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FELADATLAP ÉS VÁLASZLAP 

 

Munkaidő: 180 perc 

Elérhető pontszám: 150 pont 

ÚTMUTATÓ 

A munka megkezdése előtt nyomtatott nagybetűvel ki kell tölteni az adatokat 

tartalmazó részt, és minden különálló lapon a versenyző nevét, osztályát! 

 

A feladatok megoldásához íróeszközön kívül más segédeszköz nem használható! 
 

A borítólapon belül öt csoportban 40-40 feladat van. Az öt csoportból minden versenyzőnek 

hármat kell megoldania, saját választása szerint. A feladatok feleletválasztásos jellegűek, 

megoldási útmutatójuk közvetlenül a feladatok után található. A feladatlapokon megoldás 

közben szabadon lehet javítani, de a válaszlapon tilos a javítás.  

 

A válaszlapot a szaktanár (szaktanári munkaközösség) értékeli a központi javítási-értékelési 

útmutató alapján.  

Továbbküldhetők: I. kategóriában a legalább 76 pontra, 

 II. kategóriában a legalább 96 pontra értékelt válaszlapok. 

A VERSENYZŐ ADATAI 
 

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

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

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

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

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

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

 

Iskolai pontszám: ………………………              Bizottsági pontszám:………………….. 

Javító tanár aláírása: ………………….              Felüljavítók aláírása: …………………. 

 ……………….... 
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A FELADATCSOPORT CÍME:  .............................................................................. 

 

 1. A B C D E     21. A B C D E 

 2. A B C D E     22. A B C D E 

 3. A B C D E     23. A B C D E 

 4. A B C D E     24. A B C D E 

 5. A B C D E     25. A B C D E 

 6. A B C D E     26. A B C D E 

 7. A B C D E     27. A B C D E 

 8. A B C D E     28. A B C D E 

 9. A B C D E     29. A B C D E 

10. A B C D E     30. A B C D E 

11. A B C D E     31. A B C D E 

12. A B C D E     32. A B C D E 

13. A B C D E     33. A B C D E 

14. A B C D E     34. A B C D E 

15. A B C D E     35. A B C D E 

16. A B C D E     36. A B C D E 

17. A B C D E     37. A B C D E 

18. A B C D E     38. A B C D E 

19. A B C D E     39. A B C D E 

20. A B C D E     40. A B C D E 

                

                

                

 

 

A jó válaszok száma: ……………… 

 

 

A rossz válaszok száma: ……………… 

 

 

Összesen:          50 pont 
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ALGÁK, GOMBÁK, NÖVÉNYTAN 

 

EGYSZERŰ VÁLASZTÁS (10 PONT)  

 

1. Melyik állítás a helyes? Válassza ki a helyes válasz betűjelét!  

A.  A fehérjék hidrátburka a citoplazma gélállapotában nem kapcsolódik össze. 

B.  Az indikátor élőlények elsősorban a pH-változást jelzik. 

C.  A diffúzió a hőmozgás következtében a kisebb koncentráció felől mozgatja az anyagot. 

D.  A telepes szerveződés esetén minden sejt csak ugyanazt a működést képes ellátni. 

E.  Az ozmózisnyomás az a nyomás, amit ki kell fejteni az oldatra, hogy az oldószer 

féligáteresztő hártyán történő beáramlása és a visszaáramlása dinamikus egyensúlyba 

kerüljön. 
 

2. A fenyők anyagszállítására jellemző, hogy … Válassza ki a helyes válasz betűjelét! 

A.  vízszállító csöveik felfelé juttatják a tápoldatot. 

B.  elöregedő rostacsöveik részt vesznek fás száruk kérgének alkotásában. 

C.  rostasejtjei a hajtáscsúcs és a gyökér irányába is képesek eljuttatni a szerves anyagot. 

D.  az anyagok szállítása annál gyorsabb, minél kisebb a növény lombozata. 

E.  vízszállító csöveik belső felületén sejtfalvastagodások segítik a szállítást. 

 

3. Melyik állítás igaz minden moszatfajra? Válassza ki a helyes válasz betűjelét! 

A.  egysejtűek 

B.  álszövetesek 

C.  klorofillt tartalmaznak 

D.  csak helyzetváltoztatásra képesek 

E.  csak édes- vagy tengervízben fordulhatnak elő 

 

4. A csapadékos időben a peronoszpóra megfertőzte a szőlőt. A levelek egyes területein 

„olajszerű foltok” láthatóak. Melyik állítás igaz a peronoszpóra-fertőzésre? 

Válassza ki a helyes válasz betűjelét! 

A.  Az egysejtű gomba spórája száraz időben megtapad és kihajt a levél felszínén. 

B.  A gomba osztódik és benő a gázcserenyílások zárósejtjén át. 

C.  A gomba egyik károsító hatása, hogy −átszőve az alapszövetet− elzárja a fényt. 

D.  A szimbionta gomba szerves anyagot vesz fel a gazdanövényből. 

E.  Szaporodásakor a légréseken keresztül tömlőket fejleszt a fonákon. 

 

5. Tanulmányozza az alábbi fotókat, majd állapítsa meg, melyik állítás igaz a képeken 

láthatóak alapján? Válassza ki a helyes válasz betűjelét! 

 

A.  két képen egyszerű leveleket látunk 

B.  egy képen van összetett levél 

C.  két képen szeldelt leveleket látunk  

D.  két képen összetett leveleket látunk 

E.  örvös, átellenes, szórt és keresztben átellenes levélállás is látható a képeken 
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6. Egy kalapos gomba fejlődését mutatja a kép. Mi jellemző 

erre a gombára? Válassza ki a helyes válasz betűjelét! 

A. egysejtű, bazídiumos gomba 

B. tenyésztestében és termőtestében is kitint találunk 

C. mérgező antibiotikumokat termel 

D. nyolc spórát tartalmazó tömlői a kalap lemezeinek 

szélén találhatók 

E.  nincs termőteste  

 

7. Melyik képződmény nem része a képen látható gombának? 

Válassza ki a helyes válasz betűjelét! 

A.  a gallér   B.  a csöves tenyésztest  C.  a kalap 

D.  a fonalakból álló termőtest  E. a tönk 

 

8. Melyik állítás igaz a bazídiumos gombákra? Válassza ki a helyes válasz betűjelét! 

A.  a bazídiumban ivarsejtek alakulnak ki, hogy ivarosan is szaporodhasson  

B.  többségében teleptestes fajok tartoznak a csoportba 

C.  szaporító szerve a gombatojás  

D.  a gombafonalak szövedéke a hifa  

E.  kalapjuk minden esetben lemezes 

 

9. Mely jellemzőjük miatt egyedülálló élőlények a zuzmók? 

Válassza ki a helyes válasz betűjelét! 

A.  mert nem lehetnek zöld színűek 

B.  mert savakat termelnek 

C.  mert festékanyagok termelődhetnek bennük 

D.  mert a fajok együttéléséből új faj alakult ki 

E.  mert két növény szoros, végleges szimbiózisaként alakultak ki 

 

10. Egy élőlény zöld színtestekkel rendelkezik, de ha megfelelő szerves anyaghoz jut, akkor 

azt is tudja hasznosítani. Melyik lehet az élőlény? Válassza ki a helyes válasz betűjelét! 

A.  élesztőgomba   B.  zöld gyík   C.  békanyálmoszat 

D.  zöld szemesostoros  E.  zöld zuzmó 

 

 

ÉVGYŰRŰ − ÁBRÁS FELADAT 

SZÖVEGKIEGÉSZÍTÉS (7 PONT) 
 

Egészítse ki az alábbi szöveget! 
 

A képen egy fás szárú növény szárának 

keresztmetszetét láthatjuk. A/Az … 11. … belső 

felületén sejtfalvastagodásokat találunk. A jóval 

kisebb átmérőjű elem a/az … 12. …, ami előfordul 

a harasztokban is. Fontosak a bélsugársejtek is, 

amelyek a többi elemre merőlegesen, sugár 

irányban futnak. Ezek szerepe, hogy  … 13. … .  
 

11. Válassza ki a helyes válasz betűjelét!  

A. elhalt szilárdító szövet 

B. rostasejt 

C. rostacső 

D. vízszállító sejt 

E. vízszállító cső
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12. Válassza ki a helyes válasz betűjelét!  

A.  élő szilárdító szövet   B.  rostasejt    C.  rostacső 

D  vízszállító sejt   E.  vízszállító cső 

 

13. Válassza ki a helyes válaszok (2) betűjeleit! 

A.  a kambiumot összekötik a középen található alapszövettel. 

B.  színanyagot, csersavat szállítanak a több éve működő faelemekbe. 

C.  segítségükkel metszetkészítéskor meg tudjuk állapítani, milyen a szárból készült 

metszet. 

D.  a sejtfal anyagait juttatják a korábban kialakult, de már nem használt elemekbe. 

E.  anyagokat mozgatnak a szár felszínére. 

 

14. Melyik állítás az igaz a 14-es számmal jelölt részlet egyes részeire? Válassza ki a helyes 

válasz betűjelét!  

A.  az A az egy év alatt kialakuló háncs elemeket mutatja 

B.  a B az egy év alatt kialakuló faelemeket mutatja 

C.  az évgyűrű külső részét az A-val jelölt ábrarészlet bal széle adja 

D.  a háncsrész a B-től jobbra alakult ki 

E.  a képen négy évgyűrű látható 

 

15. Mi jellemző a 11-es számmal jelölt elemre? Válassza ki a helyes válaszok (2) betűjeleit! 

A.  a kambium hozza létre a kambiumgyűrűtől kifelé a kéreg irányába 

B.  citoplazmával rendelkező, hosszú, élő sejt 

C.  szerves ionokat szállít 

D.  a gyökér felől a hajtás felé halad benne a tápoldat 

E.  akár több méter hosszú is lehet 

 

 

TÁPANYAGOK − TÁBLÁZATOS FELADAT (3 PONT) 

 

16. Milyen formában veszi fel a növény a nitrogént? Válassza ki a helyes válasz betűjelét!  

A. elsősorban nitrition formájában 

B. a gyökérszőrökön keresztül, szerves nitrogénként 

C. ammóniaként, aktívan 

D. nitrátionként 

E. csak a nitrogéngyűjtő baktériumok segítségével juthat hozzá a nitrogénhez 

 

A nitrogén műtrágyázás hatása a minőségre, Müller-Thurgau szőlőfajtánál, 1990-1999 között 

(PATEMEL-SCHWAB, 2004) 

N 

adagja; 

kg/ha 

Termés; 

kg/100 

m2 

Cukor; 

Oechsle* 

Glutation; 

mg/l ** 

Arginin; 

mg/l*** 

Prolin; 

mg/l*** 

Élesztővel 

fermentálható 

amino-N 

Bor 

értékelés 

(1-5) 

0 115 73 134 402 193 402 2,01 

50 122 74 190 716 262 716 2,21 

100 122 74 195 664 239 664 2,22 

*Megjegyzés: egyötöd mustfoknak megfelelő, német értékszám. 

**Glutation: 3 aminosavból álló tripeptid   

***Arginin, prolin: aminosav 
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17. Melyik állítás igaz a táblázat adatai alapján a megfelelő nitrogénellátás következtében 

tapasztalt változásokra? Válassza ki a helyes válasz betűjelét!   

A.  A bogyók cukortartalmában mutatkozik meg a helyes nitrogénellátás. 

B.  A borban kevesebb a nitrogéntartalmú aminosav, mint a mustban. 

C.  A must íze −a prolin hasznosításával− megfelelőbbé alakul. 

D.  A termésmennyiségben megmutatkozik a megfelelő N-adagolás különbsége. 

E.  N-adagolás nélkül a bor minősége értékelhetetlen. 

 

18. Melyik állítás igaz a táblázat adatai alapján? Válassza ki a helyes válasz betűjelét!   

A.  Több nitrogén adagolása egyenes arányban növeli a terméshozamot. 

B.  A növekvő nitrogénadagolás jelentős cukortartalom növekedést eredményez a 

bogyókban. 

C.  A jobb nitrogénellátás hasonló változást eredményez a termés glutation- és az arginin-

tartalmára. 

D.  A borértékelés adatainak és az aminosavaknál mérhető adatoknak az összehasonlítása 

alapján a célszerű N-adagolás 100 kg/ha. 

E.  Nem érdemes egy adott mennyiségnél több nitrogént adni a szőlőnek. 

 

 

 

A ZÁRVATERMŐK EGYEDFEJLŐDÉSE − TÁBLÁZATOS FELADAT (6 PONT) 
 

19. Melyik állítás igaz az alábbi táblázatban felsorolt egyedfejlődési szakaszokra? Válassza ki 

a helyes válasz betűjelét! 

A.  Csak a növény embrionális fejlődésének szakaszai szerepelnek a táblázatban. 

B.  Csak a növény posztembrionális fejlődésének szakaszai szerepelnek a táblázatban. 

C.  A négyből egy szakasz a növény embrionális fejlődésének a része. 

D.  Csak egy szakasz része a növény posztembrionális fejlődésének. 

E.  Két szakasz a növény posztembrionális fejlődésének a része. 
 

Egyedfejlődési 

szakasz: 
21. 

Csíra- és 

magképzés 

Vegetatív 

szervek 

kialakulása 

Csírázás 

Közvetlenül megelőzi 

a … 

vegetatív szervek 

kialakulása 
20. csírázás 

csíra- és 

magképzés 

Folyamatára jellemző,  

hogy … 

megjelenik a makro- 

és a mikrospórának 

megfelelő sejt 
23. 24. 22. 

 

20. Válassza ki a helyes válasz betűjelét! 

A. vegetatív szervek kialakulása  B. csírázás  C. magnyugalmi állapot 

D. megtermékenyítés  E. reproduktív (szaporító) szervek kialakulása 

 

21. Válassza ki a helyes válasz betűjelét! 

A. Megtermékenyítés   B. Reproduktív (szaporító) szervek képzése 

    C. Magnyugalmi állapot      D. Hajtás kialakulása E. ilyen szakasz nincs a növényben 

 

22. Válassza ki a helyes válasz betűjelét! 

A.  a fotoszintetizáló levelek módosulnak  

B.  a sejtek és a szártagok megnyúlnak 

C.  közvetlenül utána megduzzadnak a sejtek 

D.  az auxin hatására a csúcsrügy virágrüggyé alakul 

E.  kialakul a táplálószövet
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23. Válassza ki a helyes válasz betűjelét! 

