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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 feladatlapot a tanulók csak a versenyidő lejárta után vihetik el. 

A feladatok megoldásához ceruzán, radíron, kéken író, nem törölhető tollon kívül csak 

szöveges adatok megjelenítésére nem alkalmas számológép használható, más segédeszköz 

nem! 

A munkalapokon 85 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 karikázza, ill. válaszait írja be! Vigyázzon, mert amennyiben a 

sorban bármely más jelölés is van – akár kissé elkezdett bekarikázás is –, a feladat megoldása 

már nem fogadható el!  
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A FELADATLAP A 3. OLDALTÓL A 30. OLDALIG A VERSENYZŐNÉL 

MARADHAT,  

CSAK A BORÍTÓLAPOT (1., 2., 31., 32. OLDALT) KÉRJÜK TOVÁBBKÜLDENI! 

KÉRJÜK, ERRE AZ OLDALRA NE ÍRJON! 
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MELEGVÉRŰEK NYUGALMI ANYAGCSERÉJE (8 PONT) 

A nyugalmi anyagcsere érték az a minimális energiamennyiség időegységre vonatkoztatva, 

amelyre az adott állandó testhőmérsékletű állat szervezetének szüksége van az életfunkciók 

fenntartásához. Az állat ilyenkor nyugalomban van, nem végez (intenzív) emésztést, a külső 

hőmérséklet „termoneutrális”, vagyis az alap hőtermelés és a hőleadás egyensúlyban van.  
 

1. A kisbetűvel jelölt mértékegységek közül melyek lehetnek a nyugalmi anyagcsere 

mértékegységei?  

a. kJ/h;  b. J*min;  c. kcal*h-1;  d. W/h;  e. W  

Válassza ki a helyes válasz betűjelét! 

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

 

2. Mekkora az ember számára termoneutrális hőmérséklet? 

Válassza ki a helyes válasz betűjelét! 

A. 36 oC-nál alacsonyabb érték B. 36,0 - 36,4 oC C. 36,5 - 36,9 oC 

D. 37,0 - 37,1 oC E. 37,1 oC-nál magasabb érték 

Egy kutatás során több tucat madár és emlős faj nyugalmi anyagcseréjét (RMR) vizsgálták. A 

nyugalmi anyagcserét az állat által időegység alatt felhasznált oxigén térfogatával adták meg. 

A röpképes madarak esetén az RMR (ml O2 / h) = 6,17 * M2/3. M az állat tömegét jelöli, a 6,17 

egy mértékegységgel is rendelkező tapasztalati állandó. 

 

3. Melyik összefüggés igaz a képlet alapján a madarak RMR értékére?  

Válassza ki a helyes válasz betűjelét! 

A. egyenesen arányos az állat térfogatával 

B. fordítottan arányos az állat térfogatával 

C. egyenesen arányos az állat testfelületével 

D. fordítottan arányos az állat testfelületével 

E. egyenesen arányos az állat tömegével 
 

4. Adja meg az emlősök nyugalmi anyagcseréjét megadó képlet tapasztalati állandóját!  

Válassza ki a helyes válasz betűjelét! 

A. 4,46 B. 6,17 C. 6,43 D. 6,67 E. 8,43 

5. A kisbetűkkel jelölt állítások közül melyek igazak arra az emberi lebontó anyagcserét 

nagymértékben befolyásoló hormonra, amely egy nyaktájéki mirigyben termelődik? 

a. Termelődését közvetlenül serkenti egy hormon, amely az agyalapi mirigy elülső 

lebenyében termelődik. 

b. Termelődését közvetlenül gátolja egy hormon, amely az agyalapi mirigy elülső 

lebenyében termelődik. 

c. A hormonmolekula jódatomokat tartalmaz kovalensen kötött formában. 

d. A hormonmolekula jodidionokat tartalmaz ionosan kötött formában. 

e. A hormonmolekula szteránvázas. 

f. Gátolja az agyalapi mirigy hátsó lebenyében felszabaduló TSH (pajzsmirigy serkentő 

hormon) termelődését. 

g. Serkenti az agyalapi mirigy elülső lebenyében felszabaduló TSH (pajzsmirigy serkentő 

hormon) termelődését. 

Válassza ki a helyes válasz betűjelét! 

A. a, c, f B. a, d, e, g C. a, d, e, f D. b, d, g E. a, c  
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A nyugalmi anyagcsere a teljes egyedre vonatkozik, de fontos jellemző a tömegegységre 

vonatkoztatott nyugalmi anyagcsere is (RMR/M). 

 

6. Melyik típusú görbe mutatja helyesen az RMR/M érték alakulását a testtömeg 

függvényében? Válassza ki a helyes válasz betűjelét! 

 
7. Melyik tény magyarázatául szolgál az előző kérdésre adott válasz?  

Válassza ki a helyes válasz betűjelét! 

A. Ősszel a magyarországi fehér gólyák útra kelnek Afrikába. 

B. A legnagyobb tömegű repülő madárfajok többsége ragadozó. 

C. A füsti fecskék testtömegük 25-30%-ának megfelelő tömegű rovart fogyasztanak el 

naponta. 

D. Az új-zélandi kivik testtömegük 20-25%-ának megfelelő tömegű tojást tojnak. 

E. A trópusi övezetben is élnek pingvinfajok. 

8. A futómadarak nyugalmi anyagcseréje alacsonyabb annál, mint amire a röpképes 

madárfajokra jellemző képlet alapján számítanánk.  

A térképen a strucc, a nandu, az emu, a sisakos kazuár és a kivi élőhelyét jelölték A-E 

betűkkel, de egy kivétellel helytelenül rendelték a helyszínekhez az ott őshonos faj nevét.  

Melyik párosítás helyes?  

Válassza ki a helyes válasz betűjelét! 

 

 

A. nandu B. sisakos kazuár C. kivi D. strucc E. emu  
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MIKROBIOM (7 PONT) 
 

Emberi mikrobiom alatt az emberrel együttélő baktériumközösségek összességét értjük. A 

Humán Genom Projekthez hasonlóan, 2008-ban elindult a Human Microbiome Project (HMP). 

Az utóbbi feladata az emberrel együttélő baktériumok azonosítása, „második genomunk”, 

feltérképezése és e baktériumok szerepének minél részletesebb megismerése volt. A HMP 

kutatói több érdekes megállapítással is szolgáltak: megállapították, hogy az emberen 

(emberben) mintegy 3000 különböző baktériumfaj található meg, legnagyobb fajgazdagságban 

a bőrön, de legnagyobb mennyiségben a bélrendszerben. Egy 75 kg-os emberben ezen 

baktériumok mintegy 0,75-2 kg össztömeget képviselnek, számuk sokszorosan meghaladja a 

saját sejtjeink számát. Az önkéntesekből vett minták vizsgálatával, a 16S rRNS alapján 

azonosították az egyes baktérium-csoportokat. (A 16S rRNS a prokarióták riboszómája kis 

alegységének rRNS-e, ami a prokarióták azonosítására és rendszertani besorolására 

használható.) 
 

9. Miben különbözik a prokarióták örökítőanyaga az eukariótákétól?  

Válassza ki a helyes válasz betűjelét! 

A. Prokariótákban az örökítőanyag lehet DNS vagy RNS is, az eukariótáké csak DNS. 

B. Prokarióta sejtekben és az eukarióta sejtekben a genetikai kód más módon kódolja a 

húszféle aminosavat. 

C. A prokarióta sejtek örökítőanyaga általában egy nagyobb és több kisebb gyűrű alakú 

DNS darabból áll, míg az eukarióták sejtmagjában több nagyméretű lineáris DNS-t 

találunk. 

D. Az eukarióta sejtek DNS-e timint tartalmaz, a prokariótáké uracilt.  

E. A prokarióták DNS-ébe be tud épülni vírus-DNS, az eukariótákéba nem. 
 

10. Amennyiben nem az rRNS-ük alapján azonosítják az embert fertőző baktériumokat, melyik 

módszer használható az alábbiak közül? Válassza ki a helyes válasz betűjelét! 

A. Például a kanyaró kórokozójának azonosítása történhet úgy, hogy a kórokozót húslé-

agaron tenyésztik, majd fénymikroszkópban azonosítják. 

B. Szaporodásuk alapján aszerint, hogy melyik speciális (szelektív) táptalajon szaporodnak, 

ill. nem szaporodnak. 

C. Például a veszettség kórokozója azonosítható úgy, hogy a gerincvelőfolyadékból (liquor) 

vett mintából kimutatják a kórokozó ellen – a falósejtek által termelt – specifikus 

ellenanyagot (antitestet).  

D. Mintavételt követően a megtalált kórokozó baktérium elszaporítása, majd örökítő-

anyagának nukleázokkal történő bontása nukleotidokra, és ezek azonosítása. 

E. A baktériumok azonosítása a mitokondriális DNS-ük alapján. 
 

11. Mi lehet az immunrendszerünkben lezajló (kisbetűkkel jelölt) változások egyik lehetséges sorrendje?  
 

a. az antigén felismerése antigén prezentáló sejtek révén 

b. plazmasejtek képződése 

c. az aktivált T-sejtek bekebelezik a megjelölt kórokozókat 

d. a megjelölt sejteket és a károsodott, ill. elpusztult sejteket a makrofágok bekebelezik  

e. a plazmasejtek által termelt antitestek a kórokozóhoz kapcsolódnak, megjelölik azt 

f. az antigén felismerése közvetlenül  

g. T- és B-sejtek aktiválása, aktiválódása 

h. az érési és tanulási folyamaton átment falósejtekből memóriasejtek keletkeznek 

Válassza ki a helyes sorrend betűjelét! 

