   B. humusz   C. homok 
   D. cement   E. talaj 

49. Válassza ki a leghelyesebb szó betűjelét! 
A. meszes   B. száraz   C. alföldi 
   D. magashegységi  E. vulkanikus 

50. Válassza ki a leghelyesebb szó betűjelét! 
A. magyar kikerics  B. molyhos tölgy  C. pilisi len 
   D. áfonya   E. kamilla 
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A FELADATCSOPORT TÍPUSA:  .............................................................................. 
 
1. A B C D E  26. A B C D E  

 2. A B C D E  27. A B C D E  

 3. A B C D E  28. A B C D E  

 4. A B C D E  29. A B C D E  

 5. A B C D E  30. A B C D E  

 6. A B C D E  31. A B C D E  

 7. A B C D E  32. A B C D E  

 8. A B C D E  33. A B C D E  

 9. A B C D E  34. A B C D E  

10. A B C D E  35. A B C D E  

11. A B C D E  36. A B C D E  

12. A B C D E  37. A B C D E  

13. A B C D E  38. A B C D E  

14. A B C D E  39. A B C D E  

15. A B C D E  40. A B C D E  

16. A B C D E  41. A B C D E  

17. A B C D E  42. A B C D E  

18. A B C D E  43. A B C D E  

19. A B C D E  44. A B C D E  

20. A B C D E  45. A B C D E  

21. A B C D E  46. A B C D E  

22. A B C D E  47. A B C D E  

23. A B C D E  48. A B C D E  

24. A B C D E  49. A B C D E  

25. A B C D E  50. A B C D E  

 
 
 
 
A jó válaszok száma: ……………… A jó válaszok száma: …………… 
 
 
A rossz válaszok száma: ……………… A rossz válaszok száma: …………… 
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A FELADATCSOPORT TÍPUSA:  .............................................................................. 
 
1. A B C D E  26. A B C D E  

 2. A B C D E  27. A B C D E  

 3. A B C D E  28. A B C D E  

 4. A B C D E  29. A B C D E  

 5. A B C D E  30. A B C D E  

 6. A B C D E  31. A B C D E  

 7. A B C D E  32. A B C D E  

 8. A B C D E  33. A B C D E  

 9. A B C D E  34. A B C D E  

10. A B C D E  35. A B C D E  

11. A B C D E  36. A B C D E  

12. A B C D E  37. A B C D E  

13. A B C D E  38. A B C D E  

14. A B C D E  39. A B C D E  

15. A B C D E  40. A B C D E  

16. A B C D E  41. A B C D E  

17. A B C D E  42. A B C D E  

18. A B C D E  43. A B C D E  

19. A B C D E  44. A B C D E  

20. A B C D E  45. A B C D E  

21. A B C D E  46. A B C D E  

22. A B C D E  47. A B C D E  

23. A B C D E  48. A B C D E  

24. A B C D E  49. A B C D E  

25. A B C D E  50. A B C D E  

 
 
 
 
A jó válaszok száma: ……………… A jó válaszok száma: …………… 
 
 
A rossz válaszok száma: ……………… A rossz válaszok száma: …………… 
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