A.  az auxin hatására a csúcsrügy virágrüggyé alakul 

B.  a sejtek és a szártagok megnyúlnak 

C.  kialakul a táplálószövet 

D.  a lomblevelek módosulnak 

E.  gyakran lehet szükség hidegkezelésre (vernalizációra) 
 

24. Válassza ki a helyes válasz betűjelét! 

A.  a nitrogén jelentős felhasználásának eredményeként a hajtás gyarapszik 

B.  ebben a szakaszban még nincs szöveti differenciálódás 

C.  a számtartó osztódások (mitózis) mellett számfelező osztódás (meiózis) is zajlik  

D.  a magház falából kialakul a maghéj 

E.  a szár, a levél és a virág kialakulása 

 

 

GÁZCSERENYÍLÁSOK (7 PONT) 
 

25. Milyen hatással van a gázcserenyílás működése a növény élettani folyamataira? 

Válassza ki a helyes válasz betűjelét! 

A.  a légudvarán keresztül távozik a növényből víz és szén-dioxid  

B.  biztosítja a felesleges ionok leadását a légrésén keresztül 

C.  a légudvarán keresztül víz és oxigén távozik a növényből 

D.  működésével befolyásolja a növény anyagszállítását 

E.  a zárósejtek turgorállapotában a növény párologtatása csökken 
 

26. Mi jellemzi a gázcserenyílás működését? Válassza ki a helyes válasz betűjelét! 

A.  az ozmózis szerepet játszik a működésében 

B.  a gázokat csak kifelé engedi 

C.  a gázokat csak befelé engedi 

D.  ha a zárósejt víztartalma nő, a nyílás zárul 

E.  a növény nagyobb víztartalma esetén a párologtatás csökken 
 

Az alábbi képek alapján válaszoljon a következő (27-28.) kérdésekre! 

 
 

27. Melyik állítás igaz a gázcserenyílások elhelyezkedését mutató képekre? 

Válassza ki a helyes válasz betűjelét! 

A.  A B kép egy mocsári növény bőrszövetének részletét mutathatja, hiszen a bőrszövet 

síkjából kiemelkedik a gázcserenyílás. 

B.  A B kép készülhetett egy kaktuszból, hiszen a növény szárazságtűrő. 

C.  A C képen egy bőrszövetből kiemelkedő gázcserenyílás látható. 

D.  Az A kép nem készülhetett a búzáról, mert a búza a mérsékelt övön él. 

E.  Az A és a C képek növényei biztos, hogy nem azonos területről származnak. 
 

28. Mi állapítható meg a B képről? Válassza ki a helyes válasz betűjelét! 

A.  A védelmet biztosító bőrszöveti sejtek fotoszintetizálnak. 

B.  Több éves fás szárú növény szárának bőrszövetéről készült a kép. 

C.  A fotó készülhetett lágyszárú növény gyökerének bőrszövetéről. 

D.  Lehet egy kétszikű növény levelének bőrszöveti részlete. 

E.  A növény bőrszöveti sejtjeinek sejthártyái közvetlenül érintkeznek egymással.
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A mellékelt képen egy növényi metszet 

mikroszkópban készült fotója látható, a nyilak a 

gázcserenyílásokra mutatnak. 

 

29. Melyik állítás igaz a metszetre? 

Válassza ki a helyes válaszok (2) betűjeleit! 

A.  kétszikű növényből készült  

B.  egy levél keresztmetszete 

C.  nyitvatermő levél metszete 

D.  szállítónyaláb nem látható a képen 

E.  a képen alul láthatjuk a levél felszínét 

 

 

30. Mit állapíthatunk meg a növényről? 

Válassza ki a helyes válasz betűjelét! 

A.  levelében az oszlopos alapszövet érintkezik a gázcserenyílással 

B.  a természetben a fény a kép alsó része felől éri a metszett szervet 

C.  nem szárazságtűrő 

D.  a levél felületéhez képest  kevesebbet párologtat, mint pl. az A gázcserenyílású növény 

E.  a fonáki bőrszövet többrétegű 

 

 

HATÁROZÁS (12 PONT) 

 

Azonosítson öt különböző rendszertani csoportba tartozó élőlénycsoportot (I-VI., melyek nem 

állatok) az egyszerű határozókulccsal! (Az egy nagybetűhöz tartozó két állítás közül kell 

eldöntenie, melyik igaz a csoportra, fajra.)  

 

P.  a) szerves táplálékot hasznosít ………………………………………………………….III. 

b) szén-dioxidot használ fel ……………………………………………………………...Q. 

 

Q.  a) álszövetes/telepes szerveződésű ………………………………………………..…….R. 

b) korlátolt növekedésű szaporító hajtása van....…………………………………………T. 

 

R.  a) vízi életmódú növényszerű.…………………………………………………….…….IV. 

b) szárazföldi élőlény.……………………………………………...…………………..…S. 

 

S.  a) nagyon szoros lehet a kapcsolat egyes sejtjei és a benne lévő fonalai között….…..…II. 

b) szövetelemeket is találhatunk a testében.…………………………………………….VI. 

 

T.  a) fás szár ágainak végén található barkavirágzata a vizet vízszállító sejteken át kapja ....I. 

b) a kettős megtermékenyítés jellemzi..……………………………………....…………..V. 

 

Válaszoljon a meghatározott csoportokkal kapcsolatos kérdésekre! 

 

31. Mi jellemző az I. élőlényre? Válassza ki a helyes válaszok (2) betűjeleit! 

A.  lehet a lombhullató erdei fenyő is 

B.  kiválasztó alapszövete gyantajáratokat alkot 

C.  gázcserenyílásai a levélfonákon találhatók 

D.  jellegzetes képviselőiknél a termőlevél megszáradva repítőkészülékként szolgál  

E.  színes virágtakarója egynemű 
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32. A II. élőlényre igaz, hogy … Válassza ki a helyes válaszok (2) betűjeleit! 

A.  a sziklákon is élnek képviselői. 

B.  fontos tápláléka lehet a rénszarvasoknak. 

C.  nem képesek fotoszintetizálni. 

D.  az általuk termelt lúggal fontos szerepet töltenek be a talaj kialakulásában. 

E.  lehet a tőzegmoha is. 

 

33. Melyik állítás igaz a III. élőlényre? Válassza ki a helyes válaszok (2) betűjeleit! 

A.  lehet az egysejtű zöld szemesostoros is 

B.  csak többsejtű állat lehet 

C.  sejtfonalas felépítésű élőlény semmiképpen sem lehet 

D.  a lüktető űröcskét is használhatja a szerves anyag lebontásához 

E.  az élőlény lehet egysejtű gomba  

 

34. Mi a jellemzője a IV. élőlénynek? Válassza ki a helyes válaszok (2) betűjeleit! 

A.  a sejtjei között nincs munkamegosztás 

B.  nagy tömegben „learatva” fontosak lehetnek az állatok táplálásában is 

C.  ha barnamoszat, akkor édes- és tengervízben is megtalálhatjuk 

D.  lehet a lapos telepű csillagos májmoha 

E.  egyik fajából kivont agar-agarral mikrobiológiai táptalaj készíthető 

 

35. Melyik sorban szereplő mindhárom jellemző igaz az V. élőlényre?  

Válassza ki a helyes válaszok (2) betűjeleit! 

A.  rostacsövei nincsenek – évgyűrűi is lehetnek – termése alakul ki 

B.  egynemű virágtakarója van – szórt szállítónyalábok vannak a szárában – magja van, 

nincs termése 

C.  mellékgyökeres gyökérrendszer jellemzi – mellékeresek a levelei – a virágtagok száma 

3, vagy többszöröse 

D.  az örökzöld tűleveleit folyamatosan hullatja – tobozvirágzata is lehet – szimbiózisban 

él fonalas gombákkal 

E.  magházának fala meghúsosodhat, vagy száraz lehet – jellemzője lehet a rovarbeporzás 

– gyökérszőrei ozmózissal gyökérnyomást alakítanak ki 

 

36. Mely élőlények tartozhatnak a VI-ossal jelölt élőlénycsoportba? 

Válassza ki a helyes válaszok (2) betűjeleit! 

A.  közönséges búza  B.  datolyapálma  C.  csillagos májmoha 

D. egy barnamoszat   E. háztető moha 

 

 

GYÖKÉR VAGY HAJTÁS − KÍSÉRLET (5 PONT) 

 

Szárdarabot vágunk ki egy növényből. Hajtatni kezdjük a szárdarabokat, vagyis olyan 

körülményeket biztosítunk, hogy azok kihajthatnak. Az eredményt a következő (10.) oldalon 

levő képen láthatja!  

A feladatok megoldásához használja a 10. oldalon látható grafikont! 

 

37. Melyik folyamat játszódik le a szárdarabban? Válassza ki a helyes válasz betűjelét! 

A.  regeneráció 

B.  szaporodás 

C.  kettős nemzedékváltakozás 

D.  embrionális fejlődés 

E.  kizárólag növekedés 
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38. Mely tényezőket biztosítsuk a kísérletben szereplő „megfelelő körülménynek” kialakítása 

érdekében? Válassza ki a helyes válaszok (2) betűjeleit! 

A.  vizet 

B.  hormonokat 

C.  megfelelő hőmérsékletet 

D.  glükózt 

E.  szén-dioxidot 

 

39. Melyik állítás igaz a képen látható szárdarabra?  

Válassza ki a helyes válasz betűjelét!  

A.  A rajta lévő rügyek nem hajtáskezdemények. 

B.  Ahol gyökér képződött, ott több volt az indolecetsav/auxin. 

C.  Ahol hajtás alakult ki, az közelebb volt a gyökérnyakhoz. 

D.  Amelyik szárvég-részen több volt a növekedést serkentő hormon, ott hajtás jelent meg. 

E.  A gyökér magasabb auxinkoncentráció esetén alakul ki, mint a hajtás. 

 

40. Mit várhatunk, ha ezt a szárdarabot a hajtatás során tartósan auxin-oldatban (10-7 M) 

áztatjuk? Válassza ki a helyes válasz betűjelét!  

A.  A szárdarab nem hajt ki. 

B.  A szárdarab kihajt, de mindkét végéhez közel csak gyökér jelenik meg. 

C.  A szárdarabban lévő tartalékok segítségével kihajt, és gyökerek képződnek minden 

részén. 

D.  A csúcshoz közelebbi részen jelenik meg a gyökér. 

E.  A szárdarab kihajt, és mindkét végén hajtás jelenik meg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Forrás:  

https://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/0010_1A_Book_01_Novenyelettan/ch04s02.html 

 

https://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/0010_1A_Book_01_Novenyelettan/ch04s02.html
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EUKARIÓTA EGYSEJTŰEK, SZIVACSOK, ÁLLATTAN ÉS ETOLÓGIA 

 

EGYSZERŰ VÁLASZTÁS (10 PONT) 
 

1. Hová jut közvetlenül a vér egy madár szívének jobb kamrájából? Válassza ki a helyes 

válasz betűjelét! 

A. a bal kamrába   B.  az aortába    C.  a tüdővénába 

D. a tüdőartériába   E.  a jobb pitvarba 

 

2. Melyik állatcsoportra jellemzőek a sejtmag nélküli vörösvértestek? Válassza ki a helyes 

válasz betűjelét! 

A. békák    B.  csontos halak  C. rágcsálók 

D. kígyók    E.  futómadarak 

 

3. Melyik sorra igaz, hogy az ott szereplő mindhárom állatcsoport teljes/tökéletes 

átalakulással fejlődik? Válassza ki a helyes válasz betűjelét! 

A. lepkék, sáskák, bogarak 

B. lepkék, bogarak, pókok 

C. szitakötők, bogarak, legyek 

D. legyek, hangyák, pókok 

E. lepkék, bogarak, legyek 

 

4. Melyik állatcsoportnál nem vesz részt a keringési rendszer a légzési gázok szállításában? 

Válassza ki a helyes válasz betűjelét! 

A. gyűrűsférgek   B.  puhatestűek  C.  halak 

D. rákok    E.  rovarok 

 

5. Melyik nem tartalmaz szarufehérjét? Válassza ki a helyes válasz betűjelét! 

A. a madarak pehelytollai B.  a hüllők hámrétege C.  a rovarok szőrei 

D. az emlősök körömlemeze  E.  a rágcsálók szőrzete 

 

6. Hol találhatók a békák „légzőizmai”? Válassza ki a helyes válasz betűjelét! 

A. a szájüreg alsó részén  B.  a bordák között   C.  a rekeszizomban 

D. a tüdő falában   E.  a mellhártyákban 
 

7. Melyik nem tanult magatartás? Válassza ki a helyes válasz betűjelét! 

A. a tojásból kikelő kisliba követi az anyját a vízhez 

B. a kutya a csengőszóra nyálelválasztással reagál 

C. a gondozó karjelzésére a fóka átúszik az elé tartott karikán 

D. a szobában tartott papagáj az esti tv műsor zajai és fényei alatt is el tud aludni a 

kalitkában 

E. a tojásból kikelő tengeri teknősök a víz felé mozognak 
 

8. Melyik párosítás helytelen? Válassza ki a helyes válasz betűjelét! 

A. csigák - reszelőnyelv 

B. laposférgek - béledényrendszer  

C. szivacsok - sugaras szimmetria 

D. lepkék - pödörnyelv 

E. pókok - csáprágó 
 

9. Melyik hazánkban őshonos állatra lehet igaz az alábbi jellemzés: „lágyhéjú tojásait a Nap 

melege költi ki”? Válassza ki a helyes válasz betűjelét! 

A. sárgahasú unka  B.  zöld gyík   C.  keresztes vipera 

D. barna varangy   E.  görög teknős 
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10. Melyik állítás igaz a rovarok megmerevedési reflexére (amikor zavaró hatásra 

mozdulatlanná válnak)? Válassza ki a helyes válasz betűjelét! 

A. tanult, egyfajta bevésődés 

B. öröklött, feltétlen reflex 

C. próba-szerencse tanulással alakul ki 

D. alapja az utánzásos tanulás 

E. belátásos tanulási forma 

 
 

TÁBLÁZATOS FELADAT (6 PONT) 
 

A táblázat adataiból kiindulva azonosítsa a 6 állatfajt! (A + jelölés azt jelenti, hogy az adott 

jellemző megfigyelhető az adott állatcsoportnál, az üres cella pedig azt, hogy nem.) 

A következő fajok közül választhat: tavi szivacs, zöld hidra, orvosi pióca, közönséges 

kullancs, zöld levelibéka, májmétely, koronás keresztespók, vakond, jégmadár, óriás 

galacsinhajtó, folyami kagyló, gyötrő szúnyog, erdei sikló, gubacsdarázs-faj. 
 

