Oktatási Hivatal
A 2019/2020. tanévi
Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny
első forduló

BIOLÓGIA I-II. KATEGÓRIA
FELADATLAP ÉS VÁLASZLAP
Munkaidő: 240 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. 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 75 pontra,
II. kategóriában a legalább 95 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: ............................
............................

Biológia I-II. kategória

Név:

Évf.:
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1. forduló

Biológia I-II. kategória

Név:

Évf.:

Oszt.:

ALGÁK, GOMBÁK, NÖVÉNYTAN
EGYSZERŰ VÁLASZTÁS ÉS TÖBBSZÖRÖS VÁLASZTÁS (13 PONT)
1. Melyik állítás igaz az erdeifenyőre? Válassza ki a helyes válasz betűjelét!
A. Fatestében minden évben évgyűrű képződik, amely háncs- és farészből épül fel.
B. Virágában egy termő és sok porzó található, amelyek jelentős mennyiségű virágport
termelnek.
C. A gázcserenyílásain keresztül leadott és a felvett oxigén aránya egynél nagyobb szám
egy egész napot figyelembe véve.
D. Termésének falában sok gyanta és illóolaj található.
E. Virágaira a rovarmegporzás a jellemző.
2. Mi lehet az oka, hogy az érett dinnyében nem csíráznak ki a magok?
Válassza ki a helyes válasz betűjelét!
A. Mert a magokban a kettős megtermékenyítés még nem fejeződött be.
B. A dinnye felnyíló, száraz termés, és ez a folyamat még nem következett be.
C. Mert a dinnye nem tud ivarosan, maggal szaporodni.
D. Mert a csírázáshoz a magnak vizet kell felvennie.
E. Mert a dinnye termésében jelentős mennyiségben vannak a csírázást gátló vegyületek.
3. Melyik az a sejtalkotó, ami egy kalapos gombából hiányzik, de megfigyelhető a hajtásos
növényeknél? Válassza ki a helyes válasz betűjelét!
A. a sejtmaghártya
B. endoplazmatikus hálózat
C. a riboszóma
D. a mitokondrium
E. cellulóztartalmú sejtfal
4. Melyik halmazábrának felel meg a kladogram magvas növényeket ábrázoló része?
Válassza ki a helyes válasz betűjelét!
A. A
B. B
C. C
D. D
E. E
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1. forduló

Biológia I-II. kategória

Név:

Évf.:

Oszt.:

5. Milyen réteg alkotja egy idős fás szár legkülső rétegét?
Válassza ki a helyes válasz betűjelét!
A. elhalt bőrszövet
B. élő bőrszövet
C. elhalt háncsrész/háncstest
D. működő háncsrész/háncstest
E. kambium
6. Mi a hasonlóság a burgonya és a sárgarépa szervmódosulása között?
Válassza ki a helyes válasz betűjelét!
A. mindkettő szármódosulás
B. mindkettő gyökérmódosulás
C. egyik sem tartalmaz szállítószövetet
D. egyik sem tartalmaz színtesteket
E. mindkettő raktározásra módosult szerv
7. Milyen gyökérzónák határolják a felszívási zónát egy zárvatermő növénynél?
Válassza ki a helyes válasz betűjelét!
A. a meggyúlási és az osztódási zóna
B. az osztódási és a szállítási zóna
C. a megnyúlási és a szállítási zóna
D. mindkét oldalon szállítási zóna határolja
E. mindkét oldalon osztódási zóna határolja
8. Melyik állítás igaz a tömlősgombákra? Válassza ki a helyes válaszok (2) betűjeleit!
A. Ebbe a gombacsoportba tartozik az ecsetpenész.
B. Ebbe a gombacsoportba tartozik a gyilkos galóca.
C. Ezek a gombák szinte kivétel nélkül kalapra és tönkre különíthető termőtestet
fejlesztenek.
D. A gomba termőtestén kialakuló tömlőkben egy meiózis és egy azt követő mitózis hozza
létre a tömlősgombákra jellemző 8 spórát.
E. A gomba termőtestén kialakuló tömlőkben két, egymást követő meiózissal jön létre a
tömlősgombákra jellemző 8 spóra.
9. Melyik állítás igaz a harasztok előtelepére? Válassza ki a helyes válaszok (2) betűjeleit!
A. A megtermékenyítés után kialakuló zigótából képződik.
B. Sejtjei csak mitózissal képesek osztódni.
C. Testi sejteket és ivarsejteket is képes létrehozni.
D. Az előtelep az ivartalan nemzedék része.
E. A kifejlett előtelepen alakulnak ki a spóratartók.
10. Melyik állítás igaz a zárvatermő növények vízháztartására?
Válassza ki a helyes válaszok (2) betűjeleit!
A. A növény alacsonyabb külső légnyomásértéknél nehezebben párologtat, mint normál
(100 kPa) légnyomásérték esetén.
B. A párologtatás intenzitása független a növény fotoszintézisétől.
C. A növények a számukra szükséges ionokat aktív transzporttal veszik fel.
D. Ha a növényi sejtek víztartalma csökken, turgorállapotuk fokozódik.
E. A növényben a vízmozgást a párologtatás szívóereje befolyásolja a legnagyobb
mértékben.
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Biológia I-II. kategória

Név:

Évf.:

Oszt.:

NÖVÉNYHATÁROZÁS (7 PONT)
A következő növényeket kell meghatároznia az alábbi határozókulcs segítségével:
dió, mogyoró, kukorica, alma, őszibarack, búza, szamóca, cseresznye
A nyolc növény közül az egyik felesleges, nem szerepel a határozókulcsban!
1. áltermése van ..............................................................................................................
valódi termése van .....................................................................................................
2. fás szárú növény ..........................................................................................................
lágy szárú, évelő növény ...........................................................................................
3. a mag nem választható külön a többrétegű termésfaltól ...........................................
a mag különválasztható a többrétegű termésfaltól ....................................................
4. egylaki növény ...........................................................................................................
virágai kétivarúak ......................................................................................................
5. csonthéjas termésű ......................................................................................................
termése másféle .........................................................................................................
6. lehulló összetett leveleiből és gyökeréből más növények növekedését
és fejlődését gátló vegyületek kerülnek a talajba ......................................................
vad rokona a magyarországi gyertyános tölgyeseink fehér virágú,
jellegzetes kísérőfaja ..................................................................................................
11. Melyik növényt jelöli a növényhatározóban az „A” betű?
Válassza ki a helyes válasz betűjelét!
A. dió
B. mogyoró
C. alma
D. cseresznye

E. őszibarack

12. Melyik növényt jelöli a növényhatározóban a „B” betű?
Válassza ki a helyes válasz betűjelét!
A. kukorica
B. búza
C. alma
D. szamóca

E. cseresznye

13. Melyik növényt jelöli a növényhatározóban a „C” betű?
Válassza ki a helyes válasz betűjelét!
A. kukorica
B. búza
C. alma
D. szamóca

E. cseresznye

14. Melyik növényt jelöli a növényhatározóban a „D” betű?
Válassza ki a helyes válasz betűjelét!
A. kukorica
B. búza
C. alma
D. szamóca

E. cseresznye

15. Melyik növényt jelöli a növényhatározóban az „E” betű?
Válassza ki a helyes válasz betűjelét!
A. dió
B. mogyoró
C. alma
D. cseresznye

E. őszibarack

16. Melyik növényt jelöli a növényhatározóban az „F” betű?
Válassza ki a helyes válasz betűjelét!
A. dió
B. mogyoró
C. alma
D. cseresznye

E. őszibarack

17. Melyik növényt jelöli a növényhatározóban a „G” betű?
Válassza ki a helyes válasz betűjelét!
A. dió
B. mogyoró
C. alma
D. cseresznye

E. őszibarack
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1. forduló

Biológia I-II. kategória

Név:

Évf.:

Oszt.:

MIKROSZKÓPOS METSZETEK (10 PONT) - PÁROSÍTÁS
Keresse meg a számmal jelölt állításhoz a megfelelő mikroszkópos képet!
A képek nem azonos nagyítással készültek. Az állítások segítenek a képek azonosításában.

A

B

C

D

E

18. Benne kemotróf partner és fototróf sejtek alkotnak szoros szimbiózist.
Válassza ki a helyes válasz betűjelét!
19. Az evolúció során a harasztoknál megjelenő szervből készült hosszmetszet.
Osztódószövetét elnyálkásodó sejtek védik. Válassza ki a helyes válasz betűjelét!
20. Nagyrészt fotoszintetizáló alapszövet építi fel. Válassza ki a helyes válasz betűjelét!
21. Növényi hajtáscsúcs osztódószövettel. Válassza ki a helyes válasz betűjelét!
22. Az itt képződött virágpor leggyakrabban rovarok vagy a szél útján kerül a bibére.
Válassza ki a helyes válasz betűjelét!
23. A metszeten nem figyelhetők meg növényi szövetek.
Válassza ki a helyes válasz betűjelét!
24. Fény felé növekedését az auxinkoncentráció szabályozza.
Válassza ki a helyes válasz betűjelét!
25. A gázcserenyílások a szivacsos alapszövettel vannak közvetlen kapcsolatban.
Válassza ki a helyes válasz betűjelét!
26. Módosult levelekből álló képződmény, ahol számfelező osztódás is történik.
Válassza ki a helyes válasz betűjelét!
27. Ez a szerv a kövirózsánál vízraktározásra módosult. Válassza ki a helyes válasz betűjelét!
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Biológia I-II. kategória

Név:

Évf.:

Oszt.:

ZÖLDMOSZATOK - SZÖVEGKIEGÉSZÍTÉS (8 PONT)
Egészítse ki az alábbi szöveget!
A zöldmoszatok rendkívül változatos felépítésű élőlények. A(z) …28... a harasztokéval és a
virágos növényekével megegyezőek. A sejtjeikben előforduló …29... alakja lehet lencse,
spirális vagy csillag alakú is. Képviselőik közül fonalas felépítésű a …30.…A moszatok a
számukra szükséges anyagokat a(z) ….31.…. veszik fel. A Magyarországon is honos
……32.…. szárszerű főtengelye több, mint 10 cm hosszú, a legfejlettebb moszatok közé
tartozik és …..33.….. testfelépítésű.
28. Válassza ki a helyes válaszok (2) betűjeleit!
A. zöld színanyagaik
B. ivarsejtjeik alakja
C. tartaléktápanyaguk
D. testszerveződésük
E. az ivartalan szakaszuk hossza
29. Válassza ki a helyes válasz betűjelét!
A. lizoszóma
B. vakuólum
C. színtest
D. riboszóma
E. mitokondrium
30. Válassza ki a helyes válasz betűjelét!
A. vízi korpafű
B. érdes békanyál
C. mocsári zsurló
D. csillárkamoszat
E. fogaskerékmoszat
31. Válassza ki a helyes válaszok (2) betűjeleit!
A. bőrszövetükön keresztül
B. egyrétegű hámjukon át
C. gyökerük segítségével
D. vékony, cellulóztartalmú sejtfalukon és a sejtmembránjukon át
E. egész testfelületükön keresztül
32. Válassza ki a helyes válasz betűjelét!
A. apró békalencse
B. érdes békanyál
C. harmonikamoszat
D. csillárkamoszat
E. fogaskerékmoszat
33. Válassza ki a helyes válasz betűjelét!
A. sejttársulásos
B. sejtfonalas
C. valódi szövetes
D. teleptestű
E. hajtásos
OKTV 2019/2020

7

1. forduló

Biológia I-II. kategória

Név:

Évf.:

Oszt.:

SZÁRAZFÖLDI ÉLETCIKLUSOK (12 PONT) - ÁBRAELEMZÉS

Az ábrán a gombák és a növények közé
tartozó öt nagy rendszertani csoport
egyedfejlődésének leegyszerűsített vázlata
látható. A csoportokat A-E betűk jelölik. A
sötét és világos szakaszok az eltérő
információtartalmú haploid és diploid
szakaszokat jelölik.
M: sejtosztódást (mitózist vagy meiózist)
jelöl.

