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ÚTMUTATÓ 
 

A munka megkezdése előtt nyomtatott nagybetűkkel ki kell tölteni a versenyző adatait 
tartalmazó részt! A beküldendő válaszlapra nem kerülhet sem név, sem más 
megkülönböztető jelzés! 
 

A feladatok megoldásához ceruzán, radíron, kéken író, nem törölhető tollon kívül csak 
szöveges adatok megjelenítésére nem alkalmas számológép használható, más segédeszköz 
nem! 
 

A munkalapokon 81 feladat van. Minden versenyzőnek minden feladatot meg kell oldania. A 
feladatok megoldási sémája minden feladatnál megtalálható. 
A megoldásokat tintával (golyóstollal) kell megjelölni! A válaszlapon semmilyen módon nem 
javíthat! A megfelelő betűt vagy betűket karikázza be. Vigyázzon, mert amennyiben a sorban 
bármely más jelölés is van – akár kissé elkezdett bekarikázás is –, a feladat megoldása már nem 
fogadható el!  

 

  
Bizottsági pontszám:  Bizottsági tagok aláírása: ......................................  

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

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

A VERSENYZŐ ADATAI Kódszám: 

 

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

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

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

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

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

  



Biológia II. kategória Kódszám: 

OKTV 2018/2019 2 2. forduló 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A FELADATLAP A 3. OLDALTÓL A 34. OLDALIG AZ ISKOLÁBAN MARADHAT,  
 

CSAK A BORÍTÓLAPOT (1., 2., 35., 36. OLDALT) KÉRJÜK TOVÁBBKÜLDENI! 
 
 
 
 
 
 
 
 

KÉRJÜK, ERRE AZ OLDALRA NE ÍRJON! 
 

 

  



Biológia II. kategória Kódszám: 

OKTV 2018/2019 3 2. forduló 

 
„A MADÁRSZERVEZET MINT ESZKÖZ” (10 PONT) 

 
„Minden szervezet sajátságos életműködésének megfelelően alakul, alkalmazkodik azokhoz a 
viszonyokhoz, melyekben él és ahhoz a feladathoz, melyet a természet háztartásában betölt.” 
Írja Chernel István a Magyarország madarai című könyvében (1899). A madarakról így 
folytatja: „Egész alkatuk, alakjok, mezök a levegőben való éléshez van szabva s ezért 
egységesen különböznek a többi állatosztálytól. … A madár alkatában az anyag roppant 
könnyűsége, e mellett rendkívüli ellenállósága, szilárdsága, aránytalanul nagy erőkifejthetéssel 
párosul. Valóban tanulságos tehát e berendezések tüzetes vizsgálata.” 
 
A repülő életmódhoz való alkalmazkodás jegye a madártoll és a madárszárny. 
 
1. Hogyan nevezik azokat az evezőtollakat, amelyek a madárszárny felépítésében elsődlegesen 

segítik a repülést? Válassza ki a helyes válasz betűjelét! 

A. karevezők, mellevezők 
B. kézevezők, karevezők, vállevezők 
C. combevezők, csűdevezők, lábevezők 
D. combevezők, térdevezők, bokaevezők 
E. kézevezők, könyökevezők, csűdevezők 

 
2. Az alábbi képek közül melyek készülhettek evezőtollakról?  

Válassza ki a helyes válasz betűjelét!  

   
 1. kép 2. kép 3. kép 

   
 4. kép 5. kép 
 

A. A 2. és az 5. kép. 
B. A 2. és a 4. kép. 
C. Az 1. és a 4. kép. 
D. A 3. és a 4. kép. 
E. A 3. és az 5. kép. 

(A képek forrása: Proctor-Lynch: Manuel of Ornithology, Yale University Press, 1993.9 
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A madarak csontozata is jól mutatja a repülő életmódhoz történő alkalmazkodást, mind a 
csontok belső szerkezetében, mind a csontváz felépítésében. 
 
3. Az alábbi képek közül melyek készülhettek madárcsontról? 

Válassza ki a helyes válasz betűjelét! 
 

  
 1. kép 2. kép 
 

   
 3. kép 4. kép 5. kép 
 

A. Az 1. és az 5. kép. 
B. A 2. és a 3. kép. 
C. A 4. és az 5. kép. 
D. Az 1., a 3. és a 4. kép. 
E. Az 1. és a 4. kép. 

(A képek forrása: www2.gwu.edu, http://courses.washington.edu/, http://www.microscopemaster.com/, 
http://biodidac.bio.uottawa.ca 
 
4. Az alábbi, kis betűkkel jelölt állítások a madarak csontvázára, a csontok repüléshez történő 

alkalmazkodására vonatkoznak.    
Melyek igazak ezek közül? Válassza ki a helyes válasz betűjelét! 

 
a) A futómadarak tarajos szegycsontja a futást segíti. 
b) A madarak bordái két részből állnak, a két rész között bordaközi ízület található, 

mely a légzőmozgásokat biztosítja. 
c) A madarak hátsó végtagjának jellegzetes csontja a villacsont. 
d) A madarak medencéje nyitott, a szeméremcsontok nem kapcsolódnak össze. 
e) A madarak nyílt mellkassal rendelkeznek, ez lehetővé teszi a tüdő nagyobb 

térfogatváltozását. 
f) Vannak összenőtt szárnyközép- és szárnytőcsontok. 

 
A. a, b, e 
B. b, c, f 
C. b, d, f 
D. d, e, f 
E. c, d, e 
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5. Az alábbi ábra a szárnymozgatásért felelős kis és nagy mellizmok eredését és tapadását 

mutatja. A kis betűkkel jelölt állítások a mellizmoknak a szárny mozgatásában betöltött 
szerepére vonatkoznak. Mely állítások igazak ezek közül?  
Válassza ki a helyes válasz betűjelét! 

 
a) A kis mellizom összehúzódása emeli fel a felkarcsontot és ezzel a madár szárnyát is. 
b) A nagy mellizom a lecsapásért felel. 
c) A nagy mellizom összehúzódása emeli fel a felkarcsontot és ezzel a madár szárnyát 

is. 
d) A kis mellizom a lecsapásért felel. 
e) A lecsapáskor a két izom egyszerre húzódik össze, majd a szárny felemeléséhez 

egyszerre ernyed el. 
f) A lecsapáskor a két izom egyszerre ernyed el, majd a szárny felemeléséhez egyszerre 

húzódik össze. 
g) A kis és a nagy mellizom felváltva húzódik össze és ernyed el. 

 

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

 

A madarak légzőszervrendszerének felépítése és működése is alkalmazkodott a repülő 
életmódhoz. 
 

6. Melyik állítás igaz a madarak légzőszerveire, illetve azok működésére? 
Válassza ki a helyes válasz betűjelét! 

A. Tüdejükben a léghólyagok hiányoznak, a gázcsere a hörgőcskék falán keresztül valósul 
meg. 

B. A légzőmozgásokban a bordaközi izmok és a rekeszizom vesznek részt. 
C. A tüdő térfogata a légzőmozgások hatására jelentősen nem változik, a légzőmozgások 

a hasüregi légzsákok térfogatát változtatják. 
D. A két tüdőfélbe két légcső vezet. 
E. Hangadásuk a gégében hangszalagok segítségével történik. 
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A repülés felhajtó erő keletkezésén alapul. Az itt látható 
ábra ennek a felhajtó erőnek a keletkezését mutatja be a 
madárszárnyon. 
 
A madárszárny keresztmetszete és a rá ható erők.  
Y = felhajtóerő,  
R = emelőerő,  
G = súlyerő,  
Q = légellenállás,  
α = szárnyállásszög,  
* = a madárszárny éle. 
 
 
Ez az ábra pedig azt mutatja, hogyan változik a 
szárnyállásszög függvényében a felhajtóerő-tényező (Cf) és 
az ellenállás-tényező (Ce). Cf és Ce mértékegység nélküli 
arányossági tényezők, adott szárnyfelület (valamint adott 
levegő sűrűség és légáramlási sebesség) esetén értékük 
egyenesen arányos a felhajtóerővel és a légellenállással, 
értékük csak a szárnyállásszögtől függ.  
 
 
 
 
 
Tegyük fel, hogy a madár a szárnyfelületét nem változtatja meg, a levegő sűrűsége és áramlási 
sebessége állandó. 
 
7. Hogyan kell a madárnak beállítania a szárnyállásszöget, ha az a célja, hogy a legnagyobb 

emelőerő hasson a szárnyára? Válassza ki a helyes válasz betűjelét! 

A. Nullára, mert ilyenkor a legkisebb a légellenállás. 
B. -5°-ra, mert ilyenkor a felhajtóerő mértéke és a légellenállás azonos mértékű. 
C. 10°-ra, mert ekkor keletkezik a legnagyobb felhajtóerő. 
D. Kb. 7-8°-ra, mert itt a legnagyobb a felhajtóerő és a légellenállás közötti különbség. 
E. 0° és 10° között bármekkorára, mert a légellenállástól nem függ az emelőerő. 

 
Sziklapárkányokon fészkelő ragadozó madaraknál (pl. keselyűk, sasok, sólymok) gyakran látni, 
hogy a fészekhez érkező madár a levegőből gyorsan ereszkedve nem a fészek szintjét célozza 
meg, hanem pár méterrel a fészek alatti pontot, de mielőtt a falnak ütközne, szárnyállásszögét 
megváltoztatja, így felemelkedik a fészek szintjére, miközben a sebessége nullára csökken. 
 
8. Hogyan kell megváltoztatnia a szárnyállásszögét a sziklafalhoz negatív (kb. -4°-os) 

szárnyállásszöggel érkező madárnak a sziklafal előtt, ha a fent leírt manőverrel szeretne a 
fészekre érkezni? Válassza ki a helyes válasz betűjelét! 

A. Még negatívabbra állítani, hogy növekedjen a légellenállás és ezzel csökkenjen a 
sebessége. 

B. 10°-nál valamivel nagyobbra állítani úgy, hogy még elég nagy legyen a felhajtóerő, de 
jelentékeny legyen a légellenállás is. 

