
 

OKTATÁSI HIVATAL 
 

A 2020/2021. tanévi 

Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny 

első forduló  

BIOLÓGIA I-II. KATEGÓRIA 

FELADATLAP ÉS VÁLASZLAP 

Munkaidő: 240 perc 

Elérhető pontszám: 150 pont 

ÚTMUTATÓ 

A munka megkezdése előtt nyomtatott nagybetűvel ki kell tölteni az adatokat tartalmazó 

részt! 

A feladatok megoldásához íróeszközön kívül más segédeszköz nem használható! 

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

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

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

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

értékelési útmutató alapján.  

Továbbküldhetők I. kategóriában a legalább 70 pontra, 

II. kategóriában a legalább 90 pontra értékelt válaszlapok. 

A feladatlapok a versenyzőknél maradhatnak! 

 
A VERSENYZŐ ADATAI   

A versenyző neve:  oszt.:   

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

 

Az iskola neve:   

   

Az iskola címe:  irsz.  város 

  utca  hsz. 

Iskolai pontszám:   Bizottsági pontszám:   

Javító tanár aláírása:   Felüljavítók aláírása:   
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A TÉMAKÖR:  .............................................................................. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

A jó válaszok száma: ……………… 

A rossz válaszok száma: ……………… 

 Összesen:  50 pont 
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ALGÁK, GOMBÁK, NÖVÉNYTAN 

 

EGYSZERŰ VÁLASZTÁS ÉS ÖSSZETETT VÁLASZTÁS (9 PONT) 

 

A borsó magok csírázásukhoz keményítőt használnak fel. Tételezzük fel, hogy 

ha nincs jelen oxigén, akkor energiatermelésük csak alkoholos erjedés, ha jelen 

van oxigén, akkor csak biológiai oxidáció. A két folyamat ugyanabban az 

edényben nem zajlik le. A következő kísérleti összeállítást használjuk: egy 

légmentesen lezárható lombikba dugót helyezünk, melyen egy üvegcsövet 

dugunk át, ami a lombikba elhelyezett kémcsőben végződik. A lombikba a 

kémcső mellé csírázó borsószemeket helyezünk. Kísérletenként változtatjuk a 

kémcsőben levő oldatok összetételét, illetve a lombikot kitöltő gáz összetételét.  

 

 

1. Hogyan változik a kémcsőben található oldatba merülő üvegcsőben az oldat folyadékszintje, 

a lombikban lejátszódó folyamatok, reakciók befejeződésével?  

Válassza ki a helyes válasz betűjelét! 

 

A folyadékszint változásának iránya:   

↓: lefelé mozgó folyadékszint; ↑: felfelé mozgó folyadékszint;   ᴓ: nincs változás 

 

 A kémcsőben levő oldat 

összetétele 

A lombikban levő gáz 

összetétele 

Az üvegcsőben levő 

folyadékszint változása 

A. víz légköri levegő ᴓ 

B. víz légköri levegő ↑ 

C. meszes víz légköri levegő ᴓ 

D. meszes víz légköri levegő ↑ 

E. meszes víz nitrogén ᴓ 

 

2. Melyik megállapítás helyes a mellékelt ábrán 

megfigyelhető metszettel kapcsolatban? Válassza 

ki a helyes válasz betűjelét! 

A. A metszeten megfigyelhető összes sejt egy 

évben keletkezett. 

B. A metszet egyféle sejttípust tartalmaz. 

C. A metszetet lágy szárból készítették. 

D. A metszeten megfigyelhető mindegyik sejt az 

alapszövetek közé tartozik. 

E. A metszet nyitvatermő növényből készült. 

 

 

3. A felsorolt tulajdonságok közül melyik az, 

amelyik csak a növényi sejtekre jellemző? 

Válassza ki a helyes válasz betűjelét! 

A. Sejtfaluk cellulózból épül fel. 

B. Sejtjeikben mitokondriumok találhatók. 

C. Sejtjeikben fotoszintetikus pigmentek találhatók. 

D. Endoplazmatikus retikulummal rendelkeznek. 

E. Egymással keveredve fordulnak elő bennük a haploid és diploid sejtek. 
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Tanulmányozza figyelmesen az alábbi képeket, majd oldja meg a 4. és az 5. feladatot! 