A. a, b, g, e, h, c B. a, g, b, e, d  C. a, c, e, g, c, h 

D. f, h, e, c, h E. f, h, b, e, d, h  
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12. Születéskor az újszülött tápcsatornája normálisan még steril, baktériumokat még nem 

tartalmaz. Milyen módon kerülhetnek oda a mikrobiomunk legnagyobb részét kitevő 

bélbaktériumaink? Döntse el, hogy a kisbetűkkel jelölt állítások közül melyek igazak, majd 

válassza ki a helyes válasz betűjelét! 

a. védőoltások mellékhatásaként  

b. a környezetből a baba szájába vett különböző tárgyakkal és testrészekkel 

c. a végbél irányából  

d. a bőr hámsérülésein át 

e. szoptatás útján az anyatejben lévő baktériumokkal 

f. az újszülötteknek kötelezően beadandó védőoltásokkal 

g. megszületése során az anya hüvelyéből 

h. a májból az epével ürülnek a bélcsatornába 

A. a, b, c, d B. a, c, d, g C. c, d, g, h 

D. b, c, e, g E. b, d, e, f 

Az újszülött bélflórájának kialakulásában döntő szerepe van az újszülött táplálásának. Az 

anyatejjel szoptatott csecsemő vastagbél mikrobiomja egészen más összetételű baktériumflórát 

tartalmaz, mint a tápszerrel tápláltaké.  

 

Az itt látható ábra a vér alakos elemeinek képződését mutatja az életkor függvényében, emberben. 

 
forrás: Gergely J. -Erdei A.: Immunbiológia (Medicina Bp. 2006) 

 

13. Milyen következtetéseket lehet levonni a fenti ábra tanulmányozása után (egészséges 

embert feltételezve)? Döntse el, hogy a kisbetűkkel jelölt állítások közül melyek igazak, 

majd válassza ki a helyes válasz betűjelét! 

 

a. Magzati korban, az első és második trimeszterben (a terhesség első és második 

harmadában) az alakos elemek nagyobb része már a csontvelőben képződik. 

b. Kisgyermekkorban a máj és a lép már nem vérképző szerv. 

c. Nőkben a klimax időszakában a medence több vörösvérsejtet termel, mint a 

combcsont. 

d. A csöves csontokban a magasságbeli növekedés befejezése után még 10-15 évvel is 

jelentős mennyiségű alakos elem keletkezik. 

e. Ifjúkorban még a csöves csontok termelik az alakos elemek döntő többségét. 

f. A szikzacskónak fontos szerepe van a vérképzésben végig a magzati fejlődés során. 

A. a, b B. c, d C. d, f D. b, c E. c, e  
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Az itt látható ábra a különböző immunglobulin-osztályok képződését mutatja az életkor 

függvényében, emberben. 

 
forrás: Gergely J. -Erdei A.: Immunbiológia (Medicina Bp. 2006) 

14. A fenti ábra tanulmányozása és eddigi ismeretei alapján melyik állítás igaz (egészséges embert 

feltételezve)? Válassza ki a helyes válasz betűjelét! 

A. Embrionális korban az anyából fehérjék nem kerülhetnek át a magzatba. 

B. Az anyatejjel kapott immunglobulinok (antitestek) a születés után 1-2 évvel elérik 

maximális koncentrációjukat. 

C. A szoptatás során kapott antitesteket szükség esetén (pl. abbahagyott vagy el sem kezdett 

szoptatáskor) a csecsemő saját immunrendszere is megfelelő mennyiségben 

megtermelheti. 

D. Az antitestek termelésében az anya, illetve a gyermek minden fehérvérsejtje részt vesz. 

E. A gyakori gyermekkori fertőzések kialakulásának egyik oka, hogy a kisgyermekek 

immunrendszere még nem alakult ki teljesen. 

 

15. Melyik állítás igaz eddigi ismereteink alapján az emberi bélflórára? 

Válassza ki a helyes válasz betűjelét! 

A. A bélcsatornában élő jótékony baktériumok a szervezet más részeibe kerülve szintén 

jótékony hatást váltanak ki. 

B. Bélbaktériumaink vérképzéshez szükséges B1 és B6 vitaminokat és a véralvadáshoz 

szükséges kalciumot szintetizálnak. 

C. Bélbaktériumaink vérképzéshez szükséges B12 és a véralvadáshoz szükséges K-vitamint 

szintetizálnak. 

D. Bélbaktériumaink jelentős mennyiségű cellulózt is bontanak, így segítik az embert a 

növényi táplálék megemésztésében.  

E. A bélcsatornában előforduló baktériumok szimbiózisban élnek egymással. 
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A GERINCES TÜDŐ EVOLÚCIÓJA (8 PONT) 

 

A szárazföldi gerinces állatok légzőszervének legújabb kutatások szerinti evolúcióját mutatja 

be az alábbi ábra. Az ábra elemzésével döntse el, hogy milyen folyamatokat, evolúciós 

lépéseket jelenthetnek az egyes betűk! (Tetrapoda = négylábú gerincesek, Amniota = 

magzatburkosak, Lissamphibia = ma élő kétéltűek, Mammalia = emlősök, Testudines = 

teknősök, Crocodylia = krokodilok, Aves = madarak, Lepidosauria = pikkelyes hüllők.) 

 

 
 

A magzatburkos gerincesek légzőszervének evolúciója 
forrás:Lambertz M, Grommes K, Kohlsdorf T, Perry SF. 2015 Lungs of the first amniotes: why simple if they can 

be complex? Biol. Lett. 11: 20140848. http://dx.doi.org/10.1098/rsbl.2014.0848 

 

16. Melyik kisbetű jelöli az ábrán a léghólyagokkal is rendelkező (bronchioalveoláris) tüdő 

kialakulását? 

Válassza ki a helyes válasz betűjelét! 

A. f B. a C. e D. b E. g 

17. Melyik kisbetű jelöli az ábrán a pleziomorf (ősi jellegű, az ábrán „d”) tüdőhöz hasonló 

légzőszerv megőrzését a kifejlett állatokat tekintve? Válassza ki a helyes válasz betűjelét! 

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

18. Melyik kisbetű jelöli az ábrán a léghajszálcsöves tüdő kialakulását? 

Válassza ki a helyes válasz betűjelét! 

A. d B. g C. f D. e E.b 

19. Melyik kisbetű jelöli az ábrán a többkamrás tüdő kialakulását? 

Válassza ki a helyes válasz betűjelét! 

A. g B. e C. d D. a E. b  
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Az ábra tanúsága szerint a pikkelyes hüllőknél (Lepidosauria) megfigyelhető egykamrás tüdő 

nem egy ősi jelleg megőrzése, hanem a többkamrás tüdő redukciójával jött létre. 

 

20. Az alábbi anatómiai jellegek közül melyik igaz, és erősítheti meg azt az elképzelést, 

miszerint a pikkelyes hüllők tüdeje valójában egy leegyszerűsödött tüdő? 

Válassza ki a helyes válasz betűjelét! 

A. A Lepidosauria csoport fajai is rendelkeznek rekeszizommal. 

B. A kígyóknak csak a jobboldali tüdőfele maradt meg, a bal oldali elcsökevényesedett.  

C. A pikkelyes hüllők tüdejében embrionális korban megfigyelhető az emlős tüdőre 

jellemző léghólyagok (alveolusok) redukált megjelenése. 

D. A pikkelyes hüllők három kamrás szíve szintén egy ősi, négy kamrás szív 

egyszerűsödésével jött létre. 

E. A kétéltűek egykamrás tüdejébe a főhörgő a tüdő csúcsi részén lép be, míg a 

Lepidosauriáknál a funkcionálisan egykamrás tüdőbe – a többi magzatburkosokhoz 

hasonlóan – a főhörgő a tüdő csúcs alatti részén lép be. 

 

Az ábrát készítő és a hozzá tartozó cikket közlő kutatók szerint a pikkelyes hüllők tüdejének 

egykamrássá egyszerűsödése a miniatürizálódás következményeként alakult ki. 

 

21. Mi lehet a miniatürizálódást megelőzően egy többkamrás tüdőnek az előnye a vele azonos 

térfogatú egykamrás tüdőhöz képest? 

(Compliance: a tüdő tágulékonysága, amit az egységnyi nyomásváltozásra bekövetkezett 

térfogatváltozással fejezünk ki, vagyis c = ∆V/∆p. Értékét befolyásolja a tüdő szövettani 

felépítése, állapota, vérkeringése, a belső felületén kialakuló felületi feszültség, és a tüdő 

aktuális térfogata.) 

Döntse el, hogy a kisbetűkkel jelölt állítások közül melyek igazak, majd válassza ki a 

helyes válasz betűjelét! 

a. Nincs szükség légzőmozgásokat segítő izmokra. 

b. A többkamrás tüdő magasabb compliance-szal rendelkezik. 

c. A tüdőben a laphámnál vastagabb hámrétegen keresztül is megvalósulhat a gázcsere. 

d. Gazdaságosabban hasznosítható a légzési térfogat. 

e. A tüdő egységnyi térfogatváltozásához nagyobb nyomásváltozás szükséges. 

A. a és c igaz B. d és e igaz C. a és d igaz 

  D. b és e igaz E. b és d igaz 

22. Mi lehet az oka annak, hogy a Lepidosauriák körében megtörtént miniatürizálódás során a 

többkamrás tüdő újra egykamrássá redukálódott? 