C. 5°-ra, mert ilyenkor a felhajtóerő majdnem maximális. 
D. A lényeg, hogy pozitív legyen, a mértéke nem számít jelentősen. 
E. A szárnyállásszöget nem is muszáj megváltoztatnia, elég, ha a faroktollait szétteríti. 
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A mozdulatlan szárnnyal történő repülés legegyszerűbb formája a siklórepülés. A siklórepülés 
mindig ereszkedéssel jár: a madár adott magasságból egy lejtős siklópályán siklik, miközben 
helyzeti energiája mozgási energiává alakul át.  
Egy madár siklási képességét (azt, hogy a földre levetítve hány méter utat tesz meg, mialatt egy 
métert ereszkedik) a siklási index (ԑ) mutatja meg. Kiszámítása: ԑ = vföld/vereszk. 
 
Sebességvektorok: 

A madár célja az lehet, hogy bizonyos magasságból a lehető legmesszebbre tudjon siklani. 
Ehhez az kell, hogy ԑ nagy legyen, vagyis a vereszk a lehető legkisebb. 
 
9. Hogyan lehet elérni a minimális vereszk-t? Válassza ki a helyes válasz betűjelét! 
 

a) a szárnyfelület csökkentésével 
b) a szárnyfelület növelésével 
c) kis felületi terheléssel (felületi terhelés: szárnyfelületre vonatkoztatott tömeg [g/cm2]) 
d) nagy felületi terheléssel 
e) az optimális, negatív szárnyállásszög beállításával 
f) az optimális, pozitív szárnyállásszög beállításával 

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

 
A madarak a szárnyfeszítő izmaikkal, illetve a „könyöküknél” behajlítva a szárnyukat 
változtatni tudják szárnyuk felületét s ezáltal a felületi terhelést. 
 
10. Mit tesz egy sas, ha a lassú ereszkedés után gyorsan akar siklani?  

Válassza ki a helyes válasz betűjelét! 

A. szárnyait kinyújtja, a szárnyállásszöget növeli 
B. szárnyát behúzza, a szárnyállásszöget növeli 
C. szárnyát behúzza, a szárnyállásszöget csökkenti 
D. szárnyát kinyújtja, a szárnyállásszöget csökkenti 
E. szárnyát behúzza és V alakban tartja 
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HANGYÁSZOKKAL A FÖLD KÖRÜL ( 18 PONT) 

 
11. A sörényes hangyász Dél-Mexikótól Észak-Argentínáig honos, az Andok magashegységi 

élőhelyei kivételével szinte mindenhol. A színes mellékletben látható állatok közül melyek 
fordulhatnak elő a sörényes hangyászokkal együtt a természetes élőhelyükön?  
Válassza ki a helyes válasz betűjelét! 

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

 
12. A sörényes hangyászok termeszekkel és hangyákkal táplálkoznak. A termeszvárakat a 

mellső végtagokon lévő karmaikkal bontják meg, és a zsákmányt 50-60 cm-re kiölthető 
nyelvükkel szedik ki a járatokból. A csőszerűen megnyúlt arckoponyájuk elején található 
a szájnyílás, mozgatható ízület sehol nincs a koponyacsontok között. Mely csontok 
összenövéséből jött létre a csőszerű képződmény?  
Válassza ki a helyes válasz betűjelét! 

A. a felső- és az alsó állkapocs csontból 
B. az arccsontból és az orrcsontokból 
C. a felső állcsontból és az állkapocs csontból 
D. a felső állcsontból és az orrcsontokból 
E. az arccsontból és az állkapocs csontból 
 

13. A sörényes hangyászok utolsó hátcsigolyáján és az ágyéki csigolyáin a rendes ízületi 
nyúlványokon kívül további járulékos ízületi nyúlványok jöttek létre, melyek ún. 
„vendégízületeket” alkotnak. Melyik állítás igaz az alábbiak közül? Az ember 
szervezetében az említett régióra jellemző, hogy…   
Válassza ki a helyes válasz betűjelét! 

A. a vegetatív mozgató rostok közül csak paraszimpatikusak lépnek ki a gerincvelőből. 
B. a közelében helyezkednek el a vesékhez és a mellékvese velőhöz tartozó szimpatikus 

dúcok. 
C. a közelében helyezkednek el a vesékhez és a mellékvese velőhöz tartozó paraszimpati-

kus dúcok. 
D. mindegyik gerincvelői szelvényhez tartozik csigolyaközti dúc. 
E. egyes szelvényekhez tartozik szomatikus mozgató dúc. 

 
14. Egyes termeszfajok baktériumokat, mások ostoros eukarióta egysejtűeket, megint mások 

pedig saját maguk által termelt cellulózbontó enzimet használnak az elfogyasztott faanyag 
emésztéséhez. Mely állítások igazak az alábbiak közül? Mindhárom esetre igaz, hogy … 
Válassza ki a helyes válaszok (2) betűjeleit! 

A. a cellulózbontó enzimek exocitózissal jutnak a bélüregbe. 
B. a cellulózbontó enzimek nem exocitózissal jutnak a bélüregbe. 
C. adott tömegű cellulóz tökéletes emésztése esetén nála kisebb össztömegű szőlőcukor 

keletkezik. 
D. adott tömegű cellulóz tökéletes emésztése esetén nála nagyobb össztömegű szőlőcukor 

keletkezik. 
E. tökéletes emésztés esetén a képződött szőlőcukor össztömegéhez képest az eredeti 

cellulóz tömege 90%-nál mindenképpen magasabb érték. 
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15. A termeszek legközelebbi rokonai a csótányok, az egyedfejlődésük is azonos típusú. Az 

alábbi hazai fajok közül melyiknek/melyeknek azonos az egyedfejlődés típusa a 
termeszekével? Azt a sort válassza, amely az összes helyes megoldást tartalmazza, de nem 
tartalmaz egyetlen oda nem illő fajt sem! Válassza ki a helyes válasz betűjelét! 

 

a) zöld lombszöcske 
b) tiszavirág 
c) nagy szarvasbogár 
d) erdei vöröshangya 
e) óriás szitakötő 

 
 

16. Közép- és Dél-Amerika trópusi területein több tucat hangyászmadár faj (Thamnophilidae 
család) él. Ezek egyike a csíkos hangyászgébics. A hímek tollazata fekete-szürke csíkos, a 
tojóké egyszínű narancssárga. Az összes madárfaj esetében – így a hangyászgébicsnél is – 
Z és W ivari kromoszómák határozzák meg az állatok nemét. A hímek két azonos (ZZ), a 
tojók két különböző (ZW) ivari kromoszómát tartalmaznak. A fekete-szürke csíkosság 
kialakulásához „C” gén domináns allélja, a narancssárga színhez pedig „N” gén domináns 
allélja feltétlenül szükséges. Mindkét génnek előfordul többféle recesszív allélja is. 
Rendellenes kromoszómák meglétét kizárjuk. Mely állítások igazak?  
Válassza ki a helyes válaszok (2) betűjeleit! 

A. A tojókban biztosan van a C génnek valamilyen allélja. 
B. A tojókban nem biztos, hogy van a C génnek valamilyen allélja. 
C. A tojókból biztosan hiányzik a C gén. 
D. A hímekből biztosan hiányzik az N gén. 
E. A hímekben nem biztos, hogy van az N génnek valamilyen allélja. 

 
17. A Z ivari kromoszómán megtalálható egy gén, amely a csőr kialakulásában játszik szerepet. 

A gén alléljai ugyanolyan fenotípusos hatást fejtenek ki a csőr formájára mindkét nemben. 
Az egyik génváltozat a normál csőrért felelős, a domináns viszont a csőr hegyének 
rendellenes begörbülését okozza. A populációt tekintsük ideálisnak! A rendellenes csőrűek 
aránya a hímek között 1,3-szeres a tojóknál tapasztalt arányhoz képest.  
A megadott adatok alapján melyik állítás igaz? Válassza ki a helyes válasz betűjelét! 

A. a normál csőrű tojók biztosan homozigóták 
B. a normál csőrű hímek biztosan homozigóták 
C. a rendellenes csőrű tojók biztosan homozigóták 
D. a rendellenes csőrű hímek biztosan homozigóták 
E. az előbbi állítások közül egyik sem igaz 

 
18. Egy rendellenes csőrű hímnek mekkora eséllyel lesz rendellenes csőrű az első utóda? 

Adja meg az esélyt százalékban, egész számra kerekítve! Válaszát írja a válaszlap 
megfelelő helyére! 

  

A. csak az a 
B. a, b 
C. b, e 
D. b, c, d, e 
E. c, d 
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19. Rendellenes csőrű hímnek és normál csőrű tojónak mekkora eséllyel lesz rendellenes csőrű 

tojó az első két utóda? Adja meg az esélyt százalékban, legalább két tizedes jegy 
pontossággal! Válaszát írja a válaszlap megfelelő helyére!   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20. Mekkora az esélye, hogy egy véletlenszerűen kiválasztott hangyászgébics pár tagjai azonos 
fenotípusúak a csőr alakja szempontjából? A normál csőrt kialakító allél gyakoriságát 
A-val, a görbe csőrt kódoló gyakoriságát pedig B-vel jelölje!  
A választ paraméteresen adja meg! Válaszát írja a válaszlap megfelelő helyére!   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

21. A földimalacok Afrika Szaharától délre eső területein sokfelé előfordulnak. Étrendjük 
legnagyobb részét szintén termeszek és hangyák alkotják. Az alábbi fajok közül melyikkel 
van a földimalac kompetitív (versengő) kapcsolatban?  
Válassza ki a helyes válasz betűjelét! 

A. az afrikai levélvágó hangyák bolyaiban tenyésző gombafajjal, amely csak ezekben a 
bolyokban fordul elő 

B. a sörényes hangyásszal 
C. az afrikai termeszeket megbetegítő bakteriális kórokozókkal 
D. a vörös bőgőmajommal 
E. a vaddisznóval 

 
22. A rövidcsőrű hangyászsün nőstényei 

általában csak egy tojást raknak. 
Testüket módosult szőrszálakból 
létrejött tüskék védik. Ha veszélyben 
érzik magukat, a sünökhöz hasonló 
módon összegömbölyödnek, és 
kimeresztik tüskéiket. A megadott 
információk alapján adja meg, hol honos 
ez az állatfaj!  