Állatcsoport I. II. III. IV. V. VI. 

kétoldali szimmetria + + + + + + 

szelvényezettség + +  + + + 

zárt keringés   +  + +  

dúcidegrendszer +  +   + 

külső váz +     + 

lábak + +  + + + 

szárny     + + 

belső, mésztartalmú 

váz 
 +  + +  

egynyílású 

tápcsatorna 
  +    

magzatburok    + +  

állandó 

testhőmérséklet 
   + +  

élősködő életmód +  +    

példafaj A B C D E F 

 

11. Melyik faj lehet az A-val jelölt, az I. állatcsoportba tartozó faj?  

Válassza ki a helyes válasz betűjelét! 

A.  zöld hidra   B.  májmétely    C.  gyötrő szúnyog 

D.  koronás keresztespók  E.  közönséges kullancs 
 

12. Melyik faj lehet az B-vel jelölt, a II. állatcsoportba tartozó faj?  

Válassza ki a helyes válasz betűjelét! 

A.  jégmadár   B.  zöld levelibéka   C.  vakond 

D.  tavi szivacs   E.  folyami kagyló 
 

13. Melyik faj lehet az C-vel jelölt, a III. állatcsoportba tartozó faj?  

Válassza ki a helyes válasz betűjelét! 

A.  gubacsdarázs-faj  B.  nappali pávaszem   C.  orvosi pióca 

D.  májmétely    E.  koronás keresztespók 
 

14. Melyik faj lehet a D-vel jelölt, a IV. állatcsoportba tartozó faj?  

Válassza ki a helyes válasz betűjelét! 

A.  vakond   B.  jégmadár    C.  zöld levelibéka 

D.  orvosi pióca   E.  erdei sikló 
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15. Melyik faj lehet az E-vel jelölt, az V. állatcsoportba tartozó faj?  

Válassza ki a helyes válasz betűjelét! 

A.  vakond   B.  jégmadár    C.  zöld levelibéka 

D.  erdei sikló     E.  nappali pávaszem 

 

16. Melyik faj lehet az F betűvel jelölt, a VI. állatcsoportba tartozó faj?  

Válassza ki a helyes válasz betűjelét! 

A.  gyötrő szúnyog  B.  orvosi pióca   C.  jégmadár 

D.  erdei sikló     E.  óriás galacsinhajtó 

 

 

SZÖVEGKIEGÉSZÍTÉS (7 PONT) 

A jelenleg élő emlősök legősibb csoportját (alosztályát) a tojásrakó emlősök képviselik. Bár 

az emlősök közé soroljuk őket, … 17. … jellemző módon, lágyhéjú tojásokat raknak, de 

ezeket testmelegükkel költik ki, majd módosult … 18. … váladékával táplálják. A többi 

emlőstől eltérően … 19. … rendelkeznek. Az emlősök második csoportját (alosztályát) az 

erszényes emlősök alkotják. Bár ezek a fajok már elevenszülők, de utódaik az embrionális 

fejlődés korai szakaszában, igen fejletlenül jönnek világra, mert az erszényesek döntő 

többségénél hiányzik a méhlepény. Az emlősfajok többségénél már kialakult a méhlepény. 

Ennek a szervnek a feladata a/az … 20. ... kicserélése az anya és a magzat között, de a 

méhlepényen keresztül a magzat passzív immunizálás során … 21. ... is kap.  

 

17. Válassza ki a helyes válasz betűjelét! 

A.  a kétéltűekre   B.  a krokodilokra  C.  a hüllők többségére 

D.  a hüllők minden fajára   E.  a madarakra 

 

18. Válassza ki a helyes válasz betűjelét! 

A.  nyálmirigyeik   B.  nyálkamirigyeik  C.  faggyúmirigyeik 

D.  belső elválasztású bőrmirigyeik  E.  verejtékmirigyeik 

 

19. Válassza ki a helyes válasz betűjelét! 

A.  négyüregű szívvel  B.  kloákával   C.  légzsákos tüdővel 

D.  zárt keringési rendszerrel   E.  csőidegrendszerrel 

 

20. Válassza ki a helyes válaszok (2) betűjeleit! 

A.  vörösvérsejtek   B.  fehérvérsejtek  C.  alakos elemek 

D.  légzési gázok     E.  tápanyagok és bomlástermékek  

 

21. Válassza ki a helyes válaszok (2) betűjeleit! 

A.  vérplazma ellenanyagokat B.  vérlemezkéket  C.  emésztő enzimeket 

D.  limfocitákat    E.  antitesteket 

 

 

ALMAILONCA (9 PONT) 

A hazánkban is előforduló, sokféle növényen táplálkozó almailonca lepke (Adoxophyes 

reticulana) fejlődése a következőképpen zajlik: évente jellemzően két nemzedéke fejlődik.  

A második lárvastádiumú lárvák telelnek át fehér szövedéktokban, jellemzően 

kéregrepedésekben. Tavasszal 8-10 °C átlaghőmérsékletnél hagyják el telelőhelyeiket és a 

fakadó rügyekbe rágják be magukat. A kifejlett hernyók a károsítás helyén május végén 

bábozódnak és 7-10 nap bábidő után a lepkék május végétől június végéig rajzanak.  A 

nőstények petéiket csomókba rakják le a levelek és az érő gyümölcsök felszínére. A hernyók 

minden nemzedékben hat lárvastádiumon mennek keresztül, majd teljes fejlettségüket elérve, 

károsításuk helyén 1-2 nap előbáb állapot után bebábozódnak. A bábidő 7-10 nap. A második  
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nemzedék rajzása július végétől szeptember közepéig tart. E lepkék tojásaiból kikelő hernyók 

a leveleken szövedék védelmében hámozgatnak, majd vedlés után telelőre vonulnak.  

( http://www.arystalifescience.hu/almailonca oldal alapján) 
 

22. A szöveg adatai alapján hány −lárvaállapotok közötti− vedlés történik teleléstől telelésig, 

vagyis egy vegetációs időszak alatt? Válassza ki a helyes válasz betűjelét! 

A.  5   B.  6   C.  10   D.  14   E.  16 
 

23. Mi a különbség a lepkék lárvaállapota és a kifejlett állat (imágó) testfelépítése között? 

Válassza ki a helyes válaszok (2) betűjeleit! 

A.  a lárvának hiányoznak a lábai 

B.  a lárvának más típusú az idegrendszere 

C.  a lárvának más típusú a szájszerve 

D.  a lárvák testi sejtjeiben még fele annyi a kromoszómaszám 

E.  a lárváknak még nincs működő ivarszerve 
 

24. Melyik állítás igaz a rovarok kültakarójának hámrétegére?  

Válassza ki a helyes válaszok (2) betűjeleit! 

A.  Az egyrétegű hám sejtjei összenőttek a közvetlenül a hám alatt elhelyezkedő körkörös 

simaizomréteggel, és bőrizomtömlőt hoznak létre. 

B.  Az egyrétegű hám sejtjei összenőttek a közvetlenül a hám alatt elhelyezkedő 

hosszanti, a rovar testének hossztengelyével párhuzamos lefutású simaizom-réteggel, 

és bőrizomtömlőt hoznak létre. 

C.  Az egyrétegű hám sejtjei a belső felületükön fehérjékből és nitrogéntartalmú 

poliszacharidból felépülő, később megszilárduló vázat hoznak létre. 

D.  Az egyrétegű hám sejtjei a külső felületükön fehérjékből és nitrogéntartalmú 

poliszacharidból felépülő, később megszilárduló vázat hoznak létre. 

E.  A hámréteg a vedlések során megmarad, nem válik le a kutikulával együtt. 
 

A hím lepkék a nőstényeket az általuk kiválasztott és a levegőbe került vegyületek (ún. 

szexferomonok) alapján nagy távolságból is érzékelik és megtalálják. 
 

25. Melyik állítás igaz az alábbiak közül? Válassza ki a helyes válaszok (2) betűjeleit! 

A.  A szexferomonok hatása a hím lepkékre pozitív kemotaxis. 

B.  A nőstények megtalálásában a hímeket a szemek mögött, a fejben elhelyezkedő 

szaglószerv segíti. 

C.  A feromonok hatását az időjárási körülmények nem befolyásolják, hatásuk csak a 

távolság függvénye. 

D.  A csalogató (szex)feromonok csak az adott faj hím egyedeire vannak hatással. 

E.  A feromonok nem illékonyak, mert ha azok lennének, a nősténynek túl sokáig és nagy 

mennyiségben kellene azokat előállítani. 
 

A mezőgazdasági védekezésben több kártevő faj esetében használnak szex-csapdákat, ahol a 

hím állatokat (lepkéket, bogarakat) a nőstény szex feromonjával egy csapdába csalogatják, 

ahol párosodás nélkül elpusztulnak. A lepkészek is felhasználják a módszert, hogy egy-egy 

ritkább faj egyedeit gyűjthessék. 
 

26. Az alábbiak közül melyek szükségesek ahhoz, hogy ezzel a módszerrel lepkéket 

gyűjthessünk? Válassza ki a helyes válaszok (2) betűjeleit! 

A.  olyan élő hím lepkét kell fogni, amelyik még nem párosodott 

B.  olyan élő nőstény lepkét kell szerezni, amelyik még nem párosodott 

C.  el kell távolítani a nőstény lepke ivarszervét 

D.  el kell távolítani a hím lepke ivarszervét 

E.  a faj élőhelyén a rajzási időben biztosítani kell az állat által termelt feromonok 

szabadba jutását



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

OKTV 2018/2019 15 1. forduló 

 

FOGAS KÉRDÉSEK  (12 PONT) 

 

Párosítsa a halmazábra betűjeleit és a koponyákat egymással, majd válaszoljon a kérdésekre! 

A koponyák egymással nem méretarányosak! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rovar szájszervek 5 pont 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  
 

 

 
 

 

 

 

GERINCESEK 

Csak gyökértelen 

fogaik alakultak ki Gyökeres fogaik vannak 

C faj  

Fogaik többé-

kevésbé egyformák, 

fogtípusok  

nem alakultak ki  

 

 

Többféle fogtípusuk van 

 
Fogazatuk hiányos 

B faj 

 

A faj 

 

Fogazatuk teljes 

Metszőfoguk 

agyarrá módosult  

G faj  

F faj 

D faj 

 

Metszőfogukról 

hiányzik a 

zománc  

E faj 

fajfajfaj

 

Nincsenek fogaik 

H faj 

 

1. 2. 3. 

4. 
6. 5. 

7. 

8. 
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27. Melyik koponya felel meg a halmazábrán C-vel jelölt állatnak?  

Válassza ki a helyes válasz betűjelét! 

A.  2. számú B.  3. számú  C.  4. számú       D.  5. számú  E.  6. számú 

 

28. Mely tulajdonságok jellemzőek erre az állatcsoportra?  

Válassza ki a helyes válaszok (2) betűjeleit! 

A.  ivadékgondozásuk fejlett 

B.  bőrük nyálkamirigyekben gazdag 

C.  zárt mellkasuk van 

D.  jelentős bőrlégzésük miatt szívük jobb pitvarában kevert vér található  

E.  bőrük hámrétege erősen elszarusodott, így bőrlégzésük csekély 

 

29. Melyik koponya felel meg a halmazábrán A-val és B-vel jelölt állatnak?  

Válassza ki a helyes válaszok (2) betűjeleit! 

A. 2. számú B. 3. számú  C. 4. számú      D. 5. számú    E. 6. számú 

 

30. Milyen közös tulajdonsága van ennek a két állatnak?  

Válassza ki a helyes válaszok (2) betűjeleit! 

A.  szaporodásmódjuk azonos 

B.  bőrfüggelékük típusa azonos 

C.  mindkettő belső megtermékenyítésű 

D.  mindkettőnek van úszóhólyagja   

E.  mindkettő ragadozó 

 

31. Melyik koponya felelhet meg a halmazábrán F-el jelölt állatnak?  

Válassza ki a helyes válaszok (2) betűjeleit! 

A. az 1. számú       B. az 5. számú C. a 6. számú        D. a 7. számú      E. a 8. számú 

 

 

32. A 6-os számmal jelölt állat fogképlete :     

 

Melyik állítás igaz erre az állatra? Válassza ki a helyes válasz betűjelét! 

A.  Az állat alsó állkapcsában összesen 11 fog található. 

B.  Az állat bal alsó fognegyedében 4 zápfog (őrlőfog) található. 

C.  Az állatnak összesen 6 metszőfoga van. 

D.  Az állatnak az alsó fogsorában egyel több kisőrlő foga van, mint a felsőben. 

E.  Az állatnak összesen 42 foga van. 

 

33. Melyik állítás igaz az 5-ös számú állatra? Válassza ki a helyes válasz betűjelét! 

A.  Veszélyes ragadozó. 

B.  Minden egyed magányosan él, csak a szaporodási időszakban alkotnak párokat. 

C.  Metszőfogai hiányoznak. 

D.  Szemfogai hiányoznak. 

E.  Rövid vemhesség után általában 6-8 utódot fial. 

 

34. Melyik állítás igaz a 7-es számmal jelölt állatra? Válassza ki a helyes válasz betűjelét! 

A.  Kopoltyúval lélegzik. 

B.  Főként nagyobb halakkal táplálkozik. 

C.  A ma élő legnagyobb testű, főként a meleg vizű trópusi tengerekre jellemző állat. 

D.  Tápcsatornája kloákában végződik. 

E.  A feladatban szereplők közül a 2. számú állat a legközelebbi rokona. 

3142 

3143 
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HALAK VIZSGÁLATA (6 PONT) 
 

Egy hazai édesvízi halat szobahőmérsékletű (~20 °C-os) vizet tartalmazó akváriumba tettünk, 

majd néhány óra elteltével, miután az állat alkalmazkodott az új környezetéhez, megszámol-

tuk, hogy egy perc alatt hányszor nyitotta ki a száját.  
 

35. Melyik állítás igaz a vizsgált állat légzésére? Válassza ki a helyes válasz betűjelét! 

A.  A halak rekeszizmai fontos szerepet játszanak az állat be- és kilégzésében. 

B.  A víz a kopoltyúréseken keresztül jut a kopoltyúüregbe, majd innen a hal száján át a 

külvilágba. 

C.  A szájnyíláson át bejutott víz eljut a kopoltyúüregbe, majd szintén a szájnyíláson át 

távozik. 

D.  A víz a szájnyíláson át jut be a kopoltyúüregbe, majd a kopoltyúréseken át távozik. 

E.  A víz a kopoltyúrésen át áramlik be a kopoltyúüregbe, majd ugyanezen a résen át 

távozik. 
 

A vizsgálatot három tanuló három akváriummal végezte, ezekben minden szempontból 

azonosnak tekinthető halakat vizsgáltak, de az első akvárium vizét jégkockák adagolásával 

10 °C-osra, a második hőmérsékletét az eredeti 20 °C-osra, harmadik akvárium vizét  

26 °C-osra állították be. A diákok stopperórával mérték az időt, feljegyezték a halak 

légzésszámát, de mindegyikük más-más időtartamot választott. 
 