Döntse el, hogy a kisbetűkkel jelölt állítások közül melyek igazak, majd válassza ki a 

helyes válasz betűjelét! 

a. Az állat miniatürizálódásával együtt járó kisebb méretű sokkamrás tüdőben extrém kis 

légterek jöttek volna létre, melyekben túl nagy lett volna a felületi feszültség. 

b. A nappali életmód mellett az egykamrás tüdő is elegendő oxigén felvételét biztosítja. 

c. A kistestű változó testhőmérsékletű (poikilotherm) állatok tüdeje inkább a 

hőmérséklet szabályozásában vesz részt, mint a légzésben. 

d. Ezzel párhuzamosan az emlősökéhez hasonló, jól fejlett diaphragma (rekeszizom) is 

kialakult. 

e. Alacsony compliance-ú tüdő jött volna létre, melyet nehéz lett volna felfújni légzési 

segédizmok nélkül. 

A. b, c és d igaz B. a, c és d igaz C. b, d és e igaz 

  D. a és e igaz E. a, d és e igaz  
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23. Vannak a kisméretű pikkelyes hüllőkhöz hasonló méretű emlősök (alveolus átmérő 50 µm) 

és madarak (tüdőkapilláris átmérő 3 µm) is, náluk azonban nem redukálódott a tüdő 

egykamrássá. Miért tudták ezek az állatok megőrizni a többkamrás tüdejüket? 

Döntse el, hogy a kisbetűkkel jelölt állítások közül melyek igazak, majd válassza ki a helyes 

válasz betűjelét! 

a. Bár a többkamrás tüdőszerkezetet megőrizték, a légzőfelület jelentősen csökkent a tüdőben. 

b. A kisméretű emlősök is rendelkeznek a krokodilokhoz hasonló rekeszizommal. 

c. A kistestű madarak esetében a tüdőhöz kapcsolódó légzsákok segítik a ventillációt. 

d. A kisméretű emlősök is rendelkeznek a többi emlőshöz hasonlóan rekeszizommal. 

e. Evolúciós értelemben fiatalabb rendszertani csoportokról van szó, s még nem volt elég 

idő a tüdőredukció megtörténésére. 

A. b és e igaz B. a és b igaz C. a és d igaz 

  D. c és d igaz E. b és c igaz 

 

EGYOLDALÚ ÖRÖKSÉG (11 PONT) 

 

Egy kétlaki kúszónövény fajnak előfordulnak szórt és átellenes levélállású egyedei is. A 

levélállás kizárólag attól függ, hogy a petesejt, amelyből az utódnövény létrejön, milyen 

mRNS-eket tartalmaz. L1 allél által kódolt mRNS megléte esetén mindenképpen átellenes lesz 

a levélállás; az L2 által kódolt mRNS pedig szórt levélállást alakít ki, ha hiányzik a másik típusú 

mRNS a petesejtből. Tételezzük fel, hogy az L génnek csak az előbb említett két génváltozata 

létezik, és mindkét génváltozat mRNS átirata megjelenik a petesejtben, amennyiben az allél 

megtalálható az anyanövényben, mert a petesejt sejtplazmája tartalmazza a meiózis előtti 

állapot mRNS-eit és fehérjéit is. Ezeknek a növényeknek nincsenek ivari kromoszómáik. 

 

24. Mi lehet a genotípusa egy átellenes levélállású női ivarú növénynek? Azt a betűjelet 

válassza, amelyik az összes helyes megoldást (és csak azt/azokat) tartalmazza!  

A. L1 

B. L1, L2 

C. L1L1 

D. L1L1, L1L2 

E. L1L1, L1L2, L2L2 

25. Mi lehet a genotípusa egy szórt levélállású női ivarú növény egyik virágában lévő 

megtermékenyítetlen központi sejtnek? Az összes lehetséges megoldást írja le! Válaszát írja 

a válaszlap megfelelő helyére! 

26. Egy szórt levélállású hím ivarú növény egyik pollenszeme pollentömlőt fejleszt. Az ebben 

kialakuló egyik hímivarsejt L1 génváltozatot tartalmaz. Mi lehetett ugyanezen hímivarsejtet 

tartalmazó virágporszem vegetatív sejtjének genotípusa? Az összes lehetséges megoldást 

írja le! Válaszát írja a válaszlap megfelelő helyére! 

 

Egy ideálisnak tekinthető populációban az átellenes levélállást kialakító allél gyakorisága 0,4.  

 

27. A szórt levélállású női ivarú növények mekkora eséllyel tartalmazzák az átellenes 

levélállásért felelős allélt? Az eredményeket százalékban, egész számra kerekítve adja meg! 

Válaszát írja a válaszlap megfelelő helyére! 
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28. A szórt levélállású hím ivarú növények utódainak mekkora hányada lesz szórt levélállású? 

Az eredményt százalékban, egész számra kerekítve adja meg! Válaszát írja a válaszlap 

megfelelő helyére! 

29. Szórt levélállású női ivarú növénytől és szórt levélállású hím ivarú növénytől származó 

magból milyen eséllyel kel ki szórt levélállású utód? Válassza ki a helyes válasz betűjelét! 

A. 36% B. 48% C. 60% D. 84% E. 100% 

30. A tárgyalt növényhez hasonlóan melyik kétlaki a színes melléklet 1. ábráján látható 

képeken szereplő fajok közül? Válassza ki a helyes válasz betűjelét! 

A továbbiakban versenylovak mitokondriumával kapcsolatos feladatokat kell megoldania. 

Tételezzük fel, hogy egy állat genetikai szempontból csak egyféle mitokondriumot 

tartalmaz, és nem érte mutáció a mitokondriális géneket az ábrán jelölt családfa esetében. 

Az összes vérrokoni kapcsolatot ábrázoltuk. 

 

31. Tételezzük fel, hogy egy állat genetikai szempontból csak 

egyféle mitokondriumot tartalmaz, és nem érte mutáció a 

mitokondriális géneket az ábrán jelölt családfa esetében. 

Az összes vérrokoni kapcsolatot ábrázoltuk. Hányan 

tartalmaznak pontosan olyan génállományú 

mitokondriumokat a családfa tagjai közül, mint a nyíllal 

jelölt ló? (A jelölt egyedet is számítsa bele!) Válaszát írja 

a válaszlap megfelelő helyére! 

 

 

32. Hányféle különböző génállományú mitokondrium található meg a családfában? 

Válaszát írja a válaszlap megfelelő helyére! 

33. A nyíllal jelölt állat tartalmaz egy – csak a rokonai között előforduló – nagyon ritka, testi 

kromoszómán elhelyezkedő génváltozatot. Mekkora az esélye, hogy ennek egy másolata 

megtalálható a felkiáltójellel jelölt csődörben? A valószínűséget százalékban, egész számra 

kerekítve adja meg! Válaszát írja a válaszlap megfelelő helyére! 

34. A kisbetűvel megadott folyamatok közül mely/melyek történhet/történhetnek 

mitokondriumokban?  

Válassza ki a helyes válasz betűjelét! 

a. terminális (végső) oxidáció b. endocitózis c. DNS-másolás d. transzkripció 

A. a, b, c, d B. a, c, d C. a, b, c D. a, b E. a  
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GENETIKA FELADATOK HÁROM GYEREKRE (7 PONT) 

A feladatokban szereplő jellegeknél – amennyiben többféle öröklésmenet is létezik – a 

leggyakoribb (legismertebb) öröklésmenetet használja a számításaiban! A mutáció lehetőségétől 

végig tekintsünk el a feladatokban! A populációkat mindegyik esetben ideálisnak tekintjük. 

 

35. Egy egészséges nő és egy vérzékeny férfi első gyermeke vérzékeny lett. További két 

gyermekük született még, akik nem ikrek. Mekkora az esélye, hogy mind a három 

vérzékeny és azonos nemű? Adja meg az eredményt század százalék pontossággal! Válaszát 

írja a válaszlap megfelelő helyére! 

36. A hazai népességben az Rh+ vércsoportúak aránya 83,4%. A hazai népességben az Rh+ 

vércsoportúak aránya 83,4%. Egy Rh+ nőnek mekkora eséllyel lesz ugyanattól a férfitól 

mind a három gyermeke Rh-? Adja meg az eredményt század százalék pontossággal! 

Válaszát írja a válaszlap megfelelő helyére!  

37. Egy párnak születik egy gyermeke, majd három évvel később egypetéjű ikergyermekeik 

jönnek világra. Mekkora eséllyel lesznek mind a hárman azonos neműek?  

Válassza ki a helyes válasz betűjelét! 

A. 1/2 B. 1/3 C. 1/4 D. 1/6 E. 1/8 

38. Egy fiú-lány testvérpár lány tagja genetikai okokból vörös-zöld színtévesztő, a fiúról nem 

tudjuk, hogy színtévesztő-e. Melyik állítás hamis? Válassza ki a helyes válasz betűjelét! 

A. A fiú lehet egészséges. 

B. A szülők között biztosan van vörös-zöld színtévesztő. 

C. Az anya lehet egészséges. 

D. Az apa biztos színtévesztő. 

E. Az apa és a fiú nem lehet azonos genotípusú. 

39. Az előbbi feladatban említett testvérpárnak egy lány féltestvére is születik a későbbiekben. 

Hármuk édesapja közös. Mekkora eséllyel lesznek mind a hárman vörös-zöld színtévesztők, 

ha a férfiak között 8-szoros a populációban a színtévesztés gyakorisága a nőkhöz képest? 

Adja meg az eredményt tized százalék pontossággal! Válaszát írja a válaszlap megfelelő helyére! 

40. Három osztálytárs (akik nem rokonai egymásnak) apukái 0 vércsoportúak. A populációban IA 

allél gyakorisága p; IB-é q; i-é z. Mekkora az esély arra, hogy a három gyerek azonos AB0 

vércsoportú? Az eredményt paraméteresen adja meg! Válaszát írja a válaszlap megfelelő helyére! 

41. Mekkora az esély arra, hogy az előbbi feladatban szereplő mindhárom gyermek 

homozigóta? Válassza ki a helyes válasz betűjelét! 