Válassza ki a helyes válasz betűjelét!   
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Az itt látható kladogramon a feladatban tárgyalt fajok közül ábrázoltuk a következőket: 

• a sörényes hangyászt,  
• a csíkos hangyászgébicset,  
• a földimalacot,  
• a rövidcsőrű hangyászsünt,  

továbbá  

• egy dél-amerikai termesz fajt (Cryptotermes brevis), 
• egy afrikai szövőhangya fajt (Oecophylla longinoda),  
• illetve egy, az utóbbi kültakaróján élősködő gombafajt  
 
 

Ez a kladogram olyan leszármazástani ágrajz, amely a szétválások időrendi sorrendjét helyesen 
mutatja, de a szétválások időpontja tekintetében nem teljesen arányos.  

23. Melyik betűjel jelöli a rövidcsőrű hangyászsünt? Írja le a 
helyes válasz betűjelét a válaszlap megfelelő helyére! Ha 
nem tudja egyértelműen eldönteni, akkor az összes 
lehetséges helyes válasz betűjelét írja le!  

 
 

24. Melyik betűjel jelöli a termeszt? Írja le a helyes válasz 
betűjelét a válaszlap megfelelő helyére! Ha nem tudja 
egyértelműen eldönteni, akkor az összes lehetséges helyes 
válasz betűjelét írja le!  

 
 
 

25. Melyik betűjel jelöli a földimalacot? Írja le a helyes válasz betűjelét a válaszlap megfelelő 
helyére! Ha nem tudja egyértelműen eldönteni, akkor az összes lehetséges helyes válasz 
betűjelét írja le!  

 
 
 

26. Az alábbi ábrán az előző fajokon kívül még egyet feltüntettünk X jellel. A következők 
közül melyik nem lehetne ez a faj? Válassza ki a helyes válasz betűjelét! 

A. viza 
B. csillagos zsákállat 
C. macskacápa 
D. koala 
E. tarajos gőte 
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PIGMENTSZINTÉZIS (4 PONT) 

 
Rovarok pigment szintézisét tanulmányozzuk, négy közeli rokon fajban. Pigment 
szintézisükben közös az, hogy egy kiindulási (színes) pigment molekulának (pigment1) az 
átalakulását két gén két allélja (A/a; B/b) irányítja, domináns recesszív öröklődés menetnek 
megfelelően. 
Az ábrán a különböző pigment molekulák (pigment1-3) keletkezésének lehetséges útvonalai 
láthatók. Az ábrán feltüntetett allélok által kódolt fehérjék katalizálják a biokémiai 
átalakulásokat, míg a fel nem tüntetett allélok enzimei nem rendelkeznek enzimaktivitással. 
Minden pigment-szintézissel kapcsolatos folyamatot vegyünk egyirányúnak, teljes 
mértékűnek! 

 
Tiszta vonalú szülőkből kiindulva az F2 generáció fenotípus arányait adja meg a következő 
táblázat:  

 Pigment1 Pigment2 Pigment3 

1. faj 744 62 186 

2. faj 76 171 57 

 
27. Melyik betűvel jelölt biokémiai útvonallal magyarázható az 1. fajnál szereplő hasadási 

arány? Válassza ki a helyes válasz betűjelét!  

28. Melyik betűvel jelölt biokémiai útvonallal magyarázható az 2. fajnál szereplő hasadási 
arány? Válassza ki a helyes válasz betűjelét! 

29. A harmadik fajnál a pigment1 és pigment3 színe nem különböztethető meg egymástól. 
Melyik betűvel jelölt biokémiai útvonallal magyarázható az a fenotípus hasadás, ahol a 
pigment2 színnel rendelkező rovarok száma meghaladja az ettől eltérő színnel rendelkező 
utódok számát? Válassza ki a helyes válasz betűjelét! 

 
Egy 4. fajnál a pigmentmix fenotípus jelenik meg, ami két pigment molekula kölcsönhatásának 
eredményeként alakult ki.  
 
30. Válassza ki az A-E pigmentszintézis utak közül azt a típust, amely a 4. fajra jellemző, és 

ez alapján adja meg a 4. faj F2 generációjában a leegyszerűsített fenotípus hasadási arányt! 
(Itt is homozigóta szülői nemzedékből indulunk ki!)  
Írja a válaszlap megfelelő helyére a számolás eredményét az alábbi sorrendben! 

 
pigmentmix:  ;pigment1:  ;pigment2:  ; pigment3:  
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CT-FELVÉTELEK (4 PONT) 

 
A CT-felvételek készítése során a készülék a vizsgálat során síkról síkra világítja át a testet 
röntgensugárzással.  
 
31. A test melyik síkjáról készülhetett az alábbi CT-felvétel?  

Válassza ki a helyes válasz betűjelét!  

 

 

 

 
32. Az itt látható felvételek a gerincoszlop ugyanazon szakaszáról készültek. Állítsa sorrendbe 

a felvételeket! A sorozat első tagja a hasi oldalhoz legközelebbi legyen!   
Válassza ki a helyes válasz betűjelét! 

 

     

a. b. c. d. e. 

 
A. d → e → a → b → c 
B. c → b → e → d → a 
C. c → b → d → e → a 
D. a → e → d → b → c 
E. a → b → d → e → c  
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33. Melyik csigolya sérülése látható a CT-felvételen? Válassza ki a helyes válasz betűjelét! 

A.  a második nyaki csigolyáé 
B. egy háti csigolyáé 
C. egy ágyéki csigolyáé 
D. egy keresztcsonti csigolyáé 
E. egy farokcsonti csigolyáé 
 

34. Milyen típusú sérülés látható a CT-felvételen? 
Válassza ki a helyes válasz betűjelét! 

A. tövisnyúlvány sérülés 
B. harántnyúlvány sérülés 
C. gerincsérv 
D. csigolyatest sérülés 
E. csigolya ízületi nyúlványainak sérülése  

 

EGY GÉN VIZSGÁLATA RFLP MÓDSZERREL (7 PONT) 
 
Az itt látható ábra egy emberi sejtmagi 
gént mutat egy nem méretarányos ábrán, 
vagyis a gén első szakasza jóval 
hosszabb, mint az ábrán látható. 
(Ezt jelzi az ábrán látható // jel.)  
A gén balról-jobbra 5’-3’ irányban 
olvasható, az intronok (a gén nem 
átíródó szakaszai) fehér, az exonok (az 
átíródó szakaszok) fekete jelzéssel, 
számozással vannak ellátva.  
Az NlaIII, FokI, ScaI stb. jelzések a 
vizsgálatok során használt restrikciós 
endonukleázok (DNS hasító enzimek) 
hasítási helyeit jelzik. 
 
 
 

 
A gén különböző alléljai az RFLP (Restriction Fragment Length Polymorphism) módszerrel 
tanulmányozhatók. Ennek lényege, hogy az adott allél bázissorrendjét ismerve, olyan 
restrikciós endonukleázokat keresnek a kutatók (jelen esetben: NlaIII, FokI, ScaI, BspHI, 

PstI, BcII jelű enzimek), melyekkel az adott nukleotidszakasz kisebb polinukleotidokra 
darabolható. Ezeket a DNS darabokat gélelektroforézissel szét lehet választani, így az adott 
populációra, az adott allélra jellemző „vonalkódot” kapunk. Egy evolúciós eseményt az jelez, 
ha ezek a „vonalkódok” megváltoznak, azaz a mutációk következtében újabb hasítási helyek 
keletkeznek, illetve a már meglevők megszűnnek. (Ezek kialakulása nemcsak mutációval, 
hanem rekombinációval is magyarázható, de ettől most tekintsünk el.) Két populáció közötti 
rokonság fokát a hasítási helyek átalakulásával magyarázhatjuk. 
  

A gén az endonukleázok hasítási helyeivel 

 

A kép forrása: Haplotype Diversity and Linkage Disequilibrium 
at Human G6PD: Recent Origin of Alleles That Confer Malarial 
Resistance Science 293, 455 (2001); 
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35. Melyik minta génje tartalmazta a legkevesebb hasítási helyet?   

Válassza ki a helyes válasz betűjelét! 

A. 1. minta    B. 2. minta   C. 3. minta  D. 5. minta    E. 7. minta 

36. Hány hasítási helyet tartalmaz a 2. minta? Válaszát írja a válaszlap megfelelő helyére!  

A populációdinamikai vizsgálat során a 7. mintát tekintsük kiindulási populációnak, ebből a 
populációból jött létre az összes többi vizsgált populáció (minta). Tételezzük fel, hogy 
evolúciós lépésenként mindig egy mutáció következett be, illetve ne vegyük figyelembe, hogy 
a populációk visszaalakulhatnak egymásba (nincs reverz vagy back mutáció). 

 
37. Hány lépéssel juthatunk el a 7. mintától a 2. mintáig? Válassza ki a helyes válasz betűjelét! 

A. 1  B. 2   C. 3   D. 4   E. 5 

38. A 3. minta az evolúciós folyamat utolsó tagja. Melyik minta van egy lépéssel előtte? 
Válassza ki a helyes válasz betűjelét! 

A. 1. minta    B. 2. minta  C. 4. minta        D. 7. minta E. egyik sem 

39. A minták melyik sorrendje ír le helyes evolúciós sorrendet?  
Válassza ki helyes válaszok (2) betűjeleit!  

A. 7 → 4 → 5   B. 7 → 4 → 1     C. 7 → 1 → 4 
D. 4 → 5 → 6    E. 6 → 1 → 4 

40. Az eredeti 7. minta melyik DNS darabja található meg az eredeti gén közepén? Adja meg 
a hosszát tized kilobázis (kb) pontossággal! Válaszát a válaszlap megfelelő helyére írja!  

  

Az ábra szélein látható sztenderd („létra”) segít az egyes fragmentumok azonosításában. 
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FOLYADÉKÁRAMLÁS A NÖVÉNYEKBEN (7 PONT) 

 
A H-val jelzett sejtalkotó evolúciós léptékben valamikor önálló, fotoszintetizáló élőlény volt.  
 