34. Melyik állítás igaz a fenti ábrával, illetve az ábrázolt folyamatokkal kapcsolatban?
Válassza ki a helyes válaszok (2) betűjeleit!
A. A növények életciklusát követve az ábrán az óramutatóval megegyezően és azzal
ellentétesen is haladhatunk, hiszen ezek körfolyamatok.
B. Az M-betű minden esetben mitózist (számtartó sejtosztódást) jelent.
C. Az M-betű minden esetben meiózist (számfelező sejtosztódást) jelent.
D. A világos szakasz jelenti az ivaros szakaszt, hiszen a szárazföldi növények
többségénél ez a szakasz erősen lerövidült.
E. A szakaszhatárok az ivarsejtek egyesülését, a megtermékenyítést jelentik.
35. Melyik állítás igaz az ábra sötét színnel jelölt szakaszaira?
Válassza ki a helyes válaszok (2) betűjeleit!
A. Egy zárvatermő növénynek ebben a szakaszban alakul ki a gyökere, szára és levele is.
B. Egy zsurló ebben a szakaszban számfelező osztódással ivarsejteket képez.
C. Ebben a szakaszban egy mohának külső vízre van szüksége a szaporodáshoz.
D. Ha egy zárvatermő növény ivarsejtjében a kromoszómaszám 12, akkor ebben a
szakaszban a növény bőrszöveti sejtjei 24 kromoszómát tartalmaznak.
E. Ha egy mohanövény spórájában a kromoszómaszám 14, akkor ebben a szakaszban a
növény bőrszöveti sejtjei csak 7 kromoszómát tartalmaznak.
36. Melyik állítás igaz az ábrán A-val jelölt élőlényre?
Válassza ki a helyes válaszok (2) betűjeleit!
A. Mivel csak ivarosan szaporodik, biztosan egy virágos növényről van szó.
B. Mivel csak ivartalanul szaporodik, lehet egy csak leváló telepdarabokkal szaporodó
élőlény.
C. Az M-betű jelentése mitózis (számtartó osztódás).
D. Az M-betű jelentése meiózis (számfelező osztódás).
E. Azok az élőlények, amelyekre ez az életciklus a jellemző, hosszútávon előnybe
kerülhetnek a többi csoporttal szemben, hiszen időt és energiát takarítanak meg azzal,
hogy csak egyféle osztódásra képesek.
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Biológia I-II. kategória

Név:

Évf.:

Oszt.:

37. Melyik állítás igaz az ábrán B-vel jelölt élőlényre?
Válassza ki a helyes válaszok (2) betűjeleit!
A. Virágos növények, amelyekre jellemző az egyivarú virág.
B. Még nem érik el a szövetes szerveződési szintet.
C. Ivaros folyamataikra jellemző a sok, nagyméretű, mozgékony petesejt és a
kevésszámú hímivarsejt jelenléte.
D. A magkezdeményt a zárt magház többrétegű fala védi és táplálja.
E. A magyarországi fajok jellemző testmérete csupán néhány centiméter.
38. Melyik állítás igaz az ábrán C-vel jelölt élőlényre?
Válassza ki a helyes válaszok (2) betűjeleit!
A. A sötét és a világos részeket egyszerre tartalmazó életszakasz arra utalhat, hogy ivaros
folyamataik során bár a sejtek egyesülése már megtörtént, a sejtmagok még nem
olvadtak össze.
B. Ez az élőlény a sörélesztő is lehet.
C. Ez az élőlény biztosan autotróf.
D. Erre az élőlénycsoportra jellemzőek a zöld színtestek.
E. Sejtfalukban a növényekre nem jellemző N-tartalmú poliszacharid található.
39. A D-vel jelölt, virágtalan, hajtásos élőlénycsoportba tartozik az aranyos fodorka vagy a
rucaöröm is. Melyik állítás igaz erre a növénycsoportra?
Válassza ki a helyes válasz betűjelét!
A. Gyökérszőreik segítségével veszik fel a talajoldatot.
B. A Földön, főleg a trópusokon nagyon nagy faj- és egyedszámban fordulnak elő, a
csoport jelenleg a virágkorát éli.
C. Már valódi szállítószövet rendszerük van.
D. Ivarszerveik a levelek találkozásánál alakulnak ki.
E. Ivarsejtjeik egyesülése után kialakult előtelepüket diploid sejtek alkotják.
40. Az E-vel jelölt élőlénycsoport jelenleg az egyik legsikeresebb a Földön, pl. ide tartoznak
a fűfélék. Melyik állítás igaz a fűfélékre? Válassza ki a helyes válasz betűjelét!
A. Leveleik levélnyéllel kapcsolódnak a szárhoz.
B. Virágaikra a négy vagy öt darab virágtakaró levél jellemző.
C. Egyéves szárukban az edénynyalábok egy körbe rendeződnek.
D. Szárukban egyik életszakaszukban sem találunk kambiumot.
E. Fajaikra jellemző a szélbeporzás.
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EUKARIÓTA EGYSEJTŰEK, SZIVACSOK, ÁLLATTAN, ETOLÓGIA
ÁLLATOK SZERVRENDSZEREI - EGYSZERŰ VÁLASZTÁS ÉS TÖBBSZÖRÖS
VÁLASZTÁS (20 PONT)
1. A madarak mozgási szervrendszerével kapcsolatban mely állítások
igazak? Válassza ki a helyes válaszok (2) betűjeleit!
A. A madarak vállövét három különböző csont alkotja.
B. A madarak medencéje a hüllőkével ellentétben alul nem nyitott.
C. A madarak esetében a sípcsont és a szárkapocscsont egységes
csonttá forrt össze és a madár lábszárát alkotják.
D. Az arckoponya csontjai ízületesen kapcsolódnak egymással úgy,
hogy nemcsak az alsó, hanem a felső állkapocs is mozgatható.
E. A nagy mellizom összehúzódása a szárnyak előre, felfelé
emelkedését eredményezi.
2. Az állatok táplálkozási szervrendszerével kapcsolatban mely állítások igazak?
Válassza ki a helyes válaszok (2) betűjeleit!
A. Az örvényférgekre hasoldali elhelyezkedésű kiölthető garat és egy olyan
béledényrendszer jellemző, amelyben a béltartalom mozgását a bélfal izomzatának
ritmikus összehúzódása segíti a végbél felé.
B. A galandférgek a bőrizomtömlőjükön keresztül veszik fel a gazda által előállított
tápanyagokat annak bélcsatornájából.
C. A májmétely esetében a középbelükben megemésztett tápanyagok a vérkeringési
rendszerükbe kerülnek.
D. A csigák esetében közvetlenül a gyomrot követő szakaszhoz csatlakozik a kiterjedt
középbéli mirigy, amely emésztőenzimeket termel és viszonylag nagy felülete révén a
táplálék felszívásában is részt vesz.
E. A rovarok utóbelét már nem béleli kitinkutikula, ezért jelentős ezen a területen
vízfelszívás.
3. Az állatok keringési szervrendszerével kapcsolatban mely állítások igazak?
Válassza ki a helyes válaszok (2) betűjeleit!
A. Amikor a rovarok legyezőizmai összehúzódnak a vérnyirok felülről (a szív körüli üreg
felől) lefelé (a bél körüli üreg felé) áramlik.
B. A rovarok keringési rendszerének központja a potroh háti részén elhelyezkedő cső alakú
szív, amely a torban aortaként folytatódik és a fej közelében vakon végződik.
C. A földigiliszta háti, hasi és harántereiben vér áramlik, míg a dúcalatti erekben nem vér,
hanem vérnyirok (hemolimfa).
D. Az éti csigában a test artériái és vénái között nincsenek hajszálerek.
E. A földigiliszta vörösvérsejtjei sejtmagot tartalmaznak, fehérvérsejtjei azonban nincsenek.
4. Az állatok légzési szervrendszerével kapcsolatban mely állítások igazak?
Válassza ki a helyes válaszok (2) betűjeleit!
A. A békákban (kétéltű) zárt mellkas nem alakult ki, a gégefő porcai között hangredők
feszülnek ki.
B. A pikkelyes hüllőkre a kígyók kivételével zárt mellkas jellemző, hangszalagok a gégefő
porcai között nincsenek.
C. A madarakban alsó és felső gégefő is kialakult és mindkettő részt vesz a hangadásban.
D. Arányaiban (a többi gerinceséhez viszonyítva) a madártüdő térfogatváltozása a
legnagyobb, így a légzsákokba is jut elegendő levegő.
E. A halak vízcseréjük során zárt szájnyílás mellett lesüllyesztik a szájfeneküket, ezzel
megnövelik a szájgaratüreg térfogatát, így a víz az orrnyíláson át beáramlik ide.
OKTV 2019/2020
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5. A földigiliszta kültakarójával kapcsolatban mely állítások igazak?
Válassza ki a helyes válaszok (2) betűjeleit!
A. Többrétegű hám és
szőrtüsző jellemzi.
B. Ez egy olyan kültakaró
szövettani képe, amely
nagymértékben véd a
kiszáradástól.
C. A kültakaró
hámsejtjeinek a lefutása
lehet körkörös, hosszanti
vagy ferde.
D. Egyrétegű hám jellemzi
mirigysejtekkel.
E. A kültakaró
hámsejtjeinek
kitintartalmú termékei az
állat mozgásában is
szerepet játszanak.
Forrás: https://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop412A/2011-0073_bevezetes_allattanba/ch06.html

6. Melyek azok a szervek gerincesek esetében, amelyek csak az embrionális fejlődési szakasz
alatt funkcionálnak? Válassza ki a helyes válaszok (2) betűjeleit!
A. méhnyálkahártya
B. magzatburok
C. táplálószövet (endospermium)
D. szedercsíra
E. szikzacskó
7. Melyik leírt jellemző a megadott élőlénycsoport evolúciós újítása?
Válassza ki a helyes válaszok (2) betűjeleit!
A. Gyűrűsférgeknél az iránylátó szem.
B. Gyűrűsférgeknél a zárt keringési rendszer.
C. Rovaroknál a szárny.
D. Laposférgeknél a bőr.
E. Kétéltűeknél a kiegyénült izmok.
8. Az állatok érzékszerveivel kapcsolatban mely állítások igazak?
Válassza ki a helyes válaszok (2) betűjeleit!
A. A szárazföldi életmódhoz való alkalmazkodásként a kétéltűekben megjelenik a
középfül és egy vagy több hallócsontocska.
B. A halak nem hallanak, mert nem alakult ki belső fülük.
C. A madaraknak nincs külső füle, fülkagylója és külső hallójárata sem.
D. A hüllők egyik csoportja sem képes kültakaróját érzékszervként felhasználni, mert
bőrük erősen elszarusodott.
E. A teknősök esetében még nem alakult ki orrmelléküreg, ezért szaglásuk gyengébb,
mint pl. a kígyóké.
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Tekintse meg az alábbi táblázatot, majd oldja meg a feladatot!
csíkos
pajzsospoloska
A
félfedelesszárnyúak rendjébe tartozik. A
frissen
kikelt
lárvákat anyjuk
egy ideig őrzi,
bábállapot nincs.

kutyabolha

fejtetű

Lárváik lábatlanok, rágó szájszerveik vannak.
A
bábállapot
mintegy
4-14
napig, de olykor
akár több hónapig is tarthat.

Kikelés után a
lárva a kifejlett
állatokhoz hasonló életmódot
él, és egyedfejlődése során három
fejlődési
alak követi egymást.

közönséges
fülbemászó

közönséges
kullancs

Csak ritkán repülő rovar. Pusztítja a mezőgazdasági kártevőket, bár elszaporodva
komoly
károkat okozhat a
gyümölcsök
megrágásával. A
lárvák
hasonlítanak a kifejlett
egyedekhez, de a
szárnyaik
és
ivarszerveik
hiányoznak.

Kullancsokat a
háromstádiumú
életciklus jellemzi: lárva, nimfa
és ivarérett felnőtt stádiumok
követik egymást.
4 pár lábbal rendelkeznek.

9. Melyik két rovarnak nem közös tulajdonsága az alábbiak bármelyike?
kifejléssel fejlődnek

szúró-szívó szájszervük van

szárnyatlanok

Válassza ki a helyes válaszok (2) betűjeleit!
A. csíkos pajzsospoloska
B. közönséges kullancs
C. fejtetű
D. közönséges fülbemászó
E. kutyabolha
10. Melyik ízeltlábúra igaz, hogy átváltozással fejlődik, szájszerve nem rágó típusú, két pár
hártyás szárnya van, a potrohhoz két fartoldalék kapcsolódik?
Válassza ki a helyes megoldások (2) betűjelét!
A. tarka kérész
B. házi légy
C. tavi szitakötő
D. tiszavirág
E. magyar gubacsdarázs
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AZ ÉTI CSIGA SZAPORÍTÓ SZERVRENDSZERE – PÁROSÍTÁS (7 PONT)
Tekintse meg az éti csiga reproduktív szerveinek vázlatos rajzát, majd válassza ki az ábra
szövegbe illő szervét jelölő megfelelő betűjelet!
Forrás: https://idtools.org/id/mollusc/biology.php#reproduction

A tüdőscsigák legtöbbször kölcsönös megtermékenyítéssel szaporodnak. Hímnős mirigyük (11.) páratlan
szerv, amely mindkét ivarsejtféleséget termeli. Ebből a
mirigyből indul ki a hímnős vezeték, amely az
úgynevezett fehérjemirigy alsó részén elhelyezkedő
megtermékenyítési kamrába torkollik. A megtermékenyítési kamra az a hely, ahol a párzótárs felfelé hatoló
spermiumai a lefelé haladó petesejteket megtermékenyítik. Az ide kapcsolódó fehérjemirigy (12.) fehérjeburokkal veszi körül a megtermékenyített petesejteket.
Az innen kiinduló vastag, redőzött falú vezeték belső tere általában egy barázdával két félre osztott,
majd kétfelé ágazik, egy ondóvezetőt (13.) és egy petevezetéket (14.) képezve. Az ondóvezetőhöz
csatlakozik az ostor, amelyben az ondótok jön létre. Az ondóvezető a párzószervbe (penis) (15.)
nyílik és az erekció csökkenésével kerül be a párzótárs ondótartálya felé vezető járatba. A
spermiumok a párzást követően ebből az ondótartályból (16.) kerülnek a petevezetőbe, amely a
hüvelybe torkollik. A párzótársak egymáshoz tapadását segíti elő az ivarnyíláshoz kapcsolódó,
ragadós váladékot termelő, ujj alakú mirigy. Számos szárazföldi csigánál a párzási kedvet fokozzák
a mirigy mellett elhelyezkedő szerelemtáskából vagy más néven nyílkamrából (17.) kiszabaduló és
egymás testébe lövelt mésztűk.
11. Válassza ki a helyes válasz betűjelét!
A.

