
  

Kódszám: 

 

OKTATÁSI HIVATAL 
 

A 2020/2021. tanévi 

Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny 

második forduló  

BIOLÓGIA I. KATEGÓRIA 

FELADATLAP ÉS VÁLASZLAP 

Munkaidő: 300 perc 

Elérhető pontszám: 85 pont 

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 81 feladat van. Minden versenyzőnek minden feladatot meg kell oldania. A 

feladatok megoldási sémája minden feladatnál megtalálható. 

A megoldásokat tintával (golyóstollal) kell megjelölni! A válaszlapon semmilyen módon nem 

javíthat! Vigyázzon, mert amennyiben a sorban bármely más jelölés is van – akár kissé 

elkezdett bekarikázás is –, a feladat megoldása már nem fogadható el!  

Elért pontszám: 
  

Bizottsági tagok aláírása: 
 

     

 
A VERSENYZŐ ADATAI Kódszám:  

A versenyző neve:  oszt.:   

Az iskola neve:   

   

Az iskola címe:  irsz.  város 

  utca  hsz. 
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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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VÉRSEJTEK FELSZÍNÉN (7 PONT) 

 

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

A. Egy AB vércsoportú gyerek szülei lehetnek azonos genotípusúak. 

B. A vörösvértestek membránján B vércsoportú ember esetén csak egyféle glikoprotein 

fordul elő. 

C. Egy A vércsoportú lány mindhárom testvére lehet tőle és egymástól is különböző AB0 

vércsoportú. 

D. Egy- és kétpetéjű ikrek AB0 vércsoportja is lehet azonos. 

E. 0 vércsoportúak csak másik nullástól kaphatnak vörösvértesteket. 

 

2. A következő családfában az egyik személy fenotípusát (de csak egyét!) hibásan tüntették 

fel. Melyik ez a személy? Mik a lehetséges AB0 genotípusai?  

Írja a feladatlap megfelelő helyére a kérdéses személy jelét (pl. II/3), és sorolja fel a 

lehetséges genotípusait! (2 pont)  

 

 
 

3. Mely állítások igazak egy A vércsoportú emberrel kapcsolatban?  

Válassza ki a nagybetűkkel jelölt válaszlehetőségek közül azt, amelyik mindegyik (kisbetűvel 

jelölt) igaz állítást tartalmazza, és nem tartalmaz hamisat!  

a. Korai magzati korban keletkeztek az A antigénhez kapcsolódni képes immunglobulint 

termelő B limfocitái. 

b. Korai magzati korban keletkeztek a B antigénhez kapcsolódni képes immunglobulint 

termelő B limfocitái. 

c. A vérplazmája csak akkor tartalmaz anti-B antitesteket, ha korábban bejutottak B antigént 

tartalmazó vörösvérsejtek a véráramba. 

d. A vérplazmája akkor is tartalmaz anti-B antitesteket, ha korábban nem jutottak be B 

antigént tartalmazó vörösvérsejtek a véráramba. 

 

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

 

4. Az AB0 vércsoportrendszer megjelenik az emberen kívül az összes emberszabású 

majomnál, továbbá az óvilági (keskeny orrú) és újvilági (széles orrú) majomfajok jelentős 

részénél is. Melyik állítás igaz ezek alapján?  

Válassza ki a helyes válasz betűjelét! 

A. Az I gén jelenléte a különböző majomfajokban konvergens evolúció eredménye. 

B. Az I gén legalább három kontinensen jelent meg egymástól függetlenül. 

C. Az I gén a 2 millió évvel ezelőtt élt Homo habilis őseinkben is megvolt. 

D. Az I gén az őshonos ausztráliai majom fajok többségében is megtalálható. 

E. A szumátrai orángután genetikai állománya nem biztos, hogy rendelkezik az I génnel. 
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Egyelőre nem ismert a kutatók előtt, hogy az AB0 vércsoport antigének milyen szerepet 

játszanak a vörösvérsejtek működésében. Ismert ugyanakkor, hogy a különböző vércsoportúak 

érzékenysége egyes betegségekre szignifikáns mértékben tér el egymástól. A szív- és 

érrendszeri problémákkal, a gyomorrákkal, és a mélyvénás trombózissal szemben védettebbek 

a 0 vércsoportú emberek. Az AB vércsoportúak jóval kisebb eséllyel betegednek meg 

kolerában, ami leginkább a 0 vércsoportúakat veszélyezteti. A II. típusú cukorbetegségre a B-

sek, és valamivel kisebb mértékben az A vércsoportúak a leghajlamosabbak. A malária az A 

vércsoportúakra a legveszélyesebb, és a nullásokra a legkevésbé veszélyes. 
 

5. Az információk és ismeretei alapján melyik állítás igaz?  

Válassza ki a helyes válasz betűjelét! 

A. Szelekciós előnyben vannak a 0 vércsoportúak, ezért mindenképpen el fog tűnni a többi 

vércsoport. 

B. Hosszútávon azonos lesz mindhárom allél gyakorisága a Földön. 

C. Ideális populációt feltételezve a 0-ások aránya 50% felett is lehet olyan területeken, ahol 

jelentős volt korábban a malária elterjedtsége. 

D.  Ideális populációt feltételezve az AB-sek aránya 50% felett is lehet olyan területeken, 

ahol jelentős volt korábban a kolera elterjedtsége. 

E. A változó irányú és mértékű szelekciós nyomásoknak köszönhetően egyik vércsoport 

sem kerülhet világszinten abszolút többségbe. 
 

6. Öt különböző személy (I-V.) vércsoportját szerették volna meghatározni. 0, A és B 

vércsoportú emberektől származó vérszérumhoz cseppentették a vérüket. A vizsgálat 

eredményét a színes melléklet 1. ábráján láthatja. Melyik személy esetén biztosan hibás a 

feltüntetett eredmény? Írja a személyt jelölő számot a válaszlap megfelelő helyére!  

 

 

 

SZELEKCIÓ (6 PONT) 
 

7. Egy képzeletbeli, 500 lakosú, ókori görög faluban 70 ember volt Rh-negatív vércsoportú. 

Mennyi lett volna az esélye annak, hogy két, véletlenszerűen kiválasztott Rh-pozitív 

vércsoportú szülőnek Rh-negatív vércsoportú gyereke szülessen? (Ha a populációt 

ideálisnak tekintjük.) Válaszát százalékban, egy tizedesjegy pontossággal adja meg, és írja 

a válaszlap megfelelő helyére! 

 

 

 

 

 

 

  

 

8. „A kérdéses populáció valójában annak ellenére sem ideális, hogy…”  

Fejezze be a mondatot! Válassza ki a helyes befejezés betűjelét! 

A. a falu elöljárói spártaihoz hasonló módszerekkel szabályozták a lakosság ivari 

összetételét, és nagyon ügyeltek rá, hogy a férfi-nő arány 1:1 maradjon. 

B. a populáció létszáma megfelelően nagy. 

C. civilizált körülmények között, megfelelő élelmezés mellett nem hat szelekció a 

lakosságra. 

D. a falu elöljárói tiltották a más falubeliekkel kötött házasságot. 

E. a házasulandó férfiak és nők mellé a falu elöljárói jelölték ki a párokat.  
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9. Tételezzük fel, hogy a falu teljes lakossága családot alapít, és az anyák minden családban 

kétszer termékenyülnek meg. Az összes születendő gyermek hány %-a lesz az Rh-

összeférhetetlenség áldozata? Válaszát 2 tizedesjegy pontossággal adja meg, és írja a 

válaszlap megfelelő helyére!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Mennyi lesz a következő generációban a d-allél gyakorisága? Ha az előző feladat 

végeredményének helyességében bizonytalan, az áldozatok arányát tekintse b-nek!  

Válaszát 3 tizedesjegy pontossággal adja meg, és írja a válaszlap megfelelő helyére! 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

11. Hogyan hatna a d-allél gyakoriságára, ha… 

 I. a falu elöljárói az egykéket nem engednék házasodni? 

II. az anyák minden családban háromszor termékenyülhetnének meg? 

Válassza ki a helyes válasz betűjelét! 

A. Az I. esetben csökkenne, a II. esetben nem változna. 

B. Az I. esetben csökkenne, a II. esetben nőne. 

C. Mindkét esetben csökkenne. 

D. Egyik esetben sem változna. 

E. Az I. esetben nem változna, a II. esetben csökkenne. 

 

12. Tételezzük fel, hogy a falu elöljárói utasítására az albínó újszülötteket születésük után a falu 

melletti sziklákon magukra hagyják. Hogyan fog alakulni az albínó fenotípus gyakorisága, 

ha tudjuk, hogy allélja recesszív, autoszomális öröklődésű.  

Válassza ki a helyes válasz betűjelét! 

A. Hosszú távon egyre kisebb lesz, de biztosan nem tűnik el. 

B. Már a második generációnál nullára csökken. 

C. Nem változik, hiszen nem hat rá szelekció. 

D. Nem változik, hiszen mutációval folyamatosan keletkeznek recesszív allélok. 

E. Hosszú távon csökken, és sodródással az allél teljesen eltűnhet. 
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NÖVÉNYEK SZAPORODÁSA (6 PONT) 

Az alábbiakban a harasztokra jellemző, az erdei pajzsikánál is megfigyelhető egyedfejlődésről 

olvashat egy rövid szöveget. Ennek elolvasása után a szövegben szereplő információk és saját 

tudása alapján válaszoljon a kérdésekre! 

„Az izospórás harasztok sporofitonjának sporangiumaiban tetrádképződéssel keletkeznek a 

haploid meiospórák. Kihullásukat követően a nedves talajon néhány mm-es, szív alakú, lapos, 

hímnős előtelepet (prothallium) hoznak létre. Ez a benne lévő klorofilltól zöld színű, tehát 

fotoszintetizál. Mivel a kromoszómaszáma haploid, ez képviseli a gametofiton szakaszt … itt 

jelennek meg a mohákéhoz hasonló ivarszervek, az archegóniumok és az anterídiumok. Az 

anterídiumokból kiszabaduló spermatozoidok vízben úszva, kemotaxissal jutnak el az 

archegóniumhoz és abba a nyaki csatornán keresztül behatolva megtermékenyítik a petesejtet. 

A zigótából a diploid, sporofiton szakasz, vagyis a hajtásos növény (pl. erdei pajzsika) alakul 

ki. Szárnyasan összetett leveleinek fonákán a sporangiumok sorokba rendeződött csomókba 

(sorus) tömörülnek. A spórát termő levél fotoszintetizál is, tehát ún. trofosporofillum.” 
forrás: https://regi.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tkt/novenytan-novenytan/ch19s40.html) 

13. Mit jelent a szövegben említett tetrádképződés? Válassza ki a helyes válasz betűjelét! 

A. Számtartó osztódást. 

B. Olyan spóraképzést, ahol csak négy spóra alakul ki. 

C. Olyan spóraképzést, ahol a spórák négyesével azonosak. 

D. Olyan spóraképzést, ahol meiózisra alkalmas spórák keletkeznek. 

E. Meiózist. 

14. Az ábrán egy prothallium látható. Hol találhatunk ezen diploid sejteket?  

Válassza ki a helyes válasz betűjelét! 