41. A valóságban mi az E molekula? Válassza ki a helyes 

válasz betűjelét! 

A. víz 
B. szén-dioxid 
C. ribulóz-1,5-difoszfát (pentóz-difoszfát) 
D. szacharóz 
E. keményítő 

 
42. Válassza ki a helytelen párosítás betűjelét! 

A. ha zárvatermő, akkor az A betű jelölheti a levél egy 
sejtjét 

B. ha nyitvatermő, akkor a B betű jelölheti a kísérősejtet 
C. ha zárvatermő, akkor az F betű jelölheti a levél egy 

sejtjét 
D. a G betű mutathatja az aktív transzportfolyamatokat 
E. a C betű a vízszállító csöveket jelölheti 

 
A következő feladatok megoldásához először tisztáznunk kell néhány fogalmat. 

1. A víz kémiai potenciálja: μw. Meghatározása: 1 mólnyi mennyiségre jutó szabad-
energia, vagyis egy rendszer energiakészletének munkavégzésre fordítható része. 
Egysége: [J/mol] 

2. Vízpotenciál   

 
 

Egy vizes oldat és a tiszta víz kémiai potenciáljának különbsége, parciális moláris térfogatra 
(18x10-6 m3/mol) vonatkoztatva. Egysége: [J/m3] vagy [Pa, vagy MPa].  
A vízpotenciál akkor a legnagyobb, ha csak vízmolekulák vannak a rendszerben. A tiszta víz 
kémiai potenciálja (μw

0)= 0 (1 bar nyomáson, 25 °C-on, megegyezés szerint). 
A sejt vízpotenciálját meghatározó tényezők:  

 
Az egyenlőség jel után álló első tag az ozmotikus potenciál, a második tag a nyomáspotenciál, 
a harmadik tag a gravitációs potenciál. 
Híg oldatok esetén: , ahol R = 8,32 J mol-1 K-1, T abszolút hőmérséklet [K], cs 
molaritás [mol L-1].  
Az oldott anyagok csökkentik a szabad vízmolekulák számát. 
 

3. Nyomáspotenciál: A növényi sejtfal viszonylag nagy belső hidrosztatikus nyomás 
kialakulását teszi lehetővé. A sejtplazmának a sejtfalra gyakorolt nyomása a 
turgornyomás. A nyomáspotenciál a turgornyomással megegyező nagyságú. 
 

4. Gravitációs potenciál: Ψg= ρwgh 
h -  a víz magassága a referencia állapotú víz felett 
ρw- a folyadék sűrűsége (20 0C-on a víznél 998,2 kg/m3) 
g -  a gravitációs gyorsulás (9,81 m/s2) 

 
Sejtszinten Ψg elhanyagolható, csak magas fák esetén van létjogosultsága.  

w

ww
w V

0µµ −
=Ψ
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Tekintse meg a következő táblázatot! Az értékek MPa-ban értendők! 
 

 E F G 

A -0,6 -0,5 -0,1 
B -0,8 -0,7 -0,1 
C -0,4 0,3 -0,7 
D -1,1 0,6 -1,7 

 

43. Melyik betű mutatja a vízpotenciál értékeket?   
A megfelelő betűjelet írja a válaszlap megfelelő helyére!   

44. Melyik betű mutatja a turgornyomás értékeket?   
A megfelelő betűjelet írja a válaszlap megfelelő helyére!   

45. Mely értékek jellemzők az ábra C1 részén?  
A megfelelő betűjelet írja a válaszlap megfelelő helyére!   

46. Mely értékek jellemzők az ábra D4 részén?   
A megfelelő betűjelet írja a válaszlap megfelelő helyére! 

47. Egy fatörzsben a talajszinten és 15 méter magasságban mért gravitációs potenciál hány 
MPa különbséget jelent a vízpotenciál értékekben?   
Válaszát írja a válaszlap megfelelő helyére!  

 
 

TRANSZPORTFOLYAMATOK (5 PONT) 
 
A vese gyűjtőcsatornáiban található köztes sejtek felelősek a szervezet pH-egyensúlyának 
biztosításáért. A vér pH-ja homeosztatikus állapotban 7,35 és 7,45 között változhat, mely pH 
tartomány felett alkalózisról, alatta acidózisról beszélünk. 
Mind az alkalózis, mind az acidózisra adott válasz a víz autoprotolízisének befolyásolásával 
történik. A keletkező hidrogén-ionokat egy pumpa ATP bomlása mellett kijuttatja a sejtből, 
vagy a szűrletbe vagy a szövet közötti térbe. A hidroxidionokat a köztes sejtekben lévő szénsav-
anhidráz szén-dioxiddal reagáltatja, így hidrogénkarbonát-ion keletkezik. A HCO3

--iont 
kloridionra cseréli ki egy membránfehérje, a felvett kloridionok egy kloridion csatornán 
hagyják el a sejtet, ezzel biztosítva az iontranszport folyamatos működését. Az acidózisra vagy 
alkalózisra adott válasz során a köztes sejt plazmájában ugyanazok a folyamatok mennek 
végbe, a két folyamat között az a különbség, hogy melyik folyadéktérbe irányul a H+ és a HCO3

- 
ionok transzportja. 
 

 
A gyűjtőcsatorna falában végbemenő folyamatok vagy acidóziskor vagy alkalóziskor. 
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48. Melyik megállapítás következik az ábra alapján? Válassza ki a helyes válasz betűjelét! 

A. Az ábrán látható folyamatok hatására a sejt pH-ja folyamatosan nő. 
B. Az ábrán megvalósuló folyamat akkor indul el, ha a vér pH-ja 7,35-nél nagyobb lesz. 
C. A folyamat során nem változik meg a sejthártya két oldalának potenciálkülönbsége.  
D. A folyamatok során a hidrogén-karbonát és hidrogénion mozgása megegyező irányban 

folyik. 
E. A folyamat során a sejten kívüli térben szénsav keletkezik. 

 
Az acidózis és az alkalózis okai két csoportba sorolhatók: légzési eredetű, illetve anyagcsere 
típusú savasodásról és lúgosodásról beszélhetünk. A légzési eredetű sav-bázis egyensúly 
eltolódások a vér szén-dioxid koncentrációjához köthetők, míg az anyagcserezavarokra 
visszavezethető pH-eltolódásokban a vérbe kerülő egyéb savak, bázisok kapnak szerepet. 
 
 
49. Mely élettani folyamat során alakulhat ki légzési vagy anyagcsere eredetű alkalózis? 

Válassza ki a helyes válasz betűjelét! 

A. Hiperventilláció, azaz mély, szapora lélegzetvételek miatt. 
B. Hosszan tartó nehéz fizikai munka miatt. 
C. Cukorbetegség következtében. 
D. Hosszan tartó éhezés miatt kialakuló zsíremésztés következtében. 
E. Alkalózis kialakulásában szerepet kaphat a mellhártya két lemeze közé kerülő levegő 

(légmell, pneumothorax) miatt kialakuló légzési elégtelenség.  
 
 
 
A passzív transzportok közé tartozik a facilitált 
(könnyített) diffúzió. Ennek során a transzportált anyagot 
egy sejtmembrán fehérje (transzporter) köti meg, és juttatja 
át a sejthártya másik oldalára, így felgyorsítva a diffúziót. 
A transzportban résztvevő membránfehérjék működését 
jellemzi a Kt érték, ami annak a transzportmolekula 
koncentrációnak felel meg, ahol a szállítás sebessége a 
maximális szállítási sebesség felével egyenlő.  

 
 
 
 
 

50. Melyik megállapítás igaz a facilitált diffúzióra? Válassza ki a helyes válasz betűjelét! 

A. Az alacsony Kt értékkel rendelkező transzporterek a szállított anyag kis koncentrációja 
esetén is képesek nagy sebességű (hatékony) szállításra. 

B. A facilitált diffúzióval szállított anyagok koncentrációgradienssel ellentétes irányban 
mozognak. 

C. A facilitált diffúzióra jellemző, hogy a szállítás sebessége egyenesen arányos a 
szállított anyag koncentrációjával. 

D. Az alacsony Kt értékkel rendelkező transzporterek a szállított anyag széles 
koncentráció-tartományában képesek változtatni a transzport sebességén. 

E. Facilitált diffúzióval el lehet érni az anyag sejten belüli raktározását, akkumulálását. 
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A GLUT membránfehérjék a glükóz facilitált diffúziójában kapnak szerepet. A következő ábra 
a nefron elvezető csatornájában a glükóz visszaszívását végző két GLUT molekula 
(GLUT1 és 2) Kt értékeit tartalmazza még két GLUT transzporter molekula mellett. 

 
Forrás: https://openi.nlm.nih.gov/detailedresult.php?img=PMC3776928_gr1&req=4 

 
 
 

51. A képen látható nefron egyes szakaszait számokkal jelöltük. 
Melyik szám jelöli azt a nefron-szakaszt, ahol GLUT1 molekulák 
találhatók?   
A válaszlap megfelelő helyére írja be a nefron-szakasz számát!  

 
A vese maximálisan napi fél kilogramm glükóztól tudja megtisztítani 
a szűrletet.  

 
52. Ismert a szűrlet napi mennyisége (180 dm3), valamint az alakos 

elemek aránya, vagyis a hematokrit (45%). Mekkora az a napi 
átlagos vércukor-koncentráció, amely fölött már megjelenik a 
vizeletben a glükóz egy cukorbeteg emberben? 
(Mglükóz=180g/mol)  
A számolás során a szűrlet és a vérplazma koncentrációját vegye 
azonosnak!   
A végeredményt mmol/dm3-ben adja meg egy tizedesjegyre 
kerekítve!   
Írja a válaszlap megfelelő helyére a számolás eredményét!  
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HIPHOP PCR (12 PONT) 

 
Egy gén transzkripciója eredményeként sejtjeinkben pre-RNS képződik. A pre-RNS egyaránt 
tartalmazza a DNS-ről átírt intronokat és az exonokat is. Az intronok kivágódnak a pre-RNS-
ből, mielőtt azok eljutnának a riboszómákhoz. A folyamat, ami során az intronok kivágódnak 
a pre-RNS-ből, a splicing (fonetikusan: szplájszing). 
 