B.

C.

D.

E.

D.

E.

D.

E.

D.

E.

D.

E.

D.

E.

D.

E.

12. Válassza ki a helyes válasz betűjelét!
A.

B.

C.

13. Válassza ki a helyes válasz betűjelét!
A.

B.

C.

14. Válassza ki a helyes válasz betűjelét!
A.

B.

C.

15. Válassza ki a helyes válasz betűjelét!
A.

B.

C.

16. Válassza ki a helyes válasz betűjelét!
A.

B.

C.

17. Válassza ki a helyes válasz betűjelét!
A.

B.
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LÉGZÉS ÉS KERINGÉS - ÁBRAELEMZÉS (6 PONT)
Az alábbi grafikonok egy kétéltű békafaj
légzésével kapcsolatos adatokat jelenítik
meg három szervvel összefüggésben: tüdő,
bőr, kopoltyú. Az I. és II. grafikonok
jelölései megegyeznek.

18. Melyek a grafikonok helyes feliratai?
Válassza ki a helyes válasz betűjelét!
A. I./y tengely O2 felvétel, II./y tengely
CO2 kiválasztás, I/x tengely és II./x
tengely az egyedfejlődés szakaszai
B. I./y tengely O2 felvétel, II./y tengely CO2 kiválasztás, I/x tengely és II./x tengely a
légzés szakaszai
C. I./y tengely CO2 kiválasztás, II./y tengely O2 felvétel, I/x tengely és II./x tengely az
egyedfejlődés szakaszai
D. I./y tengely CO2 kiválasztás, II./y tengely O2 felvétel, I/x tengely és II./x tengely a
légzés szakaszai
E. I./y tengely O2 felvétel, II./y tengely H2O kiválasztás, I/x tengely és II./x tengely a
légzés szakasza
19. Ezek alapján mely szerveket jelölik az A, B és C betűk?
Válassza ki a helyes válasz betűjelét!
A. bőr (A), kopoltyú (B), tüdő (C)
B. bőr (A), kopoltyú (C), tüdő (B)
C. bőr (B), kopoltyú (A), tüdő (C)
D. bőr (B), kopoltyú (C), tüdő (A)
E. bőr (C), kopoltyú (A), tüdő (B)
Az alábbi két ábra (A. és B.) bizonyos élőlénycsoportok keringési rendszerének vázlatát mutatja
be. A II. szám a légzőszervet, a III. és IV. a két szívkamrát, míg az I. a szisztémás keringést
(nagy vérkört) jelöli.

A.

B.

C. mindkettő
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20. Melyik ábra mutatja a madarak keringési rendszerének vázlatát?
Válassza ki a helyes válasz betűjelét!
A.

B.

C.

D.

21. Melyik ábra mutatja a krokodilok keringési rendszerének vázlatát?
Válassza ki a helyes válasz betűjelét!
A.

B.

C.

D.

22. Melyik ábra mutatja az emlősök keringési rendszerének vázlatát?
Válassza ki a helyes válasz betűjelét!
A.

B.

C.

D.

23. Melyik ábra mutatja a kétéltűek keringési rendszerének vázlatát?
Válassza ki a helyes válasz betűjelét!
A.

B.
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ÁLLATOK ÉRZÉKSZERVEI - EGYSZERŰ VÁLASZTÁS (10 PONT)

A szem különböző távolságokhoz való alkalmazkodása (akkomodáció) egyszerűsítve vagy a
szemlencse domborúságának a változtatásával vagy a szemlencse előre hátra mozgatásával
történik. A fenti ábrán a csontos halak, a békák, a gyíkok, a kígyók és az emberi szem
metszetének egyszerűsített sematikus ábrája látható, de nem biztos, hogy a felsorolás
sorrendjében.
A római számok egyszerre jelentik a szemtípust, illetve az állatcsoportot is, amelyre a szemtípus
jellemző.
Vegye figyelembe, hogy az V. állatnak nincs szemhéja, nincs pislogóhártyája és nincsenek
könnymirigyei, a szemlencse egy darabon kiáll a pupillából.
A III. állatnak viszont összenőttek a szemhéjai. A lencse domborúságának változtatási
képessége a hüllőkben alakult ki, a kígyók azonban kivételek.
Az I. élőlény látószervét a szemöldök is védi, ami elsődlegesen a nedvesség szembe jutását
gátolja. Az alábbi ábra a IV. állat szemét mutatja.

Az ábrák és ismeretei alapján oldja meg a feladatokat!
Melyik római számmal jelölt szemtípusra jellemzőek a leírtak?
24. A szemlencse előre és hátra mozgatásával történik (elsősorban) a szem különböző
távolságokhoz való alkalmazkodása (akkomodáció). Válassza ki a helyes válasz betűjelét!
A. I, III és IV
B. I., II, IV
C. III, IV, V
D. I, II, V
E. I, II, III
25. A szemlencse domborúságának változtatásával történik elsősorban a szem különböző
távolságokhoz való alkalmazkodása (akkomodáció). Válassza ki a helyes válasz betűjelét!
A. I, V
B. II, IV
C. III, IV
D. I, II
E. IV, V
26. Nyugalmi állapotban, a többi gerincessel ellentétben, a lencse közellátásra van beállítva.
Válassza ki a helyes válasz betűjelét!
A. V.
B. IV.
C. III.
D. II.
E. I.
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27.A pupilla átmérője csak kismértékben (a többihez viszonyítva a legkisebb mértékben)
változtatható. Válassza ki a helyes válasz betűjelét!
A. V.

B. IV.

C. III.

D. II.

E. I.

28. Kifejlett állapotban oldalvonalszervvel rendelkező gerinces állat látószerve. Válassza ki a
helyes válasz betűjelét!
A. V.

B. IV.

C. III.

D. II.

E. I.

29. Melyik a békák látószerve? Válassza ki a helyes válasz betűjelét!
A. I.

B. II.

C. III.

D. IV.

E. V.

30. Melyik a kígyók látószerve? Válassza ki a helyes válasz betűjelét!
A. I.

B. II.

C. III.

D. IV.

E. V.

31. Melyik az ember látószerve? Válassza ki a helyes válasz betűjelét!
A. I.

B. II.

C. III.

D. IV.

E. V.

32. Melyik állítás igaz az alábbiak közül az I-IV. ábra alapján?
Válassza ki a helyes válasz betűjelét!
A. Két élőlény nappali, két élőlény éjszakai életmódot folytat és ezt a szem felépítése
tükrözi.
B. Három élőlény nappali, egy élőlény éjszakai életmódot folytat és ezt a szem felépítése
tükrözi.
C. Egy élőlény nappali, három élőlény éjszakai életmódot folytat és ezt a szem felépítése
tükrözi.
D. Az osztott szemlencse felső része a közellátásra, alsó része a távollátásra (végtelenre)
való akkomodációt mutatja.
E. Az osztott szemlencse felső része a távollátásra (végtelenre), alsó része a közellátásra
való akkomodációt mutatja.
33. Melyik élőlényre jellemző? A szemet – a szárazföldi életmódhoz való alkalmazkodásként
– a felső és alsó szemhéj, valamint a pislogóhártya fedi. Az élőlénynél a szemgolyók a
szájüregbe domborodva elősegítik a táplálék lenyelését. Válassza ki a helyes válasz
betűjelét!
A. I.
B. II.
C. III.
D. IV.
E. V.
AZ ETOLÓGIA ALAPJAI - EGYSZERŰ VÁLASZTÁS (7 PONT)
Wolfgang Köhler klasszikus kísérleteiben a csimpánzok kedvenc táplálékát, pl. a banánt, az állat
elérési körén kívül helyezte. A ketrecben azonban dobozok és botok voltak, amelyek lehetővé tették
a csimpánzoknak, hogy elérjék a táplálékot. Úgy tűnt, hogy a csimpánzok a helyzetet
tanulmányozták bizonyos ideig, gyorsan megoldották a problémát és megszerezték a táplálékot. Az
ilyen típusú feladatmegoldás minőségileg különbözik a patkány viselkedésétől, amikor megtanulja,
hogy egy pedál lenyomásával táplálékhoz jut, és ezért egyre gyakrabban nyomogatja azt.
Pszichológusok egy csoportja galambokkal végezte el a következő kísérleteket: elsőnek éhes
galambokat jutalmaztak, amikor egy dobozt mozgattak önmaguktól a ketrecük alján lévő zöld folt
felé, és ettől elkülönítve megtanították ugyanezeket a galambokat, hogy felmásszanak egy tárgyra
és apró banánmakettet csipegessenek, amely a ketrecükbe lóg. Ezeket a galambokat nem tanították
meg arra, hogy a dobozt a banán makettje felé tolják, továbbá a tanulás alatt a banán alatt elhelyezett
dobozt nem tudták mozgatni. De amikor egy olyan ketrecbe helyezték, ahol volt egy mozgatható
doboz a ketrec közepén és a banán bizonyos távolságban függött tőle, a madarak elkezdték a dobozt
tologatni, amíg a doboz a banán alá nem került, ekkor felmásztak a dobozra és elkezdték csipegetni
a banánt (a felfüggesztett banán alatt nem volt zöld folt a padlóra festve).
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A következő feladatokban (34-38.) az alábbi tanulásformák közül válasszon egyet!
A. feltétlen reflex
B. feltételes reflex
C. operáns tanulás
D. belátásos tanulás
E. öröklött mozgáskombináció
34. Melyik, a szövegben is említett tanulási típusra utal a cikk következő részlete: „…a patkány
viselkedésétől, amikor a pedál nyomogatás fokozatos növelésével tanulja meg a táplálék
elérését.”? Válassza ki a helyes válasz betűjelét!
35. Melyik, a szövegben is említett tanulási típusra utal a cikk következő részlete: „…a
csimpánzok kedvenc táplálékát, pl. a banánt, az állat elérési körén kívül helyezte. A
ketrecben azonban dobozok és botok voltak, amelyek lehetővé tették a csimpánzoknak,
hogy elérjék a táplálékot. Úgy tűnt, hogy a csimpánzok a helyzetet tanulmányozták
bizonyos ideig, gyorsan megoldották a problémát és megszerezték a táplálékot.” ? Válassza
ki a helyes válasz betűjelét!
36. Melyik, a szövegben is említett tanulási típusra utal a cikk következő részlete: „…elsőnek
éhes galambokat jutalmaztak, amikor egy dobozt mozgattak önmaguktól a ketrecük alján
lévő zöld folt felé.”? Válassza ki a helyes válasz betűjelét!
37. Melyik, a szövegben is említett tanulási típusra utal a cikk következő részlete: „…és ettől
elkülönítve megtanították ugyanezeket a galambokat, hogy felmásszanak egy tárgyra és
apró banánmakettet csipegessenek, amely a ketrecükbe lóg.”? Válassza ki a helyes válasz
betűjelét!
38. Melyik, a szövegben is említett tanulási típusra utal a cikk következő részlete: „De amikor
egy olyan ketrecbe helyezték, ahol volt egy mozgatható doboz a ketrec közepén és a banán
bizonyos távolságban függött tőle, a madarak elkezdték a dobozt tologatni, amíg a doboz
a banán alá nem került, amikor felmásztak a dobozra és elkezdték csipegetni a banánt
(a felfüggesztett banán alatt nem volt zöld folt a padlóra festve).”?
Válassza ki a helyes válasz betűjelét!
39. Melyik igaz az alábbiak közül? Válassza ki a helyes válasz betűjelét!
A. Operáns tanulásra a madarak képesek, de az emlősök nem.
B. Belátásos tanulásra a madarak nem képesek, de az emlősök igen.
C. A megerősítésről a cikk nem tett említést.
D. A motivációról a cikk nem tett említést.
E. Azok a galambok, melyeket csupán egy álló doboz felmászására és banán csipegetésre
tanítottak meg, de korábban nem tanították egy doboz tologatására, nem mutatták a
társaiknál megfigyelt új viselkedést.
40. A kutatók mindig is érdekes kísérletek során próbálták meg igazolni a hipotézisüket, nem
a pénz hajtotta őket ebben, hanem a kíváncsiság, hogy megoldjanak egy problémát, amely
segít megérteni a minket körülvevő világ működését. Általában milyen szerepe van a
pénznek az ember magatartása szempontjából? Válassza ki a helyes válasz betűjelét!
A. kulcsinger
B. szupernormális inger
C. szenzitizáció (érzékenyítés)
D. megerősítés
E. motiváció
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EMBERTAN
EGYSZERŰ VÁLASZTÁS (11 PONT)
1. Felnőtt emberben, a függesztő övvel együtt, hány csont építi fel az egyik mellső végtagot?
Válassza ki a helyes válasz betűjelét!
A. 29
B. 30
C. 31
D. 32
E. 34
2. Hasonlítsa össze Mozart Varázsfuvola című operájában az Éj királynője (szoprán) és Sarastro
(basszus) áriája során az énekesek által kibocsájtott hangot és hangképzést!
Válassza ki a helyes válasz betűjelét!
A. Az Éj királynője énekesének hangszalagjai hosszabbak.
B. Sarastro hangszalagjai éneklés közben lazábbak a szoprán hangszalagokhoz képest.
C. A basszus ária hangjainak frekvenciái magasabbak az Éj királynőjének áriájához képest.
D. Az Éj királynőjének áriájában hallható hangok hullámhossza nagyobb Sarastro áriájához
viszonyítva.
E. Az Éj királynőjének áriája során biztosan gyorsabban áramlik ki a levegő, mint Sarastro
áriája alatt.
3. Melyik tünet alakul ki elsődleges módon akkor, ha a vérplazma ozmotikus koncentrációja
kisebb, mint a homeosztatikus szint? Válassza ki a helyes válasz betűjelét!
A. láz, hőemelkedés
B. elhízás
C. ödéma
D. Csökken a napi vizelettermelés.
E. Zavart szenved az ivarsejtképzés.
4. Melyik megállapítás igaz a mikro
literenkénti (mm3) vörösvértestszám
életkori változásával kapcsolatban?
Válassza ki a helyes válasz betűjelét!