36. Melyik sor adatai lehetnek hibásak? Válassza ki a helyes válasz betűjelét! 

A.  első akvárium: 2 perc alatt 12, második akvárium: 1 perc alatt 18, harmadik akvárium 

4 perc alatt 100 

B.  első akvárium: 4 perc alatt 25, második akvárium: 2 perc alatt 35, harmadik akvárium 

1 perc alatt 26 

C.  első akvárium: 4 perc alatt 24, második akvárium: 1 perc alatt 18, harmadik akvárium 

2 perc alatt 52 

D.  első akvárium: 3 perc alatt 18, második akvárium: 3 perc alatt 54, harmadik akvárium 

3 perc alatt 75 

E.  első akvárium: 2 perc alatt 12, második akvárium: 1 perc alatt 24, harmadik akvárium 

2 perc alatt 36 
 

37. A második kísérletben a halat vízinövényekkel dúsan beültetett, 20 °C-os vizet tartalmazó 

akváriumba helyeztük el. Az akváriumot megvilágítottuk. Milyen változás várható a 

növényt nem tartalmazó akváriumi méréshez képest?  

Válassza ki a helyes válasz betűjelét! 

A.  A hal percenkénti légzésszáma csökkent, mert a vízben több az oldott oxigén. 

B.  A hal percenkénti légzésszáma csökkent, mert a vízben kevesebb az oldott oxigén. 

C.  A hal percenkénti légzésszáma nőtt, mert a vízben több az oldott oxigén. 

D.  A hal percenkénti légzésszáma nőtt, mert a vízben kevesebb az oldott oxigén. 

E.  A hal légzésszáma nem változott, mert a növény jelenléte vagy hiánya ezt nem 

befolyásolja. 
 

38. A vízben oldott oxigén a légzés során a vérbe kerül. Melyik állítás igaz a halak keringési 

rendszerére? Válassza ki a helyes válasz betűjelét! 

A.  A vérkeringés központja a négyüregű szív, amelynek bal oldalán oxigénben dús, jobb 

felén oxigénben szegény vér áramlik át. 

B.  A halak kis vérköre a kopoltyúkhoz, nagy vérköre a test többi részéhez vezeti a vért. 

C.  A halak keringési rendszere zárt, az emberhez hasonlóan az oxigént a mag nélküli 

vörösvértestek szállítják a sejtekhez. 

D.  Az agyba a kopoltyúkat elhagyó, oxigénben dús vér kerül. 

E.  A halak belső gázcseréje a kopoltyúüreg víztartalma és a kopoltyúk hajszálérhálózata 

között zajlik.
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39. Melyik állítás igaz a csontos halak szaporodására?  

Válassza ki a helyes válasz betűjelét! 

A.  A halakra jellemző a nagyfokú ivari kétalakúság. 

B.  A halak hímnős állatok. 

C.  A halak ivarszervei és az utóbél is a kloákába nyílik. 

D.  A halak ivarsejtjeinek osztódásával nagyszámú ikra képződik, amelyek a külvilágba 

kerülve termékenyülnek meg. 

E.  A halak szaporodási viselkedése nagyrészt tanult, kisebb részt öröklött elemekből áll. 

 

40. Melyik állítás igaz a halak mozgási szervrendszerére?  

Válassza ki a helyes válasz betűjelét! 

A.  A koponya mozgatható ízülettel kapcsolódik az első csigolyához. 

B.  A halak bordáit alul összekapcsoló szegycsont (mellcsont) által mellkas alakul ki. 

C.  A halak páros úszói a mell-, a has- és a hátúszók. 

D.  A halak vázizomzatának fő tömegét a simaizomszövetből felépülő törzs- és 

farokizmok adják. 

E.  A csontos halakban megtalálható úszóhólyag gáztartalmának változtatásával a hal 

szabályozni tudja sűrűségét, megkönnyítve a mozgást vagy éppen a lebegést. 
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VÍRUSOK, BAKTÉRIUMOK, BIOKÉMIA ÉS SEJTTAN, SZÖVETTAN 

 

EGYSZERŰ VÁLASZTÁS (6 PONT) 
 

1. A felsorolt vegyületek közül melyik a kakukktojás oldhatóság szempontjából?  

Válassza ki a helyes válasz betűjelét! 

A. lipáz 

B. koleszterin 

C. β-karotin 

D. sztearinsav 

E. E-vitamin 

 

2. A dauerolás során az egyenes lefutású hajban a dauervízben található reagens átrendezi a 

hajban található diszulfidhidakat, így az göndörré válik. Melyik aminosavval reagál a 

dauervíz hatóanyaga? Válassza ki a helyes válasz betűjelét! 

A. alanin 

B. cisztein 

C. fenil-alanin 

D. lizin 

E. arginin 

 

3. Az alábbi ábrán 1., 2 és 3. számokkal jelölve a sejt transzportfolyamataira vonatkozó 

görbék lefutását láthatja. Melyik állítás igaz? Válassza ki a helyes válasz betűjelét! 

 

http://biology4alevel.blogspot.com/2014/09/27-summary-of-cell-membrane.html   

 

A. Az 1. transzportfolyamat a facilitált (fehérjék által közvetített) diffúzió, a 2. 

transzportfolyamat a diffúzió, és a 3. transzportfolyamat az aktív transzport. 

B. Az 1. transzportfolyamat a diffúzió, a 2. transzportfolyamat az aktív transzport, és a 3. 

transzportfolyamat a facilitált (fehérjék által közvetített) diffúzió. 

C. Az 1. és a 2. transzportfolyamat is transzport fehérjék segítségével zajlik. 

D. Amennyiben a sejtbe a sejtlégzést gátló anyagot juttatunk, akkor az 1. transzport 

görbéje megváltozik, a transzport sebessége csökkenni fog. 

E. A 3. transzportfolyamat esetén a koncentráció különbség és a transzportfolyamat 

sebessége között exponenciális összefüggés van. 

http://biology4alevel.blogspot.com/2014/09/27-summary-of-cell-membrane.html


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

OKTV 2018/2019 20 1. forduló 

 

4. Mi a Koenzim-A molekula feladata? Válassza ki a helyes válasz betűjelét! 

A. A terminális oxidációba belépve energiát termel. 

B. Két szénatomos egységek szállítása a sejten belül. 

C. Energiaraktározás. 

D. Acetil-csoportok szállítása a vérben. 

E. Elektronok és protonok szállítása. 
 

5. Melyik állítás igaz a vírusokra? Válassza ki a helyes válasz betűjelét! 

A. Örökítő anyaguk lehet RNS is. 

B. Fehérjeburkukban riboszómák találhatók. 

C. Enzimmel egyik vírus sem rendelkezik. 

D. Szénhidrátburkukkal kapcsolódnak a gazdasejthez. 

E. Életmódjukat tekintve előfordulnak közöttük szimbionta élőlények. 
 

6. A Rhizobium fabae a pillangósvirágú növények gyökérgümőjében élő baktérium, amely 

megköti a levegő nitrogénjét. Hogyan jellemezhető az anyagcseréje szén- és energiaforrás 

szempontjából? Válassza ki a helyes válasz betűjelét! 

A. fotoautotróf 

B. fotoheterotróf 

C. kemoautotróf 

D. kemoheterotróf 

E. mixotróf 

 

 

SZINTÉZISEK (8 PONT) 
 

7. Egy növénynek radioaktív N-izotópot adunk. A növény által termelt molekulák 

elkülönítése után megvizsgáljuk, hogy hová épült be a radioaktív N-izotóp. Melyek azok a 

molekulák, amelyekben meg lehetett figyelni a N-izotópra jellemző sugárzást? 

Válassza ki a helyes válaszok (2) betűjeleit! 

A. a koleszterin 

B. a kitin  

C. a mitokondriális DNS 

D. a keményítő 

E. a klorofill-a molekula 
 

8. A nukleinsav-szintézisre vonatkozó állítások közül melyik igaz?  

Válassza ki a helyes válaszok (2) betűjeleit! 

A. Az eukarióta sejtekben csak a sejtmagban megy végbe. 

B. A felnőtt ember vörösvértesteiben folyamatos a hemoglobin génjének átírása. 

C. A DNS aktív szálának leolvasása 3’→5’ irányban történik a gének átírása 

(transzkripciója) során. 

D. A DNS szintézis során mindkét új szál szintézise folyamatos módon történik. 

E. A DNS két szálának szétválasztása általában feltétele a DNS- és RNS-szintézisnek. 
 

9. A felsorolt állítások közül melyek igazak? Válassza ki a helyes válaszok (2) betűjeleit! 

A. A bakteriális DNS „végtelenített”, nincs vége. 

B. A baktériumok mitokondriumaiban levő kromoszómák DNS-ből és hisztonfehérjékből 

épülnek fel. 

C. A baktériumokban a DNS-ről közvetlenül −az RNS szintézis kihagyásával− történik 

meg a polipeptidlánc szintézise. 

D. Mind a pro-, mind az eukarióták kromoszómáját DNS és hisztonfehérjék által alkotott 

nukleoszómák építik fel. 

E. Az eukariótákban térben és időben elkülönül az átírás (transzkripció) és a polipeptidlánc 

szintézise.
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10. Mi jellemző a fotoszintézis fényszakaszára? Válassza ki a helyes válaszok (2) betűjeleit! 

A. A fényszakasz során ATP-t használ fel a növény.  

B. A fényszakasz a zöld színtest alapállományában megy végbe. 

C. A fényszakaszban megy végbe a szén-dioxid redukciója. 

D. A fényszakaszban endoterm és exoterm folyamatok egyaránt végbemennek. 

E. A fényszakaszban a víz elektronjai pótolják a II. fotorendszer pigmentjei által leadott 

elektronokat 

 

 

 

 

 

ENZIMEK A MÉZBEN, MÉHPEMPŐ (13 PONT) 

 

A méznek nagyon jelentős a szénhidráttartalma, de jelen vannak benne enzimek is. A mézben 

előforduló legtöbbet vizsgált enzimek a következők:  
 

Diasztáz:   az amilázhoz hasonlóan keményítőt bont 

Invertáz:   a szacharóz elbontásáért felelős 

Glükóz-oxidáz: a glükóz-oxidáz által előállított glükonsav miatt savasak a mézek  

(pl. az akácméz pH-ja 3,5) 
 

A következő állítások az enzimek tiszta szubsztrátoldatokkal elvégzett kísérleteire 

vonatkoznak. A diasztázt keményítő oldattal, az invertázt szacharóz oldattal, a glükóz-oxidázt 

glükóz oldattal vizsgáljuk. 

Párosítsa a sorszámozott állításokat a betűkkel jelölt enzimekkel! 

 

A. Diasztázra jellemző 

B. Invertázra jellemző 

C. Glükóz-oxidázra jellemző 

D. Diasztázra és invertázra jellemző 

E. Mindhárom enzimre jellemző 

 

11. Glikozidos kötéseket bont.  

12. Működése ezüsttükör próbával nyomon követhető.  

13. Működése Lugol-próbával nyomon követhető.  

14. Működésének köszönhetően megszűnik a szubsztrát glikozidos -OH csoportja.  

15. Működésének eredménye, hogy a méz édesebb lesz.  

 

 

 

A mézben található diasztáz aktivitásának mérése során egy keményítő-oldathoz keverik az 

adott tömegű mézminta meghatározott térfogatát, majd 40 °C-on tartják. Minden 5. percben 

két-két azonos térfogatú mintát vesznek az oldatokból, amit KI-os jód-oldathoz adnak. A 

jellemző színváltozás mértéke arányos a mézben található diasztáz enzim aktivitásával. A 

reakciót nyomon lehet követni a reakcióelegy 660 nm-es hullámhosszú fénnyel való 

átvilágításával. A mérés során a minta fényelnyelését (abszorpcióját) egy − az enzimet nem 

tartalmazó − vak oldathoz viszonyítják. 
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16. Az alábbi diagramok közül melyik a legkisebb diasztáz-aktivitású mézmintáé?  

A függvények a két párhuzamos mérés adatait ábrázolják.  

(A két mérésnek csupán a vizsgálat statisztikai elemzésében van szerepe.  

Az x tengelyen az idő, az y tengelyen a minta 660 nm-en mért fényelnyelése van 

feltüntetve.)  

Válassza ki a helyes válasz betűjelét! 
 

 

A 

 

B 

 

C 

 

D 

 

 

E. Mindegyik vizsgált mézmintában azonos a diasztáz aktivitás 
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A méhészek gyakran szokták hőkezelni (vagyis 70-80 ͦC-ra felmelegíteni) a mézet, ezzel 

feloldva az idősebb mézben kikristályosodott cukrokat. 
 

17. Mely állítások jellemzőek a diasztáz enzimatikus működésének mérésére? 

Válassza ki a helyes válaszok (2) betűjeleit! 

A. Vizsgálat során a keményítő koncentrációjának változását a reakcióelegyek kék 

fénnyel való átvilágításával mérik. 

B. A vizsgálat során fokozatosan csökken a diasztáz-aktivitás. 

C. A vizsgálat alkalmas a hamisított, csak cukorszirupot tartalmazó „mézek” 

kiszűréséhez. 

D. A diasztáz − a középbélben emésztő amilázhoz hasonlóan − keményítőt bont, ezért a 

vizsgálat során semleges vagy enyhén lúgos pH-t kell alkalmazni. 

E. A vizsgálat alkalmas a hőkezelés kimutatására. 

 

A méhek egyedfejlődése teljes átalakulás. A lárvák (álcák) táplálása méhpempővel történik, 

amit a fiatal, a bábból néhány napja kikelt dolgozók állítanak elő garat alatti mirigyükkel. A 

méhpempő magas zsír- és fehérjetartalmú váladék.  

 

18. Melyik reagenssel lehet kimutatni a méhpempőt alkotó, enzimaktivitással nem rendelkező 

komponensek molekuláit? Válassza ki a helyes válasz betűjelét! 

A. Szudán III reagenssel (Piros színű, apoláris oldódású festék.) 

B. Fehling-I oldattal 

C. cc. salétromsav oldattal 

D. ammóniás ezüst-nitrát oldattal 

E. egyikkel sem 

 

Királynő akkor fejlődik, ha az álca táplálása végig méhpempővel történik. Dolgozó akkor 

bújik elő a bábból, ha a méhpempős táplálékot felváltja a nektárral, pollennel való táplálás. 

Mind a dolgozók, mind az újonnan fejlődő királynő a méhcsalád királynőjének utódai. A 

királynő a nászrepülése során a heréktől (hímektől) összeszedett spermiumokkal termékenyíti 

meg petéit. A herék haploidok, és mitózissal hozzák létre a hímivarsejteket. 
 