 

   
a) b) c) 

 
 

d) e) 

 

4. A bükkfa levele látható a képen. Válassza ki a helyes válasz betűjelét! 

A. a) kép B. b) kép C. c) kép D. d) kép E. e) kép 

5. A kocsányos tölgy levele látható a képen. Válassza ki a helyes válasz betűjelét! 

A. a) kép B. b) kép C. c) kép D. Nincs ilyen kép E. e) kép 

6. Mely állítások igazak a terméssel kapcsolatban? 

Válassza ki a helyes válaszok (2) betűjeleit! 

A. Minden érett termés tartalmaz magokat. 

B. A kétlaki növényfajoknál a populáció nem minden tagja képes termésképzésre. 

C. A termésfalban, illetve a mag táplálószövetében található sejtek kromoszómaszáma nem 

egyezik meg. 

D. A termésfal sejtjei genetikailag azonosak a magban található csíra sejtjeivel. 

E. A nyitvatermő növények termésének tipikus megnyilvánulása a tiszafa magján található 

húsos, piros rész, mely a madarak egyik táplálékforrása.  

7. Az itt felsorolt tényezők közül melyik feltétele (legtöbb esetben) a csírázásnak?  

Válassza ki a helyes válaszok (2) betűjeleit! 

A. Megfelelő hőmérséklet. 

B. A talaj szerves anyag tartalma. 

C. A mag körüli oxigéntartalom. 

D. A mag körül mérhető szén-dioxid tartalom. 

E. A napfény. 
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SZÖVEGKIEGÉSZÍTÉS (7 PONT) 
 

A kettős megtermékenyítés a … 8. … jellemző. A megporzáskor a virágpor tartalmazza a 

tömlő fejlesztéséért felelős … 9. …, ezen kívül a … 10. … . A kettős megtermékenyítés során 

a triploid, azaz háromszoros kromoszómaszerelvény számú .. 11. .. a hímivarsejt és a … 12. … 

egyesülésével keletkezik, míg a másik megtermékenyítés után jön létre a … 13. ... .A mag 

alkotója a 11. és 13. mellett a maghéj, amely a … 14. … jön létre.  
 

8. Válassza ki a helyes válasz betűjelét! 

A. mohákra   B. harasztokra   C. nyitvatermőkre 

D. zárvatermőkre   E. nyitva- és zárvatermőkre 
 

9. Válassza ki a helyes válasz betűjelét! 

A. pollenanyasejtet  B. hímivarsejtet  C. generatív sejtet 

D. reproduktív sejtet   E. vegetatív sejtet 
 

10. Válassza ki a helyes válasz betűjelét! 

A. pollenanyasejtet B. hímivarsejtet  C. generatív sejtet 

D. reproduktív sejtet   E. vegetatív sejt 
 

11. Válassza ki a helyes válasz betűjelét! 

A. csíra   B. zigóta   C. központi sejt 

D. tápszövet    E. embrió 
 

12. Válassza ki a helyes válasz betűjelét! 

A. központi sejt  B. embriózsákanyasejt C. generatív sejt 

D. reproduktív sejt   E. vegetatív sejt 
 

13. Válassza ki a helyes válasz betűjelét! 

A. tápszövet B. csíra C. termés D. mag  E. embriózsák 
 

14. Válassza ki a helyes válasz betűjelét! 

A. termő falából  B. magház falából  C. magkezdemény falából 

D. vegetatív sejtből   E. ellenlábas sejtekből 

 

MOHÁK ÉS HARASZTOK (5 PONT) 

 

A következő feladatokban a mohákat és harasztokat hasonlítjuk össze. A harasztnövény a 

feladatban a vegetatív harasztot jelenti, azaz a gyökérrel, gyöktörzzsel, levéllel rendelkező 

növényt! 

15. Sejtjei haploidok. Válassza ki a helyes válasz betűjelét! 

 Moha 

előtelep 

Moha-

növény 

Moha 

spóratartó 

Haraszt 

előtelep 

Haraszt-

növény 

Haraszt 

spóratartó fala 

A. igen igen nem igen nem nem 

B. nem nem nem igen igen nem 

C. igen nem igen nem igen nem 

D. nem nem nem igen nem igen 

E. igen igen igen nem nem igen 
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16. Testszerveződésük telepes. Válassza ki a helyes válasz betűjelét! 