A. A 12 évnél idősebb fiúk vérének fajlagos oxigén szállítása azonos, az azonos életkorú
lányokéval.
B. A 12 évesnél idősebb lányok vérének összvörösvértest-száma lehet magasabb, mint az
azonos életkorú fiúké.
C. A kilélegzett levegő oxigéntartalma a fiúk esetében biztosan kisebb, mint a lányoknál.
D. A két nem közötti eltérő vörösvértestszámot a nemi érés során termelődő hormonok
okozzák.
E. Az újszülött fiú csecsemőkhöz képest a 20 éves fiúk vérének összvörösvértestszáma
128%-kal több.
OKTV 2019/2020
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5. Melyik megállapítás igaz a vizelet összetételének és mennyiségének hormonális
szabályozásával kapcsolatban? Válassza ki a helyes válasz betűjelét!
A. A vérplazma alacsony ozmotikus koncentrációja váltja ki az ADH (vazopresszin),
felszabadulását.
B. A víz visszaszívása hormonális hatásra a nefron vesetestecske és Henle-kacs közötti
részén megy végbe.
C. Az inzulin közvetlenül hat a vese vízvisszaszívására.
D. Az aldoszteron hatására vízvisszaszívás is végbemegy.
E. Az ADH (vazopresszin) az agyalapi mirigy hátsó lebenyében termelődik.
6. Melyik üreges zsigeri szerv a leghosszabb? (A szerveket azonos magasságú férfiban és
nőben vizsgáljuk.) Válassza ki a helyes válasz betűjelét!
A. a nyelőcső
B. a légcső
C. a női húgycső
D. a petevezeték
E. az ondóvezeték
7. A tápcsatorna melyik szakaszában történik meg a fehérjék emésztése?
Válassza ki a helyes válasz betűjelét!
A. Csak az előbélben megy végbe.
B. Csak a középbélben megy végbe.
C. Az elő- és középbélben is végbemegy.
D. A közép- és utóbélben is végbemegy.
E. Csak az utóbélben megy végbe.
8. Melyik megállapítás igaz a csontritkulás
kockázatának életkori változásait bemutató
oszlopdiagrammal kapcsolatban? (A Pre és Poszt
jelzések jelentése: klimax előtti vagy utáni
időszak.) Válassza ki a helyes válasz betűjelét!
A. A csontritkulás kockázata 80 éves korban
45%-os a teljes lakosságra.
B. Az életkor előrehaladtával a premenopauzális
csoportban
lineárisan
emelkedik
a
csontritkulás kockázata.
C. 50 éves korban a két nem tagjainak azonos a
csontritkulási kockázata.
D. A 30 éves korban megfigyelhető 18%-os csontritkulási kockázat arra utal, hogy a
csontritkulás kialakulásában csak az egyik tényező a petefészek hormontermelése.
E. A csontritkulás annak köszönhető, hogy a menopauza után a petefészek parathormon
termelése csökken, leáll.
9. Melyik oszlopban találhatók azok a hormonszint értékek, amelyek a menstruációs ciklus
ovulációs időszakában mérhetőek? A táblázat a ciklus különböző időszakaiban mérhető
valós adatokat tartalmazza. Válassza ki a helyes válasz betűjelét!
Hormon koncentrációk
Ösztrogén (μg/dm3)
Progeszteron (μg/dm3)
Tüszőserkentő hormon (egység/dm3)
Sárgatest serkentő hormon (egység/dm3)
OKTV 2019/2020

A.
0,2
16 (maximum)
10-20
0-30
20

B.
0,4
0,05
25
47

C.
0,1
0,03
15
0-25

D.
0,03
0,01
10
0-5
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10. Milyen idegsejtekből származó axonok alkotják a gerincvelő mellső gyökerében található
idegrostokat? Válassza ki a helyes válaszok (2) betűjeleit!
A. vegetatív mozgató neuronok
B. inter vagy asszociációs neuronok
C. vegetatív érző neuronok
D. szomatikus érző neuronok
E. szomatikus mozgató neuronok
A SZÍV FELÉPÍTÉSE - STRUKTÚRA-FUNKCIÓ (8 PONT)
Párosítsa az ábrán látható betűkhöz a feladatokban szereplő meghatározásokat!
11. Melyik részre jellemző, hogy a benne található vér
oxigéntartalma alacsony?
Válassza ki a helyes válasz betűjelét!
12. Az itt található lyuk, vezeték magzati korban áthidalja a
használaton kívüli kis vérkört.
Válassza ki a helyes válaszok (2) betűjeleit!
13. Ezekhez köthető a szívhang, a szívdobogás.
Válassza ki a helyes válaszok (2) betűjeleit!
14. Melyik megállapítás igaz a C és az E állapotával
kapcsolatban az alábbi táblázat adatai alapján? Válassza ki a helyes válasz betűjelét!
D üregben mérhető
vérnyomás (Hgmm)

D érben mérhető vérnyomás
(Hgmm)

B üregben mérhető
vérnyomás (Hgmm)

7

80

50

A.
B.
C.
D.

C billentyű állapota E billentyű állapota
Zárt
Zárt
Zárt
Nyitott
Nyitott
Zárt
Nyitott
Nyitott

15 A szívizomzat esetében nem váltható ki a tartós izom összehúzódás, a tetanizáció. Válassza
ki a szívizomzat normál működését leíró ábrákat! Az A, B, C ábrák mértékegységei
megegyeznek. Válassza ki a helyes válaszok (2) betűjeleit!
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GYÖNGYHALÁSZOK HALÁLA – SZÖVEGKIEGÉSZÍTÉS
A gyöngyhalászok szabadtüdős merüléssel, légzőkészülék nélkül gyűjtik össze a kagylók
teknői közt megbúvó gyöngyöt. A búvár hiperventillál merülés előtt, azaz gyorsan mélyen beés kilélegez, légzési frekvenciája 25/perc lesz. Légzési perctérfogata 80 dm 3-re nő, ami a
nyugalmi légzési perctérfogat … 16.…. Az adatokból kiszámolható, hogy az egy be- és
kilélegzéssel felvett levegő térfogata … 17. ….cm3. A hiperventilláció megvalósítását az
idegrendszerben végbemenő folyamat teszi lehetővé: a …. 18. … légzőközpont működését
felülírja a(z) …. 19.…..-ben található mozgatóközpont.
A szabadtüdős merülés során a tüdők léghólyagjaiban mérhető légnyomás-értékekhez
hozzáadódik a víz hidrosztatikai nyomása. Tíz méter mélységben ennek következtében a
légköri nyomás kétszerese mérhető a tüdőben. Hiperventilláció után lemerülő, 10 méter
mélységben gyöngyöt szedő búvár tüdejében és vérében a levegő egyes alkotóinak nyomását a
következő táblázat foglalja össze:

Oxigén
Szén-dioxid
Nitrogén

Léghólyagokban mérhető nyomás Vérben mérhető nyomás
19,3 kPa
15 kPa
6,6 kPa
3,5 kPa
148 kPa
76,5 kPa

Az adatok alapján a tüdő és vér közötti gázcserét a(z) 20. feladat ábrája mutatja.
A hiperventilláció okozhat tragédiát a gyöngyhalászoknál. Ha a vérében a hiperventilláció
miatt túlságosan lecsökken a szén-dioxid szint, akkor túl sokáig marad a tenger mélyén, vagyis
amire a szén-dioxid tartalom eléri a belégző központ ingerküszöbét, a vérben nem lesz elég
oxigén ahhoz, hogy elérje a felszínt, így vízbe fullad.
16. Válassza ki a helyes válasz betűjelét!
A. háromszorosa
B. tízszerese
C. ötszöröse
D. nyolcszorosa
E. másfélszerese
17. Válassza ki a helyes válasz betűjelét!
A. 0,0003125 dm3
B. 3200 cm3
C. 320 ml
D. 3,2 dl
E. 0,3125 m3
18. Válassza ki a helyes válasz betűjelét!
A. kisagyi
B. középagyi
C. nyúltvelői
D. talamuszban elhelyezkedő
E. gerincvelői
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19. Válassza ki a helyes válasz betűjelét!
A. nyakszirtlebenyben
B. fali lebenyben
C. halánték lebenyben
D. homloklebenyben
E. ékcsonti lebenyben
20. Válassza ki a helyes válasz betűjelét! A ↔ nyíl, az adott gáznak a gázcsere kezdetétől
megvalósuló dinamikus egyensúlyát jelöli.

A.

B.

C.

D.

E.
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HASÜREGI CT-FELVÉTEL - ÁBRAELEMZÉS (15 PONT)
Párosítsa az ábrán látható számokhoz tartozó szerveket a táblázatban található A-E
válaszok melletti megállapításokkal! Egy betűhöz több szerv is tartozhat!

Válaszok

Megállapítások
Az általa előállított folyadék
színét a hemoglobin lebontási
terméke okozza.

A

A szerv működése során
na-gyon fontos a víz visszaszívása.

B

Működésének hatására változik a vércukorszint.

C

A vér alakos elemeit termeli. Sejtközötti állománya szilárd.

D

Kettős vérellátású szerv.

Az általa előállított folyadék fehérjementes.

Az általa termelt hormon
befolyásolja a 23. szerv szénhidrát-anyagcseréjét.

Ennek a szervnek a
problémája véralvadási
zavarhoz vezet.

Kalciumraktár.
Glikogént
raktároz.

A szervek falában eltérő leElsősorban hidrolitikus folyafutású simaizomszövet rétematok jellemzik működését.
gek találhatók.
Az adott szerve vonatkozó válasz összes megállapításának helyesnek kell lennie!
E
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Az emberi test kétoldali szimmetria-viszonyából
eredő síkokat és irányokat mutatja be a
következő ábra.
(Coronal plane: koronális metszet;
Sagital plane: nyíl irányú metszet;
transverse plane: keresztmetszet)
21. Mely megállapítások igazak a CT-felvétellel
kapcsolatban?
Válassza ki a helyes (2) válaszokat!
A. A 29. szerv a test ventrális, hasi oldalán
található.
B. A készülék a test koronális metszetét,
képét állította elő.
C. A CT-felvételen látható „A” jelzés a test
bal oldalát jelöli.
D. A felvétel igazolja a testüreg tökéletes
kétoldali szimmetriáját.
E. A felvételen a test keresztmetszete látható.
A 22. szervre jellemző megállapítások sorának jele: Válassza ki a helyes válasz betűjelét!
A 23. szervre jellemző megállapítások sorának jele Válassza ki a helyes válasz betűjelét!
A 24. szervre jellemző megállapítások sorának jele: Válassza ki a helyes válasz betűjelét!
A 25. szervre jellemző megállapítások sorának jele: Válassza ki a helyes válasz betűjelét!
A 26. szervre jellemző megállapítások sorának jele: Válassza ki a helyes válasz betűjelét!
A 27. szervre jellemző megállapítások sorának jele: Válassza ki a helyes válasz betűjelét!
A 28. szervre jellemző megállapítások sorának jele: Válassza ki a helyes válasz betűjelét!
A 29. szervre jellemző megállapítások sorának jele: Válassza ki a helyes válasz betűjelét!
A 30. szervre jellemző megállapítások sorának jele: Válassza ki a helyes válasz betűjelét!
31. Mi a neve a 31. szervnek? Válassza ki a helyes válasz betűjelét!
A. csigolya
B. mellékvese
C. lép
D. epehólyag
E. aorta
32. A test melyik területén készíthették el a képen látható CT-felvételt?
Válassza ki a helyes válasz betűjelét!
A. A 3. háti csigolya síkjában készült a felvétel.
B. Az 5. háti csigolya síkjában készült a felvétel.
C. Az 5. ágyéki csigolya síkjában készült a felvétel.
D. Az 1. ágyéki csigolya síkjában készült a felvétel.
E. A keresztcsonti csigolyák síkjában készült a felvétel.
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33. Melyik az a szerv, amelynek belső részéhez nem jut el a bolygóideg (X. agyideg), azaz
nem kap paraszimpatikus beidegzést? Válassza ki a helyes válasz betűjelét!
A. 22
B. 23
C. 24
D. 26
E. 27
34. Melyik CT felvételen jelölt szerv
szöveti képe látható? Válassza ki a
helyes válasz betűjelét!
A. 22.
B. 23.
C. 24.
D. 26.
E. 27
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FESTMÉNYALAKOK BETEGSÉGEI - TÖBBSZÖRÖS VÁLASZTÁS (6 PONT)