19. Melyik elmélettel lehet magyarázni a táplálékgyűjtő, a lárvák felneveléséért felelős 

dolgozók és a peterakó királynő közötti eltérést? Válassza ki a helyes válaszok (2) 

betűjeleit! 

A. A fejlődő királynő álcájában más gének találhatók meg, mint a fejlődő dolgozók 

lárváiban. 

B. Az egyedfejlődésben megmutatkozó eltérés oka az lehet, hogy az eltérő táplálás miatt 

eltérő fehérjéket kódoló DNS szakaszok íródnak át (expresszálódnak) a királynő 

álcájában, mint azokban a lárvákban, amelyekből dolgozó fejlődik. 

C. Az egyedfejlődésben megmutatkozó eltérés oka az lehet, hogy a dolgozókat és a 

királynőt biztosan eltérő genetikai információjú DNS szakaszokat tartalmazó 

spermiumok termékenyítették meg. 

D. Az egyedfejlődésben megmutatkozó eltérés okát a méhpempő fehérjetartalmának 

tökéletes megemésztésében kell keresnünk. 

E. Az egyedfejlődésben megmutatkozó eltérés oka az lehet, hogy a dolgozók és a királynő 

álcáinak sejtjeiben található mRNS-ek nem egyeznek meg. 

 

A dolgozók közül a fiatalok a kaptárból nem repülnek ki, hanem a lárvákat gondozzák, 

„karbantartják” a méhcsaládot. Az idősebb dolgozók kirepülve a kaptárból nektárt, virágport 

gyűjtenek, mézet termelnek. Az idősebb dolgozók garat alatti mirigye már nem termel 

méhpempőt, hanem a mézképzéshez szükséges három enzimet (diasztázt, invertázt, glükóz-

oxidázt) tartalmazó váladékot hozza létre. 
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20. Melyik állítás igaz a garat alatti mirigy működésére? Válassza ki a helyes válaszok (2) 

betűjeleit! 

A. Az idősebb dolgozók garat alatti mirigyeiben eltűnik az addig fejlett Golgi-készülék.  

B. A fiatal és az idős dolgozók garat alatti mirigyeiben eltérő fehérjéket kódoló DNS 

szakaszok (gének) íródnak át. 

C. A garat alatti mirigyek külső elválasztású mirigyek. 

D. Az idős dolgozók garat alatti mirigyeiben, a fiatal dolgozókhoz képest, a szabad, 

citoplazmában elhelyezkedő riboszómák válnak aktívvá. 

E. A garat alatti mirigyek váladéktermelő sejtjei a kötőszövetek közé tartoznak. 
 

 

CORI-CIKLUS, CORI-BETEGSÉG (13 PONT) 
 

1947-ben a Cori házaspárt tüntették ki az orvos-élettani Nobel-díjjal a szénhidrátok 

anyagcseréjével kapcsolatos munkásságukért. A felfedezőikről elnevezett ciklus lényege, 

hogy a szénhidrátlebontás során a szervezetben keletkező tejsav egy része a májba jutva 

glükózzá alakul, míg a maradék rész végső oxidációja termeli az átalakuláshoz szükséges 

energiát. 
 

21. Milyen arányban használódik fel energiatermelésre, illetve glükózképzésre a tejsav? 

(1 mol glükóz tejsavból való keletkezése 6 mol ATP-t igényel, míg 1 mol tejsav biológiai 

oxidációja során 12 mol ATP keletkezik.) Válassza ki a helyes válasz betűjelét! 

A. 1/3 rész elég, 2/3 részből lesz glükóz 

B. 1/2 rész elég, 1/2 részből lesz glükóz 

C. 40%-a elég, 60%-ából lesz glükóz 

D. 20%-a elég, 80%-ából lesz glükóz  

E. 1/4 rész elég, 3/4 részből lesz glükóz 
 

22. Mely szövetekből, sejtekből származhat a májba kerülő tejsav egészséges szervezetben? 

Válassza ki a helyes válaszok (2) betűjeleit! 

A. vörösvértestekből 

B. szívizomszövetből 

C. vázizomszövetből 

D. tüdő hámsejtjeiből 

E. idegsejtekből 
 

23. Egy emberi sejt energiatermelése során kénytelen a biológiai oxidációról tejsavképzésre 

átállni. Melyik megállapítás igaz ezzel a sejttel kapcsolatban? Válassza ki a helyes 

válaszok (2) betűjeleit! 

A. Az átállás után megnő a sejtplazma pH-ja. 

B. Az átállás során a NAD+/NADH arány csökken a sejten belül. 

C. A sejtnek az átállás után jelentősen megnő a szén-dioxid termelése. 

D. A mitokondriumban végbemenő folyamatok aktivitása magasabb lesz az átállást 

követően. 

E. Ugyanakkora nagyságú energiatermeléshez a sejt kb. 19x több szőlőcukrot használ fel. 
 

24. Mi jellemző a tejsavas erjedésben résztvevő enzimekre?  

Válassza ki a helyes válaszok (2) betűjeleit! 

A. Szabad, citoplazmában elhelyezkedő riboszómán megy végbe a transzláció, azaz a 

polipeptid lánc előállítása. 

B. Az enzimek között megtalálhatók olyan fehérjék, amelyek redoxi reakciókat 

katalizálnak. 

C. Az enzimek a mitokondriumokban találhatók meg. 

D. Az enzimek egyik koenzime a Koenzim-A molekula (HS-CoA). 

E. A tejsavas erjedésben szereplő enzimek fibrilláris szerkezetűek. 
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Az alábbi ábra a tejsavas erjedés folyamatát mutatja be. A szénhidrát-lebontás során a glükóz 

ATP felhasználásával már fruktóz-1,6-biszfoszfáttá aktiválódott. (Az ábrában szereplő X egy 

koenzim típusú vegyület.)  

Párosítsa az ábrában található számokat az egyes molekulákat jelző betűkkel! Megoldását 

feltétlenül jelölje a válaszlapon is! 

 

 

 

 

25.  

26.  

27.  

28.  

29.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 

 

B C 

  

D E 

27. 
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A Cori házaspárról neveztek el egy, a glikogén lebontását végző enzim (un. debraching 

enzim) meghibásodása miatt kialakuló betegséget. A debraching enzim génjének egy részlete 

a következő:  

 

 
4323 4324 4325 4326 4327 4328 4329 4330 4331 4332 4333 4334 4335 4336 4337 4338 

A G G T T T C A A T T A T C A C 
4339 4340 4341 4342 4343 4344 4345 4346 4347 4348 4349 4350 4351 4352 4353 4354 

C A A G G A C C T G A G T G G C 

A nukleotid sorrend a DNS néma szálának 5’-3’ irányú bázissorrendje. 

 

 

 

A Cori betegséget az enzim 1448. aminosavának megváltozása okozza. A változás oka, hogy 

mutáció során az egyik nukleotid kicserélődik egy vele azonos számú hidrogénkötést létesítő 

bázist tartalmazó nukleotidra. 

 

 

30. Milyen változás következik be a fehérje szerkezetében?  

A leváló, első metionint meghatározó bázisokkal ne számoljon! 

Megoldásához használja a kodonszótárt! 

Válassza ki a helyes válasz betűjelét! 
A. Egy arginin (Arg) cserélődik le triptofánra (Trp). 

B. Egy arginin (Arg) cserélődik le szerinre (Ser). 

C. Egy aszparaginsav (Asp) cserélődik le hisztidinre (His). 

D.Egy aszparaginsav (Asp) cserélődik le glutaminsavra (Glu). 

E. Egy glicin (Gly) cserélődik ki argininra (Arg). 
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ATP-SZINTÉZIS A MITOKONDRIUMBAN (5 PONT) 

 

Párosítsa az ábra betűit a meghatározásokkal! 

 

 
 

 
Forrás: https://www.nature.com/scitable/topicpage/mitochondria-14053590 

 

31. A fotoszintézis egyik végterméke.  

32. A víz autoprotolízise során jönnek létre.  

33. A citromsav-ciklus során keletkeznek.  

34. Végső elektronfelvevő.  

35. Itt keletkeznek a redukált elektronszállító koenzimek.  

 

 

 

ANYAGCSEREFOLYAMATOK, SEJTSZERVECSKÉK (5 PONT) 

 

Párosítsa az elektronmikroszkópos felvételeket az anyagcsere folyamatokkal! 

 

   

A 

 

B  C 

 

 

D. mindhárom  

 

 

E. Egyik sem 

 

36. Az ebben a sejtszervecskében szintetizálódott fehérje szerkezetét a stressz (dajka) fehérjék 

segítenek kialakítani.  

37. Erről a sejtszervecskéről szakadnak le a primer (elsődleges) lizoszómák.  

38. Az összes emberi sejtben megtalálható.  

39. Ebben a sejtszervecskében működnek a nukleinsav polimeráz enzimek.  

40. Ebből a sejtszervecskéből indulnak el felhasználási helyükre a sejtplazma fehérjéi.  
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EMBERTAN 

 

EGYSZERŰ VÁLASZTÁS (8 PONT) 
 

1. Egy férfi tüdejének térfogata nyugodt légzéskor 3,32 dm3 és 3,91 dm3 között változik egy 

mérés során. A légköri nyomás 100,4 kPa. Mekkora a nyomás a tüdejében a legkisebb 

illetve a legnagyobb térfogat elérésekor (ebben a sorrendben)? Válassza ki a helyes válasz 

betűjelét! 
 

A. 100,4 kPa és 118,2 kPa B. 118,2 kPa és 100,4 kPa C. 100,4 kPa és 100,4 kPa 

D. 109,3 kPa és 92,2 kPa  E. 92,2 kPa és 109,3 kPa 

 

2. Az előbbi feladat térfogati szélsőértékeinél megmérték a mellhártyák közötti nyomást is. 

Az első érték a kisebb, a második a nagyobb térfogati szélsőértékhez tartozik. Melyik 

adatpár a helyes? Válassza ki a helyes válasz betűjelét! 
 

A. 100,4 kPa és 100,4 kPa  B. 99,5 kPa és 99,5 kPa C. 100,4 kPa és 99,5 kPa 

D. 99,5 kPa és 98,9 kPa   E. 98,9 kPa és 99,5 kPa 

 

3. Legkevesebb hány idegsejten keresztül juthat el az ingerület a szomatikus mozgató kéregtől 

az irányított izomsejtig? Válassza ki a helyes válasz betűjelét! 
 

A. 1   B.  2   C.  3   D.  5    E.  8 

 

4. A bal hüvelykujjunkkal érdes felületet tapintunk. Hol alakul ki az elsődleges érzet? 

Válassza ki a helyes válasz betűjelét! 

A. a hipotalamusz bal oldali részében  B. a hipotalamusz jobb oldali részében 

C. a bal fali lebeny elülső részén   D. a jobb fali lebeny elülső részén 

E. a homloklebeny jobb oldalának hátsó részén 
 

5. Melyek támasztószövetek az alábbiak közül? Válassza ki a helyes válasz betűjelét! 

 

képek:http://anatomia.uw.hu  http://tudasbazis.sulinet.hu 
 

 

A.  a, b, c, d   B. b, c       C. c, d  D. a, b, c, e  E. c, d, e 

   

a b c 

 

 

 

d  e 

http://anatomia.uw.hu/
http://tudasbazis.sulinet.hu/
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6. Hol termelődik felnőtt emberben legnagyobb mennyiségben zsírbontó enzim?  

Válassza ki a helyes válasz betűjelét! 

A. nyálmirigyekben  B. gyomorban   C. májban 

D. epehólyagban   E. a hasnyálmirigyben 

 

7. Melyik állítás helyes a 

mellékelt ábra tanulmányozása 

és ismeretei alapján?  

Válassza ki a helyes válasz 

betűjelét! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
a kép forrása: http://vedooltas.blog.hu/2016/10/27/egy_kis_immunologia 

 

A. Az immunválasz során az antitestek a vér helyett a szérumban jelennek meg. 

B. Ha olyan antigén jut a szervezetbe, amellyel korábban is reagált az immunrendszer, 

akár két-három nagyságrenddel is megnőhet a termelt antitestek mennyisége a korábbi 

védekezéshez képest. 

C. Ha egy korábbi antigénnel együtt új is kerül a szervezetbe, az új antigén ellen is 

legalább egy nagyságrenddel több antitest termelődik. 

D. Az ábra biztosan 0 vércsoportú ember immunválaszát ábrázolja. 

E. Az antitesteket A és B antigén beadásakor ugyanazok a limfocita sejtek termelik. 

 

8. Melyik csonthoz tartozik a nyíllal jelölt nyúlvány?  

Válassza ki a helyes válasz betűjelét! 

 

 

A. halántékcsont 

B. csecscsont 

C. hallócsont 

D. nyakszirtcsont 

E. ékcsont 

 
https://englishvocabularymontessori.wikispaces.com/Skull 

 

 

MAGZATI KORBAN (9 PONT) 

 

9. Mely tényezők okozzák az Rh összeférhetetlenséget?  

Válassza ki a helyes válaszok (2) betűjeleit! 

A. D (Rh) antigének átjutása az anyából a magzatba 

B. anti D (anti Rh) antitestek átjutása az anyából a magzatba 

C. Rh+ vörösvértestek átjutása az anyába a csecsemő születésekor 

D. Rh- vörösvértestek átjutása az anyába a csecsemő születésekor 

E. Rh- vörösvértestek átjutása az anyából a magzatba 

http://vedooltas.blog.hu/2016/10/27/egy_kis_immunologia
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10. Mely állítások igazak a magzati nagy vérkörrel kapcsolatban?  

Válassza ki a helyes válaszok (2) betűjeleit! 

A. perctérfogata kisebb, mint a kis vérköré 

B. perctérfogata ugyanakkora, mint a kis vérköré 

C. a bal pitvarban lévő vér oxigéntartalma alacsonyabb, mint a bal kamráé 

D. mindkét kamrától érkezik ide vér 

E. része a köldökzsinór érhálózata is 

 

11. Mely állítások igazak a köldökzsinór ereivel kapcsolatban?  

Válassza ki a helyes válaszok (2) betűjeleit! 

A. az artériáiban nagyobb a vérnyomás, mint a vénájában 

B. a két artéria magzati, a véna normál hemoglobint tartalmaz 

C. a véna helyett az artériákban vannak billentyűk 

D. a vénában lévő vér glükóz- és oxigéntartalma is magasabb, mint az artériáké 

E. a köldökzsinórban nincsenek hajszálerek 

 

12. Magzati korban történik a nyiroksejtek (limfociták) érése. Ez után a nyiroksejtek (normál 

esetben) csak idegen antigéneket támadnak meg. Melyik állítás igaz a folyamattal 

kapcsolatban? Válassza ki a helyes válasz betűjelét! 