 Moha 

előtelep 

Moha-

növény 

Moha 

spóratartó 

Haraszt 

előtelep 

Haraszt-

növény 

Haraszt 

spóratartó fala 

A. nem nem nem igen igen igen 

B. igen igen igen nem nem nem 

C. igen igen igen igen igen igen 

D. igen igen igen igen nem nem 

E. nem nem nem igen nem nem 

17. Sejtjei osztódhatnak meiózissal. Válassza ki a helyes válasz betűjelét! 

 Moha 

előtelep 

Moha-

növény 

Moha 

spóratartó 

Haraszt 

előtelep 

Haraszt-

növény 

Haraszt 

spóratartó fala 

A. igen nem nem igen nem nem 

B. igen igen nem igen nem igen 

C. nem nem igen nem nem igen 

D. igen igen igen igen igen nem 

E. nem nem nem igen nem igen 

18. Ivarsejteket hoz létre. Válassza ki a helyes válasz betűjelét! 

 Moha 

előtelep 

Moha-

növény 

Moha 

spóratartó 

Haraszt 

előtelep 

Haraszt-

növény 

Haraszt 

spóratartó fala 

A. nem igen igen igen nem nem 

B. igen nem nem igen nem igen 

C. igen nem igen nem igen nem 

D. igen nem igen igen nem igen 

E. nem igen nem igen nem nem 

19. A mutációt figyelmen kívül hagyva megváltozik az előző generációhoz képest a sejtekben 

található örökítőanyag összetétele (minőségben vagy mennyiségben).  

Válassza ki a helyes válasz betűjelét! 

 Moha 

előtelep 

Moha-

növény 

Moha 

spóratartó 

Haraszt 

előtelep 

Haraszt-

növény 

Haraszt 

spóratartó fala 
A. nem igen igen igen igen igen 

B. igen nem igen igen igen igen 

C. igen nem igen igen nem igen 

D. nem nem igen nem igen nem 

E. nem nem nem igen nem nem 
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LEVÉL (5 PONT) 

 

 
20. Melyik levélalkotó figyelhető meg az ábra középső bekarikázott részén?  

Válassza ki a helyes válasz betűjelét! 

A. szivacsos sejtréteg B. oszlopos sejtréteg C. levélér 

 D. bőrszövet E. sejtközötti járat 

 

21. Hány gázcserenyílás figyelhető meg a metszeten? Válassza ki a helyes válasz betűjelét! 

 

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

22. Melyik betű jelöli a metszeten a szállítószövet farészét?  

Válassza ki a helyes válasz betűjelét! 

A. Az A jelzés B. A B jelzés C. A C jelzés 

D. A D jelzés E. Az E jelzés 

23. Mely megállapítások igazak a fenti ábrán látható metszettel kapcsolatban?  

Válassza ki a helyes válaszok (2) betűjeleit! 

A. A szállítószövet farészében felismerhetők a vízszállítócsövek.  

B. Mivel a farészben csak vízszállítósejtek találhatók, ezért a metszet nyitvatermő 

növényből készült. 

C. A levélmetszeten a szöveti rétegek elhelyezkedése aszimmetrikus, a levél színe felé 

oszlopos, a levél fonákja felé szivacsos alapszöveti réteget figyelhetünk meg.  

D. A levél erekben található fa- és háncsrészek elhelyezkedése alapján nem lehet 

különbséget tenni a levelet fedő két bőrszöveti réteg között. 

E. A metszet a mohák egy levélkéjéből készült. 

 

  



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

OKTV 2020/2021 8 1. forduló 

 

SZÖVETHATÁROZÁS (8 PONT) 

 

Azonosítsa be az alábbi határozó segítségével a növényi szöveteket! A határozás végén az egyes 

feladatok számához jut el!  

Válassza ki a meghatározott szövetet Az alábbi táblázatban található fotók közül! Az egyes 

képeket a táblázat sor és oszlopszámának segítségével lehet beazonosítani, pl. I/1.  

A több szövetet is tartalmazó képeken a fekete kerettel körülvett részeket vegye figyelembe! 

 

 1. 2. 

I. 

  

II. 

  

III. 

  

IV. 
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A szövethatározó: 

 

1. a Állandósult szövet. →3. 

1. b Nem állandósult szövet. →2. 

 

2. a Ez a szövet még valamennyi növényi szövettípust képes létrehozni.→24. feladat 

2. b Ezek a sejtek már csak egyféle szövetet képesek kialakítani osztódásuk során. →25. feladat 

 

3. a Alapszövetek közé tartoznak. →4. 

3. b Nem alapszövetek. →7. 

 

4. a A szövet sejtjeiben, a növényben betöltött szerepnek megfelelően, zárványok találhatók. →5. 

4. b A szövet sejtjeiben nem jellemző a zárványok jelenléte. →6. 