35. Diego Velázquez:
Sebastian de Morra portréja

36. Ismeretlen szerző
grafikája

37. Raffaello: Az athéni iskola
(részlet)

35. Mi okozhatja a Velázquez festményén látható személy betegségét?
Válassza ki a helyes (2) válaszokat!
A. Felnőttkorban kialakuló nem homeosztatikus hormontermelés.
B. Az agyalapi mirigy elülső lebenyének nem megfelelő mennyiségű hormontermelése.
C. Csökkent mennyiségű szterán vázas hormon termelődése.
D. Elmaradt a kollagén molekulák fokozott szintézise.
E. Elmaradt a pubertás kor, ez okozza a test elmaradt növekedését.
36. Mely megállapítások igazak a csontvázon megfigyelhető elváltozásokkal kapcsolatban?
Válassza ki a helyes (2) válaszokat!
A. A betegség infravörös fény (hősugárzás) segítségével gyógyítható.
B. A betegség összefüggésben van a vékonybél felszívó működésével.
C. A betegség kialakulásában szerepet kaphatnak környezeti tényezők.
D. A csontrendszerre jellemző, hogy magas a szervetlen só tartalma a fehérjetartalomhoz
képest.
E. A csontok törékenyebbek, mint az egészséges csontok.
37. Mely megállapítások igazak a Raffaello festményén látható személy (Hérakleitosz) térdén
megfigyelhető ízületi deformitásra? Válassza ki a helyes (2) válaszokat!
A. Nagy mennyiségű fehérjefogyasztás fokozza a tüneteket.
B. Ízületi ficam látható.
C. A betegség összefüggésben állhat a vese rossz működésével.
D. A betegség az izomszövet általános gyulladásával áll kapcsolatban.
E. A betegség kialakulásának nagyobb az esélye gyermekkorban.
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VÉRADÁS- EGYSZERŰ VÁLASZTÁS ÉS TÖBBSZÖRÖS VÁLASZTÁS (5 PONT)
Ma az egész világon, ahol szervezett vérellátás van, kötelező jelleggel azonos ellenőrző
vizsgálatokat végeznek. Minden egyes véradás előtt a véradónak kötelezően ki kell töltenie egy
az Európai Unió tagállamaiban egységesített kérdőívet, továbbá a véradást megelőzi egy orvosi
vizsgálat, és interjú is. Akik például maláriával fertőzött területen jártak bizonyos ideig, nem
adhatnak vért. A kizárás ideje alatt pedig egyértelműen kiderül az esetleges fertőzés.
Minden véradásnál, minden egyes donor vérmintájából Hepatitisz B vírus antigén, HIV 1-2
vírus ellenanyag, Hepatitisz C vírus ellenanyag, szifiliszt okozó baktérium ellenanyag
vizsgálata történik.
Minden először vért adó donornál megtörténik annak az ellenanyagnak (a-HBc) a vizsgálata
(szűrése), amely egy esetleges korábbi, gyógyult Hepatitisz B fertőzést mutat ki.
Bármelyik felsorolt vírus antigén vagy ellenanyag jelenlétét mutatja ki a szűrővizsgálat,
vagy csak a gyanú vetődik fel, a vért minden esetben megsemmisítik, soha nem kerül
transzfúzióra.
http://www.ovsz.hu/ver/szurovizsgalatok alapján

38. Mely megállapítások igazak? Válassza ki a helyes (2) válaszokat!
A. Az a-HBc kimutatása természetes aktív immunizálásra utal.
B. A véradás előtt vizsgált ellenanyagokat a falósejtek állítják elő.
C. A Hepatitisz B antigén sejthártyán található.
D. A HIV 1-2 vírus jelen lehet a szervezetben már azelőtt, hogy a vírus jelenlétét ki lehet
mutatni.
E. Az ellenanyagokat a csecsemőmirigyben fejlődő nyiroksejtek termelik.
A vérátömlesztés vagy transzfúzió alapelve (részlet):
Vércsoport szerológiai megfelelőség = Kompatibilitás. A szerológia, a vérszérum (vérsavó), és
más testnedvek tudományos vizsgálata. A gyakorlatban a kifejezés általában a szérumban lévő
antitestek diagnosztikai azonosítására utal.
Gyakorlatban lehetőség szerint AB0 és Rh vércsoportazonos vérkészítményt kell adni, ennek
hiányában a kompatibilitás elveit kell követni.
A beteg vércsoportjának meghatározása minden egyes vértranszfúzió kapcsán elengedhetetlen.
http://www.ovsz.hu/ver/szurovizsgalatok

39. Hányféle kombináció lehetséges az AB0 és az Rh vércsoportok típusainak
kombinációjával? Válassza ki a helyes válasz betűjelét!
A. négyféle

B. ötféle

C. hatféle

D. nyolcféle

E. tízféle

Egy orvos a vérátömlesztés előtt újra megnézi, hogy a beteg vére és a transzfúzióhoz
előkészített vérkészítmény kompatibilis-e. A beteg vércsoportjának meghatározása a képen
látható eredményre vezetett.
40. Mi a beteg vércsoportja? Válassza ki a helyes (2) válaszokat!
A. A vércsoportú
B. B vércsoportú
C. 0 vércsoportú
D. Rh+ vércsoportú
E. Rh- vércsoportú
anti-A
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VÍRUSOK, BAKTÉRIUMOK, BIOKÉMIA ÉS SEJTTAN,
MOLEKULÁRIS GENETIKA
EGYSZERŰ VÁLASZTÁS (8 PONT)
1. Egy emlősállat egyik (normál) hímivarsejtjében 19 testi és 1 Y kromoszóma van. Egy
(normál) testi sejtjében milyen kromoszómákból hány található meg a sejtciklus első
nyugalmi szakaszában? Válassza ki a helyes válasz betűjelét!
A. 76 testi + 2 X + 2Y
B. 38 testi + 2Y
C. 38 testi + X + Y
D. 38 testi
E. 19 testi
2. Az előbbi feladatban említett állat egyik hímivarsejtjének 15. számú testi kromoszómáját
vegyük alapnak! Mekkora az esélye annak, hogy ugyanezen kromoszóma tökéletes
másolata megtalálható egy véletlenszerűen kiválasztott másik (nem mutáns)
hímivarsejtjében? Válassza ki a helyes válasz betűjelét!
A. 100%
B. 50%-nál több, de 100%-nál kevesebb
C. 50%
D. 50%-nál kevesebb, de 0%-nál több
E. 0%
3. Melyik sejtalkotót jelöltük az elektronmikroszkópos képen 3-as számmal?
Válassza ki a helyes válasz betűjelét!
A. zöld színtest
B. vakuólum (sejtüreg)
C. sejtmag
D. mitokondrium
E. endoplazmatikus
hálózat

www.jerusalemhouseministries.net

4. Mi a fő feladata a fenti képen 4-es számmal jelölt képletnek?
Válassza ki a helyes válasz betűjelét!
A. átírás (transzkripció)
B. transzláció (fehérjeszintézis)
C. a sejt alakjának biztosítása
D. sejtszintű emésztés
E. glikolízis
OKTV 2019/2020
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5. Melyik sejt képes biológiai oxidációra és erjesztésre is?
Válassza ki a helyes válasz betűjelét!
A. joghurtkultúra tejsavbaktérium sejtje
B. élesztősejt
C. májsejt
D. szájüregben előforduló tejsavbaktérium sejt
E. neuron
6. Ha az alkoholos erjesztés hatékonyságát 1-nek határozzuk meg az ATP termelés
szempontjából, mennyi a biológiai oxidációé és a tejsavas erjesztésé ebben a sorrendben?
Válassza ki a helyes válasz betűjelét!
A. 1; 1
B. 19; 1
C. 19; 2
D. 38; 2
E. 38; 38.
7. Egy gén 2000 bázispárból áll. A guanin aránya 30%. Adja meg a génben azon purin bázisok
számát, melyek 2 hidrogén hidat hoznak létre a DNS-ben!
Válassza ki a helyes válasz betűjelét!
A. 400
B. 600
C. 800
D. 1200
E. 1400
8. Melyik a mitózis lépéseinek helyes sorrendje? Válassza ki a helyes válasz betűjelét!

a

b

d

e

c

f
http://www.edupic.net/cells.htm

A.
B.
C.
D.
E.

dbcaef
aefcbd
caefbd
dbcefa
feacbd
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FEHÉRJESZINTÉZIS - ELEMZŐ FELADAT (9 PONT)
A feladathoz használja a kodonszótárt!
1. bázis

U

C

A

G

9.

2. bázis
U
fenilalanin
fenilalanin
leucin
leucin
leucin
leucin
leucin
leucin
izoleucin
izoleucin
izoleucin
metionin lánckezdő
valin
valin
valin
valin

C
szerin
szerin
szerin
szerin
prolin
prolin
prolin
prolin
treonin
treonin
treonin
treonin
alanin
alanin
alanin
alanin

3. bázis

A
tirozin
tirozin
STOP
STOP
hisztidin
hisztidin
glutamin
glutamin
aszparagin
aszparagin
lizin
lizin
aszparaginsav
aszparaginsav
glutaminsav
glutaminsav

G
cisztein
cisztein
STOP
triptofán
arginin
arginin
arginin
arginin
szerin
szerin
arginin
arginin
glicin
glicin
glicin
glicin

U
C
A
G
U
C
A
G
U
C
A
G
U
C
A
G

Mely helyszíneken történhet transzláció a gyertyán levelének gázcserenyílás
zárósejtjében? Válassza ki a helyes válaszok (2) betűjeleit!
A. sejtmag

B. sejtplazma

D. zöld színtest oszlopai (gránumai)

C. mitokondrium alapállománya
E. endoplazmatikus hálózat ürege

10. Egy (érett) mRNS részletének bázissorrendje a következő:
5’…..CCGUCCCUGGACAUUUUAACUGA…..3’
Mely állítások igazak az mRNS-ről a riboszómán képződő fehérjére vonatkozóan? (A
transzláció hibátlanul zajlik le, és a részlet tartalmaz olyan részt, amelyről történik
transzláció.) Válassza ki a helyes válaszok (2) betűjeleit!
A. Ha tartalmaz triptofánt, akkor biztosan tartalmaz fenilalanint is.
B. Ha tartalmaz fenilalanint, akkor biztosan tartalmaz triptofánt is.
C. Az utolsó aminosav mindenképpen aszparagin.
D. Biztos, hogy nincs benne cisztein.
E. Az utolsó előtti aminosav lehet treonin.
11. Az alábbiak közül melyik lehet az előbb megadott mRNS szakasznak megfelelő részlet a
DNS kódoló szálán? Válassza ki a helyes válasz betűjelét!
A. 5’…..CCGTCCCTGGACATTTTAACTGA…..3’
B. 3’…..CCGTCCCTGGACATTTTAACTGA…..5’
C. 5’…..GGCAGGGACCTGTAAAATTGACT…..3’
D. 3’…..GGCAGGGACCTGTAAAATTGACT…..5’
E. 5’…..GGCAGGCACCTGTAAAATTGACT…..3’
12. Egy baktériumban a DNS kódoló szálának egy aminosavat meghatározó bázishármasa
(triplete) a következő: CTC. Mely állítások igazak az alábbiak közül?
Válassza ki a helyes válaszok (2) betűjeleit!
A. A baktérium DNS-ének nincs nem kódoló (néma) szála, mert DNS-e egy szálú.
B. A tripletet érintő egyik bázis cseréjével nem feltétlenül változik meg a fehérje
elsődleges szerkezete.
C. A tripletet érintő egyik bázis cseréjével lerövidülhet a kódolt fehérje.
D. Legalább két bázis megváltozására lenne szükség, hogy megrövidüljön a kódolt
fehérje.
E. A szintetizált fehérje végső helye a sejtplazma, a sejtmag, és a sejthártya is lehet.
OKTV 2019/2020

31

1. forduló

Biológia I-II. kategória

Név:

Évf.:

Oszt.:

13. Melyik folyamat nem történhet meg egy riboszómán/riboszómában?
Válassza ki a helyes válasz betűjelét!
A. bázispárosodás
B. kondenzáció
C. ozmózis
D. fehérje-RNS kapcsolódás
E. hidrolízis
14. Egy polipeptid a képződéskor 570 aminosavból áll. Hány nukleotid lehetett annak az
mRNS-nek a hossza, amely alapján létrejött? Válassza ki a helyes válasz betűjelét!
A. 1730

B. 1710

C. 1707

D. 571

E. 570

EMÉSZTÉS - EGYSZERŰ VÁLASZTÁS ÉS TÖBBSZÖRÖS VÁLASZTÁS (6 PONT)
15. A következő tápanyag molekulák közül hány emésztése történik hidrolízissel: neutrális
zsírok, fehérjék, RNS, glikogén? Válassza ki a helyes válasz betűjelét!
A. 0

B. 1

C. 2

D. 3

E. 4

16. Melyik anyag emésztése igényel közvetlen ATP felhasználást egy emlős állat
bélüregében? Válassza ki a helyes válasz betűjelét!
A. fehérje
B. növényi olajok
C. amilóz
D. DNS
E. egyik válasz sem helyes
17. Melyik anyag segíti a zsíremésztést? Válassza ki a helyes válasz betűjelét!