A. A magzatban csak saját anyagokhoz kapcsolódni képes nyiroksejtek tudnak létrejönni. 

B. Az idegen antigénhez kapcsolódó nyiroksejtek magzati korban elpusztulnak 

apoptózissal (programozott sejthalállal). 

C. Az idegen antitesthez kapcsolódó nyiroksejtek magzati korban elpusztulnak 

apoptózissal. 

D. A nyiroksejtekben olyan génátrendeződés történik, hogy ne jöhessenek létre saját 

antigénhez kapcsolódó receptorok. 

E. A sokféle receptorral rendelkező nyiroksejtek közül elpusztulnak azok, amelyek saját 

antigénhez kapcsolódnak. 

 

13. Melyik állítás nem szükségszerűen igaz egypetéjű ikrek esetén? (A mutáció lehetőségétől 

eltekintünk.) Válassza ki a helyes válasz betűjelét! 

A. AB0 rendszer szerinti vércsoportjuk azonos 

B. azonos Rh vércsoportúak 

C. közös méhlepényük van 

D. azonos neműek 

E. apjuk ugyanaz a férfi 

 

14. Melyik az a hormon, és hol jut a vérkeringésbe, amelyik szüléskor a méhszáj tágulásáért, 

és a méhizomzat összehúzódásáért felelős? Válassza ki a helyes válasz betűjelét! 

A. oxitocin, agyalapi mirigy hátsó lebenye 

B. oxitocin, agyalapi mirigy elülső lebenye 

C. oxitocin, hipotalamusz 

D. prolaktin, hipotalamusz 

E. prolaktin, agyalapi mirigy elülső lebenye 
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SZÍVMŰKÖDÉS (10 PONT) 
 

Az alábbi táblázatban egy ember bal pitvarában, bal kamrájában, és aortájában 

(testartériájában) lévő nyomásértékeket adták meg. Tételezzük fel, hogy az időtartamok és 

értékek hosszabb távon sem térnek el érdemben! 
 

 

Idő (mp) Bal pitvar nyomása 

(Hgmm) 

Bal kamra nyomása 

(Hgmm) 

Aorta nyomása 

(Hgmm) 

0:00 6 5 90 

0:02 6 5 88 

0:04 6 6 88 

0:06 11 43 87 

0:08 18 89 87 

0:10 1 108 105 

0:12 3 119 117 

0:14 5 127 124 

0:16 6 131 128 

0:18 7 128 127 

0:20 9 120 119 

0:22 10 111 110 

0:24 11 98 101 

0:26 12 61 102 

0:28 14 31 104 

0:30 15 14 105 

0:32 8 6 103 

0:40 3 1 96 

0:50 3 1 90 

0:60 2 1 88 

0:70 6 5 88 

0:72 6 5 87 

0:74 7 7 86 

0:76 12 42 86 

0:78 18 87 86 

0:80 2 107 104 

0:82 4 120 116 

0:84 5 129 126 

0:86 6 132 128 

0:88 8 129 126 

0:90 9 119 117 

 

15. Mely állítások jellemzőek a szívben legnagyobb tömegben előforduló szövettípus 

sejtjeire? Válassza ki a helyes válaszok (2) betűjeleit! 

A. több sejtmagjuk van 

B. fénymikroszkópos képükön harántcsíkoltság figyelhető meg 

C. vezetik az ingerületet 

D. a sejten kívüli tér kálium koncentrációja magasabb, mint a sejtplazmáé 

E. sejtjeik egymáshoz kémiai szinapszissal kapcsolódnak 

 

16. Mennyi az illető vérnyomása? Válassza ki a helyes válasz betűjelét! 

A. 132/128 Hgmm  B. 131/128 Hgmm   C. 128/86 Hgmm 

D. 120/80 Hgmm   E. 120/75 Hgmm 
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17. Mennyi a pulzusszám? Válassza ki a helyes válasz betűjelét! 

A. kb. 67   B. kb. 70      C. kb. 72        D. kb. 78      E. kb. 86 

 

18. Az alábbi időpontok közül mikor nyitott a bal oldali szívfél vitorlás billentyűje? Válassza 

ki a helyes válaszok (2) betűjeleit! 

A. 0.06 mp B. 0.16 mp      C. 0.24 mp        D. 0.32 mp      E. 0.50 mp 

 

19. Mely időintervallumokra igaz, hogy végig zárt a bal szívfél zsebes billentyűje? Válassza 

ki a helyes válaszok (2) betűjeleit! 

A. 0.00 – 0.06 mp   B. 0.16 – 0.60 mp  C. 0.16 – 0.86 mp 

D. 0.24 – 0.76 mp  E. 0.86 – 0.90 mp 

 

20. Melyik időpontban nyitott mindkét típusú billentyű? Válassza ki a helyes válasz betűjelét! 

A. 0.06 mp B. 0.08 mp     C. 0.30 mp         D. 0.60 mp      E. egyikben sem 

 

21. Honnan indul a szívben az ingerületvezetés? Válassza ki a helyes válasz betűjelét! 

A. a jobb pitvar falában lévő szinuszcsomóból 

B. a bal pitvar falában lévő szinuszcsomóból 

C. a két pitvar határán lévő szinuszcsomóból 

D. a bal pitvar és kamra határán lévő pitvar-kamrai csomóból 

E. a négy szívüreg határán lévő pitvar-kamrai csomóból 

 

 

 

MIRIGYEK − SZÖVEGKIEGÉSZÍTÉS (7 PONT) 
 

 

Egészítse ki az alábbi szöveget! 
 

 

A mirigyeket csoportosíthatjuk aszerint, hogy a termelt anyagok hová kerülnek.  

A külső elválasztású mirigyek váladéka külső vagy belső testfelületre kerül, a belső 

elválasztásúaké … 22. .... A(z) … 23. … külső és belső elválasztású részeket is tartalmaz, 

utóbbi részének vércukorszint növelő hormonja a(z) … 24. ... Hormontermelő mirigyeink 

különböző eredetűek lehetnek. A(z) … 25. … például idegrendszeri eredetű. A bőr felületére 

jut a verejtékmirigyek és a faggyúmirigyek váladéka, utóbbi végkamrája jellemzően a(z)       

… 26. … található meg. Módosult verejtékmirigynek tekinthetőek a tejmirigyek. Az anyatej 

termelődését a terhesség vége felé egyre nagyobb mértékben termelődő … 27. … serkenti. 

 

22. Válassza ki a helyes válaszok (2) betűjeleit! 

A. mindenképpen belső testfelületre  B. a vérbe  C. az epehólyagba 

D. a szövetnedvbe    E. a verejtékbe 

 

23. Válassza ki a helyes válasz betűjelét! 

A. agyalapi mirigy  B. pajzsmirigy   C. hasnyálmirigy 

D.  mellékvese     E. mellékpajzsmirigy 

 

24. Válassza ki a helyes válasz betűjelét! 

A. adrenalin   B. inzulin   C. tirozin 

D. tiroxin     E. glukagon 

 

25. Válassza ki a helyes válasz betűjelét! 

A. hasnyálmirigy   B. mellékvesekéreg  C. mellékvesevelő 

D. agyalapi mirigy elülső lebenye  E. máj belső része 
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26. Válassza ki a helyes válasz betűjelét! 

A. hámréteg alsó részében 

B. az irha hámréteghez közelebbi részében 

C. az irha alsó részében 

D. az irha és a bőralja határán 

E. a bőraljában 

 

27. Válassza ki a helyes válasz betűjelét! 

A. prolaktin (LTH) 

B. oxitocin 

C. vazopresszin (ADH) 

D. tüszőserkentő hormon (FSH) 

E. sárgatest serkentő hormon (LH) 

 

 

 

A NEFRON MŰKÖDÉSE – ÁBRÁS FELADAT (8 PONT) 

 

Az ábra bal felső részén lévő A, B és C betű vérereket 

jelöl, az összes többi a nefron egyes részeit jelöli. 

 

Párosítsa az ábra betűit a meghatározásokkal! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Az ábra forrása: http://gulfmik.info/cbde/630c4449fa44/villi-villi-everywhere-biological-structures-surfac-113e21 

 

28. Az érszakaszok közül itt a legmagasabb a fehérje koncentráció. Válassza ki a helyes 

válasz betűjelét!  

 

29. Az érszakaszok közül itt a legalacsonyabb a vérnyomás. Válassza ki a helyes válasz 

betűjelét!  

 

30. Itt a legmagasabb a bomlástermékek koncentrációja a nefronban. Válassza ki a helyes 

válasz betűjelét!  

 

31. Az ADH (vazopresszin) szabályozza a működését, vége a vesemedencébe nyílik. Válassza 

ki a helyes válasz betűjelét!  

 

32. Itt történik a glükóz aktív transzporttal történő visszaszívása. Válassza ki a helyes válasz 

betűjelét!  

 

33. A szűrletképzésben vesznek részt. Válassza ki a helyes válaszok (2) betűjeleit!  

 

34. A nefron azon része, amely víz számára szinte átjárhatatlan. Válassza ki a helyes válasz 

betűjelét!  

http://gulfmik.info/cbde/630c4449fa44/villi-villi-everywhere-biological-structures-surfac-113e21
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A LÁTÁS PROBLÉMÁI (8 PONT) 

Egészítse ki a táblázatot! Egy kifejezés több helyen is előfordulhat! 

Elnevezés Leírás Javítás lehetséges módja(i) 

szürkehályog 35. - 

36. 
a szemlencse az egészséges lencséhez 

képest kevésbé laposítható 
- 

37. 
rendellenesen nagy távolság a szemlencse és 

az ideghártya között 
38. 

39. - csarnokvíz „megcsapolása” 

farkasvakság - 40. 

 

35. Válassza ki a helyes válasz betűjelét! 

A. a szaruhártya átlátszatlanná válik 

B. a szemlencse opálosodása 

C. az üvegtest szürkés elszíneződése 

D. a fókuszpont a lencse és az ideghártya közé vetül 

E. a fénytörés megváltozása a szaruhártya és a csarnokvíz határán 

 

36. Válassza ki a helyes válasz betűjelét! 

A. szemtengelyferdülés 

B. színtévesztés 

C. rövidlátás 

D. távollátás 

E. zöldhályog 

 

37. Válassza ki a helyes válasz betűjelét! 

A. szemtengelyferdülés 

B. színtévesztés 

C. rövidlátás 

D. távollátás 

E. zöldhályog 
 

38. Válassza ki a helyes válaszok (2) betűjeleit! 

A. gyűjtőlencse 

B. szórólencse 

C. többféle görbületű lencse 

D. a szaruhártya görbületének csökkentése lézeres úton 

E. a szaruhártya görbületének növelése lézeres úton 
 

39. Válassza ki a helyes válasz betűjelét! 

A. zöldhályog 

B. színtévesztés 

C. távollátás 

D. szemtengelyferdülés 

E. rövidlátás 
 

40. Válassza ki a helyes válaszok (2) betűjeleit! 

A. A vitamin szedése B. B12 vitamin szedése C. C vitamin szedése 

 D. fehér húsok fogyasztása E. sárgarépa fogyasztása
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ÖKOLÓGIA 

 

EGYSZERŰ ÉS TÖBBSZÖRÖS VÁLASZTÁS (12 PONT) 

 

1. Melyik állítás igaz a sziklagyepekre? Válassza ki a helyes válasz betűjelét! 

A. Mikroklímája nem tér el az őt körülvevő területek makroklímájától. 

B. Fajszegény, kevés reliktum fajt (maradványfajt) őrző társulások. 

C. Az alapkőzet kémiai jellege hatással van az egyes sziklagyepek faji összetételére. 

D. A hegyoldalaknak csak a déli fekvésű oldalain alakulnak ki. 

E. A vastag talajrétege jól tartja a talajnedvességet. 

 

2. Melyik állítás igaz a hazai gyomtársulásokra? Válassza ki a helyes válaszok (2) betűjeleit! 

A. Növényfajaik egykor valamilyen természetes pionír vegetáció (növényzet) tagjai 

voltak. 

B. A rendelkezésre álló tápanyag- és energiakínálatot csak lassan és nehezen tudják 

hasznosítani. 

C. Társulásalkotó növényfajaik között több az évelő, mint az egyéves. 

D. Növényfajaik nagy része széles ökológiai toleranciával (tűrőképességgel) rendelkezik. 

E. A szántóföldi gyomtársulásokat kompetíciót jól tűrő növényfajok alkotják. 

 

3. A nitrogén körforgásában szerepet játszó mikroorganizmusokra jellemző, hogy… 

Válassza ki a helyes válasz betűjelét! 

A. a nitrifikáció folyamata anaerob körülmények között gyorsabb, mint aerob 

körülmények között. 

B. az ammonifikáló baktériumok az elhalt élőlényekből a természetbe került szerves 

anyag nitrogéntartalmát alakítják át ammóniává. 

C. a lebontó tevékenységet folytató baktériumok és gombák képesek a nitrogéntartalmú 

szerves vegyületekből elemi nitrogént előállítani. 

D. a nitrogénfixálók energianyerés céljából alakítják át az elemi nitrogént ammóniává. 

E. a denitrifikáció a NO2
- átalakítását jelenti NO3

--tá. 

 

4. Mely állítás igaz az eutrofizáció folyamatára? Válassza ki a helyes válaszok (2) betűjeleit! 

A. alapvetően szárazföldi, pionír társulásokat érint 

B. a folyamat tápanyagcsökkenés következménye 

C.  tápanyagfeldúsulást követően a termelő szervezetek elszaporodnak 

D. a táplálékbőség eleinte a fogyasztók biomasszáját is növeli 

E. a folyamat végig aerob körülmények között zajlik 

 

5. A populációk növekedési rátája…  Válassza ki a helyes válasz betűjelét! 

A. mindig független a populáció egyedsűrűségétől. 

B. azonos értékű a populáció egyes korosztályainál. 

C. az adott időegység alatt világra jött utódok számát jelenti. 

D. zárt populációban kiszámítható a születési és a halálozási ráta különbségeként. 

E. mindig logisztikus populációnövekedést eredményez. 
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A talajtextúra (fizikai talajféleség) háromszögdiagramja 

A talajtextúra kifejezi, hogy egy tömegegységnyi talajban a különböző méretű részecskékből 

mennyit találunk, vagyis a talaj textúrája a szemcseösszetételen, azaz a homok, az agyag és az 

iszap %-os arányán alapul. Az 1. ábra a talajban előforduló szemcséket és azok egymáshoz 

viszonyított arányát mutatja, a 2. ábra pedig a talajok csoportosítását a szemcseméret eloszlás 

alapján. A vályog olyan textúra, ahol az iszap kb. 30-50%, a homok 25-50% és 

agyagszemcsék aránya kb. 10-30%. 
 