 

5. a Sejtjeiben a zárványok a növény számára mérgező, felesleges anyagokat tárolnak.→26. feladat 

5. b Zárványaiban leggyakrabban előforduló anyag C:H:O aránya kb. 1:2:1. →27. feladat 

 

6. a A szövetre jellemző, hogy nappal a sejtjei által felvett szén-dioxid térfogata meghaladja 

a felvett oxigén térfogatát. →28. feladat 

6. b Sejtjei lehetnek élők, vagy elhaltak, de mindkét esetben a szövet feladata miatt sejtfaluk 

vastag. →29. feladat 

 

7. a Sejtjei szorosan illeszkednek, legtöbbször egy rétegben találhatók meg. →30. feladat 

7. b Hosszú, megnyúlt sejtek alkotják, egymással perforált (lyukakat tartalmazó) sejtfalakon 

keresztül érintkeznek. →31. feladat 

 

Egyszerű választás 

Válassza ki a meghatározott szövetekhez tartozó képeket a táblázatból, és karikázza be a helyes 

válasz betűjelét a válaszlapon! 

 

24. feladat A. IV/2 B. III/2 C. III/1 D. I/2 E. II/2 

25. feladat A. I/2 B. II/2 C. III/2 D. III/1 E.II/1 

26. feladat A. IV/2 B. IV/1 C. I/1 D. I/2 E. II/1 

27. feladat A. IV/2 B. IV/1 C. I/1 D. I/2 E. II/2 

28. feladat A. IV/2 B. IV/1 C. I/1 D. I/2 E. II/2 

29. feladat A. IV/2 B. IV/1 C. I/1 D. I/2 E. II/2 

30. feladat A. I/1 B. I/2 C. II/2 D. III/1 E. III/2 

31. feladat A. I/1 B. I/2 C. II/2 D. III/2 E. IV/2 

 

GOMBÁK (6 PONT) 

 

32. Mi jellemző az élesztőgombára? Válassza ki a helyes válaszok (2) betűjeleit! 

A. Képes oxigén hiányában is élettevékenységeket folytatni. 

B. Cukros tápoldatban (pl. must) folyamatosan, végtelen hosszú ideig fenntartható a 

tenyészete. 

C. Ivartalanul nem szaporodik. 

D. Egysejtű. 

E. Erjedése során tejsavat állít elő. 
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33. Mely megállapítások helyesek a Fleming által vizsgált ecsetpenész gombával kapcsolatban?  

Válassza ki a helyes válaszok (2) betűjeleit! 

A. Megakadályozza a baktériumok egy csoportjának sejtfalképzését. 

B. Antibiotikuma a baktériumok mitokondriumaiban végbemenő folyamatokat  

akadályozza. 

C. Az ecsetpenész által előállított penicillin a vírusok elleni harcban hozott áttörést. 

D. Lebontó életmódot folytat. 

E. Nedves felszínű kenyéren megtelepedve spóráit a gombatelepről kiinduló fejecskékben 

figyelhetjük meg. 

 

34. Melyik tulajdonság jellemző a gombákra és a növényekre egyaránt?  

Válassza ki a helyes válaszok (2) betűjeleit! 

A. Ivaros szaporodásuk spórával történik. 

B. Sejtfaluk glükóz építőegységekből épül fel. 

C. Jellemző rájuk a korlátlan növekedés. 

D. Bakteriális eredetű DNS is megtalálható sejtjeikben. 

E. Szövetes testszerveződésűek.  

 

NÖVÉNYÉLETTANI KÍSÉRLETEK (10 PONT) 
 

Csipkebogyótermést áztatunk hideg vízben, majd ezzel az oldattal locsolunk réti ecsetpázsit 

(pázsitfű faj) magokat, szemeket. A kontrollt vízzel öntözzük. A csipkebogyóból nyert oldattal 

kezelt ecsetpázsit csírázása megkésett, vagy elmaradt a kontrollhoz képest. 

 

35. Melyek azok a megállapítások, amelyek igazak lehetnek a bevezetőben leírt kísérlettel 

kapcsolatban?  

Válassza ki a helyes válaszok (2) betűjeleit! 

A. A hideg vízzel való kiáztatással jól lehet tanulmányozni az ecsetpázsit és a rózsa közötti 

kölcsönhatást. 

B. A kísérlettel a csírázás külső feltételei vizsgálhatók. 

C. Elképzelhető, hogy a csipkebogyó oldat megakadályozza a mag nyugalmi állapotát 

kiváltó anyagok lebomlását. 

D. Elképzelhető, hogy a csipkebogyó tea elősegíti a sejtosztódást serkentő hormonok 

termelését. 