A

B

D
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18. A következő ábra egy állat gyomrában zajló fehérjeemésztéssel kapcsolatos. Ismeretei
alapján mit ábrázoltak az x tengelyen? Válassza ki a helyes válasz betűjelét!
A. a hatékonyságot
B. a pH-t
C. a hőmérsékletet
D. a szubsztrát koncentrációt
E. a pepszin koncentrációt
1,5
Y

1
0,5
0
0,6 1 1,41,82,22,6 3 3,43,84,24,6 5 5,45,8
X

19. Az előző ábrán melyik tényező relatív értékét ábrázolhatnák az y tengelyen? Válassza ki a
helyes válaszok (2) betűjeleit!
A. az enzim aktivitása
B. az időegység alatt képződött fehérje
C. az időegység alatt képződött reakcióhő
D. az időegység alatt felbomlott peptidkötések mennyisége
E. az időegység alatt keletkezett nukleotidok mennyisége
OPERON TÍPUSÚ SZABÁLYOZÁS - EGYSZERŰ VÁLASZTÁS ÉS TÖBBSZÖRÖS
VÁLASZTÁS (10 PONT)
20. Escherichia coli baktérium sejtjébe laktóz kerül. (A baktérium környezetében nincs
glükóz.) Mely állítások igazak? Válassza ki a helyes válaszok (2) betűjeleit!
A. A laktóz ozmózissal került a sejtbe.
B. A laktóz endocitózissal került a sejtbe.
C. A laktóz serkenti a saját bontóenzimének szintézisét.
D. A laktóz gátolja a saját bontóenzimének működését.
E. A laktóz reverzibilisen megváltoztatja egy gátló fehérje térszerkezetét.
21. Mely állítások igazak a fenti baktériumra? Válassza ki a helyes válaszok (2) betűjeleit!
A. Örökítő anyagához nem kapcsolódnak fehérjék
B. A sejt DNS-t és RNS-t is tartalmaz.
C. Mitózissal szaporodik.
D. Néha meiózissal is hoz létre utódsejteket.
E. Sejtfalának anyaga nem cellulóz.
22. Mutáció következtében az a szabályozó szakasz, amelyhez a gátló fehérje kapcsolódni
tud, megváltozik. A mutáns utódsejtek folyamatosan termelnek laktózbontó enzimeket.
Melyik állítás igaz? Válassza ki a helyes válasz betűjelét!
A. A megváltozott rész akadályozza az RNS polimerázt.
B. A megváltozott részhez könnyebben tud kapcsolódni a laktóz.
C. A megváltozott rész másik kromoszómára került át.
D. A gátló fehérje csak laktózhoz kapcsolódva képes a megváltozott részhez kötődni.
E. A gátló fehérje nem tud kapcsolódni a mutálódott szakaszhoz.
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23. Mely állítások igazak általában is az operon típusú szabályozásra? Válassza ki a helyes
válaszok (2) betűjeleit!
A. Prokariótákban jellemzőbb, mint eukariótákban.
B. A szabályozó fehérjék a DNS szintézist serkentik.
C. Emésztésben szerepet játszó enzimek génjeit szabályozza.
D. Mindig több gén szabályozódik egyszerre.
E. A szabályozó fehérjék a DNS szintézist gátolják.
24. A laktóz operon kutatása során kiderült, hogy a struktúrgének transzkripciójához az is
szükséges, hogy nagyon alacsony legyen a sejtben a glükóz koncentráció. Ismert, hogy a
baktériumsejt glükóz- és egy cAMP nevű nukleotid típusú molekula koncentrációja
fordítottan arányos. Ez alapján mely állítások lehetnek igazak?
Válassza ki a helyes válaszok (2) betűjeleit!
A. Egy fehérjéhez cAMP kötődik, ennek hatására a fehérje segíti az RNS polimeráz
megkötődését a struktúrgének promóterén.
B. Egy fehérjéhez cAMP kötődik, amely segíti a gátló fehérje kapcsolódását a
szabályozó régióhoz.
C. Alacsony cAMP szint szükséges ahhoz, hogy az RNS polimeráz felvegye a
működőképes térszerkezetét.
D. A glükóz közvetlenül is tud kapcsolódni a gátló fehérjéhez, és megakadályozza, hogy
az a szabályozó szakaszhoz kapcsolódhasson.
E. Akkor sem feltétlenül történik meg a struktúrgének átírása, ha cAMP-t juttatnak
mesterségesen a baktérium sejtbe.
25. A fentiek alapján az alábbiak közül kikben aktív leginkább az E. coli baktériumok laktóz
operonja? Válassza ki a helyes válasz betűjelét!
A. laktáz hiányos vegán (állati eredetű táplálékot nem fogyasztó) felnőttekben
B. laktázt termelni képes vegán felnőttekben
C. laktáz hiányos csecsemőkben, ha anyatejjel táplálják
D. laktázt termelni képes csecsemőkben, ha nem táplálják anyatejjel
E. laktázt termelni képes vegyes étrendű felnőttekben
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KÓROKOZÓK – SZÖVEGKIEGÉSZÍTÉS (7 PONT)
A prionok egyik legfontosabb jellegzetessége, hogy …34… . Prion okozza például …35… . A
betegség oka, hogy a prionok …36…, ezért …37… .
A(z) …38… kórokozója a HIV RNS vírus, ezért fehérjéken, örökítő anyagon kívül a vírus
többek között …39… is tartalmaz. A HIV legkönnyebben …40… terjedhet.
26. Válassza ki a helyes válasz betűjelét!
A. örökítő anyaguk fokozottan hajlamos mutálódásra
B. nincs örökítő anyaguk
C. izmokban szoktak megtelepedni
D. örökítő anyaguk RNS
E. a legősibb élőlények közé tartoznak
27. Válassza ki a helyes válasz betűjelét!
A. a szivacsos agysorvadást
B. a mumpszot
C. az agyhártyagyulladás bizonyos formáit
D. a veszettséget
E. a TBC-t (tüdőgümőkórt)
28. Válassza ki a helyes válasz betűjelét!
A. Olyan enzimeket juttatnak a szervezetbe, melyek átalakítják a sejtek DNS-ét, ezzel
mutációkat okozva.
B. Manipulálják a fertőzöttek idegrendszerét.
C. Átalakítják más fehérjék aminosav sorrendjét.
D. Átalakítják más fehérjék harmadlagos szerkezetét.
E. Mrns-ei alapján RNS mintát használó DNS polimerázok keletkeznek.
29. Válassza ki a helyes válasz betűjelét!
A. A megtámadott sejt képtelen lesz ezek lebontására.
B. A gazdaszervezet a vírus terjedését fogja szolgálni.
C. Megnő a mutációk mennyisége a megtámadott sejtekben.
D. A kórokozó örökítő anyaga beépülhet a megtámadott sejtek kromoszómáiba.
E. Az idegsejtekben mutáns gének által kódolt fehérjék halmozódnak fel.
30. Válassza ki a helyes válasz betűjelét!
A. AIDS
B. bárányhimlő

C. TBC

D. tetanusz

E. ebola

31. Válassza ki a helyes válasz betűjelét!
A. riboszómákat
B. riboszomális RNS-t
C. lizoszómákat
D. RNS mintát használó DNS polimerázt
E. DNS mintát használó RNS polimerázt
32. Válassza ki a helyes válasz betűjelét!
A. cseppfertőzéssel
B. állatok harapásával
C. rossz higiéniai viszonyok miatt
D. érintéssel
E. nemi úton
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FOTOSZINTÉZIS - ÁBRAELEMZÉS (10 PONT)
33. Az alábbi ábrák melyik betűje jelöli az I. pigmentrendszert? Válassza ki a helyes válasz
betűjét!
A. A
B. egyik sem
C. C
D. D
E.E

elektronszállítórendszer

redukált
koenzim

az
elektronok
energiaszintje

http://tudasbazis.sulinet.hu; https://vmarianna.wikispaces.com

34. Hol található a D-vel jelölt rész? Válassza ki a helyes válasz betűjét!
A. A zöld színtest külső membránján.
B. A gránum (oszlop) membránja nem egyértelműen utal rá.
C. A zöld színtest alapállományán.
D. A mitokondrium belső membránján.
E. A mitokondrium alapállományán.
35. Mit jelöl a B betű? Válassza ki a helyes válasz betűjét!
A. H2O + 2eB. H2O2
C. O2 + 2eD. O2 + 4H+
E. 2H2O + O2
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36. Mely állítások igazak F-re? Válassza ki a helyes válaszok (2) betűjeleit!
A. A későbbiekben nukleotidra kerülhet.
B. Az ábra szerint az elektron transzportlánc elemein kerül át a gránumból az
alapállományba.
C. Miközben az alapállományból a gránumba kerül ATP-t szintetizál egy csatornafehérje.
D. Töltéssel rendelkezik.
E. Üvegházhatású gáz.
37. Mely állítások igazak? Válassza ki a helyes válaszok (2) betűjeleit!
A. a G atomcsoportjai: -COOH; -CHOH; -CH2PO42B. a G atomcsoportjai: -CHO; -CHOH; -CH2PO42C. a G atomcsoportjai: -CH2OH; -CHOH; -CH2PO42D. a H atomcsoportjai: -COOH; -CHOH; -CH2PO42E. a H atomcsoportjai: -CHO; -CHOH; -CH2PO4238. Melyik anyag felel meg a fenti ábra I-jének? Válassza ki a helyes válasz betűjét!

A

B

C

D

E

39. Az alább felsorolt (kis betűkkel jelölt) növényi sejttípusok közül melyek tartalmaznak

színtest-DNS-t? Válassza ki a nagybetűkkel jelölt válaszlehetőségek közül azt, amelyik az
összes jó választ tartalmazza!
a. vízszállító cső; b. zigóta; c. gázcserenyílás zárósejt; d. vízraktározó alapszöveti sejt;
e. szivacsos táplálékkészítő alapszöveti sejt
A. a c e

B. b c d e

C. a c d e

D. c e

E. e

40. Mikor végzi a következő folyamatokat egy tavi egysejtű zöldmoszat: fotoszintézis
fényszakasza; fotoszintézis sötét szakasza; biológiai oxidáció?
csak nappal=1

csak éjjel=2

minden napszakban=3

Válassza ki a helyes válasz betűjelét!
A. fényszakasz:1; sötét szakasz: 1; biológiai oxidáció: 2
B. fényszakasz:1; sötét szakasz: 1; biológiai oxidáció: 3
C. fényszakasz:1; sötét szakasz: 2; biológiai oxidáció: 2
D. fényszakasz:1; sötét szakasz: 2; biológiai oxidáció: 3
E. fényszakasz:1; sötét szakasz: 3; biológiai oxidáció: 3
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ÖKOLÓGIA
EGYSZERŰ ÉS TÖBBSZÖRÖS VÁLASZTÁS (10 PONT)
1. Mi a különbség a biomassza és a biológiai produkció között?
Válassza ki a helyes válaszok (2) betűjelét!
A. a biomassza egy életközösségben a fotoszintézis útján előállított szervesanyag tömeg, a
biológiai produkció pedig a heterotróf élőlények által előállított szervesanyag tömege
B. a biomassza mennyisége tömeg/terület egységben adható meg, a biológiai produkcióé
pedig tömeg/térfogat/év egységben
C. a biomassza biológiai úton létrejövő szervesanyag tömeget jelent, a biológiai produkció
pedig a biomassza előállításának a folyamatát jelenti
D. a biomassza a táplálékpiramis mindegyik szintjén értelmezhető, a biológiai produkció
pedig csak a termelők szintjén
E. a biomassza állandó egy adott élőhelyen, a biológiai produkció viszont változik
2. Az alábbi ábrák egy népesség koreloszlását mutatják nemek és életkorok szerint 100 év
különbséggel. A vízszintes tengely tünteti fel a létszámot, a függőleges tengely pedig az
életkorokat. Hogyan változott ennek az országnak a népessége az eltelt egy évszázad alatt?
Válassza ki a helyes válaszok (2) betűjeleit!

A népesség száma nemek és életkorok szerint kezdetben.