 

A. A rhizoidákban. 

B. Az antheridiumokon. 

C. Az archegoniumokon. 

D. A D jelű részlet sejtjeiben. 

E. Az ábrán megjelölt részek egyikében sem 

fordulhat elő diploid sejt. 

forrás: https://quizlet.com/cdn-

cgi/image/f=auto,fit=cover,h=200,onerror=redirect,w=240/https://o.quizlet.com/UhAXzHk-.GVR932hb5lNJw.jpg 

15. A harasztok bizonyos csoportjainál a spóraképzés során kétféle típusú spóra (mikrospóra és 

makrospóra) keletkezik, az ezeket létrehozó spóratartók pedig külön leveleken jönnek létre. 

A mikrospóra a virágos növények virágporszemével homológ. A virágos növények mely 

képződményével homológ a makrospórát létrehozó levél?  

Válassza ki a helyes válasz betűjelét! 

A. A porzólevéllel. B. A terméssel. C. A petesejttel. 

D. A termőlevéllel. E. A takarólevéllel. 

16. Az egyedfejlődés mely szakaszához tartozik a virágos növények magja?  

Válassza ki a helyes válasz betűjelét! 

A. A gametofiton szakaszhoz. 

B. A sporofiton szakaszhoz. 

C. Külön szakaszt jelent a növény életében. 

D. Részben a gametofiton, részben a sporofiton szakaszhoz. 

E. Növényfajonként eltérő lehet. 

  

https://regi.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tkt/novenytan-novenytan/ch19s40.html
https://quizlet.com/cdn-cgi/image/f=auto,fit=cover,h=200,onerror=redirect,w=240/https:/o.quizlet.com/UhAXzHk-.GVR932hb5lNJw.jpg
https://quizlet.com/cdn-cgi/image/f=auto,fit=cover,h=200,onerror=redirect,w=240/https:/o.quizlet.com/UhAXzHk-.GVR932hb5lNJw.jpg
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17. Melyik sor nem kromoszómaszám szerint növekvő sorrendben tartalmazza egy virágos 

növény sejtjeit? (Az egyenlő kromoszómaszám helyes sorrendnek számít!)  

Válassza ki a helyes válasz betűjelét! 

A. Petesejt – táplálószöveti sejt – központi sejt  

B. Kísérősejt – virágporszem-anyasejt – központi sejt 

C. Petesejt – pollen generatív sejtje – táplálószöveti sejt  

D. Hímivarsejt – petesejt – ellenlábas sejt 

E. Pollen vegetatív sejtje – embriózsák-anyasejt – táplálékkészítő alapszövet sejtje 
 

18. Hány mitózis előzi meg a zárvatermők petesejtjének kialakulását az ivaros életszakaszban? 

Válassza ki a helyes válasz betűjelét! 

A. 4 B. 3 C. 2 D. 1 E. 0 
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MAOA, AZAZ MONOAMINO-OXIGENÁZ-A (12 PONT) 

 

A katecholaminok fontos ingerületátvivő anyagok, amelyekre 

jellemző a katechol struktúra (aromás gyűrűhöz kapcsolódó 

két hidroxil csoport) és az ehhez kapcsolódó etilamin-

oldallánc (NH2-H2C-CH2-) 

Ebbe a vegyületcsoportba tartozik a központi és környéki 

idegrendszerben szerepet kapó dopamin és noradrenalin, 

valamint az adrenalin is. Szintézisüket és a folyamatban 

résztvevő enzimeket az itt látható ábra tartalmazza. 

 

19. A hormonok melyik csoportjába tartoznak a 

katecholaminok?  

Válassza ki a helyes válasz betűjelét! 

A. Szteránvázas hormon 

B. Aminosav-származék hormon 

C. Fehérje hormon 

D. Peptid hormon 

E. Diszacharid hormon 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20. Mely enzimek génjei expresszálódnak (fejeződnek ki) a mellékvesevelő sejtjeiben?  

A táblázatban található enzimeknél szereplő + jel az expressziót, míg a – jel az expresszió 

hiányát jelzi. Válassza ki a helyes válasz betűjelét! 

  

 Dopamin- 

β-hidroxiláz 

Feniletanolamin-N-

metil-transzferáz 

Tirozin- 

hidroxiláz 

DOPA-

dekarboxiláz 

A. – + – + 

B. + + + – 

C. + + + + 

D. + – + – 

E. – – – – 

 SEQ ÁBRA \* ARABIC 1. ábra 

forrás: Ádám Veronika: Orvosi biokémia 

Semmelweis Kiadó 2016. 624. oldal 
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Egy 1998-ban megjelent közlemény szerint eltérés figyelhető meg az egyes népcsoportok 

MAOA, azaz monoamino-oxigenáz-A szintjében. Ez az enzim felelős a szerotonin, és a 

noradrenalin lebontásáért. Az enzimszint eltérés oka a gén promoter szakaszában (amely a gén 

átírását, transzkripcióját szabályozza) megfigyelhető ismétlődő szekvenciáknak köszönhető.  

Egy ismétlődő szakaszon belül megfigyelhető az ACC(A/G/C)G(C/T) szakasz (ún. core 

szekvencia) ötszörös ismétlődése. A zárójeles részekben per jellel elválasztott bázisok 

helyettesíthetik egymást az egymást követő szakaszokban. A közlemény szerint a vizsgált 

promoter régiókban az ismétlődő szakaszok száma 3 és 5 között változott. 

21. Melyik megállapítás igaz a promoter szakasszal kapcsolatban?  

Válassza ki a helyes válasz betűjelét! 

A. Kromoszóma mutációval jönnek létre az eltérő hosszúságú ismétlődő szakaszok. 

B. A promoter régióhoz kapcsolódik a DNS polimeráz. 

C. A MAOA enzimtípusok aminosavszámai 2-vel térnek el egymástól. 

D. A MAOA enzimtípusok aminosavszámai a 10 egész számú többszöröseivel térnek el 

egymástól. 

E. A promoter régió tartalmazza a START kodont, így innen indul meg a riboszómán a 

transzláció, azaz a polipeptid lánc szintézis. 
 

22. Hány nukleotidban tér el a MAOA gén promoter régiójának hossza a legkisebb és 

leghosszabb szakaszt összehasonlítva? Válaszát írja a válaszlap megfelelő helyére!  
 

 

 

 

 

 

 

 

A MAOA gén promoterének vizsgálatához a promoter szakaszt összekapcsolták a luciferáz gén 

struktúrgén szakaszával. A luciferáz enzim felelős különböző szervezetek (Szentjánosbogár-

félék, Renilla csalánozók) fénykibocsátásáért. Az így létrehozott DNS molekula a MAOA 

szabályzó részét, valamint a szentjánosbogár luciferáz enzimének aminosav sorrendjét kódolja. 

Ahhoz, hogy a két szakaszt össze lehessen kapcsolni a BgIII endonukleáz enzimet használták, 

amely képes ún. ragadós végeket kialakítani egy DNS-en. Ezekkel a ragadós végekkel 

kapcsolták össze a MAOA szabályzó régiót a luciferin struktúrgénnel.  
 

23. Milyen kötéseket hasítanak az endonukleázok? Válassza ki a helyes válasz betűjelét! 

A. Peptid-kötés B. Glikozidos-kötés C. Észter-kötés 

 D. Hidrogén-kötés E. Éter-kötés 
 

A ragadós véget kialakító endonukleázok hasítási helyei a DNS molekulán az ún. palindrom 

szekvenciák. Ezek olyan szakaszok, melyeket a DNS két szálán azonos irányból (pl 5’→3’ 

irányból) ugyanaz a nukleotidok sorrendje. Például ilyen az alábbi ábrán látható TATA 

szekvencia. A hasítás során mindkét DNS szálon szabad nukleotidok jelennek meg azáltal, hogy 

a két szálon nem azonos nuleotidnál van elmetszve a DNS szál. Ezekhez a ragadós végekhez a 

beillesztendő elemen szintén megtalálható azonos ragadós véget lehet csatlakoztatni, így lehet 

előállítani pl. a feladatban szereplő MAOA promoter - luciferáz hibrid DNS-t. 

 
Ragadós vég kialakulása palindrom szekvenciánál  
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A BgIII endonukleáz egy hat nukleotidból álló palindrom szekvenciát ismer fel. A két lánc 

hasítása a palindrom szekvencián belül megy végbe oly módon, hogy egy 4 nukleotidból álló 

ragadós vég keletkezik. 

 

24. Keresse meg az alábbi szekvenciában a BgIII endonukleáz hasítási helyét és írja be a 

megoldó lapra a ragadós vég négy szabad bázisának sorrendjét 5’→3’ irányban!  

Válaszát írja a válaszlap megfelelő helyére! 

5’-GAAGATCTTCCAGAAACATGAGCACAAA-3’                

 

 

A MAOA gén promoter szakaszában ismétlődő szakaszok 

száma alapján 4 allélt különítettek el a kutatók, ezeket az 

itt látható táblázatban tüntettük fel. 

 

 

 

 

A 4 féle promoter szakaszt külön-külön 

hozzákapcsolták a luciferáz struktúrgénhez, 

majd az így előállított DNS-t három különböző 

sejtkultúrába juttatták be, és megmérték a 

sejtekben tapasztalható luciferáz aktivitást 

(fénykibocsájtást). Minden sejtkultúrás 

vizsgálatban a luciferáz génnek egy másik 

promoter régióval összeépített DNS-ét 

használták kontrollként. Az eredményeket az 

ábra mutatja. Minden kísérleti eredményt három 

párhuzamos méréssel állítottak elő.  
 

25. Hány mérést végeztek összesen a promoter-

vizsgálat során?  

Válaszát írja a válaszlap megfelelő helyére!       

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

forrás: Hum Genet (1998) 103: 277. oldal átszerkesztve 

 

26. Melyik kísérletnél a legnagyobb a luciferáz gén átírása? Válassza ki a helyes válasz 

betűjelét! 
 

A. Az adatok alapján nem eldönthető. B. 1. allél C. 2. allél 

 D. 3. allél E. 4. allél 

  

 

Allél 
Az ismétlődő 

szakaszok száma 

1. allél 3 

2. allél 3,5 

3. allél 4 

4. allél 5 
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27. Milyen következtetés vonható le az előző oldalon látható ábra alapján? 

Válassza ki a helyes válasz betűjelét! 

A. Az A sejtkultúra sejtjeiben a legtöbb MAOA fehérje a 2. allél esetén keletkezik. 

B. A rövid szabályozó szakasz elősegíti a gén átírását. 

C. A hosszú szabályozó szakasz elősegíti a gén átírását. 

D. A közepes hosszúságú szabályozó szakaszok segítik elő leginkább a transzkripciót, RNS 

átírást. 

E. A C sejtkultúra sejtjeiben a legtöbb MAOA fehérje a 2. allélnál keletkezik. 
 

28. Melyik sejtkultúrában találjuk a legnagyobb arányú eltérést az egyes allélok által kiváltott 

luciferáz aktivitások között? Válassza ki a helyes válasz betűjelét! 
 