E. Vízben való oldhatósága alapján a csipkebogyótermésből kioldódó karotinoidok (pl. β-

karotin) okozhatják a csírázás gátlását. 

 

Egy kökénybokor törzsét a föld felszínétől 10 cm-re elvágjuk. A földből kiálló vágásfelületen 

apró cseppek jelennek meg.  
 

36. Mely megállapítások igazak a kísérlettel kapcsolatban?  

Válassza ki a helyes válaszok (2) betűjeleit! 

A. A vágásfelületen megjelenő cseppek összetétele megegyezik a talajoldat összetételével. 

B. A cseppek az egyszerű fa edénynyalábokon keresztül hagyták el a növény szárát és 

jutottak a vágásfelületre. 

C. A cseppek a párologtatás miatt kialakuló szívóerő miatt jelennek meg. 

D. A gyökér sejtjeinek a talajoldathoz képest nagyobb az ozmotikus koncentrációja, ezért 

jelentek meg a cseppek a vágásfelületen. 

E. A cseppek megjelenése bizonyítja, hogy a gyökérben a hidrosztatikai nyomás nagyobb 

a légköri nyomásnál. 
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Az alábbi ábra a növények növekedésével, mozgásával kapcsolatos kísérletsorozatot mutatja 

be. Mind az öt növény egyoldalú megvilágítást kap, a C nem átlátszó, a D átlátszó “sapkával” 

van letakarva. 

 
az eredeti kép forrása: https://www2.mcdaniel.edu/Biology/botf99/hormweb/hauxin.htm 

 

37. Melyik betű jelzi az összes többi kísérlet kontrollját? Válassza ki a helyes válasz betűjelét! 

A. az A kísérlet B. a B kísérlet C. a C kísérlet 

D. a D kísérlet E. az E kísérlet 

 

38. Mely kísérletekben akadályozták meg a növekedést okozó hormon áramlását?  

Válassza ki a helyes válaszok (2) betűjeleit! 

A. az A kísérletben B. a B kísérletben C. a C kísérletben 

D. a D kísérletben E. az E kísérletben 

 

Az auxin növényen belüli szállítása poláris transzporttal történik, azaz a levágott koleoptilban 

(ez a pázsitfüvek csíráját védő hüvely) mindig a csúcsi rész felől az alapi rész felé szállítódik a 

hormon, a szállítás tehát nem függ a gravitációtól.  

A poláris transzporttal történő szállítást az alábbi ábrán látható kísérlettel igazolták. A 

koleoptilból a csúcstól távolabb kimetszettek egy darabot, ennek a csúcshoz közelebbi 

metszésfelszínét az ábrán X, a távolabbit Y jelöli.  

 

A kísérletben kétféle agar kockát használtak. Az agar egy gél állagú anyag. Az egyiket (az ábrán 

fekete téglalappal jelöltet) auxinnal itatták át és felhelyezték a koleoptil darab valamelyik 

vágásfelületére, a másik auxint nem tartalmazó agar kockát (fehér jelölés) az ellentétes 

vágásfelületre rakták. Két kísérletpárt végeztek el: 1.-2. kísérletet, illetve 3.-4. kísérletet. A 

kísérletek elvégzéséhez négy koleoptil darabot használtak fel. A kísérletpárok kivitelezése 

során az auxinnal átitatott agar alatt 180 fokkal elforgatták az új koleoptil darabot.  

az eredeti kép forrása: https://regi.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/0010_1A_Book_01_Novenyelettan/ch04s02.html   

https://www2.mcdaniel.edu/Biology/botf99/hormweb/hauxin.htm
https://regi.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/0010_1A_Book_01_Novenyelettan/ch04s02.html
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39. Az auxin poláris transzportját, szállítását bizonyító kísérletek közül melyik auxint fogadó 

kockában figyelhették meg az auxin jelenlétét? (+: auxin jelenlét; -: nincs jelen auxin)  

 

Válassza ki a helyes válasz betűjelét! 

 1. kísérlet 2. kísérlet 3. kísérlet 4. kísérlet 

A. - - + + 

B. - + + - 

C. + - + - 

D. + + - - 

E. + - - + 

 

Az auxin koncentrációját közvetetten, biológiai reakció alapján, görbülési teszttel is lehet 

mérni. Ennek a lényege, hogy az auxint tartalmazó agar kockát féloldalasan helyezik fel olyan 

csírázó zabnövényekre, amelyek hajtáscsúcsát előzőleg levágták. Az auxint tartalmazó agar 

kocka hatására a megfelelő körülmények között tartott zabnövények elgörbülnek. A görbülés 

mértékét a szár függőlegeshez képest bezárt szöge adja meg. 