 
  

1. ábra 2. ábra 
Forrás: https://www.permaforum.hu/permaforum/index.php/blog/entry/talaj-textura 

https://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/2011_0001_521_Talajtan/ch08.html 

6. Melyik talajtípust jelentheti a háromszögdiagramban az E-vel jelölt terület? 

Válassza ki a helyes válasz betűjelét! 

A. homokos agyagos vályog 

B. agyagos vályog 

C. iszapos agyag 

D. vályogos homok 

E. iszapos agyagos vályog 

7. Mely élőlények számítanak indikátor fajnak? Válassza ki a helyes válasz betűjelét! 

A. Amelyek széles elterjedésűek a Földön. 

B. Amelyek több környezeti tényezővel szemben tágtűrésűek, mert ezen fajok hiánya jól 

jelzi akárcsak egyetlen környezeti tényező elégtelen értéktartományát. 

C. Amelyek több környezeti tényezővel szemben szűktűrésűek, mert ezen fajok jelenléte 

vagy hiánya egyszerre jelzi az összes környezeti tényező értéktartományát vagy annak 

változását. 

D. Amelyeknek jelenléte vagy hiánya, létszámuk vagy megoszlásuk jól jelzi egy adott 

környezeti tényező értéktartományát vagy annak változását. 

E. Amelyek a szukcesszió kezdeti stádiumában foglalják el az élőhelyeket. 

8. A következő oldalon látható képen (Gossow, 1976) a ragadozó-zsákmány viszony 

egyedszám-változásának egyik klasszikus példáját (változékony nyúl, kanadai hiúz) 

jelenítették meg. Az ábra azonban nem tökéletes. Mi lehet az ábra hibája?  

Válassza ki a helyes válasz betűjelét! 

A. A ciklusokban először kéne a hiúz egyedszámának növekednie, és utána a nyúlénak. 

B. A hiúz egyedszám-változása nem lehet ciklusos, hanem be kellene állnia egy 

egyensúlyi egyedszámra. 

C. Az y tengelyen más léptéket kellene használni a hiúz egyedszám-változásának 

bemutatására. 

D. Fölcserélték az egyes fajok jelölését: a hiúz görbéje a folytonos, a nyúl görbéje a 

szaggatott vonal. 

E. Egy-egy ciklus hosszabb időintervallumra nyúlik el, mint ahogy az az ábrán látható. 
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Forrás: https://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/2011_0001_521_A-vadallomany-szabalyozasa/ch07.html 

 

9. Melyik állítás igaz a szárazföldi életközösségek biomasszájára? 

Válassza ki a helyes válasz betűjelét! 

A. Egy élőhelyen az élőlények egységnyi idő alatti szervesanyag-termelését jelenti. 

B. Egy terület biomasszájának legnagyobb részét a csúcsragadozók szervesanyag tömege 

adja. 

C. A biomassza mennyisége arányos az életközösség megkötött energiatartalmával. 

D. A biomassza tömege a zárótársulásokban az idő múlásával nem változik. 

E. A biomassza egy adott területen és adott időben megtalálható szervetlen és szerves 

anyag tömege. 

 

10. Egy meglepő felfedezésről számolt be az Arizóniai Egyetem rovarásza. Egy baktérium 

egy másik baktérium belsejében él, amelynek otthonát pedig a gyapjastetű belseje jelenti. 

Az apró Moranella baktérium a nagyobb méretű Templaya baktérium sejtplazmájában él. 

Külön-külön egyikük sem képes magának előállítani az életükhöz szükséges összes 

szerves anyagot. Ráadásul mindkét baktérium kizárólag a gyapjastetű segítségével jut 

hozzá bizonyos tápanyaghoz. Különlegessége a baktérium-gyapjastetű kapcsolatnak, hogy 

a gyapjastetű sem tudja a citrusfélékből (ezeken táplálkozik) fedezni összes létfontosságú 

anyagait, ő is rá van szorulva a baktériumok anyagcseréjére, segítségére. A gyapjastetűnek 

másik albérlője is lehet. Egy fémfürkész a gyapjastetű belsejébe rakja petéit, ahol azok 

kikelnek és a lárvák a tetű belsejéből táplálkoznak addig, amíg a tetű el nem pusztul. 

Milyen populációk közötti kapcsolat van a Moranella és Templaya baktériumok, illetve a 

Templaya baktérium és a gyapjastetű faj között? 

Válassza ki a helyes válasz betűjelét! 

A. A Moranella és Templaya között az egyik fél számára előnyös, a másik fél számára 

hátrányos kapcsolat (+/-), a Templaya és a gyapjastetű között mindkét fél számára 

előnyös kapcsolat (+/+). 

B. A Moranella és Templaya között az egyik fél számára hátrányos, a másik fél számára 

közömbös kapcsolat (-/0), a Templaya és a gyapjastetű között mindkét fél számára 

előnyös kapcsolat (+/+). 

C. A Moranella és Templaya között az egyik fél számára előnyös, a másik fél számára 

közömbös kapcsolat (+/0), a Templaya és a gyapjastetű között mindkét fél számára 

hátrányos kapcsolat (-/-) 

D. Mindkét esetben mindkét fél számára hátrányos kapcsolat (-/-). 

E. A két baktérium faj között és a Tamplaya és a gyapjastetű között is mindkét fél 

számára előnyös kapcsolat (+/+). 
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HAZAI NÖVÉNYTÁRSULÁSOK ÉS ELOSZLÁS-GRAFIKONOK (7 PONT) 
 

Az alábbi három ábra négy hazai növénytársulás egy-egy állományrészletében készített 

növényi fajlista növényfajainak a – Növényismeret című könyvből is ismert –TWRN mutatók 

közül a nitrogén-igény eloszlását (1. ábra), a természetvédelmi értékkategóriák (TVK) 

eloszlását (2. ábra) és az életforma-kategóriák (ÉFO) eloszlását (3. ábra) mutatja. 
 

A N-igény értékek jelentése: 

1 – N-ben szegény termőhelyeken élő fajok 

2 – inkább N-ben szegény termőhelyeken élők 

3 – közepes N-igényű fajok 

4 – inkább N-ben gazdag, jól trágyázott talajokon élő növények 

5 – csak N-ben gazdag, túltrágyázott termőhelyeken élő növények 

0 – közömbös fajok 
 

A természetvédelmi érték-kategóriák (TVK) jelentése 

U – unikális fajok 

KV – fokozottan védett fajok 

V – védett fajok 

E – társulásalkotó fajok 

K – kísérő fajok 

TP – természetes pionír fajok 

TZ – természetes zavarástűrő fajok 

A – adventív (jövevény) fajok 

G – gazdasági növények 

GY – gyomfajok 
 

Az életforma-kategóriák (ÉFO) jelentése: 

MM – fásszárú növények (fák) 

M – fásszárú növények (cserjék) 

H – tőrózsás, tősarjas, vagy földbeli hajtásokkal rendelkező évelő lágyszárúak 

G – gumós, hagymás, gyöktörzses növények 

Th – egyéves növények, áttelelő szervük a mag 

Ch – törpecserjék 
(Forrás: Növényismeret, Flóra adatbázis 1.2) 

 

 

 
1. ábra 
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2. ábra 

 
 

 
3. ábra 

 

11. Mit mutatnak még meg a TWRN-kategóriák a növények nitrogén igényén kívül? 

Válassza ki a helyes válasz betűjelét! 

A. a T a hőmérséklet-igény, a W a nedvesség-igény, az R a talaj kémhatásával szembeni 

igény 

B. a T a talaj humusztartalmával szembeni igény, W a nedvesség-igény, R a talajoldat 

vezetőképességével szembeni igény 

C. a T a hőmérséklet-igény, a W a nehézfém-tolerancia, R a talaj kémhatásával szembeni 

igény 

D. a T a talaj humusztartalmával szembeni igény, a W a nehézfém-tolerancia, R a talaj 

kémhatásával szembeni igény 

E. a T a talaj humusztartalmával szembeni igény, a W a nehézfém-tolerancia, R a 

talajoldat vezetőképességével szembeni igény 

 

12. Mi jellemző az 1. társulásra? Válassza ki a helyes válasz betűjelét! 

A. fásszárú diverzitása a 2-4. társulásokhoz képest alacsony 

B. a lágyszárúak közül az évelők dominálnak 

C. talaja nitrogénben gazdag 

D. a szukcesszió kezdeti szakaszára jellemző társulás 

E. emberi zavarásnak kitett élőhelyen előforduló növényközösség
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13. Mely állítás igaz a 4. társulásra? Válassza ki a helyes válasz betűjelét! 

A. a talaj nitrogéntartalmával szemben közömbös növényfajok alkotják 

B. lehet egy másodlagos szukcesszió során kialakuló pionír társulás 

C. egy lombkoronaszinttel rendelkezik 

D. a védett fajok hiányoznak belőle 

E. talajának N-tartalma magasabb, mint a 3. társulás talajának N-tartalma 

 

14. Melyik állítás igaz a 2. társulásra? Válassza ki a helyes válaszok (2) betűjeleit! 

A. lombkoronája két szintre tagolódik 

B. lombkoronája valószínűleg zárt, kilombosodás után kevés fényt enged át 

C. a társulás rendszeres természetes zavarásnak (pl. árvíz, erdőtűz) van kitéve 

D. a lágyszárúak zöme kétéves faj 

E. lehet klímazonális társulás 

 

15. Melyik növényi életközösség a legnagyobb valószínűséggel a 3. társulás? 

Válassza ki a helyes válasz betűjelét! 

A. tőzegmohaláp 

B. cseres-tölgyes 

C. akácos 

D. bükkös 

E. dolomit sziklagyep 

 

16. Mivel magyarázható a 3. társulás növényfajainak N-igény eloszlása? 

Válassza ki a helyes válasz betűjelét! 

A. a talajban lassú a szervesanyag lebontás 

B. a talajban erőteljes denitrifikáció zajlik 

C. a gazdag rovarfauna elhalt egyedeinek kitin páncéljából sok nitrogén-tartalmú szerves 

vegyület szabadul fel 

D. a gyökérzónában intenzív a nitrogén megkötés 

E. a területen már sok-sok évvel ezelőtt felhagytak a műtrágyakezeléssel 

 

 

 

TŰRŐKÉPESSÉG, KÉSZLETHASZNOSÍTÁS ÉS NICHE (10 PONT) 

 

A populációk tűrőképességi görbéi megmutatják, hogy egy faj populációja milyen mértékben 

alkalmazkodott egy adott környezeti tényező értékeihez és annak változásaihoz. A 

toleranciagörbék sarkalatos pontjai a minimum- és a maximumpont. A minimumpont az a 

legkisebb érték, amely alatt, a maximumpont pedig az, amely felett az élőlény nem bírja 

tovább elviselni a környezeti tényezők megváltozását, ezért elpusztul, vagy ha lehetősége van 

rá, elvándorol. A minimum- és a maximumpont közötti értéktartományt nevezzük a populáció 

toleranciatartományának vagy ökológiai valenciájának. 

 

A két ábrán 6 baktériumfaj hőmérséklettel szembeni toleranciagörbéje látható. 
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17. Mely állítás igaz ezekre a tűrőképességi görbékre? 

Válassza ki a helyes válasz betűjelét! 

A. A fajok között találunk két olyat, amelyeknek a toleranciatartományuk megegyezik és 

mindketten tágtűrésűek. 

B. Az 1. és a 3. faj toleranciatartománya megegyezik, de az 1. faj szűktűrésű, a 3. faj 

tágtűrésű. 

C. A 2. és a 6. faj egyaránt tágtűrésű és a toleranciatartományuk is egyforma. 

D. A 4. és az 1. faj toleranciatartománya megegyezik, de az optimum tartományuk eltér. 

E. A 3. és 5. számmal jelölt tűrőképességi görbék ugyanazon populáció tűrőképességi 

görbéi. 

 

18. Optimumuk alapján mely fajok tenyészthetők egyszerre egy termosztátban azonos 

tápanyagtartalmú táptalajon (csak a hőmérséklet igényüket figyelembe véve)? 

Válassza ki a helyes válasz betűjelét! 

A. Az 1., a 2. és 6. faj. 

B. A 3., a 4. és az 5. faj. 

C. A 2. és a 4. faj. 

D. A 6. és az 1. faj. 

E. A 3. és a 4. faj. 

 

A populációk készlethasznosítási görbéje sok esetben nagyon hasonlít a toleranciagörbékre. A 

készlethasznosítási görbék is lehetnek haranggörbe alakúak. A vízszintes tengelyen 

ábrázoljuk a populáció számára hasznosítható valamely forrás értékeit (pl. táplálék méret, 

odúnyílás átmérője, stb.), a függőleges tengelyen pedig a populáció forráshasznosításának 

mértékét. Ezeknél a görbéknél is megfigyelhetünk egy olyan „optimum” pontot, ahol az adott 

forrást a legnagyobb mértékben tudja hasznosítani a populáció. Az egyes fajok populációinak 

készlethasznosítási görbéjét megvizsgálva következtethetünk a populációk közötti niche 

átfedés mértékére. 

Az alábbi két ábrán 3-3 faj készlethasznosítási görbéi láthatók (Robert May 1973 modellje 

után). d = két hasznosítási csúcs különbsége, w = a görbékhez tartozó szórás (ld. ábra). 

  
 

19. Mely állítások következnek abból, ha d/w > 1? 

Válassza ki a helyes válaszok (2) betűjeleit! 

A. a fajok között erős kompetíció alakul ki 

B. a két faj niche-e ebben az egydimenziós modellben jelentősen átfed egymással 

C. ha d/w >> 1, akkor az adott élőhelyen lehetséges a két faj együttes előfordulása 

D. a fajok között szimbiózis jön létre 

E. d/w minél nagyobb 1-nél, a két faj készlethasznosítása annál jobban elkülönül 

egymástól 
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20. Mely állítás következik abból, ha d/w < 1? 

Válassza ki a helyes válasz betűjelét! 

A. d/w minél kisebb 1-nél, a két faj készlethasznosítása annál jobban elkülönül egymástól 

B. a két faj niche-e ebben az egydimenziós modellben jelentősen elkülönül egymástól 

C. a fajok között erős kompetíció alakulhat ki 

D. az egyik faj predálni fogja a másikat 

E. d/w minél kisebb 1-nél, annál nagyobb esély van arra, hogy egy harmadik faj 

(versengés nélkül vagy kismértékű versengéssel) beékelődjön a kettő közé a 

készlethasznosításban 

 

 

Betts (1955) cinegefajok táplálékfelosztását vizsgálta tölgyerdőkben. Négy cinegefaj 

rovarzsákmányát hosszuk szerint elemezte, tapasztalatait az 1. táblázat foglalja össze. 