A. 1/8 B. z3 C. z6 D. p2 + q2 + z2 E. (p2 + q2 + z2)3  
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A GLÜKÓZ A VÖRÖSVÉRTESTEKBEN,  

VELESZÜLETETT HEMOLITIKUS VÉRSZEGÉNYSÉG (8 PONT) 

 

A vörösvértestekben sok gyök (peroxid-, illetve 

szuperoxid-gyök) keletkezik. A gyökök 

párosítatlan elektront tartalmaznak, és 

tönkreteszik a vörösvértest sejtmembránját és az 

enzimeket. A gyökök semlegesítését az itt 

látható glutation nevű tripeptid végzi el. 

 

A feladatok megoldásához használja a színes melléklet 2. ábráját!  

 

42. Adja meg az ábrán látható számozásnak megfelelően a glutationt felépítő három aminosav 

nevét! Válaszát írja a válaszlap megfelelő helyére!  

43. Hányféle lehet a tripeptid konstitúciója, azaz hányféleképpen kapcsolódhat össze a három 

aminosav, ha kikötjük, hogy egy aminosavat csak egyszer használhatunk fel? Vegyük 

figyelembe, hogy peptidkötést egyes aminosavak az oldalláncukkal is ki tudnak alakítani! 

Írja a válaszlap megfelelő helyére a lehetséges peptidek számát! 

Szervezetünk sejtjeiben a glükóz háromféle úton oxidálódhat. Az erjedés és a biológiai oxidáció 

mellett ismert még a glükóz ún. direkt oxidációja. Lényegét a következő reakcióegyenlet adja 

meg:  

glükóz-6-foszfát + 12 NADP+ + 7 H2O → 6 CO2 + 12 NADPH + 12 H+ + Pi 

A vörösvértestekben a gyökök semlegesítése során két glutation reagál egy gyökkel, miközben 

a glutationok között diszufidhíd alakul ki. A glutationok regenerálásában, azaz a dimerek 

visszaalakításában kap szerepet a glükóz direkt oxidációja. 

 

44. Melyik megállapítás igaz a glutation gyökökkel való reakciójára, és regenerációjára? 

Válassza ki a helyes válasz betűjelét! 

A. A glutation a gyökökkel való reakció során savként viselkedik, protonokat ad le. 

B. A glutation a gyökökkel való reakció során oxidálódik. 

C. A dimerek regenerálása során a NADP+ NADPH -vá alakul. 

D. A gyökök a vörösvértestekben a mitokondriumokban keletkeznek a terminális oxidáció 

utolsó lépésében. 

E. A gyökök semlegesítése jelentős mennyiségű energiától fosztja meg a vörösvértesteket, 

hiszen így a terminális oxidáció során nem képződhet ATP. 
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A veleszületett hemolitikus (azaz a vörösvértestek szétesésével járó) vérszegénység 

leggyakoribb oka a vörösvértestben található glükóz-6-foszfát dehidrogenáz enzim hibájára 

vezethető vissza. Ez az enzim indítja el a glükóz direkt oxidációját. Ezekben a betegekben nincs 

elegendő elektronszállító koenzim a glutationok regenerálásához, így a gyökök károsítják a 

vörösvértestek sejtmembránját. Ennek következtében jellegzetesen megváltozik a 

vörösvérsejtek alakja. A károsodás mértéke vizsgálható NaCl-oldat által kiváltott hemolízissel. 

(A képek a vörösvértesteket azonos nagyításban mutatják!) 

 

   
A B C 

 
 

45. Mely megállapítások igazak a veleszületett hemolízisben szenvedő emberek 

vörösvértesteire? Döntse el, hogy a kisbetűkkel jelölt állítások közül melyek igazak, majd 

válassza ki a helyes válasz betűjelét! 

a. Az „A” képen látható vörösvértestek találhatók jellemzően a vérükben. 

b. A „B” képen látható vörösvértestek találhatók jellemzően a vérükben. 

c. A „C” képen látható vörösvértestek találhatók jellemzően a vérükben. 

d. Ozmotikus stresszre a „D” görbének megfelelően alakul a beteg emberek vérében a 

hemolizált sejtek aránya a kontrollhoz (az egészséges szervezethez) képest. 

e. Ozmotikus stresszre az „E” görbének megfelelően alakul a beteg emberek vérében a 

hemolizált sejtek aránya kontrollhoz (az egészséges szervezethez) képest. 

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

 

A glükóz-6-foszfát dehidrogenáz génjének egyik mutációja következtében kialakuló betegség 

egy népességben 1,2%-ban fordul elő. Az enzimet kódoló gén X ivari kromoszómán található, 

a betegség recesszíven öröklődik. 
 

46. Várhatóan hány beteg nő fordul elő egy 200 000 fős ideális populációban? Válaszát írja a 

válaszlap megfelelő helyére!  
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Az itt látható családfa egy glükóz-6-dehidrogenáz mutáció miatt kialakuló veleszületett 

hemolitikus vérszegénység öröklődését mutatja. 

 
47. Mekkora az esélye annak, hogy a II/2 személynek az első gyermeke fiú lesz, és hemolitikus 

vérszegénységben szenved? Válaszát (százalék alakban) írja a válaszlap megfelelő helyére!  

48. Mekkora az esélye annak, hogy a II/2 személynek első gyermeke beteg lány lesz, egy olyan 

populációban, melyben a recesszív allél gyakorisága 0,05? Megoldását írja a válaszlap 

megfelelő helyére! Válaszát százalékban, 3 tizedesjegy pontossággal adja meg! 

A glükóz-6-foszfát dehidrogenáz mutációi különösen gyakoriak a mediterráneumban, valamint 

Afrika trópusi területein, melyekre jellemző, hogy maláriával erősen fertőzöttek.  
 

49. Mely megállapítás igaz? Válassza ki a helyes válasz betűjelét! 

A. A malária betegség hatására a veleszületett hemolízisben szenvedők rátermettsége 

nagyobb mértékben csökken, mint az egészséges emberek fitnesze.  

B. A malária kórokozója kevésbé képes szaporodni a glükóz-6-foszfát dehidrogenáz 

enzimhiányos emberek vörösvértesteiben. 

C. Ennél a mutációnál a sarlóssejtes vérszegénységhez hasonlóan a heterozigóták előnyét 

figyelhetjük meg a homozigótákkal szemben. 

D. A mutáns vörösvértestekben kisebb mértékű a glükóz biológiai oxidációja, ezért a 

malária kórokozói kevésbé képesek szaporodni a vörösvértestekben. 

E. A maláriával fertőzött területeken a veleszületett hemolitikus vérszegénység magasabb 

aránya azzal hozható összefüggésbe, hogy a széteső vörösvértestek a mutáns szervezetek 

máját folyamatos terhelés alatt tartják, így ez a szerv jobban képes elviselni a malária 

kórokozójának kirajzásakor bekövetkező megterhelést, amit az elbontásra kerülő 

hemoglobin és származékai okoznak. 
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SEJTEK ÖNEMÉSZTŐ FOLYAMATAI ÉS BEBÁBOZÓDÁS (12 PONT) 

A sejt saját anyagainak lebontásában kétféle folyamat játszik szerepet: az ubikvitin-

proteaszóma rendszerhez (UPR) kötött lebontás és a sejtes önemésztés (autofágia) folyamata. 

Mindkét folyamat nagyon fontos a sejtek életében, jelentőségüket bizonyítja, hogy az UPR 

leírásáért Aaron Ciechanover, Irwin Rose és a magyar származású Avram Hersko (szül.: Herskó 

Ferenc) kémiai Nobel-díjat kapott 2004-ben, míg az autofágiával kapcsolatos kutatásaiért 

Yoshinori Ohsumi 2016-ban orvosi Nobel-díjat. Előbbi során elöregedett és sérült fehérjék 

lebontása történik, utóbbiban a fehérjéken túl makromolekuláris komplexek és károsodott, 

elöregedett sejtszervecskék is degradálódnak és emésztődnek, majd újra felhasználhatókká 

válnak. 
 

Tanulmányozza és értelmezze az UPR (3. ábra) és az autofágia (színes melléklet, 4. ábra) 

folyamatát az ábrák segítségével, majd válaszoljon a kérdésekre! 
 

3. ábra. Az ubikvitin-

proteaszóma rendszer 
 

 Az E1 enzim aktiválja az 

ubikvitint. 

 Az ubikvitin átkerül az 

E2 enzimre. 

 Az E3 enzim felismeri 

az E2-höz kötött ubikvitint 

és a lebontandó fehérjét, az 

ubikvitint áthelyezi a 

lebontandó fehérjére. 

 Az ubikvitinnel jelölt 

fehérje leválik az E3 

enzimről. 

 A reakciósorozat több-

ször ismétlődik, ezáltal egy 

poliubikvitinlánccal jelölt 

fehérje jön létre. 

 A proteaszóma (ami 

tulajdonképpen egy enzim-

komplex, mérete 45x20 nm) 

felismeri a poliubikvitin 

jelet (a felismerő alegységek 

ATP-áz alegységet tartal-

maznak), a lebontandó 

fehérjét a proteaszómába 

juttatja, ahol azok átlagosan 

7-9 aminosavból álló 

egységekre „darálódnak”. 

Az ubikvitin egységek nem 

bomlanak le, hanem újra 

felhasználódnak. 

forrás:https://www.nobelprize.org/nobel_prizes/chemistry/laureates/2004/popular.html 
  

https://www.nobelprize.org/nobel_prizes/chemistry/laureates/2004/popular.html
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50. Melyik állítás igaz az alábbi, az UPR-re és az autofágia folyamataira vonatkozó állítások 

közül? Válassza ki a helyes válasz betűjelét! 