 

40. Melyik megállapítás igaz a görbülési teszttel kapcsolatban?  

Válassza ki a helyes válaszok (2) betűjeleit! 

A. Az auxin sejtmegnyúlást serkentve hozza létre a görbülést.  

B. Azonos auxin koncentráció a növény összes szervében azonos mértékű görbülést hozna létre. 

C. Az elgörbülés mértéke egyenesen arányos az alkalmazott auxin koncentrációval. 

D. Az agar kocka felhelyezésével az ellentétes oldal irányában megy végbe a szár elhajlása.  

E. A görbülési teszt során egyoldali megvilágítást alkalmaznak. 
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EUKARIÓTA EGYSEJTŰEK, SZIVACSOK, ÁLLATTAN, ETOLÓGIA 

 

EGYSZERŰ VÁLASZTÁS (8 PONT) 
 

1. Az ábra egy tarajos gőte keringési rendszerét mutatja be 

vázlatosan. Melyik betű jelöli a legmagasabb oxigén 

koncentrációjú vért?  

Válassza ki a helyes válasz betűjelét! 

 

 

 

 

 

 

 

 

a kép forrása: https://slideplayer.hu/slide/2134977/ 

2. Az ábra egy madár légző szervrendszerét mutatja. 

Hol találhatók meg a léghajszálcsövek? 

Válassza ki a helyes válasz betűjelét! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

a kép forrása: 

https://answersingenesis.org/evidence-against-evolution/lizard-breath-fails-to-support-kinship-with-birds/ 

3. Mi az oldalvonal szerv? Válassza ki a helyes válasz betűjelét! 

A. nyomásérzékelő receptorokat tartalmazó érzékszerv 

B. iránytartást, irányváltást segítő függelék 

C. aktív mozgást is végző uszonyszerű képződmény 

D. levegő rezgésére érzékeny hallószerv 

E. a vizes közeg ionkoncentrációjára érzékeny érzékszerv 

 

4. A tejfehér planária egyedei a természetben és kísérletekben is a sötétebb helyek felé 

mozognak. Mi a jelenség neve? Öröklött vagy tanult magatartásformáról van szó? Válassza 

ki a helyes válasz betűjelét! 

 A. negatív fototaxis; öröklött B. negatív fototaxis; tanult 

 C. negatív fototropizmus; öröklött D. negatív fototropizmus; tanult 

E. pozitív geotaxis; tanult   

https://slideplayer.hu/slide/2134977/
https://answersingenesis.org/evidence-against-evolution/lizard-breath-fails-to-support-kinship-with-birds/
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5. Melyik támasztószövet-típus fordul elő csontos halakban?  

Válassza ki a nagybetűkkel jelölt válaszlehetőségek közül azt, amelyik mindegyik csontos 

halakban előforduló támasztószövet-típust tartalmazza, és nem tartalmaz mást! 

    
a) b) c) d) 

 

 
 

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

6. Melyik faj egyedfejlődésében nem szerepel a bábállapot?  

Válassza ki a helyes válasz betűjelét! 

   
A B C 

 

 

 
D E 

 
 

7. A diploid (kétszeres kromoszóma állományú) hangyakirálynők szűznemzéssel hozzák létre 

a haploid (egyszeres kromoszóma állományú) hímeket. Egyes levéltetű fajok haploid 

nőstényei szűznemzéssel hozzák létre a szintén haploid nőstény utódaikat.  

Mely állítások igazak a két csoport szűznemzésével kapcsolatban? (Tételezzük fel, hogy a 

folyamatok során nem történik mutáció!)  

Válassza ki a nagybetűkkel jelölt válaszlehetőségek közül azt, amelyik mindegyik igaz állítást 

tartalmazza, és nem tartalmaz hamisat!  

a. Egy hangyakirálynő hím utódai genetikailag egyformák. 

b. Egy szűznemzéssel létrejött levéltetű szűznemzéssel keletkezett utódai azonos 

géneket kapnak. 

c. A hangyakirálynő genetikailag eltér a saját hím utódaitól. 

d. A haploid nőstény levéltetvek genetikailag eltérnek a szűznemzéssel keletkezett 

nőstény utódaiktól. 

A. a b c d B. a b c C. a c D. b c E. b d  
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8. Melyik állat szaporodik szárazföldön, külső megtermékenyítéssel? Válassza ki a helyes 

válasz betűjelét! 