A népességének száma nemek és életkorok szerint, 100 évvel később.
forrás: http://www.ksh.hu/interaktiv/korfak/orszag.html

A.
B.
C.
D.
E.

Fiatalodóból stabillá vált a népesség koreloszlása.
Az idősebb korcsoportok részesedése magasabb lett.
Stabilból öregedővé vált a népesség koreloszlása.
A populációban a magasabb halálozási arány alacsonyabb lett.
A nők aránya 50%-ról kb. 60%-ra nőtt.
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3. Mit mond ki a Gauze-elv? Válassza ki a helyes válasz betűjelét!
A. Két azonos környezeti igényű faj populációi tartósan nem élhetnek együtt egy
élőhelyen, mert közöttük erős kompetíció alakul ki.
B. Egy életközösséget alapvetően hasonló niche-sel rendelkező populációk alkotnak.
C. Két azonos környezeti igényű faj populációi tartósan nem élhetnek együtt egy
élőhelyen, mert közöttük erős predáció alakul ki.
D. Egy populációnak a rá ható valamennyi tényezővel szembeni tűrőképessége a niche.
E. Egy populációra legfeljebb 10-12 féle környezeti tényező hat.
4. Döntse el, hogy az alább felsorolt fajok közül melyik tartozik a rágcsálókhoz, melynek
magyarországi populációi gradációra (hirtelen elszaporodásra) majd gyors
egyedszámcsökkenésre is képesek? Válassza ki a helyes válasz betűjelét!
A. lemming
B. mezei cickány
C. keleti sün
D. mezei pocok
E. nagy pele
5. Hogyan változik közeli rokon fajok esetén a fajok átlagos testmérete (tömeg, felület) az
Egyenlítőtől a sarkok felé? Válassza ki a helyes válasz betűjelét!
A. a tömeg nő, a felület csökken
B. a felület nő, a tömeg csökken
C. a tömeg nő, a relatív felület csökken
D. a tömeg és a felület is csökken
E. nem lehet ilyen összefüggést megállapítani
6. Hogyan változik közeli rokon fajok esetén a fajok testfüggelékeinek nagysága a sarkoktól
az Egyenlítő felé? Válassza ki a helyes válasz betűjelét!
A. csökken
B. nem változik
C. a térítőkig növekszik, utána csökken
D. növekszik
E. a térítőkig csökken, utána növekszik
7. Az alábbiak közül melyik tartozik a bioszféra globális problémái közé?
Válassza ki a helyes válasz betűjelét!
A. eutrofizáció
B. gradáció
C. ózonpajzs elvékonyodása
D. talajvízszint csökkenése
E. szakszerűtlen műtrágyázás
8. Mely gázoknak van jelentőségük az üvegházhatás fokozásában?
Válassza ki a helyes válasz betűjelét!
A. CO2, Cl2, freon, ózon, O2
B. CO2, N2O, ózon, CH4
C. CH4, Cl2, H2O, neon, H2
D. CO2, CH4, H2O, nemesgázok
E. CO2, CH4, H2, Cl2
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N-KÖRFORGÁS AZ ÖKOSZISZTÉMÁKBAN - ÁBRAELEMZÉS (11 PONT)
Az alábbi ábra a szárazföldi ökoszisztémák N-körforgását mutatja. Az ábra feltünteti a Nkörforgásában szerepet kapó nitrogénvegyületeket, az élőlényeket, a nitrogénvegyületek
átalakulásának folyamatait és a N-körforgásra gyakorolt emberi hatásokat is. Mindezek közül
néhányat megneveztünk, másokat viszont a feladat megoldása során kell beazonosítania. Az
ábrán a számok folyamatokat, a normál kisbetűk N-vegyületeket vagy N-tartalmú ionokat, a
vastagított dőlt nagybetűk pedig élőlénycsoportokat jelentenek (az azonos számok ugyanarra a
folyamatra, az azonos betűk ugyanarra a vegyületre/élőlénycsoportra vonatkoznak mindig).
Elemezze és értelmezze az ábrát, majd válaszoljon a kérdésekre!

9. Melyik folyamatot jelenti az 5-ös szám? Válassza ki a helyes válasz betűjelét!
A. N-megkötés B. denitrifikáció C. nitrifikáció D. kimosódás
E. ammonifikáció
10. Melyik élőlénycsoportot jelenti az „A” betű? Válassza ki a helyes válasz betűjelét!
A. növények
B. lebontó mikroorganizmusok
C. ammonifikáló baktériumok
D. nitrifikáló baktériumok
E. nitrogénkötő baktériumok
11. Melyik vegyületre vagy ionra vonatkozik az „a” betű?
Válassza ki a helyes válasz betűjelét!
A. humusz
B. NH3
C. NO3D. karbamid

E. N2

12. Mi a 3. számú folyamat lényege? Válassza ki a helyes válasz betűjelét!
A. N2 + 8e- + 8H+ + 16 ATP → 2NH3 + H2 + 16 ADP + 16Pi
B. 2 NH4+ + 3 O2 → 2 H2O + 4 H+ + 2 NO2C. 2 NO2- + H2O → 2 NO3- + 2 H+ + eD. 2 NO3− + 10 e− + 12 H+ → N2 + 6 H2O
E. A fentiek közül egyik sem.
13. Melyik megállapítások igazak azokra az élőlényekre (G), melyek a 2. számú folyamatot
végzik a talajban? Válassza ki a helyes válaszok (2) betűjeleit!
A. kemoautotrófok
B. kizárólag (obligát) anaerobok
C. heterotrófok
D. gombák is lehetnek
E. zöldalgák is lehetnek
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14. Az ember az ipari vagy mezőgazdasági tevékenységével beleavatkozhat az ökoszisztémák
N-körforgásába. Az alábbi folyamatok közül melyeket erősítheti fel az emberi
tevékenység (a N-körforgással összefüggésben)?
Válassza ki a helyes válaszok (2) betűjeleit!
A. eutrofizáció B. aszpektus
C. talajerózió
D. üvegházhatás E. szikesedés
15. Az ábrán a 6. szám a talaj nitrogén veszteségének egyik formáját jelenti. Mi lehet a
következménye annak, ha az „a” jelű anyagból nagy mennyiség kerül ezen az úton a
vizekbe?
Válassza ki a helyes válaszok (2) betűjeleit!
A. Semmi, ez az anyag a normálisnál nagyobb mennyiségben sem borítja fel a vizek
nitrogén körforgását.
B. A talajvíz mérgezővé válhat, ivóvíznek alkalmatlan lesz.
C. A tavakban túlszaporodhatnak az algák.
D. Felgyorsul az 1. számú folyamat.
E. Gátlódik az 5. számú folyamat.
A Nitrapyrin olyan szer, amely szelektíven gátolja a Nitrosomonas baktériumok anyagcseréjét
(nem tudnak NO2--et előállítani) úgy, hogy közben nem pusztítja el a baktériumokat. Miután a
Nitrapyrin káros bomlástermék nélkül lebomlik a talajban (minimum 12 hét), a Nitrosomonas
baktériumok regenerálódnak, visszanyerik aktivitásukat és újra képesek lesznek teljes értékű
anyagcserét folytatni.
16. Milyen hatással lesz egy mezőgazdasági kultúrában a talaj Nitrapyrinnel történő kezelése?
Döntse el, hogy mely sorszámozott megállapítások igazak, majd döntése után válassza ki a
helyes válasz betűjelét!
Csökkenti a talaj N-veszteségét.
Nő a termelt növény terméshozama.
Csökkenti a talajban termelődő üvegházhatású gázok termelődését.
A talajban a + töltésű N-tartalmú ionok halmozódnak fel, melyek jobban kötődnek a
talajkolloidokhoz, ezáltal növelve a növények számára fontos N-forrást.
5. Csökken az 1. folyamat intenzitása.
1.
2.
3.
4.

A.
B.
C.
D.
E.

Az 1., 3., és 5. igaz.
A 2., 3.,4 igaz.
Az 1., 2., 4., és 5 igaz.
Az 1., 2., és 4. igaz.
Mindegyik állítás igaz.

forrás:
https://www.slideserve.com/esme/hat-konys-gn-vel-s-s-vesztes-gcs-kkent-s-a-nitrog-n-tartalm-tr-gy-kn-l
https://www.growmarkfs.com/midatlantic/Resource-Center/Resource-Detail/understanding-the-nitrogen-cycle
http://www.agr.unideb.hu/ebook/vizminoseg/a_nitrognciklus.html
https://en.wikipedia.org/wiki/Denitrification
https://slideplayer.com/slide/4216157/
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GRAFIKONOK ÉS JELENSÉGEK - ÁBRAELEMZÉS (6 PONT)
Ebben a feladatban különböző jelenségek/kísérletek leírásához kell megtalálnia azt a grafikont,
amely matematikailag a leginkább megfelel a jelenségek/kísérletek során megtapasztalható
változásoknak.
17. Escherichia coli baktérium tenyészetet készítünk steril, szilárd táptalajon (felülete 16 cm2)
Petri-csészében. A baktériumok táptalajra oltásához olyan E. coli szuszpenziót használunk,
amiből a táptalajra kiindulásképp négyzetcentiméterenként egy baktériumsejt kerül. A
táptalajban 3 napra elegendő tápanyag van a szaporodó E. coli populáció számára, ezen
időszakban a tápanyag készlet nem korlátozza a baktériumsejtek osztódását. Az inkubációs
hőmérséklet 35°C.
Melyik görbe írja le helyesen a baktériumszám növekedését az első 12 órában?
Feltételezzük, hogy a baktériumsejtek ilyen körülmények között óránként egyszer
osztódnak.
Jelmagyarázat: t = idő (óra), N = egyedszám, S = fajszám, log2N = megmutatja, hogy N 2
hányadik hatványa.
Válassza ki a helyes válasz betűjelét!

A

B

C

D

E
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18. A széncinege, a kékcinege és az örvös légykapó gyakran előfordul együttesen a
lomberdőkben. Mindhárom madárfaj odúlakó, hasonló átmérőjű nyílással rendelkező és
hasonló méretű odúban fészkelnek, a fészkelési idő is részben átfedi egymást, de a cinegék
átlagosan pár nappal korábban kezdik a fészeképítést és a tojásrakást. A cinegék erősebb
testalkatú és erősebb csőrű madarak (csőrük nem csak rovarok elkapására, hanem termések
felnyitására, magok elfogyasztására is alkalmas). Gustafsson svéd tudós kutatta a cinegék
és az örvös légykapó közötti populációs kölcsönhatást. Egyik vizsgálatában egy kontroll és
egy kísérleti területen azonos sűrűségben mesterséges fészekodúkat helyezett ki. A kísérleti
területről azonban a költési idő kezdetén eltávolította a szén- és kékcinegék nagy részét.
Ezek után azt tanulmányozta, hogy az egyes fajok milyen arányban foglalták el a kihelyezett
fészekodúkat. A vizsgálatot két egymást követő évben (1982, 1983) is elvégezte.
A leírtak alapján melyik grafikon mutatja be helyesen a várt eredményt?
Válassza ki a helyes válasz betűjelét!

A

B

C

D

E
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19. Gustaffson azt is vizsgálta, hogy
manipulálatlan élőhelyeken (az erdőből
sem a cinegéket nem távolította el, sem
mesterséges odúkat nem helyezett ki)
miként változik a cinegék és az örvös
légykapók denzitása (sűrűsége) az évek
során. Ennek érdekében 4 éven keresztül
(1980-1983) felmérte a manipulálatlan
erdőkben a cinege és légykapó költőpárok
számát. Az F1 és F2 jelű erdőkben a
következőképpen alakultak a légykapó
populációk denzitásai.
Mely ábrák mutatják helyesen a cinegék populációinak denzitás változásait az F1 és F2 jelű
erdőkben, ismerve a légykapó populációkban történt változásokat?
Válassza ki a helyes válaszok (2) betűjeleit!

A

B

C

D

forrás: L. Gustaffson (1988): Inter- and
intraspecific competition for nest holes in a
population of the Collared Flycatcher Ficedula
albicollis. Ibis 130: 11-16.

E
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20. Kanadai kutatók zuzmótelepek SO2 érzékenységét vizsgálták. Köztudott, hogy a zuzmók
érzékenyek a légszennyezettségre, különösen a SO2-ra, mivel az gátolja a zuzmókat alkotó
algasejtek fotoszintézisét. A kutatásuk során mérték két zuzmófaj (Cladonia deformis és
Stereocaulon paschale) 14C megkötésének arányát a kontrollhoz képest (kontroll: SO2
kezelés nélküli zuzmótelepek). Az eredményeket az alábbi táblázat foglalja össze.
Jelmagyarázat: 14CF = a 14C izotóp megkötésének aránya a kontrollhoz képest (%), CSO2 =
SO2 koncentráció ppm-ben kifejezve (ppm = part per million, vagyis az egész rész
milliomoda).
CSO2 (ppm)

0

0,75

7,5

75

750

14

100

132

123

32

0

14

100

120

127

54

15

CF (Cladonia deformis)
CF (Stereocaulon paschale)

Melyik grafikon mutatja be a táblázat adatai szerint a két zuzmófaj – vizsgálat alapján
elkészíthető – tolerancia (tűrőképességi) görbéjét?
Válassza ki a helyes válasz betűjelét!

A

B

C

D

forrás:
K. J. Pucket et al. (1973): Sulphur dioxide: its
effect on photosynthetic 14C fixation in Lichens and
suggested mechanisms of phytotoxicity. New
Phytol. 72: 141-154.

E
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21. A facilitáció (serkentés) a +,0 populációs kölcsönhatások közé tartozik. Lényege, hogy az
egyik élőlény a jelenlétével úgy módosítja az élőhelyi környezetet, hogy az segíti egy
szomszédos másik faj egyedének az életben maradását, növekedését, szaporulatát (pl.
árnyékolással vagy a növényevőkkel szembeni védelemmel). Általában azonos
táplálkozási szinten lévő populációk között figyelhető meg (pl. növényfajok között).
Jellemző a kölcsönhatásra, hogy leginkább kedvezőtlen, forrásszegény vagy szélsőséges
élőhelyeken alakul ki (stressz-gradiens hipotézis). Alacsony stressz esetén a két faj
populációjára inkább kompetitív viszony jellemző, a stressz bizonyos mértékű
növekedésével viszont előtérbe kerül a facilitáció.
A stressz-gradiens hipotézis alapján melyik grafikon mutatja be azoknak a növényi
populációba tartozó egyedeknek a növekedését egyedül (a), illetve a másik növényfajjal
együtt (b) élve, mely a facilitációs kölcsönhatásban a kedvező (+) hatásban részesül?
Válassza ki a helyes válasz betűjelét!