A. Az A sejtkultúrában.  B. A B sejtkultúrában. C. A C sejtkultúrában. 

D. Az A és C sejtkultúrában.  E. A B és C sejtkultúrában. 
 

A MAOA gén a 23. kromoszómán található, az allélok között tételezzük fel a kodomináns 

kölcsönhatást. 

Az alábbi táblázat a MAOA gén négy eltérő szabályzó régiójának gyakoriságát mutatja be. A 

számok az adott promoterrel rendelkező személyek számát jelentik. 
 

 1. allél 2. allél 3. allél 4. allél 

Fehér/nem spanyol  539 8 1056 26 

Csendes-óceáni szigetvilág 51 1 31 0 

Spanyol  27 0 65 0 

Afroamerikai 52 2 32 2 
 

29. Melyik megállapítás igaz? Válassza ki a helyes válasz betűjelét! 

A. A világon élő fehér/nem spanyol népesség allélgyakoriságát tükrözik leginkább a 

vizsgálat eredményei. 

B. Az afroamerikai és a Csendes-óceáni szigetvilág tagjai között jóval magasabb azoknak 

az aránya, akiknél lassú a noradrenalin bontása, a másik két populációhoz képest. 

C. A két nemet összehasonlítva a nőknél gyakoribb a noradrenalin hiány. 

D. A vizsgálat bizonyítja, hogy a vizsgált népességek eltérő módon vannak kitéve a 

Cannon-féle vészreakciónak. 

E. A vizsgálatok alapján az afroamerikai populáció Csendes-óceáni eredetű. 
 

A polinéziai szigetvilág egyik tagja a Chatham-szigetek, amelyen 400 maori él. A maorik a 

Csendes-óceáni szigetvilág bennszülött népe. 
 

30. Összesen hány ember genotípusára jellemző, hogy csak a noradrenalin lassú lebomlását 

okozó allél található meg benne? A nemek aránya 1:1-hez, a populációt tekintsük 

ideálisnak. Az eredményt egész számra kerekítve adja meg!  

Válaszát írja a válaszlap megfelelő helyére! 
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A HIPOFÍZIS DAGANATA (12 PONT) 

 

31. Egy 50 éves beteg magas vérnyomás panaszával ment el a háziorvoshoz. A vizsgálat és a 

laboreredmények alapján akromegália gyanúja merült fel. Milyen egyéb, erre utaló tünetei 

lehettek? Válassza ki a helyes válasz betűjelét! 

A. Kézfej nagyobbodása, ingerlékenység. 

B. Óriásnövés, láz. 

C. Rágási nehézségek, emelkedett vércukorszint. 

D. Törpenövés, ingerlékenység. 

E. Kerek, pirosas színű arc, látászavar. 
 

32. Az adott betegséget az agyalapi mirigy növekedési hormonjának (hGH) zavara okozza. Ez 

a hormon periodikusan ürül, de egészséges emberben a koncentrációja mindig kisebb 5 ng/ml-

nél. Milyen következtetést lehet levonni, ha a hormon szintjét vérmintából meghatározzák? 

Válassza ki a helyes válasz betűjelét! 

A. Ha a hormonszint határértéken belül van, attól még lehetséges a túltermelődés. 

B. Ha a hormonszint határértéken belül van, nem akromegáliás a beteg. 

C. Ha a hormonszint határértéken belül van, akromegáliás a beteg. 

D. A határérték feletti hormonszint nem jelez akromegáliát. 

E. A hormonszint alapján megállapítható a mintavétel időpontja. 
 

33. A hormon pulzáló, periodikus ürítése az agyalapi mirigy egyéb hormonjainál is 

megfigyelhető. A hormonürítés periodikus jellege miatt marad fenn a célsejtek adott 

hormonnal kapcsolatos érzékenysége. Milyen hatása lehet a fentieket figyelembe véve 

annak, ha az adott hormont hosszabb időn keresztül külső forrásból, nagyobb dózisban 

folyamatosan adagoljuk? Válassza ki a helyes válasz betűjelét! 

A. Az adagolás megkezdésével megjelennek a hormon hiánytünetei. 

B. Az adott hormon hiánytünetei jelentkezhetnek még az adagolás alatt. 

C. Az adagolás befejezése után megjelennek a hormon hiánytünetei. 

D. Az adagolás befejezése után megjelennek a hormon túltermelésének tünetei. 

E. Az adagolás alatt túltermelés tünetei jelentkeznek, az adagolást követően a beteg állapota 

normál hormonszintnek megfelelő lesz. 
 

34. Mi szabályozza az agyalapi mirigy hGH termelését? Válassza ki a helyes válasz betűjelét! 

A. A hipotalamusz, idegi úton. 

B. A talamuszból érkező vegetatív idegek. 

C. A beteg életkora. 

D. A hipotalamusz által termelt neuroszekrétumok. 

E. Nincs szabályozás, csak vezérlés van. 
 

35. A hGH hatására egy másik hormon, az inzulin-szerű növekedési faktor-1 (IGF-I) is 

termelődik a szövetekben, ami negatív visszacsatolással hat a hGH termelésére. A 

hipotalamusz sejtjei az IGF-I-re reagálnak, a hGH-ra nem. Mindezek alapján hogyan 

befolyásolja az IGF-I a hGH-termelést serkentő faktort? Válassza ki a helyes válasz 

betűjelét! 

A. Serkenti. 

B. Nem befolyásolja. 

C. Kis dózisoknál serkenti. 

D. Éjszakai órákban serkenti. 

E. Gátolja.  
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36. A hGH hormon zavarát általában az agyalapi mirigy daganata (adenoma) okozza, ami 

terheléses vércukorvizsgálattal is igazolható. Ilyenkor a 75 g glükóz elfogyasztását követő 

120 percben többször megvizsgálják a vércukor- és a hGH szintet. Egészséges emberben a 

hGH termelés glükóz hatására visszaesik. Az alábbi táblázatban egy ilyen vizsgálat során 

mért értékek láthatóak a glükózbevitel előtt, illetve utána 1, valamint 2 órával. A táblázat 

mely sora tartalmazza az adenomára utaló értékeket, ha a beteg nem cukorbeteg?  

Válassza ki a helyes válasz betűjelét! 

 Éhgyomri értékek 60 perces értékek 120 perces értékek 

 vércukor 

(mmol/l) 

hGH 

(ng/ml) 

vércukor 

(mmol/l) 

hGH 

(ng/ml) 

vércukor 

(mmol/l) 

hGH 

(ng/ml) 

A. 5,6 2,45 11,0 1,72 3,8 2,30 

B. 5,6 2,45 3,8 1,72 11,0 2,30 

C. 5,6 1,72 11,0 2,45 3,8 2,30 

D. 5,6 1,72 3,8 2,45 11,0 2,30 

E. 11,0 1,72 3,8 2,45 5,6 2,30 

Az alábbi ábrán a koponya középső, szagittális (nyílirányú) síkjáról készült MRI-felvétel 

látható. Az ábra tanulmányozása után válaszoljon a kérdésekre! 

 

37. Melyik betű jelöli az ábrán az agyalapi mirigyet?  

Írja a helyes válasz betűjelét a válaszlap megfelelő helyére!   

38. Melyik folyamat köthető az ábrán F betűvel jelölt területhez?  

Válassza ki a helyes válasz betűjelét! 

A. A vérnyomás szabályozása. 

B. A kilégzés szabályozása. 

C. A belégzés szabályozása. 

D. A testhőmérséklet szabályozása. 

E. A térbeli tájékozódás szabályozása.  



Biológia I. kategória Kódszám: 

OKTV 2020/2021 14 2. forduló 

 

39. Az adenoma kezelésének egyik módja a daganat műtéti eltávolítása. Ilyenkor az orrüreg 

felől tárják fel az agyalapi mirigyet. Melyik csontot kell ehhez átfúrni az operáció során? 

Válassza ki a helyes válasz betűjelét! 

A. Az orrcsontot. B. A szájpadlást. C. A járomcsontot. 

D. A felső állcsontot. E. Az ékcsontot. 

 

40. Az agyalapi mirigy sejtjei általában egyféle hormon termelését végzik. Milyen 

következménye lenne a műtétnek abban az esetben, ha minden mirigysejt részt venne mind 

a hat hormon termelésében? Válassza ki a helyes válasz betűjelét! 

A. A műtétet követően mind a hat hormon szintje megemelkedne. 

B. A műtétet követően mind a hat hormon szintje visszaesne. 

C. A műtétet követően megnőne a tiroxin szintje a vérben. 

D. A műtétet követően a hGH szintje nem változna meg. 

E. A műtétet követően egyik hormon szintje sem változna meg. 

 

41. Mi az anatómiai oka annak, hogy az adenoma látászavart is okozhat? Válassza ki a helyes 

válasz betűjelét! 

A. A növekedő koponyacsontok nyomhatják a látókérget. 

B. A daganat nyomhatja a hipotalamusz látóközpontját. 

C. A daganat nyomhatja a látóideg kereszteződését. 

D. A daganat betüremkedhet a szemüregbe. 

E. A jelenségnek csak hormonális oka van. 

 

42. Az akromegália egyik hatásaként a zsigerek egy része is megnövekszik. A szív esetében ez 

milyen hatással van a pulzusra? Válassza ki a helyes válasz betűjelét! 

A. A nyugalmi szívfrekvencia csökken. 

B. A nyugalmi szívfrekvencia növekszik. 

C. A szívfrekvencia terheléskor nagyobb arányban növekszik. 

D. A pulzustérfogat csökken. 

E. A pulzus nem változik. 

 

 

 

A HÍMNŐSSÉG ÉS GENETIKAI KÖVETKEZMÉNYEI (11 PONT) 

 

A hímnősség nagyon elterjedt a gerinctelenek világában. 

A feladat első részében egy talajlakó fonálféreg 

populációt vizsgálunk. Az ivar szempontjából kétféle 

állat létezik: hímnős és hím. A hímek csak hímnőssel 

tudnak párosodni. Mivel viszonylag alacsony a hímek 

aránya ebben a populációban, a hímnős egyedek gyakran 

saját petesejtjeiket termékenyítik meg, vagyis 

önmegtermékenyítést végeznek. Hímnős egyed másik 

hímnőssel sosem párosodik. Azok az egyedek lesznek 

hímek, melyekben csak egy ivari kromoszóma található 

meg (X), a hímnősek két darab X kromoszómával 

rendelkeznek. A testi kromoszómák száma mindkét 

típusú állat diploid testi sejtjeiben azonos. 

 
forrás: https://in.pinterest.com/pin/176555247875796644/ 

  

https://in.pinterest.com/pin/176555247875796644/
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43. A hím állatok testi sejtjei 11 kromoszómát tartalmaznak. Hány kromoszóma van a hímnősek 

hímivarsejtjeiben? Válaszát írja a válaszlap megfelelő helyére! 
 

44. Melyik állítás igaz ezen állatok ivaros szaporodásával kapcsolatban?  

Válassza ki a helyes válasz betűjelét! 

A. A hímek anyja és apja lehet ugyanaz az egyed. 

B. A hímnősek apja mindenképp hímnős. 

C. A hímnősek apja mindenképp hím. 

D. A hímek apja mindenképp hím. 

E. A hímek anyja nem lehet hímnős. 
 

45. Az állatok között megfigyelhetők extrém lassan mozgó („lassú”) mutánsok is. A 

rendellenes fenotípust egy testi kromoszómás gén domináns allélja határozza meg. Egy 

lassú hímnős állat önmegtermékenyítéssel normál és lassú hímnős utódokat is létrehozott. 