A. Az ubikvitin enzimként is szerepet kap az elöregedett fehérjék lebontásában. 

B. Mindkét folyamatban szerepet kapnak a permeáz fehérjék. 

C. Az UPR csak oligopeptidekig bontja a fehérjéket, az autofágia során jellemzően 

monomerek keletkeznek. 

D. Mindkét folyamatban magas H+-koncentráció mellett történik a proteinek hidrolízise. 

E. Mindkét folyamat lejátszódhat prokarióta sejtekben is. 

51. Melyik állítás igaz az alábbi, az UPR-re és az autofágia folyamataira vonatkozó állítások 

közül? Válassza ki a helyes válasz betűjelét! 

A. Az UPR-ben a lebontandó fehérjék proteaszómákba való bejuttatása energiaigényes 

folyamat. 

B. Autofágiára akkor is lehetőség nyílik, ha a sejtben hosszantartóan gátolt a Golgi-

készülék működése. 

C. Mindkét folyamatban lényeges a lizoszómák közreműködése. 

D. A proteaszómák felépítésében RNS molekulák is részt vesznek. 

E. A fehérjék hidrolízise mindkét rendszerben ATP-t igényel. 

52. Az alábbi állítások az autofágia folyamataira vonatkoznak. Melyik állítás igaz ezek közül? 

Válassza ki a helyes válasz betűjelét! 

A. Az autofágiában szerepet kapó lizoszómák közvetlenül a durva felszínű 

endoplazmatikus retikulum membránrendszeréről fűződnek le. 

B. Az autofágia mind a négy ismertetett folyamatára jellemző, hogy különböző 

membránhólyagok egyesülnek egymással. 

C. A baktériumok mikroautofágiával tudnak védekezni a bakteriofág fertőzéssel szemben. 

D. A mikroautofágia gyakorlatilag sejtplazmából kifelé irányuló folyamatnak is tekinthető. 

E. A lizoszómák membránjában található protonpumpák H+-ionokat juttatnak ki a 

lizoszómából a sejtplazmába. 

53. Melyik sejtszervecskével hasonló méretű a proteaszóma?   

Válassza ki a helyes válasz betűjelét! 

A. a fagofórral 

B. a mitokondriummal 

C. a sejtközponttal 

D. a riboszómával 

E. a sejtmagvacskával 

54. A fent ismertetett folyamatokban mely organellumok feleltethetőek meg szekunder 

(másodlagos) lizoszómának? Válassza ki a helyes válasz betűjelét! 

A. az elöregedő szekréciós granulum és az autofagoszóma 

B. a proteaszóma és a fagofór 

C. az autolizoszóma és a krinoszóma 

D. az autofagoszóma és a fiatal szekréciós granulum 

E. a krinoszóma és az elöregedő szekréciós granulum 

55. Yoshinori Ohsumi kísérleteinek nagy részét élesztőgombákkal végezte. Az élesztősejtekben 

azonban nincsenek az állati sejtekhez hasonló lizoszómák. Mely sejtalkotó látja el a 

lizoszómák feladatát, és kap szerepet az autofágia folyamataiban az élesztőgomba 

fajokban? Válassza ki a helyes válasz betűjelét! 

A. a sejtmaghártya 

B. a vakuólum 

C. a peroxiszóma 

D. a mitokondrium membrán lefűződései 

E. a thylakoid membrán  
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56. Mely állati sejtekben lehetne jól tanulmányozni a krinofágia folyamatát? 

Válassza ki a helyes válasz betűjelét! 

A. A patkány hipofízis (agyalapi mirigy) LTH-termelő sejtjeiben és a Langerhans-szigetek 

β-sejtjeiben. 

B. A farkatlan kétéltűek vörös vérsejtjeiben és a madarak csontsejtjeiben. 

C. A macska gyomor simaizomsejtjeiben és a teknősök hajszálereinek falát alkotó laphám 

sejtekben. 

D. A kutya Schwann-sejtjeiben (a környéki idegrendszer velőshüvelyét alkotó gliasejt) és 

a laposférgek lángzósejtjeiben. 

E. Az egér vese másodrendű kanyarulatos csatornájának sejtjeiben és a halak 

porcsejtjeiben. 

A krinofágia molekuláris mechanizmusát és genetikai szabályozását muslicák lárváinak és 

fiatal bábjainak nyálmirigysejtjeiben tanulmányozták. A krinofágia vizsgálatára nagyon 

alkalmas a muslica, hiszen bábállapotban jelentős mértékben mennek végbe benne autofág és 

különféle sejthalál-folyamatok, melyek hozzájárulnak a lárva anyagainak lebomlásához és újra 

hasznosulásához. A krinofágia tanulmányozására a késői lárvaállapot és a bábozódási időszak 

a legalkalmasabb. Az ecetmuslica (Drosophila) lárvák nyálmirigyei alapvetően 

emésztőenzimeket termelnek, a bábozódást megelőző 14. órától azonban a nyálmirigyek 

működése hormonális hatásra megváltozik: a lárvakori emésztőenzimek helyett 

cukorláncokban gazdag ragasztó fehérjéket (glue) termelnek. A ragasztó fehérjék ürítése teszi 

lehetővé, hogy a lárvák olyan felülethez erősítsék magukat, ahol aztán biztosítani tudják a 

nyugodt, bábon belüli fejlődést. 

 

57. Az alább található két ábra (5-6. ábra) segítségével állapítsa meg, hogy mely (kisbetűvel 

jelölt) hormonok szintjének változása teszi lehetővé a nyálmirigyek működésének 

megváltozását? Válassza ki a helyes válasz betűjelét! 

 
5. ábra. A rovaragy neuroszekréciós sejtjeinek és az előtori mirigy hormontermelése  

és hormonjainak hatása. 
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6. ábra.Az ecetmuslica hormontermelésének változása az egyedfejlődés során.  

forrás:P. Jouandin: Rôle de la voie de signalisation Insuline dans le couplage des informations nutritionnelles et 

développementales au cours de l’ovogenèse chez la drosophile. Agricultural sciences. Université Nice 

Sophia Antipolis, 2013. alapján 

 

a. alacsony JH szint 

b. a JH szint növekedése 

c. alacsony BH termelés 

d. magas BH termelés 

e. alacsony ekdizon szintézis 

f. megnövekedő ekdizon szintézis 

 

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

 

Shravage és kutatótársai kísérletükben a nyálmirigysejtekben található granulumokban a glue 

fehérjéket zöld fluoreszcens fehérjével (GFP) jelölték meg, így a muslicalárvák fejlődése során 

fluoreszcens mikroszkóppal a váladékszemcsék (ezáltal a nyálmirigysejtek) nyomon 

követhetővé váltak. Azt tapasztalták, hogy négy órával a bábozódás után a zöld szín már nem 

látható, a nyálmirigysejtek már nem mutathatók ki. Ha olyan nyálmirigysejteket vizsgáltak, 

melyekben genetikai mutációk miatt hiányoztak a Vps34, illetve az Atg6 gének, akkor a 

nyálmirigysejtek négy órával a bábozódást követően is még mindig zölden világítottak. 

 

58. Mik az elképzelhető magyarázatai a tapasztaltaknak? Mely állítások igazak a kisbetűkkel 

jelölt lehetőségek közül? Válassza ki a helyes válasz betűjelét! 

 

a. Az érintett gének mutációja lehetővé teszi a glue fehérje kiürülését a sejtből, de a GFP-

ét nem. 

b. A Vps34 és Atg6 gének szerepet játszhatnak a granulumok kiürítésében. 

c. A Vps34 és Atg6 gének hiányában sérülhet a szekréciós granulumok lebontása. 

d. A két gén GFP-t hidrolizáló enzimek termelődéséért felel. 

e. A Vps34 és Atg6 gének gátolják a sejt GFP-termelését. 

A. d és e igaz B. a és e igaz C. b és c igaz 

  D. a és d igaz E. c és d igaz  
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Az ELTE kutatói a fentiek tisztázására a következő kísérleteket végezték el: 

A glue fehérjékhez GFP-t és pirosan világító fluoreszcens fehérjét (DsRed) is kapcsoltak, így a 

szekréciós granulumok UV-fényben kezdetben sárgán világítanak. A GFP-ről tudni kell, hogy 

savas közegben reverzibilisen inaktiválódik.  

A színes mellékletben található 7. ábra egyikén vad típusú, a másikon olyan lárvák 

nyálmirigysejtjeinek képét látjuk fluoreszcens mikroszkópban, frissen bábozódott állatban, 

amelyekben elcsendesítették a krinofágiához szükséges géneket. A méretvonal 20 µm-t jelöl. 

(A géncsendesítés az adott mRNS féléletidejének jelentős csökkentésén alapszik, gyakorlatilag 

gátlódik a transzláció folyamata.)  

 

59. Melyik kép mutatja a géncsendesített állat nyálmirigysejtjeit a 7. ábrán? 

Válassza ki a helyes válasz betűjelét! 

A. Az „A” kép, mert a piros váladékszemcsék azt jelzik, hogy a GFP lebomlott a 

lizoszómákkal való egyesülés elmaradása miatt. 

B. A „B” kép, mert a sárgán fluoreszkáló szemcsék azt jelzik, hogy a krinoszómák ki tudtak 

alakulni. 

C. Az „A” kép, mert csak kevés sárgán fluoreszkáló szemcse látszódik a sejtekben. 

D. A „B” kép, mert a sárga színű szemcsék az emésztetlen fehérjékre utalnak. 

E. Mindkét kép, mert mindkét képen látunk sárga és kék színű szemcséket is. 

 

Ezt követően láthatóvá tették a lizoszómákat is. A glue fehérje ebben az esetben csak GFP-vel, 

míg a lizoszómák egyik savas hidroláza, a katepszin-B magenta színű (mCherry) festékkel lett 

megjelölve. Ha a granulum és a lizoszóma egyesül, akkor a zöld szín folyamatosan elhalványul, 

a magenta szín pedig egyre erősebb lesz. A színes mellékletben található 8. ábrán vad típusú, 

a másikon a krinofágiához szükséges gének csendesítését elszenvedő lárvák nyálmirigyeinek 

képét látjuk fluoreszcens mikroszkópban, 2 órával bábozódás előtt. A méretvonal 20 µm-t jelöl. 