53. A felsoroltak közül az eukarióta sejt mely részében játszódhat le splicing? 

Válassza ki a helyes válasz betűjelét!  

A. sejtmag és sejtmagvacska 
B. sejtmag és sejtplazma 
C. sejtmag és durva felszínű endoplazmatikus retikulum 
D. sejtmag és sima felszínű endoplazmatikus retikulum 
E. sejtmag és lizoszóma 

 
A splicing speciális formája, amikor egy mRNS molekulából exonok is kivágódhatnak a 
folyamat során, ezt alternatív splicing-nak nevezzük. A folyamat eredményeként egyazon 
génről több különböző mRNS molekula képződhet, amikről kismértékben eltérő 
fehérjemolekulák fordítódnak le. Ezeket az azonos génről kódolt, de szekvenciájukban kicsit 
eltérő fehérjéket splice variánsoknak nevezzük. 
A következő sematikus ábrán egy, az exonok alternatív splicing-ja előtt álló mRNS molekula 
látható. 

 
 
54. Hány különböző kimenetele lehet az alternatív splicing-nak, ha feltételezzük, hogy az 

alternatív splicing csak a 14-es és 15-ös exon esetén történhet meg? 
Válaszát írja a válaszlap megfelelő helyére!  

 
 
 
 

Az alternatív splicing eredményeként keletkezett különböző mRNS molekulák vizsgálatához a 
polimeráz láncreakció (PCR) az egyik legelterjedtebb molekuláris biológiai módszer. A 
folyamat segítségével egy minket érdeklő DNS darab mesterséges felsokszorozása történik 
meg. A folyamathoz elsőként az mRNS-t vissza kell írni DNS-re. 
 
55. Az alábbiak közül melyik szerveződés tartalmaz RNS-t DNS-re visszaíró enzimet? 

Válassza ki a helyes válasz betűjelét! 

A. a tüdőgyulladást okozó baktérium 
B. az AIDS-et okozó vírus 
C. a maláriát okozó egysejtű 
D. a Creutzfeld-Jakob betegséget (CJB) okozó prion 
E. a Lyme-kórt okozó baktérium 

 
A minta mRNS-éből képzett DNS lenyomatot cDNS-nek (komplementer DNS) nevezik. A 
cDNS-sel már megfelelően megtervezett primerek alkalmazásával elvégezhető a polimeráz 
láncreakció. A PCR reakció végrehajtásához egy thermal cycler nevű berendezésre van 
szükség, amibe a reakciókhoz szükséges anyagok kis műanyag csövekbe (PCR cső) vannak 
összemérve (cDNS, primer párok, DNS polimeráz enzim, négyféle nukleotid trifoszfát (dATP, 
dGTP, dTTP, dCTP), puffer).   
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Újabban a reakcióhoz egy olyan fluoreszcens festéket is hozzáadnak, ami a DNS kettős szálak 
közé tud beépülni, ezért a fluoreszcens jel erőssége arányos a kettős szálú DNS mennyiségével. 
A PCR berendezésbe pedig beépítenek egy fluoreszcsens detektort. A polimeráz láncreakció 
főbb lépései a következők: 

1) denaturáció: a kettős spirálon belüli hidrogén-hidak megszüntetése (94°C, 15 
másodperc) 

2) kapcsolódás: reakcióelegy lehűtése, hogy a DNS primerek (sárga és zöld téglalap) 
kapcsolódhassanak a komplementer DNS-szakaszokhoz, majd a polimeráz enzim 
kötődése a kettősszálú részekhez (halványlila kör). (62°C, 20 másodperc) 

3) lánchosszabbítás: a reakcióelegy melegítése az enzim optimális működési 
hőmérsékletére, a DNS-polimerizáció lejátszódása. (72°C, 60 másodperc) 

Innentől az 1-3. lépések ismétlődnek 30-50 alkalommal. Egy ciklus 95 másodperces, így a 
berendezésnek másodpercek alatt kell felmelegednie és lehűlnie. A folyamat eredményeként 
egy meghatározott méretű DNS-darabka felsokszorozódása történik meg. A folyamat és a 
végtermékek vázlatos rajza a színes mellékletben a HipHop PCR 1. és 2. ábrán látható.  
 
A folyamathoz specifikus primer szekvenciákat (zöld és sárga DNS darabok) kell a reakcióhoz 
tervezni, hogy az enzim csak a számukra érdekes DNS-darab felsokszorozását végezze el. 
A primereknek több feltételnek kell megfelelniük: 

• hosszuk 18-30 bázis között kell legyen; 
• kapcsolódási hőmérsékletük 62(±2)°C kell legyen. A kapcsolódási hőmérséklet 

kiszámítását a következő egyenlettel végezhetjük el: 
 T������	ó�á� = 4*�G + C� + 2*�A + T� 

 

A kísérletek során egy reakciótérben a hip és hop splice variáns cDNS-ének egy-egy szakaszát 
kívánták sokszorosítani a kutatók. Fontos szempont volt, hogy  
(I) a primerek kapcsolódási hőmérséklete a megfelelő tartományban legyen (62(±2)°C), és  
(II) a két variáns esetében lényegesen különböző méretű termékeket kapjanak a további 
vizsgálatok miatt 
(III) gazdaságosság szempontjából csak az egyik irányú primer eltérő a két splice variánsra, az 
ellentétes irányú primer mindkét variánshoz tud kötődni.  
A primer tervezéséhez szükséges hip és hop splice variáns cDNS szekvenciákat a színes 
mellékletben HipHop PCR 3. ábrán találja! 
 

Mely primerek kombinációjával tudtak a fenti kitételeknek megfelelő PCR reakciót 
végrehajtani a kutatók? A két táblázatba beírt primerek közül kell választania! 
 

56. Az első táblázatban primer-párokat adtunk meg, amelyek közül az egyik csak a hip, a másik 
csak a hop splice variánssal cDNS-ével lehet komplementer. Mely primer párok felelnek 
meg a fenti feltételeknek? Válassza ki a helyes válaszok (2) betűjeleit! Használja a színes 

mellékletben megadott bázissorrendeket! 
 

 hip primer hop primer 

A. 5'TCACCCCCTTTCCTACGGC3' 5'ACCATTACTCTACGGCTGGC3' 

B. 5'GTCCAGCATCTACTTAACAAATT3' 5'CCAGCATCTACTTCAGCTGC3' 

C. 5'TCACCCCCTTTCCTACGGC3' 5'CCAGCATCTACTTCAGCTGC3' 

D. 5'GTCCAGCATCTACTTAACAAATT3' 5'ACCATTACTCTACGGCTGGC3' 

E. 5'TCACCCCCTTTCCTACGGCTG3' 5'CCAGCATCTACTTCAGCTGCGT3' 
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57. A második táblázatban egy ún. közös primert kell kiválasztania, ami egyaránt párja lehet 
az előző feladatban kiválasztott hip és hop primernek is. Válassza ki a helyes válasz 
betűjelét! Használja a színes mellékletben megadott bázissorrendeket! 

 

 közös primer 

A. 5'GCCCAAGCTCAAACACAAGTCTTTC3' 

B. 5'AGTGGGGGAAAGGATGCCGTTT3' 

C. 5'CAAGCTCAAACACAAGTCTTTC3' 

D. 5'GGTCGTAGATGAAGTCGAAAA3' 

 
58. Mikor detektálható a PCR-reakció során a ciklusonként növekvő DNS mennyiséggel 

arányos fluoreszcens jel (a detektor segítségével)? Válassza ki a helyes válasz betűjelét! 

A. a denaturáció végén 
B. a lánchosszabbodás kezdetén 
C. a kapcsolódás alatt 
D. a ciklus során végig 
E. a lánchosszabbodás végén 

 

A kutatók egynapos (P0) patkány retináját távolították el, és a szövetből izolálták az RNS-t. Az 
RNS-t átírták reverz transzkripció segítségével cDNS-re és ezzel a mintával végeztek PCR 
reakciót, ami során ciklusonként detektálták a fluorszecens jelet hip primerek és hop primerek 
használata mellett. Belső kontroll génként pedig az RPL13-at használták. Ennek a génnek az 
expressziója a patkány fejlődése során változatlan mértékű, és a gén cDNS-ének 
felsokszorozásához szükséges primerekkel már rendelkeztek a kutatók. A PCR készülék 
szoftvere segítségével kapott grafikonokat az A. és a B. ábrán láthatja. 
 

Melyik grafikonról és a görbék mely szakaszáról olvashatóak le azok a fluoreszcens jelhez 
tartozó ciklusértékek megfelelően, amikből következtethetünk a két splice-variáns mRNS 
mennyiségének pontos viszonyára?  
A 60. és a 61. feladatban válassza ki a megfelelő szakasz betűjelét és írja be a válaszlap 
megfelelő helyére! Ha egy adott görbén egyik szakaszt sem tartja megfelelőnek, akkor írjon H 
betűt! Használja a következő A és B ábrát! 

 

A. ábra P0 minta fluoreszcens jelének változása a ciklusszám függvényében a hip, a hop és RPL13 primerek 
alkalmazása esetén 
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B . ábra P0 minta fluoreszcens jelének változása a ciklusszám függvényében a hip, a hop és RPL13 primerek 

alkalmazása esetén. 

 

59. Az „A” grafikon görbéinek …………… betűvel jelzett szakasza.  
A helyes választ írja a válaszlap megfelelő helyére! 

 

60. A „B” grafikon görbéinek …………….. betűvel jelzett szakasza.  
A helyes választ írja a válaszlap megfelelő helyére! 

 

61. Milyen a két splice variáns mRNS aránya a vizsgált állat retinájában?  
Válassza ki a helyes válasz betűjelét! Használja az A. és B. ábrát! 