A. kórócsiga 

B. közönséges földigiliszta 

C. foltos szalamandra 

D. rákosi vipera 

E. mezei tücsök 

 

IVARI KÉTALAKÚSÁG - SZÖVEGKIEGÉSZÍTÉS (8 PONT) 

 

Az állatvilágban sok fajnál jellemző, hogy a hímek és a nőstények mérete és/vagy kinézete 

jelentősen eltér. Az ízeltlábúaknál sok esetben a nőstény a nagyobb méretű. A rovarállamok 

szaporodóképes nőstényei különösen nagy méretűek lehetnek, mert …9. … Ez a családmodell 

jellemző a hazai fajok közül a(z) … 10. …. 

Madaraknál a két nem között sok esetben a színezettség tér el jelentősen. Ilyenkor szinte mindig 

a hímek színesebbek. A nőstények előszeretettel választják párzáskor a díszesebb, feltűnőbb 

hímeket. A nőstények választása … 11. … Nagyfokú ivari kétalakúság jellemző a tollazat 

tekintetében a hazai vadon élő madaraink közül a(z) … 12. …. 

A … 13. … élő fajoknál óriási szelekciós előnyben vannak a nagyobb testméretű hímek, mert 

a csoport összes nősténye velük párosodik.  

9. Válassza ki a helyes válasz betűjelét! 

A. hosszabb az élettartamuk 

B. így több petét tudnak létrehozni 

C. így tudják megőrizni a tekintélyüket a dolgozókkal szemben 

D. a dolgozókkal ellentétben röpképtelenek 

E. így tudnak sikeresen megküzdeni a hímekkel 

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

A. iránytűtermeszre 

B. konyhai csótányra 

C. erdei vöröshangyára 

D. verőköltő bodobácsra 

E. kecskedarázsra 

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

A. genetikailag kódolt 

B. a nőstények pozitív tapasztalatain alapszik 

C. belátásos tanulás eredménye 

D. bevésődés eredménye 

E. öröklött magatartásforma 

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

A. fácánra 

B. pávára 

C. erdei fülesbagolyra 

D. bütykös hattyúra 

E. tőkés récére 

13. Válassza ki a helyes válasz betűjelét! 

A. monogámiában 

B. háremtartó családmodellben 

C. magányosan 

D. promiszkuitásban (nemi partnerek gyakori váltogatása) 

E. kolóniákban 
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FAJOK ROKONSÁGA (8 PONT) 

 

Az ágrajzon 9 faj rokonsági kapcsolatait ábrázoltuk. A közös ősök sorrendje egy-egy 

leszármazási csoporton belül helyes, de nem időarányos. A római számokkal ábrázolt fajok a 

következők: búbos banka, burgonyabogár, erszényes nyest, eurázsiai hiúz, koala, 

mosdószivacs, nyári lúd, szentjánosbogár, tiszavirág. Állapítsa meg, hogy melyik fajnak melyik 

római szám felel meg, és párosítsa a betűket a 14-21. feladatokban leírt jellemzőkhöz! 

 
 

14. Magyarországra behurcolt növényi kártevő. Válassza ki a helyes válasz betűjelét! 

A. I. faj B. III. faj C. IV. faj D. VI. faj E. IX. faj 

15. Álszövetes testfelépítés. Válassza ki a helyes válasz betűjelét! 

A. II. faj B. V. faj C. VI. faj D. VII. faj E. IX. faj 

16. A képen látható faj. Válassza ki a helyes válasz betűjelét! 

A. I. faj 

B. III. faj 

C. VI. faj 

D. VII. faj 

E. VIII. faj 

 

 
 a kép forrása: http://n-nzsoka.lapunk.hu/?modul=oldal&tartalom=1196277 

17. Ausztráliában honos emlős. Válassza ki a helyes válasz betűjelét! 

A. II. faj B. V. faj C. VI. faj D. VIII. faj E. IX. faj 

18. Hazai emlős, ragadozó. Válassza ki a helyes válasz betűjelét! 

A. I. faj B. III. faj C. V. faj D. VI. faj E. IX. faj 

19. Átváltozással fejlődő ízeltlábú. Válassza ki a helyes válasz betűjelét! 

A. II. faj B. III. faj C. V. faj D. VII. faj E. IX. faj 

20. Fény kibocsátásával is tudnak kommunikálni. Válassza ki a helyes válasz betűjelét! 

A. I. faj B. III. faj C. IV. faj D. VI. faj E. VII. faj 

21. A búbos banka legközelebbi rokona az itt szereplő fajok között.  

Válassza ki a helyes válasz betűjelét! 