 

60. Mit figyelhetünk meg a két képen? A kisbetűkkel jelölt lehetőségek közül mely állítások 

igazak? Válassza ki a helyes válasz betűjelét! 

 

a. Az „A” képen a vad típusú lárvák krinoszómáit (sárga nyilak jelölik). 

b. A „B” képen a vad típusú lárvák ép szekréciós granulumait. 

c. Az „A” képen ép váladékszemcséket. 

d. A „B” képen a váladékszemcsékkel egyesülni nem tudó lizoszómákat. 

e. Az „A” képen a géncsendesített mirigysejtek autolizoszómáit. 

 

A. csak az a igaz 

B. b és e igaz 

C. a, c és e igaz 

D. b és d igaz 

E. a, c és d igaz 

  



Biológia I. kategória Kódszám: 

OKTV 2019/2020 21 2. forduló 

 

A 9. ábrán a szekréciós granulumok és a lizoszómák kapcsolódásához és egybe olvadásukhoz 

szükséges fehérjék és komplexek láthatók. Az 1. táblázat pedig összefoglalja az egyes 

komplexek feladatát a folyamatban. 

 
9. ábra. A szekréciós granulumok és a lizoszómák kapcsolódásához és egybe olvadásukhoz  

szükséges fehérjék és komplexek. (forrás: Csizmadia-Lőw 2018) 

 

fehérjék és komplexek neve feladatuk 

Adaptor más fehérjék egymáshoz kötődését segítik 

Pányvázó komplex megfelelő közelségbe hozzák a sejtszervecskéket 

kis GTP-áz 
az organellumok szállításában és a pányvázó komplex 

membránhoz kötésében játszik szerepet 

SNARE komplex 
meghatározzák, mely sejtszervecskék egyesülhetnek és 

elvégzik a fúziót is 

1. táblázat. A szekréciós granulumok és a lizoszómák kapcsolódásához szükséges 

fehérjekomplexek és feladatuk. 

61. Melyik fehérje vagy komplex génjének a csendesítésével lehet elérni, hogy a szekréciós 

granulum és a lizoszóma összekapcsolódjon, de tartalmuk ne egyesüljön? 

Válassza ki a helyes válasz betűjelét! 

A. A pányvázó komplex és az adaptor fehérjék génjeinek együttes csendesítésével. 

B. A kis GTP-áz génjének csendesítésével. 

C. A pányvázó komplex génjeinek csendesítésével. 

D. A SNARE komplex génjeinek csendesítésével. 

E. A kis GTP-áz és az adaptor génjeinek együttes csendesítésével. 
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A POPULÁCIÓNÖVEKEDÉS MODELLJEI (8 PONT) 

 

A populáció genetikai értelemben egy fajba tartozó egyedek szaporodási közössége. Megfelelő 

körülmények között a populáció egyedei szaporodnak. Az egyedszámváltozás egy adott 

időintervallumban (pl. 1 év, egy generációs idő stb.) alapvetően a születések számától (SZ), a 

halálozások számától (H), a be- és kivándorló egyedek (BV, KV) számától függ: 

ΔN = SZ – H + BV – KV. 

Ha a populáció egyedszáma t időpontban Nt, akkor ΔN = Nt – Nt-1. 

 

62. Vannak olyan élőlények (pl. bizonyos növények, szivacsok, korallok stb.), amiknél nehezen 

értelmezhetők az egyediség határai. Ebben az esetben melyik változóval lehet jellemezni 

egy populáció növekedését/csökkenését? Válassza ki a helyes válasz betűjelét! 

A. a felületegységre megadott egyedsűrűséggel 

B. a térfogategységre megadott egyedsűrűséggel 

C. a mortalitással 

D. a területegységre megadott biomassza értékekkel 

E. az allélgyakoriságokkal 

 

A feladat további részében egyedszámmal jellemezhető populációkról lesz szó. 

 

A folyamatosan – aszezonálisan – szaporodó populációkban (pl. baktériumok populációi 

megfelelő körülmények között és elegendő tápanyagforrás esetén) a populáció egyedszámának 

növekedési sebességét az egyénenkénti pillanatnyi növekedési rátával jellemezzük, jele: r. Ez 

megmutatja, hogy egy főre vetítve mekkora a populáció nettó növekedése kis időegység alatt. 

Az időszakosan – szezonálisan – szaporodó populációkban (pl. magvas növények, gerinces 

állatok populációi) a növekedési sebesség a bruttó növekedési ráta, jele: λ. Ez megadja, hogy 

hányszorosára növekszik a populáció egyik időpontról a másikra. 

 

63. Egy populációban akkor áll fenn populációdinamikai egyensúly, ha a létszáma nem nő és 

nem is csökken, ΔN = 0. Az r és a λ mely értékeinél lesz egy aszezonálisan és egy 

szezonálisan szaporodó populáció populációdinamikai egyensúlyban?  

Válassza ki a helyes válasz betűjelét! 

A. ha r = 1 és λ = 0 

B. ha r = -1 és λ = 1 

C. ha r = 0 és λ = 0 

D. ha r = 1 és λ = 1 

E. ha r = 0 és λ = 1 

 

64. Egy exponenciálisan növekvő 

aszezonálisan szaporodó populációban 

az egyedszám logaritmusát az idő 

függvényében ábrázolva egy egyenest 

kapunk. Hogyan számolható ki a 

növekedési ráta (r)?  

Válassza ki a helyes válasz betűjelét!  

A. r = a·b 

B. r = (a·b)/2 

C. r = √𝑎2 + 𝑏2 

D. r = a/b 

E. r = b/a 
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Tekintsünk egy szezonálisan szaporodó, zárt populációt (a populáció egyedszámváltozását a 

be- és kivándorlás nem befolyásolja, azaz BV – KV = 0), amiben az egyedek minden 

szempontból egyenértékűek, az időegységre eső elpusztulásuk (ph) és szaporodásuk (psz) 

valószínűsége állandó. Továbbá úgy válasszuk meg az időegységet, hogy tartama alatt egy 

egyednek több demográfiai eseményben való részvétele elhanyagolható legyen, vagyis egy 

időegység alatt csak egy esemény történhet vele: 

 elpusztul ph valószínűséggel, vagy 

 létrehoz n utódot psz valószínűséggel, vagy 

 túlél szaporodás nélkül 1 – ph – psz valószínűséggel. 

A t = 0 időpontban az egyedek száma N0, a t = 1 időpontban N1, általánosságban a t-edik 

időpontban pedig Nt. 

65. Hogyan írható fel matematikailag a t=1 és t=0 időpontok közötti egyedszámváltozás (ΔN)? 

Válassza ki a helyes válasz betűjelét! 

A. ΔN = n·(N1 – N0) B. ΔN = N0·ph·psz C. ΔN = N0·(n·psz – ph)  

D. ΔN = N1 – (n·psz – ph) E. ΔN = ph·N1 – psz·N0 

66. Egy szezonálisan szaporodó populációban N1 = N0·λ, N2 = N1·λ, stb. Hogyan írható fel 

általánosan t időpontra az aktuális egyedszám? Válassza ki a helyes válasz betűjelét! 

A. Nt = N0·λ
t B. Nt = N0·λ·t C. Nt = (N0·λ)/t 

D. Nt = t·N0
λ E. Nt = (Nt-1+Nt-2+…+N1+N0)·λ 

A populációk növekedése nem feltétlen állandó időről időre, hanem változhat is. Előfordulhat, 

hogy időegységenként különböző λ értékekkel találkozunk. 

Hasonlítsunk össze két, azonos létszámról (N0) induló, szezonálisan szaporodó populációt! 

Tegyük fel, hogy pl. a mogyorós pele (Muscardinus avellanarius) populációjának bruttó 

növekedési rátája az első évben λ1 = 1,6, a második évben λ2 = 1,75, a harmadik évben pedig λ3 

= 1,15. A vörös mókus (Sciurus vulgaris) bruttó növekedési rátája viszont az évek során 

állandó, λ1 = λ2 = λ3 = 1,5. 

67. A kisbetűkkel jelölt állítások közül melyek igazak a mogyorós pele és a vörös mókus  

populáció egyedszámának változására?  

a. Két év elteltével a mogyorós pele egyedszáma magasabb a vörös mókus egyedszámánál. 

b. Három év elteltével a mogyorós pele egyedszáma alacsonyabb, mint a vörös mókusé. 

c. Ha a mogyorós pele bruttó növekedési rátája is változatlan lenne időről időre, akkor 

populációja abban az esetben érne el ugyanolyan mértékű növekedést a három év alatt, 

ha λ a három időszak különböző bruttó növekedési rátájának a számtani közepe lenne. 

d. Ha a mogyorós pele bruttó növekedési rátája is változatlan lenne időről időre, akkor 

populációja abban az esetben érne el ugyanolyan mértékű növekedést a három év alatt, 

ha λ a három időszak különböző bruttó növekedési rátájának a mértani közepe lenne. 

e. Ha a mogyorós pele bruttó növekedési rátája is változatlan lenne időről időre, akkor 

populációja abban az esetben érne el ugyanolyan mértékű növekedést a három év alatt, 

ha λ = (λ1·λ2·λ3)/3 lenne. 
f. Ha az évenkénti növekedési ráták számtani átlaga azonos, akkor a két populáció 

növekedése hosszútávon azonos lesz, függetlenül az egyes időszakok λ értékeitől. 

g. Ha a mogyorós pele bruttó növekedési rátái ugyanúgy ismétlődnek, mint az első három 

időintervallumban, akkor hosszútávon az egyedszáma folyamatosan alacsonyabb lesz a 

vörös mókus egyedszámánál.  