A. a hip splice variáns mennyisége ötször akkora, mint a hop splice variánsé 
B. a hip splice variáns mennyisége harminckétszer akkora, mint a hop splice variánsé 
C. a hop splice variáns mennyisége ötször akkora, mint a hip splice variánsé 
D. a hop splice variáns mennyisége harminckétszer akkora, mint a hip splice variánsé 
E. a hip splice variáns mennyisége valamivel több, mint a hop splice variáns 

 

A továbbiakban a kutatók arra kerestek választ, hogyan változik a hip splice variáns mRNS 
mennyisége a patkány fejlődése során P0 és P20 időpontok között. Ezért a kutatók 5 és 20 
napos patkányok retináit is eltávolították, RNS tartalmukat reverz transzkripció segítségével 
átírták cDNS-re, majd a hip és RPL13 primerek alkalmazásával végeztek PCR vizsgálatot P0, 
P5 és P20 mintákat használva. A készülék szoftvere segítségével kapott grafikonokat a 
következő C. és D. ábrákon láthatja. 

 
C. ábra P0, P5 és P20 minta fluoreszcens jelének változása a ciklusszám függvényében a hip és RPL13 

primerek alkalmazása esetén. 
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D. ábra P0, P5 és P20 minta fluoreszcens jelének változása a ciklusszám függvényében a hip és RPL13 

primerek alkalmazása esetén. 

 
 

62. Mi az oka annak, hogy a belső kontrollal végzett PCR reakciók görbéi eltérnek az egyes 
minták esetén? Válassza ki a helyes válasz betűjelét! 

A. az RPL13 gén átíródásának mértéke eltérő az egyes életkorokban  
B. az egyes mRNS-mintáknál eltérő volt a reverz transzkripció hatékonysága  
C. az egyes csövekbe eltérő mennyiségű cDNS mértek be  
D. az egyes PCR reakciók során eltérő az RNS polimeráz aktivitása  
E. az mRNS kivonását eltérő mennyiségű retinaszövetből végeztük  

 

Két különböző minta összehasonlításához szükséges a normalizációs kontrollal való korrigálás. 
A korrigáláshoz az úgynevezett delta-delta Ct módszer használható, aminek számolását a 
következő egyenlet szerint lehet elvégezni.  
�CTKE,VG-CTKE,KG� � �CTVE,VG-CTVE,KG�=ΔΔCT  
ahol 
CTKE,VG=a viszonyítási egyed vizsgált gén esetében mért ciklusküszöb 
CTKE,VG=a viszonyítási egyed vizsgált gén esetében mért ciklusküszöb 
CTKE,KG=viszonyítási egyed kontroll gén esetében mért ciklusküszöb 
CTVE,VG=a vizsgált egyed vizsgált gén esetében mért ciklusküszöb 
CTVE,KG=vizsgált egyed kontroll gén esetében mért ciklusküszöb 
 
63. Viszonyítási egyedként az 1 napos állatot használva, hogyan változik a hip splice variáns 

mRNS mennyisége a patkány retinájában 1 napos kortól 20 napos korig?  
A 1. naphoz képest …   Válassza ki a helyes válasz betűjelét! 

A. az 5. napra kb. 50-szeresére, a 20. napra kb. 100-szorosára nő a hip mRNS mennyisége 
B. az 5. napra kb. 100-szorosára, a 20. napra kb. 350-szeresére nő a hip mRNS 

mennyisége 
C. az 5. napra kb. 5,5-szeresére, a 20. napra kb. 6,5-szeresére nő a hip mRNS mennyisége 
D. az 5. napra 50-ed részére, a 20. napra 100-ad részére csökken a hip mRNS mennyisége 
E. az 5. napra 100-ad részére, a 20. napra 350-ed részére csökken a hip mRNS 

mennyisége 
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TEJ MIKROFLÓRÁJA ÉS TARTÓSÍTÁSA (6 PONT) 

 
A tejben különböző hasznos, közömbös és káros mikrobák is előfordulhatnak.  
 

64. Honnan kerülhet a tejbe mikroba? Válassza ki a helyes válasz betűjelét! 

A. a mirigysejtekből és a pasztörizáló készülékből 
B. fejéskor a tőgy felületéről és a környezetből a tárolás, a szállítás során 
C. a tejet fogyasztó borjú szájából és a tőgy felületéről 
D. fejéskor a tőgy felületéről és a pasztörizáló készülékből  
E. a tejet fogyasztó borjú szájából és a tőgy mirigysejtjeiből 

 

65. Mely mikrobák megjelenése jellemző a tejben? Válassza ki a helyes válasz betűjelét!  

a) baktériumok 
b) vírusok 
c) prionok 
d) gombák 
e) moszatsejtek 
f) parazita eukarióta egysejtűek 
 

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

66. Tartósítás céljából a tejet pasztőrözik. Mely állítások érvényesek a pasztőrözésre? 
Válassza ki a helyes válasz betűjelét!  

a) a folyamat a tejből kiirtja az összes mikroorganizmust 
b) olyan élelmiszertechnikai módszer, amely elsősorban a folyadék 60–90 °C-ra 

történő hirtelen, rövid idejű felmelegítésével, és azt követően gyors lehűtéssel 
védekezik a mikroorganizmusok ellen 

c) a tej esetén fontos a forráspont alatti legmagasabb hőmérséklet 
d) a pasztörizálásra többnyire a folyadék forráspontja feletti hőmérsékleteket 

használnak 
e) az eljárás Louis Pasteur francia vegyész és Edward Jenner angol sebész nevéhez 

fűződik 
f) a pasztőrözés során az anyagot általában csak rövid időre teszik ki a hőváltozásnak 

 

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

67. A rajz egy lemezes gyorshűtő 
kapcsolási rajzát mutatja be. Melyik 
állítás felel meg a hűtővíz és a tej 
lemezes hűtőben történő, a hűtés 
hatékonysága szempontjából 
legelőnyösebb áramlási irányának? 
Válassza ki a helyes válasz betűjelét!  

A. mindkettő fentről lefelé párhuzamosan áramlik 
B. mindkettő lentről felfelé párhuzamosan, spirális csőrendszerben áramlik 
C. a tej fentről lefelé, a víz lentről felfelé áramlik, a lehető legnagyobb felületen 

érintkezve 
D. a víz fentről lefelé, a tej lentről felfelé áramlik, a lehető legnagyobb felületen 

érintkezve 
E. a tej fentről lefelé, a víz lentről felfelé, majd visszafelé áramolnak 
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68. Milyen hőmérsékletű lehetett a lemezes hűtőbe beérkező (X) és a hűtőt elhagyó (Y) tej, ha 

a rendszerbe befolyó víz hőmérséklete e folyamatban 3 °C, a kifolyóé 70 °C?   
Válassza ki a helyes válasz betűjelét!  
A. a befolyó (X) 100 °C míg a kifolyó (Y) 33 °C 
B. a befolyó (X) 33 °C, míg a kifolyó (Y) 100 °C  
C. a befolyó (X) 90 °C, míg a kifolyó (Y) 23 °C  
D. a befolyó (X) 120 °C míg a kifolyó (Y) 53 °C 
E. a rendelkezésre álló adatokból nem lehet meghatározni X és Y  hőmérsékletet, mert 

szükség van még adatokra (pl. a tej hőkapacitására) 
 
 

69. Rendszeresen előfordulhat, hogy a pasztőrözött tej a lezárt dobozban is megsavanyodik, 
keserűvé válik, ha nem használják fel időben.  
Mire utal a jelenség? Válassza ki a helyes válasz betűjelét!  

A. a lezárt dobozba is bejuthatnak nagyon kisméretű mikroorganizmusok 
B. a pasztőrözés során hibát követtek el a termék elkészítésekor 
C. maradhatnak a tejben bakteriospórák 
D. a tárolóedény falából beoldódó anyagok indítják el a savanyodáshoz vezető 

folyamatokat 
E. a tejben lévő prionok ellenállnak a hőkezelésnek 

 
TARVÁGÁS ÉS SZUKCESSZIÓ (6 PONT) 

 
A múlt században több helyen is tarvágásos fakitermelés hatásait és a regeneráció folyamatát 
vizsgálták (pl. a Bükk-hegységben, kb. 500-550m tengerszintfeletti magasságban, mészkő 
alapkőzeten kialakult rendzina talajú mintaterületen, illetve az Alföldön a Körösök vidékén). 
Komplex ökológiai felmérést (növénytani, talajtani, klimatológiai) végeztek még a fakitermelés 
előtt, majd a fakitermelést követő években is. 
 
A tarvágást követően a mintaterületen szukcessziós folyamatok indultak el. A szukcessziós 
folyamatokat többféle szempontból is lehet osztályozni. 
A szukcesszió kiindulását tekintve beszélhetünk primer szukcesszióról, amikor a folyamat olyan 
területen megy végbe, ahol még nem volt növényzet, hiányzik a talaj, illetve szekunder 
szukcesszióról, amikor egy területen valamilyen zavaró hatásra vagy természeti katasztrófa 
következtében kipusztul a növényzet, majd a megújulás a talajban meglévő „emléknyomok”, 
azaz magvak, spórák, vegetatív szaporító elemek segítségével indul meg. 
A szukcesszió hajtóereje szempontjából lehet szó allogén és autogén szukcesszióról. Az allogén 
szukcessziót alapvetően külső tényezők idézik elő, a fajkészlet valamilyen limitáló tényező 
miatt válogatódik ki és alakul át (pl. egy vízi életközösségbe kívülről nagy mennyiségű 
szervetlen tápanyag kerül, vagy egy szárazföldi életközösségben tápanyag mosódik ki a 
talajból). Az autogén szukcesszió során viszont csak belső tényezők szabályozzák a folyamatot, 
vagyis a populációk közötti kölcsönhatások (pl. szimbiózis, kompetíció, niche-felosztás). 
A szukcesszió időléptéke szerint lehet szekuláris és biotikus szukcesszió. A szekuláris 
szukcesszió geológiai léptékű, akár több ezer év időintervallumban történik, a biotikus 
szukcesszió viszont néhány év – párszáz év időskálán mérhető, kisebb időléptékű folyamat. A 
szekuláris szukcesszió nem tud megismétlődni, a biotikus szukcesszió megismétlődhet. 
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70. A kisbetűkkel jelölt szukcesszió-típusok közül melyik jellemző a tarvágást követően 

lejátszódó regenerációs folyamatokra? Válassza ki a helyes válaszok kombinációjának 
betűjelét! 

 
a) primer szukcesszió 
b) szekunder szukcesszió 
c) biotikus szukcesszió 
d) szekuláris szukcesszió 
e) autogén szukcesszió 
f) allogén szukcesszió 

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

 
Az alábbi táblázatok és grafikonok a tarvágást megelőző időszak és a tarvágást követő évek 
vizsgálatainak az eredményeit mutatják be a bükki mintaterületen. A tarvágást 1981 
januárjában, az ökológiai vizsgálatokat minden év augusztusában végezték. (Forrás: Botanikai 
Közlemények 1985, 1989.) 
 