1. táblázat 

 
zsákmányállatok testhosszának százalékos eloszlása 

0-2 mm 3-4 mm 5-6 mm > 6 mm 

Széncinege 26,5 19,6 21,9 32,0 

Kékcinege 58,7 29,2 2,6 9,5 

Fenyvescinege 73,6 16,6 3,1 6,7 

Barátcinege 22,2 51,7 15,5 10,6 

 

21. Mely cinegefajok között valószínűsíthető a legerőteljesebb versengés a táplálékméret 

alapján? 

Válassza ki a helyes válasz betűjelét! 

A. a széncinege és a barátcinege között 

B. a kékcinege és a fenyvescinege között 

C. a fenyvescinege és a barátcinege között 

D. a kékcinege és a széncinege között 

E. a kékcinege és a barátcinege között 

 

 

Betts megvizsgálta azt is, hogy az egyes cinegefajok legkedveltebb rovartáplálékai az élőhely 

mely részein fordulnak elő. Megfigyeléseit százalékos eloszlásban a 2. táblázat foglalja össze. 

2. táblázat 

 Széncinege Kékcinege Fenyvescinege Barátcinege 

talajfelszín és avar 23,76 0,12 2,54 4,64 

gyepszint 13,32 0,70 0,06 0,00 

fatörzs és vastag ág 19,32 11,18 48,46 0,15 

gallyak 1,31 35,86 20,59 40,57 

rügyek 1,57 32,13 1,82 26,80 

falevelelek 40,73 20,02 26,53 27,84 

 

22. A cinegék táplálékszerzési helye természetesen megfelel a táplálékforrás 

elhelyezkedésnek. Így utóbbi táblázat alapján mely cinegefajok készlethasznosítása fed át 

a leginkább, azaz mely fajok között várható a legnagyobb mértékű kompetíció? 

Válassza ki a helyes válasz betűjelét! 

A. a barátcinege és a fenyvescinege között 

B. a széncinege és a kékcinege között 

C. a széncinege és a fenyvescinege között 

D. a kékcinege és a barátcinege között 

E. a fenyvescinege és a barátcinege között 
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23. Az első táblázat alapján erősen versengő cinegefajok között a valóságban, vagyis a két 

táblázat adatait együttesen figyelembe véve, hogyan változik a versengés mértéke? 

Válassza ki a helyes válasz betűjelét! 

A. Nem változik, mert a táplálékszerzés helye szerint is nagy az átfedés közöttük. 

B. Nem változik, mivel a táplálék mérete fontosabb szempont a versengés szempontjából, 

mint a táplálék elhelyezkedése a térben. 

C. Növekszik, mivel a táplálékszerzés helye szerint is nagy az átfedés közöttük, a két 

viselkedési hasonlóság pedig felerősíti a versengést. 

D. Csökken, mivel a táplálékszerzésük a térben nagyrészt elkülönül. 

E. A rendelkezésre álló adatokból ezt nem lehet kikövetkeztetni. 

 

A niche fogalom kapcsán egyrészt beszélhetünk fundamentális niche-ről, ami az egyes fajok 

korlátozó tényezők nélkül megvalósuló niche-e, másrészt elkülöníthetjük ettől a realizált 

niche-t, ami a fundamentális niche-nek azt a részét jelenti, ami a populáció részére az adott 

körülmények, korlátozó tényezők (pl. más hasonló niche-ű fajok jelenléte) mellett 

megvalósul. A fundamentális és realizált niche felfogást jól szemlélteti az ún. Venn-diagram. 

 

 
Venn-diagram. Teljes körök = fundamentális niche-ek, vonalkázott terület = G faj realizált 

niche-e. (Szentesi – Török 1997). 

 

A fent említett cinegefajok közül a széncinegére, a kékcinegére és a fenyvescinegére 

elkészítették az odúhasználatra vonatkozó készlethasznosítási görbéket is, két dimenzió 

mentén: 1. dimenzió = preferált odúnyílás átmérő, 2. dimenzió = preferált törzsátmérő. A 

görbéket tanulmányozva válaszoljon a következő kérdésre! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SZC = széncinege, KC = kékcinege, FC = fenyvescinege 
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24. Melyik állítás igaz a három cinegefaj kétdimenziós fundamentális és realizált niche-ére az 

ábra alapján? Válassza ki a helyes válaszok (2) betűjeleit! 

A. A széncinege és a fenyvescinege fundamentális niche-e átfed, de a realizált niche-ük 

nem. 

B. A széncinege rendelkezik a legnagyobb fundamentális niche-sel. 

C. A fenyvescinege hasznosítja legjobban a legszélesebb átmérőjű törzseken a kis 

odúnyílású odúkat. 

D. A kékcinege fundamentális és realizált niche-e között van a legnagyobb különbség. 

E. Az odúfoglalás során a széncinege és a fenyvescinege között minimális a versengés. 

 

 

GLOBÁLIS PROBLÉMÁK (13 pont) 
 

25. Mikor csökken az üvegházhatás folyamatában visszatartott hőmennyiség a Földön? 

Válassza ki a helyes válaszok (2) betűjeleit! 

A. Ha a jéggel borított felszínek mérete nő. 

B. Ha a szilikátok mállása (a szénsav és a CaSiO3 egymással történő reakciója) lelassul. 

C. Ha a vizek átlagos hőmérséklete lecsökken. 

D. Ha a termelő szervezetek növelik a párologtatás mértékét. 

E. Ha több metán lenne a légkörben, mint szén-dioxid. 
 

26. Melyek igazak a savas esővel kapcsolatban az alábbiak közül? 

Válassza ki a helyes válaszok (2) betűjeleit! 

A. A meszes alapkőzeten kialakuló talajok kevésbé érzékenyek a savas esőre, mint a 

szilíciumban gazdag alapkőzeten kialakuló talajok. 

B. A talajban savas eső hatására felszabaduló Al3+ tovább csökkentheti a talajoldat pH-

ját. 

C. A savas esőben található kénsav kialakulásában a kőolaj elégetésének nincs szerepe, 

mert a kőolaj szénből és hidrogénből épül fel. 

D. A savas esőben található salétromsav kialakulásában a kőolaj elégetésének nincs 

szerepe, mert a kőolaj szénből és hidrogénből épül fel. 

E. A savas eső kialakulási folyamatában az ózon bomlásából származó oxigénnek nincs 

szerepe, mert az ózon bomlása és kialakulása egyensúlyi folyamat. 
 

27. A vízkészletek és azok szennyeződései. Melyik igaz az alábbiak közül? 

Válassza ki a helyes válaszok (2) betűjeleit! 

A. A Föld vízkészletének jelentős része (közel 97 %) a tengerekben és óceánokban van 

jelen, a maradék közel 3 % a szárazföldi élőlények számára közvetlenül fogyasztható 

édesvízmennyiség. 

B. A villamosenergia-termelésnek Magyarországon nincs terhelő hatása a vizekre. 

C. A csapadékvíz keménysége jelentős terhet ró a magyarországi háztartási 

vízhálózatokra. 

D. A természetes vizek mikroműanyag-szennyezettségének forrásai nemcsak a PET 

palackok, hanem a háztartási szennyvizek is. 

E. A szennyvizek tisztításában résztvevő mikroorganizmusok nemcsak szerves, hanem 

szervetlen anyagokat is átalakítanak és eltávolítanak a szennyvizekből. 
 

28. Mi lehet az elsivatagosodás oka? Válassza ki a helyes válaszok (2) betűjeleit! 

A. A túllegeltetés miatt megváltoznak a talajfelszín közeli légrétegek, lényegesen 

csökken a talajfelszín albedója (a felszín sugárzás-visszaverő képessége). 

B. Az erdőirtás miatt fokozódó talajerózió. 

C. A másodlagos szikesedés. 

D. A helytelen, szélirányra merőleges szántás széleróziót fokozó hatása. 

E. A homok növényzettel történő megkötése (így a szél általi elhordása gátolt). 
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29. Ózonréteg és vékonyodása. Az ózon túlnyomó része a 10-50 km-es magasságokban fordul 

elő. A Nap elektromágneses sugárzásából a 220-400 nm közötti és a 800 nm feletti 

hullámhossztartományokban is elnyel. Az alábbi állítások közül melyik helyes? 

Válassza ki a helyes válaszok (2) betűjeleit! 

A. Az ózon a Föld légkörében az ultraibolya sugárzás hatására keletkezik. 

B. Az ózon nem üvegházhatású gáz. 

C. A klór ózonbontó aktivitása 0 °C fok alatt nem érvényesül. 

D. Az UV sugárzás energiája kémiai kötések bontására és létrehozására is képes. 

E. Vizek mellett kevésbé tud az ember bőre károsodni („leégni”), mint a vizektől 

távolabb, mert a felső vízréteg elnyeli az UV sugárzás jelentős részét. 

 

30. Biodiverzitás 

Számos faj védelmére fajmegőrzési programot alakítottak ki. Az alábbiak közül melyik faj 

esetében valósult ez meg hazánkban? Válassza ki a helyes válasz betűjelét! 

A. bálványfa 

B. fekete fenyő 

C. rákosi vipera 

D. rózsás gödény 

E. nyírfajd 

 

31. Energiaforrások. Melyik nem megújuló energia az alábbiak közül? 

Válassza ki a helyes válasz betűjelét! 

A. szélenergia 

B. vízenergia 

C. atomenergia 

D. biomassza 

E. geotermikus energia 

 

32. Melyik nemzeti parkunk területére jellemző, hogy erdőkben, lápokban gazdag és jellemző 

társulásai az elegyes- vagy elegyetlen erdeifenyvesek. 

Válassza ki a helyes válasz betűjelét! 

A. Fertő-Hanság NP 

B. Őrségi NP 

C. Balaton-felvidéki NP 

D. Kiskunsági NP 

E. Hortobágyi NP 

 

 

 

 

A SZÉN KÖRFORGÁSA (8 PONT) 

 

A másik oldalon látható ábra a szén körforgását mutatja be. 

 

A folyamatokat a körökben elhelyezett betűk, míg az anyagokat a téglalapokba beírt betűk 

jelölik. Az egyik „D” betűvel jelzett molekula az üvegházhatás kialakításában játszik legfőbb 

szerepet, egy másik „D” betűvel jelölt anyag üledékes kőzet (mészkő). Az egyik „C” betűvel 

jelölt anyag a szénsav. Az egyik „B” betű az égetést jelöli, egy másik „B” betű a szénsav 

bomlását szén-dioxidra és vízre. Az égetés egyik végtermékét pedig az egyik „A” betű jelöli, 

az „anaerob átalakulás nagy nyomás és magas hőmérséklet mellett” folyamatot két helyen is 

a „D” betű jelöli. 
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Melyik betű jelöli? Válassza ki a helyes válasz betűjelét! 

33. fotoszintézis     A. B. C. D. E 

34. cseppkőképződés     A. B. C. D. E 

35. vízi növények szénfelvétele   A. B. C. D. E 

36. termelő szervezetek elpusztulása   A. B. C. D. E 

37. kalcium-hidrogénkarbonát   A. B. C. D. E 

38. kőolaj      A. B. C. D. E 

39. szén-dioxid     A. B. C. D. E 

40. széntartalmú vegyületek a talajban  A. B. C. D. E 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Folyamatok: 

 barlangképződés 

 cseppkőképződés 

 fotoszintézis 

 gázképződés az erózió és a 

mállás során 

 állati szervezetek elpusztulása 

 anaerob átalakulás nagy 

nyomás és magas hőmérséklet 

mellett 

 égés (égetés) 

 fogyasztás 

 légzés 

 termelő szervezetek 

elpusztulása 

 vízi növények szénfelvétele 

 mészkő(kőzet) képződés 

 

 

 

 

Anyagok:  

 szén-dioxid 

 kőszén 

 szénsav 

 kalcium-karbonát 

 hidrogén-karbonát ion 

 hidrogénion 

 kalcium-hidrogén-karbonát 

 széntartalmú vegyületek a talajban 

 széntartalmú vegyületek 

állatokban 

 üledékes kőzet (mészkő) 

 széntartalmú vegyületek 

szárazföldi termelő 

szervezetekben 

 víz 

 kőolaj 

 széntartalmú vegyületek tengeri 

élőlényekben 

 planktonok széntartalma 

 szilárd vázú tengeri élőlények 

széntartalma 
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A FELADATCSOPORT CÍME:  .............................................................................. 

 

 

 

1. A B C D E     21. A B C D E 

 2. A B C D E     22. A B C D E 

 3. A B C D E     23. A B C D E 

 4. A B C D E     24. A B C D E 

 5. A B C D E     25. A B C D E 

 6. A B C D E     26. A B C D E 

 7. A B C D E     27. A B C D E 

 8. A B C D E     28. A B C D E 

 9. A B C D E     29. A B C D E 

10. A B C D E     30. A B C D E 

11. A B C D E     31. A B C D E 

12. A B C D E     32. A B C D E 

13. A B C D E     33. A B C D E 

14. A B C D E     34. A B C D E 

15. A B C D E     35. A B C D E 

16. A B C D E     36. A B C D E 

17. A B C D E     37. A B C D E 

18. A B C D E     38. A B C D E 

19. A B C D E     39. A B C D E 

20. A B C D E     40. A B C D E 

                

                

                

 

 

A jó válaszok száma: ……………… 

 

 

A rossz válaszok száma: ……………… 

 

 

Összesen:          50 pont 
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A FELADATCSOPORT CÍME:  .............................................................................. 

 

 

 

1. A B C D E     21. A B C D E 

 2. A B C D E     22. A B C D E 

 3. A B C D E     23. A B C D E 

 4. A B C D E     24. A B C D E 

 5. A B C D E     25. A B C D E 

 6. A B C D E     26. A B C D E 

 7. A B C D E     27. A B C D E 

 8. A B C D E     28. A B C D E 

 9. A B C D E     29. A B C D E 

10. A B C D E     30. A B C D E 

11. A B C D E     31. A B C D E 

12. A B C D E     32. A B C D E 

13. A B C D E     33. A B C D E 

14. A B C D E     34. A B C D E 

15. A B C D E     35. A B C D E 

16. A B C D E     36. A B C D E 

17. A B C D E     37. A B C D E 

18. A B C D E     38. A B C D E 

19. A B C D E     39. A B C D E 

20. A B C D E     40. A B C D E 

                

                

                

 

 

A jó válaszok száma: ……………… 

 

 

A rossz válaszok száma: ……………… 

 

 

Összesen:          50 pont 
 