Válassza ki a helyes válasz betűjelét! 

A. a, c és f igaz   B. b, c és f igaz  C. a, b, d és g igaz 

D. a, b és e igaz   E. a, b, c és g igaz  
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A demográfia tudománya a populációk növekedésének a korcsoportösszetétellel való 

összefüggéseivel foglalkozik. A demográfiai vizsgálatok alapjait képezik a termékenységi 

adatokat is tartalmazó ún. élettáblák. Az élettábla adatai a növény- és állatpopulációk esetén a 

születések és halálozások összeszámolásával állíthatók elő. Meg kell határozni minden egyed 

életkorát, életkoruk szerint korcsoportokba kell sorolni őket. A születések és halálozások száma 

alapján minden korcsoporthoz hozzá tudunk rendelni termékenységi és halálozási 

paramétereket. 

2013-ban egy erdőben lévő odútelepen meggyűrűzték az odúkban kikelt széncinege (Parus 

major) fiókákat, majd minden meggyűrűzött tojó egyed sorsát nyomon követték egészen a 

pusztulásukig. Feljegyezték, hogy az egyes tojók hány évig éltek, mikor pusztultak el, a 

különböző életkorban hány tojó utódot hoztak létre. Ezek alapján elkészítették az élettáblájukat. 

(Az 1-es korcsoport elsőéves madarakat jelent, vagyis az adott évben tojásból kikelt széncinege 

tojókat, akik még ebben a korban nem szaporodtak. Az effektív termékenység az adott 

időegységben született, az a korcsoportba tartozó tojóktól származó és az első korcsoportba 

belépő tojóutódok számát jelenti. Mivel csak az életképes utódokat számítjuk be, ezért l1 = 1.) 

 

Kor-

cso-

port 

 

a 

Kor-

csoport 

egyed-

száma 

 

na 

Túlélők 

aránya az 

1. 

korcsoport

tól a-ig 

la 

(fenn-

maradási 

arány) 

Halálo-

zások 

száma a 

és a+1 

között 

 

da 

Fejen-

kénti 

halálozási 

arány a és 

a+1 

között 

qa 

(morta-

litási 

arány) 

Túlélők 

aránya a 

kortól 

a+1-ig 

pa 

(túlélési 

arány) 

Fejenkénti 

nettó 

utódszám 

ma 

(effektív 

termé-

kenység) 

Korcso

por-

tonkénti 

utód-

szám 

Fa 

(fekun-

ditás) 

1 214 1,00 150 0,70 0,30 0 0 

2 64 0,30 45 0,70 0,30 3 192 

3 19 0,09 13 0,68 0,32 3 57 

4 6 0,03 4 0,67 0,33 3 18 

5 2 0,01 1 0,50 0,50 3 6 

6 1 0,005 1 1,00 0,00 2 2 

7 0 0 – – – – – 
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Az élettábla adatainak felhasználásával különböző grafikonokat, görbéket állíthatunk elő. Pl. a 

fennmaradási arányt (la) a korcsoportok függvényében ábrázolva kapjuk a fennmaradási görbét, 

ha a korspecifikus termékenységet (ma) ábrázoljuk korcsoportok szerint, akkor a termékenységi 

görbét. A nettó szaporodási teljesítmény görbe (la·ma) pedig arról tájékoztat, hogy az a 

korcsoport egy egyede (esetünkben egy széncinege tojó) hány utóddal járul hozzá a populáció 

gyarapodásához. 

 

68. Melyik görbe ábrázolja helyesen a nettó szaporodási teljesítményt? 

Válassza ki a helyes válasz betűjelét! 

 

 
 

Az élettábla adatokból kiszámítható az élethosszi szaporodási siker (R0): 

𝑅0 =∑ la·ma

𝑧

𝑎=1

 

ahol z az egyedek maximális élettartama (legmagasabb korcsoportérték), vagyis esetünkben: 

R0 = l1·m1 + l2·m2 + … + l6·m6. 
 

69. A kisbetűkkel jelölt megállapítások közül melyek igazak R0-ra? 

Válassza ki a helyes válasz betűjelét! 

a) Ha R0 = 2, az azt jelenti, hogy a populáció létszáma minden szaporodási ciklusban 

megduplázódik. 

b) Ha R0 = 1, az azt jelenti, hogy a következő generációban ugyanannyi egyed lesz, mint 

a mostaniban. 

c) Széncinegés példánkban R0 megadja egy tojó egyedre jutó tojó utódok várható számát 

az egyed teljes élete alatt. 

d) Széncinegés példánkban R0 megadja egy tojó egyedre jutó valamennyi (hím és tojó) 

utód várható számát az egyed teljes élete alatt. 

e) Széncinegés példánkban 0 < R0 < 1, vagyis ez a széncinege populáció lassú növekedést 

fog mutatni. 

f) Széncinegés példánkban R0 > 1, vagyis ennek a széncinege populációnak az 

egyedszáma gyors csökkenést fog mutatni. 

g) Széncinegés példánkban a kiszámolt R0 érték alapján a széncinege populáció 

egyedszáma növekedést fog mutatni. 

A. a, b, c és e igaz  B. b, c és f igaz  C. b, d és f igaz 

D. b, c és g igaz  E. b, d és g igaz  
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AMIKOR A SZÍV MÁR NEM (ANNYIRA) SZÍV (9 PONT) 

 

Magyarországon a szív és érrendszeri betegségek a halálozási okok között vezető helyen állnak, 

az összes halálozás mintegy 50%-át teszik ki. 

A „megtört” szívekhez vezethető kórélettani folyamatokat párosítsa azok okaival vagy 

következményeivel! A feladatban a primer, elsőrendű okokat keressük, az idő múlásával 

kialakuló másodlagos tüneteket ne vegyük figyelembe! 

 

A. A pumpafunkció elégtelensége. 

B. Áramlási obstrukció, azaz a zsebes billentyűk nem képesek kellő mértékben kinyílni. 

C. Regurgitáló áramlás, azaz a zsebes billentyűk nem zárnak rendesen. 

D. Jobb-bal shunt, a két szívfél között nem tökéletes a válaszfal. 

E. Ingerületvezetési zavarok. 

 

70. A kamrák összehúzódásakor, az artériás rendszerben jelentkező magas vérnyomás miatt 

alakul ki. Válassza ki a helyes válasz betűjelét!  

71. A kamrai volumenterheléssel jár (többlettérfogattal terheli a kamrát), vagyis ilyenkor az 

artériákból a vér visszaáramlik a szívbe. Válassza ki a helyes válasz betűjelét!  

72. A szívkamrák munkaizomzatának rossz vérellátása miatt alakul ki. Válassza ki a helyes 

válasz betűjelét!  

73. Hatására ödéma alakul ki a nagy vérkörben. Válassza ki a helyes válasz betűjelét!  

74. Ennek következtében a hemoglobin átlagos oxigéntelítettsége csökken, kevert vér alakul ki. 

Válassza ki a helyes válasz betűjelét!  

75. A következménye a kamrai nyomásterhelés fokozódása, ami megterheli a szívizomzatot (az 

izomzat megvastagodásához is vezet). Válassza ki a helyes válasz betűjelét!  

76. A jobb pitvar falában létrejött szívinfarktus következtében alakulhat ki. Válassza ki a helyes 

válasz betűjelét!  

77. Vénás pangás alakul ki, azaz a vénás rendszerből szívbe érkező vért a szív nem képes kellő 

mértékben továbbítani. Válassza ki a helyes válasz betűjelét!  

78. A szimpatikus idegrendszer túlzott aktivitása miatt kialakult kalciumtúlterhelés a szívcsúcs 

sejtek életképességének csökkenéséhez vezet. Válassza ki a helyes válasz betűjelét!  
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PROBLÉMAFELADATOK (7 PONT) 

79. A vírusok egy csoportja a retrovírusok, amelyek RNS molekula formájában tárolt 

információját egy speciális enzim, a reverz transzkriptáz segítségével először DNS 

molekulává írja át, majd erről mint mintáról kezdődik az új vírus RNS-ek készítése. A HIV 

egy retrovírus, kézenfekvő célpontja lenne az AIDS kezelésének a vírus genomja által 

kódolt reverz transzkriptáz enzim, amelyet blokkolva a vírus szaporodása is gátolt. A 

kezelés egyik lehetséges módja nukleozid inhibitorok alkalmazása, amelyeket, ha az enzim 

beépít a szintetizálódó DNS-be, a szintetizálódó szál további növekedése gátolt. Egy ilyen 

inhibitor a 3TC, amelynek felépítése a citozinhoz (C) hasonló, és C helyett beépülve 

megakadályoz minden DNS szintézist, így a vírus replikációját is. Minden beteget egy vírus 

populációnak tekintünk. A 3TC kezdeti alkalmazása során a vírus koncentráció gyors 

csökkenését tapasztalták a betegekben. Néhány napon belül azonban megjelentek rezisztens 

vírustörzsek, amelyek gyorsan elterjedtek a populációban. A rezisztencia fixálódása 

tipikusan három hétnél kevesebb időt vett igénybe. A rezisztencia molekuláris háttere 

ismert, egy a reverz transzkriptáz génjében bekövetkezett pontmutációra vezethető vissza, 

hatására az enzim csak citozint épített be, vagyis különbséget tesz C és 3TC között. A 

mutációnak azonban egyéb hatása is volt, hatására a vírus replikációjának sebessége 

csökkent.   