A

B

C

D

E
forrás:http://ramet.elte.hu/~ramet/oktatas/OkolMernok/Kiegeszitesek_Populacios_interakciok.pdf
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A POPULÁCIÓ FOGALMA ÉS JELLEMZŐI – SZÖVEGKIEGÉSZÍTÉS (8 PONT)
Genetikai értelemben a populáció ökológiai értelmezését ki kell egészíteni azzal, hogy olyan
egyedekből áll, amelyek …22.… képeznek. A populáció ökológiai értelemben …23.…, így
populációnak tekinthetők például …24.… is. Meghatározott környezeti feltételek mellett a
térben és időben együtt előforduló, egymással kölcsönhatásban lévő, különböző faji minősítésű
állat- és növénypopulációk …25.… alkotnak. Egy adott élőhelyen a populációkat különböző
hatások érik. Azokat a tényezőket, amelyek ténylegesen befolyásolják a populációk túlélését és
egyedszámváltozását, …26.… nevezzük. A populációkat aszerint, hogy magas vagy alacsony
szaporodási ráta jellemzi, korábban …27.… kategóriákba sorolták.
22. Válassza ki a helyes válasz betűjelét!
A. állandó táplálkozási közösséget
B. zárt közösséget
C. kolóniát
D. ideális populációt
E. tényleges szaporodási közösséget
23. Válassza ki a helyes válaszok (2) betűjeleit!
A. az egyed feletti szerveződési szintek alapegysége
B. olyan faj egyedeinek összessége, amely egy társulásban minden aszpektusban jelen van
C. olyan faj egyedeinek összessége, mely a szukcesszió során az egymást követő
társulásokban folyamatosan jelen van
D. olyan nagyszámú egyedek halmaza, amelyek valamilyen meghatározott vizsgálati
szempont szerint közös tulajdonsággal rendelkeznek, és egymással kapcsolatban
vannak
E. egy faj szaporodóképes egyedeinek összessége a faj teljes elterjedési területén belül
24. Válassza ki a helyes válaszok (2) betűjeleit!
A. egy tölgyerdő lepkefajainak valamennyi egyede
B. a vonulási időben egy szikes tavon hasonló módon táplálkozó, de különböző fajba
tartozó partimadarak csoportja
C. a Velencei-tó lesőharcsa állománya
D. egy bükkerdőben a lombkoronaszint élőlényei
E. a levegőben V alakban repülő 18 egyedből álló nyári lúd csapat
25. Válassza ki a helyes válasz betűjelét!
A. biomot
B. életközösséget (társulást)
C. bioszférát
D. csoportokat
E. ökológiai piramist
26. Válassza ki a helyes válasz betűjelét!
A. ökológiai élettérnek
B. ökológiai külvilágnak
C. ökológiai környezetnek
D. toleranciának
E. élettani niche-nek
27. Válassza ki a helyes válasz betűjelét!
A. ideális vagy reális populáció
B. egyenletesen vagy korlátlanul növekvő
C. növekvő vagy csökkenő egyedszámú
D. r- vagy K-stratégiájú
E. gyarapodó vagy öregedő népességű
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TÁRSULÁSOK ÉS JELLEMZŐIK - ELEMZÉS (9 PONT)
Az alábbiakban a sorszámozott állítások különböző életközösségre vonatkoznak. Egy állítás
azonban több életközösségre is érvényes lehet, illetve egy életközösségre több állítás is igaz
lehet. Gondolja át, hogy mely életközösségekre lehetnek igazak a megállapítások, majd
válaszoljon a kérdésekre!
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Fás társulás, aminek lombkorona szintje nem zárt, viszonylag sok fényt átenged.
Talaja levegőtlen a tömör talajszemcsék miatt.
Lombkoronaszintje engedi át a legkevesebb fényt a hazai lombos erdőtársulások közül.
Cserjeszintje nincs, a nyári és őszi aszpektusban nagyon gyakran csak avarréteg létezik.
A talaj a csapadékvizet nem tartja meg, ezért szárazságtűrő lágyszárú növényzet
jellemzi.
Gazdag cserje- és gyepszint jellemzi.
Talaja felszínén nátrium-karbonát halmozódik fel.
Jégkorszaki és melegkori maradványfajok (reliktumfajok) jellemzik.
Kialakulásának fő hajtóereje az éghajlat, a talaj és a domborzat módosító hatása nélkül.
Középhegységeinkben alapvetően 600 méteres tengerszint feletti magasságon jön létre.
Alapvetően sótűrő növények képesek megélni benne.
Bőségesebb csapadék, hűvös klíma jellemzi.
Hazánkban leggyakrabban 400-600 méteres tengerszint feletti magasságon alakul ki.
Mészkövön, dolomiton és vulkáni kőzeten is kialakuló, lágyszárúakból álló
életközösség.
Gyepszintjében a tavaszi aszpektus lágyszárú fajai dominálnak.
Kialakulásában a klíma mellett érvényesül a talaj módosító hatása.

28. Melyik állítások igazak a szikesekre?
Válassza ki a helyes válasz betűjelét!
A. 1., 2., 7.
B. 7., 11., 12., 15
C. 4., 7., 8.

D. 2., 7., 11., 16.

E. 5., 9., 15.

29. Melyik állítások igazak csak a bükkösökre?
Válassza ki a helyes válasz betűjelét!
A. 3., 4., 10.
B. 3., 4., 9.
C. 9., 10., 15.

D. 4., 10., 15.

E. 4., 6., 13.

30. Melyik életközösségre igazak a 9., 13., 15. állítások?
Válassza ki a helyes válasz betűjelét!
A. cseres-tölgyes
B. ártéri ligeterdők
D. gyertyános tölgyes

C. alföldi nyaras-borókás
E. lucfenyves

31. Egy életközösségre igazak az 1., 6., 9. állítások. Melyik megállapítás lehet még igaz erre az
életközösségre? Válassza ki a helyes válasz betűjelét!
A. Hazánkban a dombságokban és a középhegységek 250-400 méter tengerszint feletti
magasságain fordul elő.
B. Alsó lombkoronaszintjét a gyertyán alkotja.
C. Gazdag gyepszintjét főleg az őszi aszpektusban virágzó növényfajok alkotják.
D. Szerkezeti felépítésében csak rövid, 2-3 tagú táplálékláncok kapnak szerepet.
E. Lombkoronaszintjét örökzöld fafajok alkotják.
32. Mely emberi hatások veszélyeztetik annak az életközösségnek a fennmaradását, amelyre
igazak az 5., 8., 14. állítások?
Válassza ki a helyes válaszok (2) betűjeleit!
A. mezőgazdasági művelés alá vonás
B. lecsapolás
C. fakitermelés
D. a betelepített muflon taposása, legelése
E. felelőtlen terepi motorozás
OKTV 2019/2020

48

1. forduló

Biológia I-II. kategória

Név:

Évf.:

Oszt.:

33. Melyik megállapítások igazak még a szikesekre a fentebb felsoroltakon kívül?
Válassza ki a helyes válaszok (2) betűjeleit!
A. Ozmotikusan nagy szívóerejű gyökerekkel rendelkező növények képesek benne megélni.
B. Hazánkban elsősorban a Balaton-felvidéki Nemzeti Park területén terülnek el.
C. A talajfelszíni víz erős párolgása miatt a talajvíz a kapillaritás révén felfelé áramlik.
D. Talajának kémhatása savas.
E. Jól szellőző talaja mezőgazdasági hasznosításra kiváló.
34. Melyik állítás(ok) igaz(ak) a klímazonális növénytársulásokra?
Válassza ki a helyes válasz betűjelét!
A. 6., 8.
B. 9.
C. 14., 16.
D. 8., 9., 12.

E. 16.

POPULÁCIÓK KÖZÖTTI KÖLCSÖNHATÁSOK - ELEMZÉS (6 PONT)
Egy életközösségben a fajok populációi különbözőképpen hathatnak egymásra. Egy faj
populációjának jelenléte befolyásolhatja egy másik faj populációjának egyedszám változását
pozitívan (+), negatívan (-), de lehet közömbös is a másik populáció számára (0).
Természetesen a másik faj is hasonló módokon befolyásolhatja az egyik populáció életét. Az
így kialakuló populációk közötti kölcsönhatástípusokat az alábbi táblázat foglalja össze, alatta
pedig megtalálhatók azon kölcsönhatástípusok magyarázatai, amelyekkel esetleg az eddigi
tanulmányai során nem találkozott, vagy nem ebben a felosztásban tanult róla.
B faj
–
+
0
versengés (kompetíció) ragadozás (predáció)
amenzalizmus:
növényevés
- allelopátia
–
élősködés (parazitizmus)
- antibiózis
mutualizmus:
kommenzalizmus
- együttélés
serkentés (facilitáció)
A faj
(szimbiózis)
+
- szimfília
- alliancia
semlegesség
0
(neutralizmus)
amenzalizmus = az egyik állomány jelenléte anélkül káros a másikra nézve, hogy az első számára
előnyt jelentene, pl. az egyik populáció által kiválasztott kémiai anyag hat a másik populációra
allelopátia = növények által termelt másodlagos anyagcseretermékek gátolják más növények
csírázóképességét vagy növekedését
antibiózis = bizonyos gombák baktériumölő anyagot, antibiotikumot termelnek
mutualizmus = a populációk közötti kölcsönösen pozitív kapcsolatok összefoglaló neve
szimbiózis = a mutualizmusnak az a fajtája, amikor a két populáció egyedei között folyamatos
és szoros fizikai kapcsolat áll fenn
szimfília = olyan mutualizmus, amikor az egyik populáció egyedei a másik populáció
egyedeinek a testnedvével táplálkoznak, cserébe védelemben részesítik a másik populáció
tagjait pl. a ragadozóktól vagy a kártevőktől
alliancia = laza, alkalomszerű, mindkét populáció részére nélkülözhető mutualizmus (típusai:
tisztogató, riasztó, rejtegető kölcsönösség)
facilitáció = az egyik élőlény a jelenlétével úgy módosítja az élőhelyi környezetet, hogy az
segíti egy szomszédos másik faj egyedének az életben maradását, növekedését, szaporulatát (pl.
árnyékolással vagy a növényevőkkel szembeni védelemmel)
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A következőkben adott populációk közötti viszonyok ismertetését olvashatja. Döntse el, hogy
az egyes esetekben melyik kölcsönhatás valósul meg, majd válaszoljon a kérdésekre!
35. A Maculinea nemzetségbe tartozó boglárkalepkék hernyói jó illatú és jó ízű, tápláló
mézharmatot termelnek. A Myrmica hangyafajok a hernyókat a hangyabolyba szállítják és
testnedvükből táplálkoznak. A Maculinea lepkék hernyóinak túlélési esélyei 15-20%-kal
rosszabbak, ha a hangyák nem veszik gondozásba őket.
Melyik populációs kapcsolat áll fenn a Maculinea és Myrmica fajok között?
Válassza ki a helyes válasz betűjelét!
A. kommenzalizmus B. amenzalizmus C. szimbiózis
D. szimfília E. facilitáció
36. Egy kísérletben a fehér libatopból és a szőrös disznóparéjból készített kivonatok hatására a
kukorica és a napraforgó vegetatív szerveinek fejlődése elmaradt a kontrollcsoportétól.
Melyik populációs kapcsolat áll fenn a fehér libatop és a napraforgó fajok között?
Válassza ki a helyes válasz betűjelét!
A. alliancia
B. allelopátia
C. parazitizmus D. antibiózis E. kommenzalizmus
37. A zebrák jó hallásuknak köszönhetően érzékelik az őket veszélyeztető ragadozók jelenlétét,
szükség esetén menekülni kezdenek, amire a struccok is felfigyelnek és követik őket. A
struccok pedig jó látásuknak köszönhetően képesek felismerni a ragadozókat, az ő
menekülésüket pedig a zebrák követik.
Melyik populációs kapcsolat áll fenn a zebra és a strucc között?
Válassza ki a helyes válasz betűjelét!
A. kompetíció
B. kommenzalizmus
C. facilitáció
D. szimbiózis E. alliancia
38. Az alföldi gyepeken legelésző szarvasmarhák és juhok mászkálásukkal rengeteg apró rovart
zavarnak fel, emiatt gyakran látni a legelő állatok körül egyszerre akár több sárga billegetőt
(énekesmadár) is „rovarászni”.
Melyik populációs kapcsolat áll fenn a szarvasmarha és a sárga billegető között?
Válassza ki a helyes válasz betűjelét!
A. facilitáció
B. alliancia
C. kommenzalizmus
D. predáció
E. kompetíció
Egy meglepő felfedezésről számolt be az Arizóniai Egyetem rovarásza. Egy baktérium egy
másik baktérium belsejében él, amelynek otthonát pedig egy rovar (gyapjastetű) belseje jelenti.
Az apró Moranella baktérium a nagyobb méretű Templaya baktérium sejtplazmájában él.
Külön-külön egyikük sem képes magának előállítani az életéhez 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.
39. Melyik populációs kapcsolat áll fenn a Moranella és a Templaya baktérium között?
Válassza ki a helyes válasz betűjelét!
A. szimbiózis
B. neutralizmus C. szimfília
D. kompetíció
E. parazitizmus
40. Melyik populációs kapcsolat áll fenn a gyapjastetű és a fémfürkész között?
Válassza ki a helyes válasz betűjelét!
A. amenzalizmus B. predáció C. parazitizmus D. kommenzalizmus E. kompetíció
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