Számítsa ki a lassú utódok arányát a hímnősök között! Adja meg az eredményt százalékban, 

egész számra kerekítve! Válaszát írja a válaszlap megfelelő helyére!  

 

 

 

 

 

 

 

 

46. Lassú hímek utódainak mekkora hányada lesz várhatóan normál hímnős, ha a normál 

mozgásért felelős allél gyakoriságát A-val, a lassúságért felelősét pedig B-vel jelöljük? 

Adja meg az eredményt paraméteresen! Válaszát írja a válaszlap megfelelő helyére! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ennél a fonálféreg fajnál megfigyelhető, hogy az egyedek nagy többsége (akár több, mint 99%-a) 

hímnős, és ez az arány tartósan megmarad. Tegyük fel, hogy azok a hímnős állatok, amelyek 

nem tudtak hímmel párosodni, mindenképpen végeznek önmegtermékenyítést! Tegyük fel 

továbbá, hogy a létrejött és a szaporodóképes kort megélő utódok száma azonos, akár hím-

hímnős párosodás után, akár önmegtermékenyítéssel keletkeztek az utódok! 
 

47. Milyen következtetést lehet a fenti feltételezésekből levonni?  

Válassza ki a helyes válasz betűjelét! 

A. A hímnősek nagyjából akkora eséllyel párosodnak hímmel, amekkora azok aránya a 

populációban. 

B. A hímnősek nagyjából kétszer akkora eséllyel párosodnak hímmel, mint amekkora azok 

aránya a populációban. 

C. A hímnősek nagyjából 49,5-ször akkora eséllyel párosodnak hímmel, mint amekkora 

azok aránya a populációban. 

D. A hímnősek nagyjából 99-szer akkora eséllyel párosodnak hímmel, mint amekkora azok 

aránya a populációban. 

E. A hímnősek nagyjából 50% eséllyel párosodnak hímmel, függetlenül azok arányától a 

populációban.  
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48. Egy hímnős állatban megtalálható egy ritka testi kromoszómás allél. Az állat heterozigóta 

erre a génre nézve. Mekkora az esélye, hogy ennek az allélnak a másolata megtalálható egy 

olyan testvérében, aki vele együtt önmegtermékenyítés során jött létre? Adja meg az 

eredményt százalékban, egész számra kerekítve! Válaszát írja a válaszlap megfelelő 

helyére!  

 

 

 

 

 

 

 

 

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

A. A váltivarú fajokhoz képest ezeket a fonálférgeket jobban fenyegeti a beltenyésztés. 

B. A hímekből hiányoznak a petefészek kialakulásáért felelős gének. 

C. Az ivarsejtek közül csak a petesejtek tartalmaznak mitokondriumot. 

D. A hímivarsejtek csak az egyik típusban képződnek meiózissal. 

E. A hímnősek petesejtjei és hímivarsejtjei eltérő mennyiségű kromoszómát tartalmaznak. 

Egy másik fonálféreg fajnál minden egyed hímnős. Nincs náluk önmegtermékenyítés, kizárólag 

kölcsönös megtermékenyítéssel tudnak szaporodni, a hímivarsejtek átjuttatása a másik egyedbe 

egyszerre történik. Az átjuttatott hímivarsejtek száma százezres nagyságrendű, a saját 

megtermékenyített petesejteké pedig 500 körül van egy párzás során. 

50. Melyik állítás igaz ezen féregfaj szaporodásával kapcsolatban? 

Válassza ki a helyes válasz betűjelét! 

A. Az egyedek átlagban több utódot hoznak létre anyaként, mint apaként. 

B. Az egyedek átlagban több utódot hoznak létre apaként, mint anyaként. 

C. Egy párzás során átlagban 1000 körüli utód keletkezik. 

D. Egy párzás során akár több százezer utód is keletkezhet. 

E. Az összes eddigi állítás hamis. 

51. A gének várhatóan mekkora hányada közös ennél a fajnál két olyan fonálféreg testvér 

között, amelyek egy párzás után a két különböző szülő által létrehozott petékből 

keletkeztek? Válassza ki a helyes válasz betűjelét! 

A. 100%  B. 75%  C. 66,7% D. 50%  E. 25% 

A harmadik tárgyalt fonálféreg fajnál az elsőhöz hasonlóan hímnős (XX) és hím (X0) egyedek 

fordulnak elő. Náluk azonban olyan módon is létrejöhetnek hímek, hogy a hímnős egyedek 

önmegtermékenyítésénél valamelyik típusú ivarsejt létrejöttekor a kromoszómák szétválása 

során hiba történik (non-diszjunkció). 

52. Melyik állítás hamis? Válassza ki a helyes válasz betűjelét! 

A. A non-diszjunkcióval létrejött hím fonálférgek haploidok. 

B. Az emberi szuperférfi (XYY) szindróma kialakulásának oka is lehet non-diszjunkció. 

C. Egyetlen non-diszjunkció akár 4 rendellenes kromoszómaszámú ivarsejt kialakulását is 

okozhatja. 

D. Mindkét típusú ivarsejt kialakulásakor történhet non-diszjunkció. 

E. Az emberben non-diszjunkció okozhatja például a Down-szindróma kialakulását is. 

53. Mely állatok hímnősek a színes melléklet 2. ábráján látható gerinctelenek közül?  

Válassza ki a helyes válasz betűjelét! 

A. I. és II. B. I. és III. C. I. és IV. D. II. és III. E. II. és IV.  
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TRANSZPORTFOLYAMATOK MEMBRÁNOKON KERESZTÜL (8 PONT) 

 

A sejthártya felépítése lehetővé teszi, hogy bizonyos anyagok szabadon átjussanak rajta, más 

anyagok viszont csak segítséggel vagy egyáltalán ne tudjanak átjutni. 

Nézzünk néhány modellt, amelyek segítenek megérteni a membránon keresztül zajló 

transzportfolyamatokat! 

 

54. Adott két gumiballon, kiindulásként a 

bal oldaliban magasabb, a jobb 

oldaliban alacsonyabb glükóz-

koncentrációjú oldattal. A két ballont 

összekötő csőben egy glükózra nézve 

átjárhatatlan membrán feszül. A 

ballonok fala rugalmas. Milyen 

irányú anyagtranszport lesz 

megfigyelhető a rendszerben, és mi 

lesz a rendszerben lejátszódó 

folyamatok végállapota? Válassza ki a nagybetűkkel jelölt válaszlehetőségek közül azt, 

amelyik mindegyik (kisbetűvel jelölt) igaz állítást tartalmazza, és nem tartalmaz hamisat!  

a. víz áramlik a jobb oldali ballonból a bal oldaliba 

b. víz áramlik a bal oldali ballonból a jobb oldaliba 

c. a jobb oldali ballon térfogata csökken, a bal oldalié nő 

d. a bal oldali ballon térfogata csökken, a jobb oldalié nő 

e. a folyamat végén bármekkora kiindulási glükózkoncentráció esetén a két ballonban a 

glükózkoncentráció teljesen meg fog egyezni 

f. a folyamat végén a két ballonban a glükózkoncentrációk közötti különbség kisebb lesz 

g. a folyamat végén a két ballonban a glükózkoncentrációk közötti különbség lényegesen 

nem változik 

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

55.  Az előző modellen úgy változtatunk, hogy a membránt egy kettős lipid rétegből álló 

membránra cseréljük. A lipidmembrán a vizet könnyen és gyorsan átengedi, a glükózt 

viszont lassabban, a glükózzal szemben alacsony az átjárhatósága. Milyen irányú 

anyagtranszport lesz megfigyelhető a rendszerben, s mi lesz a rendszerben lejátszódó 

folyamatok végállapota? Válassza ki a nagybetűkkel jelölt válaszlehetőségek közül azt, 

amelyik mindegyik (kisbetűvel jelölt) igaz állítást tartalmazza, és nem tartalmaz hamisat! 

a. víz áramlik a jobb oldali ballonból a bal oldaliba 

b. víz áramlik a bal oldali ballonból a jobb oldaliba 

c. glükóz áramlik a jobb oldali ballonból a bal oldaliba 

d. glükóz áramlik a bal oldali ballonból a jobb oldaliba 

e. a folyamat elején a jobb oldali ballon térfogata nő, majd a folyamat végére visszatér 

eredeti térfogatára 

f. a folyamat elején a jobb oldali ballon térfogata csökken, majd a folyamat végére 

visszatér eredeti térfogatára 

g. a folyamat elején mindkét oldali ballon térfogata nő, majd a folyamat végére 

visszatérnek eredeti térfogatukra 

h. a folyamat végén a két ballon térfogata egyforma lesz 

i. a folyamat végén a bal oldali ballon térfogata lesz nagyobb 

j. a folyamat során csak ozmózis játszódik le 

k. a folyamat során ozmózis és diffúzió is lejátszódik 

A. a, d, e, i, k B. b, c, f, h, j C. a, b, c, d, f, h, k 

 D. a, b, d, f, i, k E. b, d, g, h, j  
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A következő lépésben a lipid membránba glükóz-permeáz fehérjéket juttatunk. A glükóz-

permeáz olyan fehérje, mely a glükóz molekulákat energiabefektetés nélkül képes gyorsan a 

membrán két oldala között átjuttatni (facilitált diffúzió). A glükóz-permeázzal történő glükóz-

szállítás kinetikáját mutatja az alábbi ábra az egyszerű, fehérjék segítsége nélküli diffúzióval 

szemben.  

 

vmax = maximális transzportsebesség, 

 

Km = az a glukózkoncentráció, 

amelynek jelenlétében a transzport-

sebesség éppen a vmax érték felét éri 

el, ami a transzporternek a szubsztrát 

iránti affinitását jelzi. 

 

A facilitált és az egyszerű diffúzió kinetikája.  
forrás: https://regi.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/2011_0001_524_Biofizika/ch03s04.html 

 

56. Mitől függ a membrán maximális transzportsebessége (vmax) a facilitált diffúzió esetében? 

Válassza ki a nagybetűkkel jelölt válaszlehetőségek közül azt, amelyik mindegyik (kisbetűvel 

jelölt) igaz állítást tartalmazza, és nem tartalmaz hamisat! 
 

a. a hőmérséklettől 

b. a membrán koleszterin tartalmától 

c. a glükóz-permeáz egységnyi membránfelületre jutó számától 

d. a glükózkoncentrációtól 

e. a percenkénti transzportciklusok számától (a percenként átszállított glükózmolekulák 

számától) 
 

A. c, e B. a, b, e C. c, d, e D. a, b, d E. a, c, e 
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57.  Milyen irányú anyagtranszport lesz megfigyelhető a rendszerben, s mi lesz a rendszerben 

lejátszódó folyamatok végállapota? Válassza ki a helyes válasz betűjelét! 

 
 

A. Nettó glükózáramlás lesz a bal oldali ballonból a jobb oldaliba, nettó vízáramlás a jobb 

oldali ballonból a bal oldaliba, a folyamat végén pedig a bal oldali ballon térfogata 

nagyobb lesz, mint a jobb oldali, a két ballonban a glükóz-koncentráció teljesen 

megegyezik. 