év fajszám/10m2 egyedszám/m2 
összes biomassza 

(g/10m2) 
diverzitás 

(Shannon-féle) 
1980 16 878 183,94 0,6421 
1981 31 1297 1090,8 0,8792 
1982 40 2113 3370,66 0,9769 
1983 50 3641 3503,40 1,0338 

1. táblázat. A mintavételi terület lágyszárú szintjére vonatkoztatott fajszám, egyedszám, biomassza és faj-egyed 
diverzitás értékek. 

 

év 
átlagos talajmélység (talajfelszín és az 

alapkőzet közötti távolság cm-ben) 
pH 

1980 14,06 6,7 
1981 11,53 6,7 
1982 8,81 6,8 
1983 8,77 6,4 
1984 8,42 6,3 
1985 8,64 6,5 
1986 9,84 - 
2. táblázat. Az átlagos talajmélység és a talaj kémhatásának alakulása a 

talajban a tarvágást megelőző és követő években. 
 

  
1. ábra. A talaj humusz- és szerves nitrogéntartalmának alakulása a tarvágást megelőző és azt követő években. 
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A 2. ábra a talaj hőmérsékleti viszonyait ábrázolja erdős és tarra vágott élőhelyen a Körös-menti 
vizsgálati területen. (Forrás: Erdészeti Kutatások 1954.) 

 

  
2. ábra. A talaj hőmérséklet-változása a felszínen és 10 cm mélységben egy augusztusi napon. 

 
71. A táblázatok és a grafikonok adatai alapján mely következtetések állapíthatók meg a 

tarvágás következtében megfigyelhető változásokról? A kisbetűkkel jelölt lehetséges 
következtetésekről döntse el, hogy melyek igazak!  
Válassza ki a helyes válaszok kombinációjának betűjelét! 

 
a) a lágyszárú vegetáció sokfélesége nőtt 
b) pár évvel a tarvágást követően a növényzet biomasszája elérte a terület 

eltartóképességét 
c) az évek során mindig újabb lágyszárú fajok jelentek meg a tarvágott 

területen, ugyanakkor fajok nem tűntek el 
d) a diverzitás a vizsgálatot követő években (1983 után) is folyamatosan 

növekedni fog 
e) a folyamatos talajveszteség az évekre szabaddá vált felszínről történő erózió 

miatt történhetett 
f) 1984-re eltűnt a talajfelszín kb. 40%-a 
g) a talaj kémhatása az enyhén lúgos tartományból az enyhén savas 

tartományba tolódott 
h) a talaj humusztartalma ugrásszerűen megnőtt a tarvágás után, s ezen a magas 

szinten is maradt 
i) a talaj nitrogéntartalma egyáltalán nem változott az évek során 
j) a tarvágást követően nőtt a talajban a nitrifikációs kapacitás 
k) a tarvágás következményeként megváltozott a talaj mikroklímája 
 
 

A. a b d f g j k 
B. a b c e f h i k 
C. a f h k 
D. a c e h j k 
E. a b e g i j 
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72. A talajban élő mikroorganizmusok élettevékenysége, kedvező talajvíztartalom esetén, 

26 °C-on a legélénkebb. Ezt a tényt és a 2. ábra adatait figyelembe véve mely 
megállapítások/feltevések lehetnek igazak a talajban lejátszódó folyamatokra 
vonatkozóan? A kisbetűkkel jelölt lehetséges következtetésekről döntse el, hogy melyek 
helyesek! Ezek után válassza ki a helyes válaszok kombinációjának betűjelét! 

 
a) az erdőben a szerves anyagok lebomlása gyorsabb, mint a tarvágott területen 
b) a kisebb hőingadozás miatt az erdő talajában a szervesanyag lebomlása és 

felhalmozódása egyenletesebb, mint a tarvágott területen 
c) a tarra vágott terület talajában lelassul a mikroorganizmusok élettevékenysége 
d) a tarra vágott területen a talaj szervesanyag tartalmának erőteljes lebomlása 

indul meg 
e) a tarvágott területen a szerves anyagból hirtelen felszabaduló ásványi anyagok 

pár év alatt kimosódhatnak (kilúgozódhatnak) a talaj termőrétegéből 
f) az erdőben a lassabb mineralizáció nem teszi lehetővé gazdag lágyszárú 

növényzet kialakulását 
g) mezőgazdasági tevékenység alá vont tarra vágott területen rendszeres 

(mű)trágyázás nélkül is tartósan magas termőképességű marad a talaj 
 

A. b c d g  B. b d e  C. b d e f   D. a c f g      E. a b c  
 
A Bükk-hegységben megfigyelt, közvetlen a tarvágást követő fajszámnövekedés legfőbb 
magyarázata a különböző, elsősorban a környező vágásokból és útszélekről származó, r-
stratégiájú fajok gyors megtelepedése és elszaporodása. 
Az r-K stratégia helyett növényfajok esetén gyakran inkább a Grime-féle hármas felosztást 
alkalmazzák. Grime elmélete szerint a növények növekedését és szaporodását a stressz és a 
zavarás (diszturbancia) befolyásolja leginkább. A stressz hosszasan fennálló kedvezőtlen 
körülményeket jelent, melyek korlátozzák a növény szervesanyag termelését (pl. fényhiány, 
szárazság, alacsony ásványi anyag forrás, szélsőséges hőmérsékleti viszonyok). A zavarás 
(diszturbancia) viszont időszakosan fellépő kellemetlen hatás, mely a megtermelt növényi 
szervesanyag pusztulását okozza (pl. legeltetés, kaszálás, szántás, fagykár, erdőtűz, tarlóégetés, 
kórokozók elszaporodása).  
Az élőhelyeken a stressz és a zavarás bármilyen kombinációban előfordulhat, de az egyszerre 
erős stressz és zavarás nem teszi lehetővé a növényi életműködést. Így a két tényezővel 
szembeni tűrőképesség szerint az elvileg négy növényi stratégia közül a természetben három 
alakult ki az evolúció során (3. táblázat). 
 

  stressztűrés 
  kicsi nagy 

za
va

rá
st

űr
és

 

kicsi 
kompetitív stratégia 

(C) 
stressz-toleráns 

stratégia (S) 

nagy 
diszturbancia-toleráns 

stratégia (R) 
nem létezik 

3. táblázat. A Grime-féle C-S-R osztályozás. (Forrás: Grime 1979, www.tankonyvtar.hu) 
 
 

A diszturbancia-toleráns növények erősen zavart területeken élnek, gyorsan szaporodnak, 
rövid idő alatt képesek magot hozni, ezáltal újranépesítik a zavarás hatására megüresedett 
foltokat. Sok magot termelnek, amelyek jól terjednek. A stressz-toleráns növények képesek 
erősen korlátozó körülmények között megélni, de a zavarást nem viselik el. A kompetitív 
növények sem a stresszt, sem a zavarást nem tűrik jól, viszont kedvező körülmények között 
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sűrűbb társulásokban is jó versengési képességei révén megélnek. A háromféle stratégia 
természetesen nemcsak tiszta formában létezik, hanem azok kevert formái is előfordulnak a 
természetben. Ezt mutatja be jól a Grime-féle háromszög (3. ábra). 
 

 
3. ábra. A Grime-féle CSR stratégiák. 

(Forrás: Grime 1979, www.tankonyvtar.hu, www.progressivegardening.com) 
 

73. A Bükk-hegységben megfigyelt, a tarvágást követő fajszámnövekedésért felelős r-
stratégiájú növényfajok melyik CSR-stratégiába sorolhatók be?  
Válassza ki a helyes válasz betűjelét! 

A. a C-stratégiába 
B. az S-stratégiába 
C. a CR-stratégiába 
D. az R-stratégiába 
E. az RS-stratégiába 

 
A C, S és R stratégiájú növények jellemzőit a 4. táblázat foglalja össze. 

 C S R 

Termőhely 
Fajgazdag, zsúfolt 
társulások, nincs bolygatás 
sem stressz. 

Tartósan forrásszegény, 
erősen stresszelt élőhely, 
kondicionáló tényező 
kedvezőtlen. 

Nem túl forrásszegény, de 
vannak rossz időszakok. 

Élettartam Hosszú. Hosszú. 
Rövid (sok lágyszárú, 
egyéves). 

Vegetatív 
növekedés 

Gyors növekedés, nagy 
termet (kiterjedt gyökérzet 
és lombozat). 

Lassú növekedés, kis 
termet. 

Gyors növekedés, kis 
termet. 

Virágzás 
Többször, de sokára 
virágzik, a nagy termet 
elérése után. 

Többször, amikor van rá 
lehetőség. 

Egyszer és hamar virágzik. 

Maghozam Kevés, nagy mag. Kevés mag. Sok kicsi mag. 

Raktározás 

Csak ritkán raktároz; a 
raktár a gyors indulást 
szolgálja, mag és 
rügybankot képez. 

A raktározás speciális 
szervekben történik; a 
kedvezőtlen időszakok 
átvészelésére 
védőeszközökkel védi. 

Főleg a magbankban van a 
raktár, a gyors indulás és a 
kedvezőtlen időszakok 
átvészelése a célja. 