Mely kisbetűvel jelölt állítások igazak a leírtak alapján?  

Válassza ki a helyes válasz betűjelét! 

 

a. A tulajdonság (rezisztencia) hatása környezetfüggő, mert 3TC hiányában a nem 

rezisztens változat terjed el. 

b. A tulajdonság (rezisztencia) hatása környezetfüggő, mert 3TC jelenlétében a rezisztens 

változat terjed el. 

c. A különböző változatok fent leírt elterjedése eseteiben természetes szelekció, illetve 

irányító szelekció zajlik le. 

d. A leírtak a genetikai sodródásra is példák, mert a mutáció véletlenszerű, így a 

tulajdonságok (rezisztens, nem rezisztens) elterjedése is véletlenszerű. 

 

A. a, b, c, d B. a, b, c C. a, c D. b, d E. b, c, d 
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80. Csirke vörösvérsejtje.  

Egy mikroszkóp okulárján és objektívén a képeken látható feliratok olvashatók. A látómező 

száma az okulárok nagyításához van megadva, és többnyire az okulárokon van jelölve. A 

látómező száma (FoV) megadja a fénymikroszkópban lévő okulárok esetén az 

objektummező átmérőjét megszorozva az alkalmazott objektív mm-ben megadott 

nagyításával, másképpen megfogalmazva az objektummező átmérőjét megkapjuk, ha az 

okulár látómező számát elosztjuk az objektív nagyításával. 

 

A mikroszkópban a színes melléklet 10. ábráján bemutatott kép látható. 

A képek alapján hány mikrométer a csirke vörösvérsejt átmérője? 

Válassza ki a helyes válasz betűjelét! 

A. 11,0-13,5 

B. 15,5-16,5 

C. 25,0-26,5 

D. 35,0-36,5 

E. 45,0-46,5 
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81. Anyagáramlás a humán nefronban.  

A következő sematikus ábra a vese működési egységét, a nefront mutatja, melynek 

felépítésébe, ebben a feladatban, a gyűjtőcsatornát is beleértjük! 

Melyik betű melyik molekulát jelöli?  

 

Segítségül a következőket adjuk:  

 Nem az összes transzportfolyamatot tüntettük fel, de a feltüntetett helyeken az adott 

anyagok transzportja megvalósul!  

 A „D” anyag az egyetlen szervetlen ion, amelyik visszaszívódik és ki is választódik a 

nefronban. 

 Az „E” oldott anyagnak az ábrán látható egyik helyen legmagasabb a koncentrációja a 

nefronban. 

 A „C” anyag a nefron egy szakaszának a falán gyakorlatilag nem jut át ott, ahol az „A” 

anyag átjut. 

 A „C” anyag a nefron egy szakaszának a falán átjut ott, ahol az „E” anyag gyakorlatilag 

nem jut át. 

 A „B” anyagot főként NH3-hoz kötve választja ki az emberi vese. 

 

Válassza ki a helyes válasz betűjelét! 

A. A= K+, B=H+, C=H2O, D= Na+, E=NH2-CO-NH2 

B. A= K+, B=H+, C= NH2-CO-NH2,  D= Na+, E= H2O 

C. A=Na+, B= K+, C=H2O, D= H+, E=NH2-CO-NH2 

D. A=Na+, B=H+, C=H2O, D=K+, E=NH2-CO-NH2 

E. A=Na+, B= NH2-CO-NH2, C=H2O, D=K+, E= H+ 

 

82. Graves-(GD) és Hashimoto- (HD) betegségek összehasonlítása. 

Autoimmun betegségekben a szervezet önmaga ellen fordul, így például a pajzsmirigy 

érintettség esetén a szerv fehérjéi ellen termel antitesteket. Graves-betegség esetén a TSH 

receptorok ellen termelődik antitest és aktiválja azokat. A Hashimoto-betegségben például 

a tireoglubulinok ellen termelődik antitest, a pajzsmirigysejtek így elpusztulnak. A 

pajzsmirigysejtek a tireoglobulinhoz kötve raktározzák a tiroxint.  

Az alábbi (kisbetűvel jelölt) állítások közül melyek igazak a kezeletlen betegekre, illetve a 

betegségekre az átmeneti tünetek lezajlása után?  
 

a. Mindkét betegség esetében fokozott a beteg pajzsmirigy sejtjeinek a jódfelvétele. 

b. Mindkét betegség esetében a pajzsmirigy hormonok gyógyszeres felváltásával 

szabályozható a hormonszint, és helyreállítható a normális anyagcsere. 

c. A GD betegség esetében a beteg véréből gyakorlatilag eltűnik vagy állandóan 

alacsony a TSH, míg a HD esetében nem. 

d. A GD esetében a hipotalamikus TSH serkentő hormon (TRH) szintje a negatív 

visszacsatolás eredményeképpen csökken, míg a HD betegség esetén nő. 

e. A Graves-betegeknél fokozott a bőrkeringés, míg a Hashimoto-betegeknél nem. 

Válassza ki a helyes válasz betűjelét! 

A. a, b és c igaz B. a, b, c és e igaz C. b, c és e igaz 

 D. d és e igaz  E. c, d és e igaz   
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83. Ez a feladat az ábrán feltüntetett sejtrészletek közötti transzportfolyamotokra vonatkozik, és 

a képen látható „A” és „B” minden esetben a riboszómával kapcsolatos valamelyik anyagot 

jelenti. Mi lehet az „A” és „B” anyag?  

 

Válassza ki a helyes válasz betűjelét! 

A. Az „A” csak RNS , a „B” csak fehérje.  

B. A „B” csak RNS, az „A” csak fehérje.  

C. Az „A” lehet RNS és fehérje is, a „B” csak fehérje. 

D. Az „B” lehet RNS és fehérje is, az „A” csak fehérje. 

E. Az „A” lehet RNS és fehérje is, és a „B” is. 

 

84. Az itt látható ábrán a fa vízszintes tengelye egy 

idővonal, amely 100 000 évvel ezelőtti 

időszaktól a mai napig terjed. Ezen a fán a 

vonalak végágai külön fajokat képviselnek. A 

közös ősök közül melyik a legkevésbé sikeres 

a fennmaradó fajok arányát tekintve?  

Válassza ki a helyes válasz betűjelét! 

 

A. V 

B. W 

C. Y 

D. Z 

E. X 

 

85. Az AIDS kórokozója, a HIV eredete sokáig rejtély volt a kutatók számára, amíg a HIV-

vírus anyagait meg nem szekvenálták, és nem használták a leszármazást is megjelenítő 

evolúciós fát. A fa egyértelművé tette, hogy a HIV a 

majmokat megfertőző, Simian Immundeficiencia 

Vírusból (SIV) fejlődött ki. A HIV valószínűleg 

valamelyik SIV-fertőzött majomról került az emberre 

fertőzés útján (ezt átugrásnak is nevezik) esetleg egy 

vadászbaleset során, amikor a zsákmánymajom vére a 

vadász véráramába került. A fa csak a HIV-1 

csoportjainak a kialakulását mutatja be, az egyes 

alcsoportokat külön nem jelöltük. A fát tekintve 

összesen hányszor történt meg az átugrás?  

Válassza ki a helyes válasz betűjelét! 

A. 3-szor 

B. 4-szer 

C. 6-szor 

D. 9-szer 

E. 15-ször  
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VÁLASZLAP 

 

 1. A B C D E     26. …………………………………  

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

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

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

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

 6. A B C D E     31. …………………………………  

 7. A B C D E     32. …………………………………  

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

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

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

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. ………………………………….%  

15. A B C D E     40. ………………………………… 

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

17. A B C D E     42. …………………………………  

18. A B C D E     43. …………………………………  

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

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

21. A B C D E     46. …………………………………  

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

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

24. A B C D E     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: …………… 
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VÁLASZLAP 

 

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

 52. A B C D E     77. A B C D E  

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

 54. A B C D E     79. A B C D E  

 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 E     82. A B C D E  

 58. A B C D E     83. A B C D E  

 59. A B C D E     84. A B C D E  

60. A B C D E     85. A B C D E  

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: …………… 
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MELLÉKLET 

 

1. ábra  

 

   
A B C 

 

 

 
D E 

 
A képek forrásai: 

http://fabook.oee.hu  www.ankert.hu    www.theepoctimes.com  www.greengazda.com 

 

http://fabook.oee.hu/
http://www.ankert.hu/
http://www.theepoctimes.com/
http://www.greengazda.com/
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2. ábra 
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4. ábra  

 

 
4. ábra. Az autofágia típusai. 

 

Makroautofágia: egy kettős membránnal határolt csésze alakú fagofór jön létre, ami növekedve 

körülveszi, így autofagoszómába csomagolja a lebontandó sejtplazma összetevőket, majd az 

autofagoszóma lizoszómákkal egyesülve autolizoszómává alakul.  

 

Mikroautofágia: a lizoszóma membránja betűrődik majd lefűződik, majd a lizoszóma üregébe 

kerülve tartalmával együtt lebontódik.  

 

Chaperone-mediált autofágia: Chaperone-fehérjék (dajkafehérjék) felismerik az elöregedő, 

sérült, és ezáltal konformációt váltott fehérjéket és a lizoszóma belsejébe juttatják.  

 

Krinofágia: szekréciós granulumok (elválasztásra szánt anyagokat tartalmazó membrán 

hólyagok) szelektív lebontása a szekréciós granulumok és lizoszómák fúziója által  

(Csizmadia – Juhász 2017). 
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7. ábra 

 A kép B kép 

(Csizmadia-Lőw 2018) 
A méretvonal 20 µm-t jelöl. 

 

8. ábra 

 A kép B kép 

 (Csizmadia-Lőw 2018) 
A méretvonal 20 µm-t jelöl. 

 

10. ábra 

 