B. Nettó glükózáramlás lesz a bal oldali ballonból a jobb oldaliba, nettó vízáramlás a bal 

oldali ballonból a jobb oldaliba, a folyamat végén pedig a két ballon térfogata és glükóz-

koncentrációja teljesen megegyezik. 

C. Nettó glükózáramlás lesz a bal oldali ballonból a jobb oldaliba, a nettó vízáramlás 

elhanyagolható mértékű, a folyamat végén pedig a két ballon térfogata és glükóz-

koncentrációja megközelítőleg megegyezik. 

D. Nettó glükózáramlás lesz a bal oldali ballonból a jobb oldaliba, nettó vízáramlás a jobb 

oldali ballonból a bal oldaliba, a folyamat végén pedig a bal oldali ballon térfogata 

kisebb lesz, mint a jobb oldali, a két ballon közül a bal oldaliban marad magasabb a 

glükóz-koncentráció. 

E. Glükóz áramlik mindkét ballonból a másikba, víz csak a jobb oldali ballonból áramlik 

a bal oldaliba, a folyamat végén dinamikus egyensúly lesz: hol a bal, hol a jobb oldali 

glükóz-koncentráció lesz magasabb és hol a bal, hol a jobb oldali ballon térfogata lesz 

nagyobb a másiknál. 
 

58.  Mi teszi lehetővé a víz szabad átjutását a lipidmembránok két oldala között? Válassza ki a 

helyes válasz betűjelét! 

A. A membránt felépítő molekulák véletlenszerű rezgése miatt a membránban apró nyílások 

jönnek létre, amelyen keresztül kis poláris molekulák, mint például víz, áthaladhatnak. 

B. A víz könnyen át tud oldódni a kettős foszfolipid membrán belső poláris rétegén. 

C. A víz kettős oldódási tulajdonsága miatt (poláris és apoláris vegyületként is viselkedhet) 

tud átjutni a membrán apoláris rétegén is. 

D. A membránok általában jól átjárhatók az oldhatóságuktól függetlenül mindenféle, a 

glükóznál kisebb méretű molekula számára. 

E. A hidrosztatikai nyomás miatt a membránok reverzibilis módon kis mértékben 

felszakadnak, s ezeken a helyeken jut át a víz. 
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A sejtek kettős foszfolipid membránja lehetővé teszi olyan anyagok átjutását is a membránon, 

melyek szabadon nem tudnak áthatolni rajtuk. Ezekhez az anyagtranszportokhoz különböző, a 

membránokba beépült (integráns) specifikus fehérjékre van szükség. A membrántranszportban 

szerepet kapó fehérjék típusai: 

- ioncsatornák: ionokat juttatnak át az elektrokémiai gradiens irányában (pl. Na+-csatorna, K+-

csatorna, Cl--csatorna); 

- vízcsatornák: rajtuk keresztül a víz az ozmotikus gradiens irányában mozog (pl. aquaporin 

fehérjecsalád); 

- passzív karrierfehérjék (transzporterek): ionokat vagy semleges molekulákat szállítanak azok 

kémiai gradiense irányában, miközben reverzibilis konformációváltozáson mennek keresztül 

(pl. a glükóz transzportért felelős GLUT fehérjecsalád); 

- pumpafehérjék: egy vagy több iont szállítanak az elektrokémiai gradienssel szemben, miközben 

ATP-t hidrolizálnak (pl. Na+/K+-ATPáz, Ca2+-ATPáz, H+/K+-ATPáz). 

 

59.  A színes mellékletben látható 3. ábra a vékonybélhámsejtek glükózfelvételének és vérbe 

juttatásának a folyamatát mutatja be. Melyik megállapítás nem igaz a glükózfelszívással 

kapcsolatban? Válassza ki a helyes válasz betűjelét! 

A. A glükózfelszívás energiaigényes folyamat. 

B. A Na+-glükóz kotranszporter (a két vegyületet csak együtt képes szállítani) az elektrokémiai 

gradiens irányában szállítja a Na+-iont. 

C. A Na+/K+-ATP-áz pumpa teremti meg a bélhámsejt számára a Na+ passzív felvételének 

lehetőségét a bélüregből. 

D. A Na+-glükóz kotranszporter és a GLUT-2 transzport fehérje is a koncentráció gradiens 

irányában szállítja a glükózt. 

E. A glükózfelszívást passzív vízfelvétel is követi. 
 

60.  Az aquaporinok általában tartós jelleggel épülnek be a sejt membránjába és szabályozzák a sejt 

vízforgalmát. Az AQP-2 molekulák –a többi aquaporin-típussal ellentétben– nem állandó 

alkotórészei a vese gyűjtőcsatornáiban a hámsejtek membránjának, hanem folyamatosan 

változtatják a helyüket. Vagy a gyűjtőcsatorna ürege felé eső sejtmembránban helyezkednek el, 

vagy a sejtmembrán lefűződésével keletkező membránhólyagok (vezikulák) falában, a sejt 

belsejében raktározott formában találhatók. Az, hogy aktuálisan mennyi működő AQP-2 van a 

gyűjtőcsatornasejt membránjában és mennyi tartalékban a sejt belsejében, az a vérben keringő 

szabályozó hormon koncentrációtól függ. A hormon a sejtek felületén található receptorhoz kötődik, 

ezzel elindítva a sejt belsejében egy összetett biokémiai jelátviteli folyamatot, amelynek 

végeredménye a vízvisszaszívás szabályozása. 

Melyik hormon hat az AQP-2 molekulák elhelyezkedésére és miben nyilvánul meg a kérdéses 

hormon hatása? Válassza ki a helyes válasz betűjelét! 

A. Az ADH (vazopresszin), gátolja az AQP-2 molekulák vezikulákba rendeződését. 

B. Az aldoszteron, serkenti a membránlefűződési folyamatokat. 

C. Az oxitocin, serkenti az AQP-2 inaktiválását. 

D. Az ADH (vazopresszin), gátolja az AQP-2 aktiválását. 

E. Az adrenalin, serkenti az AQP-2 membránba kerülését. 
  



Biológia I. kategória Kódszám: 

OKTV 2020/2021 21 2. forduló 

 

61.  Régóta jól ismert karrier fehérje a vörösvértestek anionkicserélő fehérjéje. Normál élettani 

körülmények között 1:1 arányban kloridionokat cserél hidrogénkarbonát-ionokra. A 

cseretranszport iránya a membrán két oldalán elhelyezkedő két anion arányától függ. 

Átgondolva a vér CO2-szállításáról meglévő ismereteit is, döntse el, hogy melyik állítás igaz 

az anionkicserélő fehérje működésére! Válassza ki a helyes válasz betűjelét! 

A. Az ioncsere során szöveti hajszálerekben növeli a vörösvértest membránpotenciálját. 

B. Ha a hemoglobin oxigént köt, miközben H+-iont ad le, akkor az anionkicserélő fehérje 

Cl--iont szállít a vörösvértestbe és HCO3
--iont a vérplazmába. 

C. Ha a vörösvérsejtben a szénsavkeletkezés dominál, akkor az anionkicserélő fehérje 

HCO3
--iont szállít a vörösvértestbe és Cl--iont a vérplazmába. 

D. A tüdőkapillárisok vérében az aniokicserélő fehérje HCO3
--iont szállít a vörösvértestbe. 

E. Az anionkicserélő fehérje aktív működése szükséges ahhoz, hogy a léghólyagok falának 

hajszálereiben a vörösvértestekben a CO2 folyamatosan HCO3
--ionokká alakulhasson. 

 

 

KÉKCINEGÉK IVARHATÁROZÁSI PROBLÉMÁI (9 PONT) 

A feladatok megoldásához további segédanyagot talál a 30. oldalon. 

Egyes ivari kétalakúságot mutató madárfajoknál is előfordulhat, hogy az ivarmeghatározás nem 

mindig egyértelmű, holott kutatási szempontból sok esetben fontos lenne a nemek arányának 

precíz ismerete. Ilyen faj a kékcinege is, amelynél a szakirodalom szerint az esetek 25 %-ában 

nem lehet biztosan megmondani az ivart. A kékcinege esetében a határozókönyvek elsősorban 

a szárnyon a karfedők, közép- és kisfedők színét említik határozóbélyegként: a hím egyedek 

esetében mély ultramarin kékek, míg a tojónál valamivel szürkésebbek és tompább árnyalatúak. 

Lásd a 4. ábrán a színes mellékletben! 

Felvetődött a gondolat, hogy egy ilyen nagy számban kézre kerülő madár esetében érdemes 

lenne a pontosabb ivarhatározás lehetővé tétele. A vizsgálat a madárgyűrűzésre alapult. A 

madarak téli madáretetőnél történő befogását követően megállapították az egyedek korát, nemét 

és felvették a madarak biometriai adatait is (3. kézevező hossza, szárnyhossz, farokhossz, 

tömeg). 

Először azt vizsgálták, hogy a biometriai adatok alapján lehetséges-e a kézben tartott 

kékcinegék ivarának egyértelmű megállapítása. A statisztikai tesztek eredményei szerint 

minden egyes biometriai paraméter (3. kézevező, szárny, farok, tömeg) átlaga alapján a hímek 

nagyobbak a tojóknál, a fiatal és a kifejlett madarak esetében is. A szárnyhossz átlaga hímeknél 

67,50 mm, tojóknál 64,63 mm. A szárnyhossz méretének eloszlását mutatja mindkét nem esetén 

a színes melléklet 5. ábrája! (Mindegyik paraméter eloszlásgrafikonja hasonlónak bizonyult a 

szárnyhosszéhoz.) 
 

62. A leírtak és a grafikon figyelembevételével a szárnyhossz alapján megállapítható-e 

egyértelműen egy kékcinegéről, hogy hím vagy tojó? Válassza ki a helyes válasz betűjelét! 

A. Bizonyos esetekben igen: ha a kérdéses madár szárnyhossza a hímek átlagánál 

magasabb, akkor biztosan hím, ha a tojók szárnyhossz átlagánál rövidebb, akkor 

biztosan tojó madárról van szó. 

B. Bizonyos esetekben igen: ha a kérdéses madár szárnyhossza a hímek leggyakoribb 

szárnyméreténél hosszabb, akkor biztosan hím, ha a tojók leggyakoribb 

szárnyméreténél rövidebb, akkor biztosan tojó madárról van szó. 

C. Igen, mivel az átlagok jelentős mértékben különböznek. 

D. Egyértelműen nem dönthető el, csak valószínűsíthető: minél hosszabb a szárny, annál 

nagyobb a valószínűsége, hogy hím madárról van szó. 

E. Egyértelműen nem dönthető el, csak valószínűsíthető: minél közelebb van a 

szárnyhossz az adott nem átlagos szárnyhosszához, annál nagyobb a valószínűsége, 

hogy az adott nemű egyedről van szó.  
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63. Mi lehet az oka annak, hogy a szárnyhossz a grafikonon látott eloszlást mutatja?  