Energia 
ráfordítás 
legfőképp 

Növekedésre 
Védekezésre, 
fennmaradásra 

Reprodukcióra 

4. táblázat. A C, S és R-stratégiájú növények jellemzői. (Forrás: www.tankonyvtar.hu, 
www.anzdoc.com, Pásztor E. - Oborny B.: Ökológia, 2007.) 
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74. A 4. ábra különböző növénycsoportok fajainak ponteloszlását mutatja be a Grime-féle 

háromszögben. Mely kisbetűkkel jelölt háromszögek jelölik a szukcesszió egyes 
stádiumaiban nagy jelentőséggel bíró mohákat, kétéves növényeket és a fás szárú (fák, 
cserjék) növényeket? Válassza ki a helyes válasz betűjelét! 

 

 
4. ábra. Különböző növénycsoportok fajainak ponteloszlása a Grime-féle háromszögben 

(Forrás: Grime 1977) 
 

A. mohák – a, kétéves növények – b, fás szárúak – c 
B. mohák – d, kétéves növények – a, fás szárúak – f 
C. mohák – b, kétéves növények – d, fás szárúak – e 
D. mohák – f, kétéves növények – b, fás szárúak – d 
E. mohák – c, kétéves növények – e, fás szárúak – b 

 
75. Döntse el, hogy a tarvágás kezdete óta eltelt időben a szukcesszió során milyen sorrendben 

változik (ld. 5. ábra) a C, R és S stratégiájú növények gyakorisága (biomasszája)! 
Válassza ki a helyes válasz betűjelét! 

 

 
5. ábra. (Forrás: www.tankonyvtar.hu) 

 
A. 1. C   2. R   3. S 
B. 1. R   2. S   3. C 
C. 1. R   2. C   3. S 
D. 1. S   2. R   3. C 
E. 1. S   2. C   3. R 
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RÖVID PROBLÉMAFELADATOK (6 PONT) 

 

76. Vizsgáljuk meg a glikogén lebontásában szerepet kapó debraching enzimet meghatározó 
gén néma szálának nukleotid sorrendjét, az 1442-1444 aminosavak között. (A számolást az 
első aminosavat, a metionint meghatározó bázishármastól kezdjük!) Azokat a 
pontmutációkat keressük a DNS kódoló szálán, melyek ún. nonszensz mutációhoz, vagyis 
a fehérjeszintézist megállító mutációhoz vezetnek. Tegyük fel, hogy a gén átírása idáig 
rendben ment végbe. Pontmutáció alatt egyetlen bázis megváltozását értjük. 
Hányféleképpen valósulhat meg nonszensz mutáció a kérdésben szereplő szakaszon? 
(Csak a megjelölt szakaszon bekövetkező mutációkat vegye figyelembe!)   
Válassza ki a helyes válasz betűjelét! 

A nukleotid 
sorszáma: 

4323 4324 4325 4326 4327 4328 4329 

A nukleotid:  A G G T T C G 
 
A. Nem valósulhat meg ezen a szakaszon nonszensz mutáció. 
B. Egy módon valósulhat meg nonszensz mutáció. 
C. Kétféle módon valósulhat meg nonszensz mutáció.  
D. Háromféle módon valósulhat meg nonszensz mutáció. 
E. Négyféle módon valósulhat meg nonszensz mutáció. 
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77. Az alábbi rajz a halak légzésének sematikus ábrázolása. Melyik sorban olvasható az ábra 

helyes feliratozása? Válassza ki a helyes válasz betűjelét! 

 
 

A. C artéria, D véna, E véráramlás iránya, B vízáramlás iránya 
B. C artéria, D artéria, E véráramlás iránya, B vízáramlás iránya 
C. C artéria, D véna, E véráramlás iránya, A vízáramlás iránya 
D. C véna, D artéria, E véráramlás iránya, A vízáramlás iránya  
E. C véna, D artéria, E vízáramlás iránya, A és B is véráramlás iránya 

 
78. A színes mellékletben látható ábrák közül melyik mutatja megfelelően a fej elfordításakor 

létrejött változásokat? Válassza ki a helyes válasz betűjelét!   

 
79. Az alábbi családfák ugyanazon emberi tulajdonság öröklődését mutatják, a különböző 

jelölések (sötét, világos, csíkos) más-más fenotípust jelentenek. Hogyan öröklődhet a 
tulajdonság? Válassza ki a helyes válasz betűjelét! 

A. egy gén több allélja határozhatja meg 
B. két független gén két-két allélja határozhatja meg 
C. két kapcsolt gén két-két allélja határozhatja meg 
D. A és B is lehet igaz 
E. A és B és C is lehet igaz 
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80. A teratomáknak nevezett, elsősorban nemi mirigyekben előforduló elváltozásokban 

számos érett szövettípust találnak a szövettani vizsgálatok. A színes mellékletben látható 

ábrán egy petefészekben található teratoma kis nagyítású mikroszkópos képe látható. A 
keretekben látható szöveti részletek nagyobb nagyítással készültek.  
Mely szövetek ismerhetők fel a petefészek-teratoma szövettani vizsgálata során?   
Válassza ki a helyes válasz betűjelét! 

 

 A. B. C. D. E. 

1. 
Egyrétegű 
köbhám 

Egyrétegű 
hengerhám 

Egyrétegű 
hengerhám 

Egyrétegű 
hengerhám 

Egyrétegű 
hengerhám 

2. 
Laza rostos 
kötőszövet 

Laza rostos 
kötőszövet 

Laza rostos 
kötőszövet 

Laza rostos 
kötőszövet 

Tömött rostos 
kötőszövet 

3. 
Tömött rostos 

kötőszövet 
Tömött rostos 

kötőszövet 
Tömött rostos 

kötőszövet 
Tömött rostos 

kötőszövet 
Laza rostos 
kötőszövet 

4 Porcszövet Porcszövet Csontszövet Porcszövet Porcszövet 

5. Csontszövet Csontszövet Porcszövet Csontszövet Csontszövet 

6. Vázizomszövet Szívizomszövet Szívizomszövet Szívizomszövet Szívizomszövet 

7. Szívizomszövet Vázizomszövet Vázizomszövet Vázizomszövet Vázizomszövet 

 
81. A színes mellékletben található képen egy metapláziáról készült fotó látható, melynek 

során adott stressz hatásra az érzékeny sejttípus helyett más sejttípus jelenik meg. A 
metapláziával kialakult sejttípus a stresszhatásra adott válasz az érintett szerv részéről.
  
Melyik megállapítás igaz a képen látható metapláziával kapcsolatban?  
Válassza ki a helyes válasz betűjelét! 

A. A B szövet egészséges emberben nem fordul elő. 
B. Az A sejtek egészséges emberben a vékonybelet burkolják. 
C. A B sejtek olyan géneket tartalmaznak, melyek az A sejtekben nem találhatók meg. 
D. Az A sejtekhez képest a B sejtek más csíralemezből származnak. 
E. A B sejtek kialakulásának magyarázata a B sejtek nagyobb mechanikai ellenálló 

képességével magyarázható. 
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VÁLASZLAP 

 
 1. A B C D E     26. A B C D E  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

18. …………….……………………%     43. ………………….…………………….  

19. ………………….………………%     44. ………………….…………………….  

20. ………………….…………………….     45. ………………….…………………….  

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

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

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

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

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

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



Biológia II. kategória Kódszám: 

OKTV 2018/2019 36 2. forduló 

 

VÁLASZLAP 

 
51. ………………….……………………..     76. A B C D E  

52. ………………….…mmol/dm3
.     77. A B C D E  

53. A B C D E     78. A B C D E  

54. ………………….…………………….     79. A B C D   

55. A B C D E     80. A B C D E  

56. A B C D E     81. A B C D E  

57. A B C D             

58. A B C D E            

59. ………………….…………………….            

60. ………………….…………………….            

61. A B C D E            

62. A B C D E            

63. A B C D E            

64. A B C D E            

65. A B C D E            

66. A B C D E            

67. A B C D E            

68. A B C D E            

69. A B C D E            

70. A B C D E            

71. A B C D E            

72. A B C D E            

73. A B C D E            

74. A B C D E            

75. A B C D E            

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



OKTV 2018/2019. Biológia II. kategória 2. forduló 
 

MELLÉKLET 

11. feladat 

  
a) b) 

  
c) d) 

 
e) 
 

 

 

 

 

 
 

A képek forrásai: 

https://www.ndtv.com 
https://www.hazipatika.com 

https://www.haziallat.hu 

http://zoldvadon.blogspot.hu 
http://www.ng.hu  
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80. feladat 

 
 

Petefészek teratoma 
A kép forrása: Michael H. Ross Szövettan 83. oldal Medicina Könyvkiadó 2007 
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81. feladat 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

78. feladat 
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HIP HOP PCR 53-63. feladat 

 

 

1. ábra A polinukleotid láncreakció vázlatos rajza                                                  2. ábra A polinukleotid láncreakció termékeinek vázlatos rajza 

3. ábra 

hip exont tartalmazó splice variáns szükséges részlete: 

5 ’ A A C G A G TC C A G C A T C TA C TTA A C A A A T T T A A GA C T GA G A GT C C C C A A GA A A A C C C GA GA GGA C C C C C T GC C T GT GC C C T C A GA C C A GC A T

T C A C C C C C T T T C C TA C G G C TG G C C C G C TC C A C C C TA C TG C TC A TC C C A C TC TTC G G A A TC C A C TA C A C A G TA TTC G C C TTC TC TC C A G A G A A C G T C

A G C A A G A G G G A A A G A C TTG TG TTTG A G C TTG G G C  3 ’  

hop exont tartalmazó splice variáns szükséges részlete: 

5’A A C G A G TC C A G C A T C TA C TTC A GC T G C GT GC A GA A A T G C T A C T G C A A GC C A C A GC G G G C T C A GC A GC A C T C T T GC A A GA T GT C A GA A C T A

T C C A C C A T T A C T C TA C G G C TG G C C C G C TC C A C C C TA C TG C TC A TC C C A C TC TTC G G A A TC C A C TA C A C A G TA TTC G C C TTC TC TC C A G A G A A C G T C

A G C A A G A G G G A A A G A C TTG TG TTTG A G C TTG G G C  3’ 