Válassza ki a nagybetűkkel jelölt válaszlehetőségek közül azt, amelyik mindegyik 

(kisbetűvel jelölt) igaz állítást tartalmazza, és nem tartalmaz hamisat! 
 

a. a szárnyhosszt több gén is befolyásolja 

b. egy testméret jellemző változó értékeit általában egy gén hatása határozza meg 

c. a szárnyhosszt környezeti tényezők is befolyásolhatják 

d. a szárnyhossz méretére nincs befolyással a kékcinegék nemi hormonszintje 

e. a szárnyhosszt nem kellő pontossággal mérték, az adatokat mikrométerben kellett volna 

felvenni 

f. a szárnyhossz és a kékcinegék környezeti tényezőkkel szembeni tűrőképessége között 

közvetlen összefüggés van 

g. a kékcinegéknél a testméretre ható gének az ivari kromoszómákhoz kötötten öröklődnek 

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

A kutatás második részében a befogott kékcinegék ivarát meghatározták a szakkönyvekben leírt 

módszerrel (szárny fedőtollak színe alapján), majd szájnyálkahártya-törlet formájában vagy 

fedőtollból DNS mintákat vettek, amelyek elemzésével biztosan megállapíthatták az egyedek 

nemét. Erre azért volt szükség, hogy megállapíthassák, hogy a tollazati bélyegek alapján 

megállapított ivar mennyiben egyezik meg a DNS kódolta ivarral. 

Az ivarhatározás egy speciális gén, a CHD1 (kromodomén-helikáz-DNS-kötő fehérje 

kódolásáért felel) segítségével történik, amely a kétféle ivari kromoszómán (W, Z) két külön 

változatban van jelen. A DNS minta elemzése három lépésből áll: az izolálásból, a PCR-ból és 

a gélektroforézisből. 

A CHD1 gén nagyon konzervatív és általában jól észlelhető különbség van a CHD1-Z és 

CHD1-W génváltozatok hosszában. Ezt használják ki a madarak DNS alapú ivarhatározásánál. 

A PCR során az azonosítandó génváltozatok sokszorosításához primer párokat (ebben az 

esetben pl. P2/P8, 2550F/2718R) használnak. 

64.  Miért van szükség kétféle primerre? Válassza ki a helyes válasz betűjelét! 

A. Azért, mert így a gén néma szálát 5’ és 3’ irányból is meg lehet sokszorosítani, s így 

nagyobb mennyiségű DNS állítható elő. 

B. Azért, mert a DNS szakasz mindkét szálát fel kell sokszorosítani, és a DNS két szálának 

eltér a bázissorrendje. 

C. Azért, mert többféle primerrel nagyobb valószínűséggel indul be a PCR. 

D. Azért, mert az egyik primer a W, a másik primer a Z ivari kromoszómához kapcsolódik. 

E. Azért, mert a két primer hosszában 30-40 bázispár különbség van, s attól függően, hogy 

melyik kapcsolódik a DNS-hez, eltérő hosszúságú PCR termékeket kapunk. 
 

A madarak ivarmeghatározásához már többféle primer pár létezik. Az elsők között használt 

primer pár a P2/P8 volt. Ahhoz, hogy a kutatók megtudják, vajon ez a primer pár 

általánosságban használható-e az összes madárfajhoz, még a kékcinegés kutatást jóval 

megelőzően több eltérő madárrendbe tartozó faj DNS-ét megvizsgálták.  

A PCR-t követő gélelektroforézis (3%-os agaróz gélen) eredményét mutatja az alábbi ábra: 
 

 
Különböző madárfajok ivarhatározása CHD1 gén alapján, P2/P8 primerekkel. 

forrás: Griffiths, R. et al. (1998): A DNA test to sex most birds. Molecular Ecology 7, 1071-1075. 
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65. Mely állítások igazak a gélkép alapján? Válassza ki a helyes válaszok (2) betűjeleit, és írja 

a válaszlap megfelelő helyére! 

A. A hím madarak rendelkeznek eltérő ivari kromoszómával. 

B. A hím madarak eltérő ivari kromoszómáján a két CHD1 gén változat egyforma 

hosszúságú. 

C. A különböző fajok tojóinál a W kromoszómán található génváltozat eltérő hosszúságú 

lehet. 

D. Fajonként változik, hogy a hímeknek vagy a tojóknak van két egyforma/különböző ivari 

kromoszómája. 

E. A tojó madarak CHD1-W génváltozata általában hosszabb, mint a CHD1-Z, kivéve a 

gyurgyalag és a szirti galamb esetében, ahol a CHD1-W a rövidebb. 

F. A P2 és a P8 primert használva a CHD1 génváltozatok között a különbség kb. 100 bázispár. 

G. A DNS futtatása az x-szel jelölt nyíl irányába történt. 
 

66. A macskabagoly és a strucc DNS-t nagyobb felbontású 8%-os poliakrilamid gél-

elektroforézissel is megvizsgálták. A struccnál hasonló eredményre jutottak, mint az agaróz 

gélelektroforézis során, a macsakabagoly esetében viszont a tojó madarak DNS-e két sávot 

rajzolt ki a gélen. Mi következik ebből az eredményből?  

Válassza ki a helyes válasz betűjelét! 

A. A strucc W és Z ivari kromoszómái alakban és méretben nem különülnek el. 

B. A két faj ivara továbbra sem határozható meg a CHD1 gén alapján. 

C. A macskabagoly hím genotípusa WZ, a tojóé ZZ. 

D. A strucc hím genotípusa W0, a tojóé Z0. 

E. A strucc esetében testi kromoszómák kódolják az ivar kialakulását is. 

 

Visszatérve a kékcinegékre: a madarakból izolált DNS-ek jellegzetes gélképét mutatja az alábbi 

ábra. A PCR-t szintén a P2/P8 primerekkel, a gélelektroforézist pedig agaróz gélen végezték. 
 

 
Kékcinegék ivarának meghatározása a CHD1 gén segítségével.  

Balról haladva: DNS létra, majd az egyes kékcinegék (11 példány, KC1–KC11) DNS mintája. 

 

67. Mi állapítható meg a kékcinegékről a gélkép alapján? Válassza ki a helyes válasz betűjelét! 

A. A tojók CHD1-W génváltozata rövidebb, mint a hímek CHD1-W génváltozata. 

B. A kékcinege CHD1-W és CHD1-Z génjeinek hossza a gyurgyalagéval egyezik meg. 

C. A CHD1-W génváltozat hosszabb, mint a CHD1-Z. 

D. A kékcinegéknél a természetben több a hím, mint a tojó. 

E. A hímek ivari kromoszómáján található CHD1 génváltozat mérete a tojók két 

génváltozata közül a nagyobb méretűvel egyezik meg. 
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A laboreredmények nagy meglepetést okoztak. Kiderült, hogy a 92 madárból 10 esetében a 

terepen határozott ivar nem egyezett meg a kromoszomális ivarral, ami viszonylag magas, 

10,9%-os félrehatározási arány. Meglepően erősen hímszerű tojókat is fogtak munkájuk során, 

amelyekre a kézi határozás által minden szakember a szárnyszín és a biometriai paraméterek 

szerint is hímet mondott volna. A terepen nem azonosítható ivarú (bizonytalan) madarak nagy 

része tojó volt a DNS-teszt alapján. Az eredményeket az alábbi táblázat foglalja össze. 

 

 
Ugyanazon 92 kékcinege ivarhatározása terepen testi bélyegek, illetve CHD1 gén alapján. 

 

68. Hány tojót határoztak hímként a szárnyszín alapján? Írja a helyes számot a megoldólapra! 

 

69. Mely következtetések vonhatók le az eddigiekből? Válassza ki a helyes válasz betűjelét! 

A. Ha a terepi határozás során bizonytalannak tekintett egyedek között is ugyanolyan lenne 

az ivararány, mint a biztosan meghatározott egyedek között, akkor a terepi határozással 

is 1:1 lenne a hím : tojó arány. 

B. A kutatás eredményeképp nem sikerült biztosabbá tenni a kékcinegék terepi 

ivarhatározását. 

C. A DNS teszt eredménye mellett a biometriai adatokat is figyelembe kell venni az egyes 

egyedek biztos ivarmeghatározásához. 

D. A kékcinegék párválasztása során a tojók bizonyos tojókat a színezetük alapján hímnek 

tekinthetnek. 

E. A bizonytalan színezetű kékcinegék könnyen kimaradhatnak a párosodásból, mivel 

fajtársaik nehezen döntik el róluk, hogy hímek vagy tojók. 
 

A természetben a kékcinege hímek és tojók természetesen felismerik egymást a színezetük 

alapján, jobban el tudják különíteni a nemeket akár a szárny, akár a tarkó vagy a fejtető kék 

színezete alapján. 

 

 

MONITORING VIZSGÁLATOK:  

POPULÁCIÓK TÖBBÉVES NYOMONKÖVETÉSE (10 PONT) 

 

Mivel az ökológiai vizsgálatok nagyon sokszor a különböző fajú populációk megismerésére 

irányulnak, ezért fontos, hogy legyenek olyan módszereink, amelyekkel meg tudjuk állapítani 

vagy becsülni az egyes populációk egyedszámát vagy egyedsűrűségét. Minthogy az egyes 

élőlények (növények, állatok, gombák, mikroorganizmusok) életmenetében, viselkedésében, 

észlelhetőségében igen nagy különbségek vannak, ezért nincsen egyetlen módszer, amivel 

valamennyi élőlény tömegessége jól mérhető lenne. 

Számos esetben az egyediség határai sem biztosan megállapíthatók, mivel az adott faj 

vegetatívan is szaporodik vagy telepeket alkot, illetve az egyedszám sok esetben a nagy 

tömegesség miatt nehezen számolható. 

A populációméret monitorozása* fontos tevékenység a természetvédelem szempontjából, 

hiszen az egyes fajok, populációk tömegességének a változása, illetve a változások okai alapján 

lehet dönteni a megfelelő természetvédelmi kezelések szükségességéről és módjáról. 
 

* monitoring = időszakonként, pl. évente történő adatfelvétel a természetben történő jelenségek, 

folyamatok, változások követése érdekében  
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Ha nem tudunk pontos egyedszámadatot rögzíteni, akkor becsülnünk kell a populáció 

létszámát. A becslésnek megbízhatónak és pontosnak kell lennie. Akárhányszor megismétlünk 

egy becslést, egy rendszeres hiba folytán a becsült érték eltérő marad a valóságostól. Ennek a 

torzításnak a mértékére használjuk a megbízhatóság fogalmát. Vagyis a módszer 

megbízhatósága azt jelenti, hogy a számított érték milyen közel áll a valódihoz. A becslés 

pontossága viszont a becslés megismételhetőségére vonatkozik. A becslés 

pontossága/pontatlansága a véletlen hibákra vezethető vissza. Tegyük fel, hogy egy területen 

100 vakondok egyed él. Két különböző, de egyaránt megbízható módszerrel egymást követő 3 

nap megbecsüljük a vakondok állományt. Az eredmény az első módszerrel: 60, 80, 160 egyed, 

a második módszerrel: 108, 94, 98 egyed. A becslés átlaga mindkét esetben 100, de az első 

módszer pontatlanabb, mivel a hibája (szórása) nagyobb. 
 

 

70. Ha jelképesen egy lőlapon ábrázoljuk egy becslés pontosságát és megbízhatóságát, akkor 

az alábbi lőlapok közül melyik szemlélteti a megbízható, de pontatlan becslést? Válassza ki 

a helyes válasz betűjelét!  
 

 
forrás: Demeter A., Kovács Gy. (1991): Állatpopulációk nagyságának és sűrűségének becslése. Akadémiai Kiadó, Budapest. 

 

A dolomitlen vagy pilisi len (Linum dolomiticum) fokozottan védett, bennszülött reliktumfaj, 

amelynek hazánkban és egyben az egész világon egyetlen élőhelye és populációja ismert 

Pilisszentiván közelében. A faj megőrzése érdekében 2001 óta folyik a populáció méretének és 

egyéb paramétereinek (pl. termékenységi ráta, maghozam) monitorozása. A monitoring során 

egyrészt kétévente térképen rögzítik a faj előfordulási területeit és meghatározzák az 

előfordulási terület méretét, másrészt 16 db, egyenként 2 m × 2 m-es mintanégyzetben (kvadrát) 

követik a dolomitlen egyedek méretváltozásait és a kvadrátonkénti egyedszámváltozást. A 

mintanégyzetek olyan helyen lettek kijelölve, ahol a dolomitlen viszonylag nagy egyedszámú, 

összefüggő foltot képez. A mintanégyzetek egymáshoz illeszkednek, és egy összefüggő 64 m2-

es területet fednek le. Ez jelenti a demográfiai mintaterületet. A mintanégyzetekre 2 m × 2 m 

területű, 10 cm × 10 cm lyukméretű hálót feszítettek ki (szögekkel a földhöz rögzítve). Mivel a 

kétévenként ismételt térképezés során a háló mindig pontosan ugyanarra a helyre van kifeszítve, 

segítségével az egyedek azonosíthatók, meglétük, hiányuk vagy méretbeli változásuk 

detektálható. Ezzel a módszerrel minden hajtás, illetve egyed sorsa nyomon követhető. 

 

A dolomitlen egyik részpopulációjának demográfiai adatait foglalja össze a következő oldalon 

található táblázat. 
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 jelölés összefüggés 2001 2003 2005 2007 

Egyedszám az aktuális évben N N=Nk-E+Ú 1091 1040 1017 1032 

Egyedszám 2 évvel az 

aktuális év előtt 
Nk   1091 1040 1017 

Eltűnt egyedek száma E   248 210 125 

Új egyedek száma Ú   197 187 140 

Egyedszámváltozás ΔN ΔN=E-Ú=N-Nk  -51 -23 15 

forrás: http://nate.hu/wp-content/uploads/2017/05/Rosalia4_08_monit.pdf 

 

71. Mekkora hányada tűnt el 2005-re a dolomitlen populációnak az előző mintavétel óta? Az 

eredményt százalékban és egy tizedesjegyre kerekítve adja meg!  

Írja a helyes számot a megoldólapra!   

 

 

 

 

 

 

72. Melyik képlettel adható meg a pilisszentiváni dolomitlen populáció egyedszáma? 

Válassza ki a helyes válasz betűjelét! 

Nt a populáció teljes egyedszáma, Ndm a demográfiai mintaterület egyedszáma, Ct a 

dolomitlen-foltok területe a populáció teljes területén, Cdm a dolomitlen-foltok területe a 

demográfiai mintaterületen. 

A. Nt = Ndm × Cdm/Ct 

B. Nt = Ndm × Ct × Cdm 

C. Nt = Ndm/(Ct × Cdm) 

D. Nt = Ndm/Cdm × Nt/Ct 

E. Nt = Ndm × Ct/Cdm 

 

A gombák a természetes életközösségek anyagforgalmában rendkívül fontos szerepet töltenek 

be. Ezért került a Nemzeti Biodiverzitás-monitorozó Rendszer vizsgálandó alanyai közé a 

nagygombák (kalapos gombák) csoportja is. A gombákra vonatkozó vizsgálatok száma 

viszonylag alacsony, a mintavételezés módszertana még nem kellően kidolgozott, ezért komoly 

kutatásokra, megalapozó elemzésekre volt szükség a monitorozó program kialakítása során. 

 

73. Miért okoz nehézséget a kalapos gombák populációméretének becslése? Válassza ki a 

nagybetűkkel jelölt válaszlehetőségek közül azt, amelyik mindegyik (kisbetűvel jelölt) igaz 

állítást tartalmazza, és nem tartalmaz hamisat! 
 

a. Azért, mert nagyon nagy sűrűségben borítják a talajt, és 1 m2-es területen akár több ezer 

termőtestük is lehet. 

b. Azért, mert a termőtestek megjelenése rövid ideig tart. 

c. Azért, mert a termőtestek megjelenése időjárásfüggő. 

d. Azért, mert sok fajuk már érintésre is mérgező hatású. 

e. Azért, mert a természetben gyakorlatilag csak ősszel találkozhatunk gombákkal. 

f. Azért, mert a fajok zöme a talajfelszín alatt hozza termőtestét, és kiásásukkal akaratlanul 

is elpusztítjuk egy részüket, ami pontatlanabbá teszi az egyedszámbecslést. 

 

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

  

http://nate.hu/wp-content/uploads/2017/05/Rosalia4_08_monit.pdf
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2001 és 2003 között a Bükk-hegység és a Mecsek erdőrezervátumában végeztek gomba-

monitoring vizsgálatokat. Mind a két területen 3-3 mintavételi erdőt jelöltek ki. A mintavételi 

erdőállományok jellemzőit az alábbi táblázatban találja. 

 

Mintaterület 
Mintavételi 

állományok jele 
Mintavételi állományok jellemzése 

Bükk-hegység 

B1 
Magterület. Több mint 150 éve nincs erdészeti 

beavatkozás, sok a kidőlt fa és facsonk. 

B2 
Védőzóna. Korábban szálaló vágást végeztek 

benne, 20-25 éve zavartalan erdő. 

B3 
Telepített erdő, 40-60 éves fákkal. Az utolsó 

ritkítást 20-25 éve végezték benne. 

Mecsek 

M1 

Az erdőrezervátum magterülete, 100-160 éves 

erdő. Sok a kidőlt és a lábon álló korhadó fa, 

erdészeti kezelést nem végeznek. 

M2 
30 éves kezelt állomány, minden évben gyérítik, 

a holt faanyagot elszállítják. 

M3 
30 éves ültetett állomány, minden évben 

gyérítik, a holt faanyagot elszállítják. 

 

A kutatók a mintaterületeket évente többször is bejárták a nyári és az őszi aszpektusban. Minden 

mintavételi erdőállományban feljegyezték a talált gombafajok nevét, valamint az 

állományokban kijelölt 500 m2-es állandó kvadrátokban megállapították az egyes gombafajok 

termőtesteinek számát és azt a felszíntípust, amin a gombák növekedtek. A gombák életmódja 

alapján a fajokat a következő csoportokba rendezték: 

st = talajlakó szaprotróf (korhadéklakó), 

m = mikorrhizás kapcsolatban él, 

pn = nekrotróf parazita (a gazdaszervezetet életében parazitálja, halála után szaprotrófként él 

rajta tovább), 

sh = fán élő szaprotróf. 
 

A felmérések adataiból készített grafikon (színes melléklet 6. ábra) a mintanégyzetek 

nagygomba-közösségeinek életmód-spektrumát (%) mutatja be a 2001–2003-as évek 

összesített adatai alapján. 

 

74. Mely megállapítások igazak a grafikon és a leírtak alapján?  

Válassza ki a helyes válaszok (2) betűjeleit, és írja a válaszlap megfelelő helyére! 

A. A Bükk-hegységben és a Mecsekben is csökken a fán élő szaprotróf és a nekrotróf 

parazita fajok részaránya a magterület → kezelt erdő → ültetett erdő sorban, aminek a 

csökkenő holtfa mennyiség lehet az oka. 

B. A Bükk telepített erdejében (a B1 és B2 állományokhoz képest) megfigyelhető 

mikorrhizás gombafajok részaránynövekedése tényleges fajszámnövekedést is jelent, 

mivel az egyes területek fajszáma megegyezett a vizsgálati évek alatt. 

C. A B1 és M1 erdők hasonló nagygomba életmód-spektruma arra utal, hogy a két 

erdőállomány ugyanabba az erdőtársulás típusba tartozik. 

D. Az M3 erdőben megfigyelhető életmód-spektrum alapján valószínű, hogy ez a telepített 

erdőállomány egy fenyves. 

E. A Bükk-hegység és a Mecsek mintaterületén hasonló fajgazdagsággal találkozunk a 

gombák körében. 

F. Az erdőalkotó fák koreloszlása nincs hatással a gombák életmód-spektrumának az 

alakulására. 

G. A 2010-es évek elejére a B3 és M3 erdőkben még nagyobb lett a mikorrhizás 

gombafajok részaránya.  
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Az állatpopulációk létszámbecslésének egyik módja a fogás-visszafogás módszere. Ennek 

alkalmazása során befognak valamennyi állatot, azokat megjelölik, majd egy kis idő elteltével 

(alkalmazkodva a faj viselkedéséhez, szaporodási szokásaihoz) újra befogást végeznek és 

feljegyzik a befogott egyedek számát és köztük a már korábban megjelölt egyedek számát. A 

becslés azon az elven alapul, hogy az első mintavétel során befogott egyedek száma (n1) úgy 

aránylik az összegyedszámhoz (N), ahogy a második befogás során a jelölt visszafogott 

egyedek (m2) a második alkalommal befogott egyedek számához (n2). Természetesen ennek az 

elvnek az alkalmazásához fontos alapfeltétel, hogy a jelöletlen és jelölt egyedek befogási 

valószínűsége egyforma legyen, a jelölt egyedek véletlenszerűen elkeveredjenek a jelöletlenek 

között. 
 

75. Mely feltétel szükséges még ahhoz, hogy ez a fajta becslés ne torzítson és helyes eredményt 

adjon? Válassza ki a helyes válasz betűjelét! 

A. A második mintavétel során legalább annyi egyedet kell befogni, amennyit az első 

alkalommal megjelöltünk. 

B. A második mintavétel során igyekezni kell minél több jelölt egyedet visszafogni. 

C. A populáció zárt legyen. 

D. A két mintavétel között legalább egy szaporodási ciklusnak végbe kell mennie. 

E. A második mintavétel alkalmával is meg kell jelölni valamennyi egyedet. 
 

76. Tegyük fel, hogy egy állatpopuláció létszámbecslése során adottak a módszer 

alkalmazásához az alapfeltételek, és a jelen lévő egyedeknek mindig az 50%-át tudjuk 

befogni. Az első mintavétel esetén megfogtunk és megjelöltünk n1 egyedet, a második 

mintavételkor pedig megfogtunk n2 egyedet, és visszafogtunk m2 = 24 példányt. Mekkora 

a populáció becsült összegyedszáma (N)? Írja a helyes számot a megoldólapra!   
 

Számításaihoz a következő oldalon talál helyet! 
 

Egy másik állatpopuláció felmérése során szintén mindig a jelen lévő egyedek 50%-át fogjuk 

meg, a jelöletlen és jelölt egyedek befogási valószínűsége továbbra is megegyezik. Az első 

mintavétellel befogott és megjelölt egyedek száma n1 = 20. Tegyük fel, hogy a második 

mintavételt megelőző időszakban: 

a) új egyedek érkeznek a populációba, amit nem veszünk észre; 

b) néhány egyed kivándorol (a jelöltek és a jelöletlenek azonos arányban), amit nem 

veszünk észre; 

c) néhány egyed kivándorol (a jelöltek 2-szer nagyobb mértékben tűnnek el), amit nem 

veszünk észre. 
 

77. Mi lesz az összegyedszámra vonatkozó becslésünk eredménye az első és a második 

mintavételünk alkalmával a felsorolt három (a, b, c) esetben? Az első mintavételkor becsült 

összegyedszám jelölése N1, a második mintavételkor becsült összegyedszám jelölése pedig N2. 

Válassza ki a helyes válasz betűjelét! 

 a) eset b) eset c) eset 

A 

N1-t helyesen becsüljük, 

N2-t helyesen becsüljük 

N1-t helyesen becsüljük, 

N2 becslésekor újra N1-t kapjuk 

eredményül 

N1-t helyesen becsüljük, 

N2-t túlbecsüljük 

B 
N1-t helyesen becsüljük, 

N2-t túlbecsüljük 

N1-t helyesen becsüljük, 

N2-t helyesen becsüljük 

N1-t helyesen becsüljük, 

N2-t túlbecsüljük 

C 
N1-t helyesen becsüljük, 

N2-t helyesen becsüljük 

N1-t helyesen becsüljük, 

N2-t túlbecsüljük 

N1-t túlbecsüljük, 

N2-t túlbecsüljük 

D 

N1-t helyesen becsüljük, 

N2-t túlbecsüljük 

N1-t helyesen becsüljük, 

N2 becslésekor újra N1-t kapjuk 

eredményül 

N1-t túlbecsüljük, 

N2-t túlbecsüljük 

E 
N1-t helyesen becsüljük, 

N2-t helyesen becsüljük 

N1-t helyesen becsüljük, 

N2-t helyesen becsüljük 

N1-t helyesen becsüljük, 

N2-t túlbecsüljük 
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A vonuló partifecske (Riparia riparia) függőleges homokfalakban, folyómenti partfalakban 

telepesen fészkelő madár. Az egyes fészektelepeken költő madarak száma könnyen 

megbecsülhető a falban található üregek alapján. A Madártani és Természetvédelmi Egyesület 

(MME) monitoring protokollja szerint a kiásott üregek 60%-ában zajlik költés. 

Egy Pest megyei homokbányában kialakított mesterséges partfalban évek óta nyomon követik 

a partifecske populáció egyedszámváltozását. A partfalat minden évben megújítják (de nem 

mindig sikerül ugyanakkora falfelületet kialakítani), így elpusztítják a fészekparazitákat, ami 

így nem befolyásolja a következő évben a fészkelési sikert és a madarak költési hajlandóságát 

a partfalban. A partifecskék költő egyedeinek létszámát minden évben a fogás-visszafogás 

módszerével is megbecsülik. A partfalak elé 1-1,5 méterrel madárfogó hálót húznak ki, a 

hálóval fogott madarakat egyedi számmal ellátott jelölőgyűrűvel meggyűrűzik, majd szabadon 

engedik. A hálózást a módszer érdekében természetesen kétszer alkalmazzák, mind a két 

alkalommal a fiókák kikelését követően, de a fiókák kirepülése előtt (a telepesen költő madarak 

esetében a költési viselkedés nagyjából szinkronban történik). A fiókákat a hím és a tojó 

madarak is etetik. 
 

Az évek során végzett kétféle becslés eredményeit az alábbi táblázat tartalmazza. 

 

év 2012 2013 2014 2015 

Ü 310 610 198 395 

N 540 536 238 590 

Ü = számolt üregek száma  

N = a populáció fogás-visszafogás módszerével becsült egyedszáma 

 

78.  Melyik megállapítás igaz az eredmények alapján erre a partifecske populációra?  

Válassza ki a helyes válasz betűjelét! 

A. A négy év során háromszor a fogás-visszafogás módszere, egyszer az üregek számolása 

alapján számított költőpárok száma volt a nagyobb. 

B. 2014-ben a két módszerrel számított költőpárok száma megegyezik. 

C. A két módszerrel számolt létszámbecslés mindig hasonló eredményt hozott. 

D. 2013-ban a hímek egy része több fészekaljat tartott fenn. 

E. 2013/2014 telén az állománynak több mint fele elpusztult. 
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TÖBB SZEM TÖBBET LÁT (4 PONT) 

A színes melléklet 7. ábrája (evolúciós fa) a különböző rendszertani csoportokra (puhatestűek, 

rovarok, gerincesek, laposférgek, gyűrűsférgek) jellemző szemtípusok sematikus ábráit mutatja 

be. 

 

79. Melyik betű jelzi azt a csoportot, amelyikbe a kecsege is beletartozik? 

Válassza ki a helyes megoldás betűjelét!  

 

80. Melyik betű jelzi azt a csoportot, amelybe a tejfehér planária is beletartozik? 

Válassza ki a helyes megoldás betűjelét!   

 

81. Melyik állítás igaz az ábra és a biológiai ismeretei alapján? 

Válassza ki a helyes megoldások (2) betűjeleit, és írja a válaszlap megfelelő helyére! 

A. A nappali látáshoz alkalmazkodott szemtípusok vannak csak feltüntetve, az éjszakai 

látáshoz alkalmazkodóké hiányzik. 

B. Mindegyik szemtípus fordított állású, kicsinyített képet vetít a fotoreceptorokra. 

C. Az iránylátó szem csak egyszer, egy csoportnál alakult ki az evolúció során. 

D. Mindegyik szemtípus egymástól függetlenül, többször is kialakult az evolúció során. 

E. Mindegyik csoportnál előfordul iránylátó és képlátó szem is. 

F. A hólyagszem kialakulása a gerinceseket és a puhatestűeket összehasonlítva a 

divergens evolúció egyik példája. 

G. Mindegyik, kék vonallal körülvett szemtípusban van fénytörő anatómiai képlet. 

H. Mindegyik szem felépítése jól mutatja, hogy a különböző távolágra lévő tárgyak éles 

képét a szem fókusztávolságának megváltoztatásával állítja elő. 

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

SEGÉDANYAG A FELADATOK MEGOLDÁSÁHOZ 
A PCR, a polimeráz láncreakció rövidítése. A folyamat DNS-darabok sokszorozása szolgál és a 

végrehajtására a PCR-készülék alkalmas, ahol automatikusan és ciklusosan zajlanak le reakciók. A 

PCR-hez a következő anyagok szükségesek:  

 eredeti DNS (ún. templát) – amit a reakcióval meg 

akarunk sokszorozni,  

 két rövid, kezdő DNS-darab (ún. primer) – amely az 

eredeti DNS két szálához kapcsolódva, a polimeráz 

enzimnek meghatározza a másolandó szakasz elejét és 

végét,  

 DNS-polimeráz enzim – amely elkészíti a kiegészítő 

szálat,  

 DNS-nukleotidok – amelyekből a polimeráz enzim 

felépíti a kiegészítő szálat, 

 pufferoldat – amely biztosítja a DNS-polimeráz számára 

megfelelő kémiai környezetet. 

A reakcióciklus első lépéseként a fenti anyagokat 

tartalmazó kémcsövet kb. 95 ºC-ra hevítik, így egyszálú 

DNS-molekulák jönnek létre (denaturáció). 

Miután a DNS denaturálódott, az elegyet kb. 50 ºC-ra 

hűtik. Ekkor a fölös mennyiségben bevitt primerek a másolni kívánt DNS-láncokhoz kapcsolódnak. 

Aztán az elegyet pontosan 72 ºC-ra hevítik, mert ez a hőmérsékleti optimuma annak a polimeráz 

enzimnek, ami a primerektől folytatja a DNS kiegészítő láncának hosszabbítását.  Ezután a folyamat 

elölről kezdődik. 

Gélelektroforézis 

A gélelektroforézis lényegében egyenáramú elektromos erőtérben gélen végzett kromatográfia. A gél 

hálószerű, a kisebb méretű molekulák könnyebben átjutnak a hálón, mint a nagyobb méretűek. A 

különböző hosszúságú DNS-darabok a gélelektroforézis során a starthelytől különböző távolságra 

jutnak el, így a DNS-darabok szétválaszthatók.   
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VÁLASZLAP 

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

2. jel: ….… genotípus(ok): ……………… 27. A B C D E 

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

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

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

6. ………………………………………….  31. A B C D E 

7. ………………………………..…… %  32. A B C D E 

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

9. …………………………………….. %  34. A B C D E 

10. ………………………………………….  35. A B C D E 

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

12. A B C D E  37. …………………………………………. 

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

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

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

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

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

18. A B C D E  43. …………………………………………. 

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

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

21. A B C D E  46. …………………………………………. 

22. ………………………………………….  47. A B C D E 

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

24. ………………………………………….  49. A B C D E 

25. ………………………………………….  50. A B C D E 

 

A jó válaszok száma:  ..................  A jó válaszok száma:  ..............................  

A rossz válaszok száma:  ..................  A rossz válaszok száma:  ..............................  
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51. A B C D E  76. …………………………………………. 

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. …………………;………………………. 

57. A B C D E        

58. A B C D E        

59. A B C D E        

60. 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. ……………………; …………………….        

66. A B C D E        

67. A B C D E        

68. ………………………………………….        

69. A B C D E        

70. A B C D E        

71. ……………………………………… %        

72. A B C D E        

73. A B C D E        

74. ……………………;…………………….        

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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1. ábra 

 
 

forrás: https://www.medical-labs.net/blood-group-typing-slide-method-1878/ 

2. ábra 

 

 

források: http://allattan1.blogspot.com/2014/10/lumbricus-terrestris-kozonseges.html 

http://allattan1.blogspot.com/2014/10/enr.html 

https://www.mozaweb.hu/Extra-3D_modell-Koronas_keresztespok-139763 

http://gazigazito.hu/?modul=oldal&tartalom=1091684  
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3. ábra 

 

forrás: https://www.mrgscience.com/topic-61-digestion-and-absorption.html 

4. ábra 

Kékcinegék ivari elkülönülése kifejlett (adult) madarak szárnyszínezete alapján. 
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5. ábra 

Kékcinegék szárnyhosszának eloszlása. 

 

sárga : tojó,  

kék: hím,  

zöld: tojó, ha a hímek gyakorisági értéke a magasabb; 

hím, ha a tojó gyakoriság értéke a magasabb. 

6. ábra 

 

forrás: http://termeszetvedelem.hu/_user/browser/File/NBmR/Kiadv%C3%A1nyok/NBmR_elso_kotet.pdf 

  

http://termeszetvedelem.hu/_user/browser/File/NBmR/Kiadv%C3%A1nyok/NBmR_elso_kotet.pdf
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7. ábra  

 

 
 

https://dev.biologists.org/content/131/16/3823 

https://dev.biologists.org/content/131/16/3823