A. I. faj B. III. faj C. IV. faj D. VI. faj E. VIII. faj  

http://n-nzsoka.lapunk.hu/?modul=oldal&tartalom=1196277
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REPÜLÉS (11 PONT) 

 

22. Van-e az alábbi állatok között olyan, amelyik a repülő mozgást nem harántcsíkolt 

izmokkal végzi? Válassza ki a helyes válasz betűjelét! 

májusi cserebogár,  vörös vércse,  kis patkósdenevér,  termesz nőstény 

A. Igen, a májusi cserebogár. 

B. Igen, a vörös vércse. 

C. Igen, a kis patkósdenevér. 

D. Igen, a termesz nőstény. 

E. Nincs. 
 

23. Mely állítások igazak a madarak repülésével kapcsolatban?  

Válassza ki a helyes válaszok (2) betűjeleit! 

A. A szárnyprofil alakja miatt siklórepüléskor a szárny felső része felett nagyobb 

sebességgel áramlik a levegő, mint a szárny alatti részen. 

B. A szárnyprofil alakja miatt siklórepüléskor a szárny felső része felett magasabb 

légnyomás alakul ki, mint a szárny alatti részen. 

C. A siklófelület növelésében a pehelytollak megjelenése fontos szerepet játszik. 

D. A szárny lecsapásában a szegycsonti tarajon tapadó mellizmok töltenek be fontos 

szerepet. 

E. A repülés során a tolóerőt elsősorban a szárnyakban lévő harántcsíkolt izmok mozgatása 

okozza. 

 

24. A Pterodactylust ábrázoló kép segítségével, és ismeretei alapján állapítsa meg, mely 

állítások igazak a Pterodactylusok és a repülő madarak összehasonlítása kapcsán! A 

Pterodactylusok egyes fajai 8-10 méteres szárnyfesztávolsággal rendelkeztek.  

Válassza ki a helyes válaszok (2) betűjeleit! 

 

 
a kép forrása: http://www.copyrightexpired.com/earlyimage/bones/large/display_flammarion_pterodactyl.htm 

 

 

A. A Pterodactylusok csontjai üregesek, a madaraké tömör. 

B. Az aktív, csapkodó repülés jellemzőbb a mai madarakra, mint a Pterodactylusokra. 

C. A Pterodactylusok szárnya jól mozgatható, a madarak vállízülete lényegében merev. 

D. A madarak mellizomzata arányaiban erősebb, mint amilyen a Pterodactylusoké volt. 

E. A szárnyak a Pterodactylusoknál és a mai madaraknál ugyanazon csontok között 

feszülnek. 

  

http://www.copyrightexpired.com/earlyimage/bones/large/display_flammarion_pterodactyl.htm
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25. Az utóbbi évtizedek kutatásai alapján úgy 

tartják, hogy az Archaeopteryx nevű 

ősmadarak nem Pterodactylus szerű 

őshüllőkből, hanem kisebb méretű, földön 

szaladgáló dinoszauruszokból 

(Compsognathus fajokból) alakultak ki. 

(lsd. ábra)  

Mely állítások igazak? Válassza ki a helyes 

válaszok (2) betűjeleit! 

 

 
 

a kép forrása: https://en.wikipedia.org/wiki/Compsognathus 

 

 

A. Az Archaeopteryx és a madarak hasonlóságát a hasonló életmód magyarázza, nem az 

evolúciós rokonság. 

B. A Pterodactylus szárnya és a madarak szárnya csak a hasonló környezeti feltételek 

miatt hasonlóak, de eltérő eredetűek. 

C. A Compsognathus és az Archaeopteryx mellső végtagja hasonló eredetű. 

D. A Pterodactylusnak és a madaraknak nincsenek közös őseik. 

E. A Pterodactylus és az Archaeopteryx hasonlóságát a közeli evolúciós rokonság 

okozza. 

 

26. Az ábra a rovarok repülésével kapcsolatos. Mi igaz a 26. számmal jelölt részletre? 

Válassza ki a helyes válaszok (2) betűjeleit! 

 

 
a kép forrása: https://www.semanticscholar.org/paper/Nature's-Autonomous-Oscillators-Mayr-

Yee/a18917b9732d245c4ec99400aa09368230a62f1e/figure/5 

 

A. A tor háti kitinpajzsa. 

B. A potroh háti kitinpajzsa. 

C. Anyaga cellulóz. 

D. Hozzá tapadnak a repülésben szerepet játszó mellizmok. 

E. Anyaga nitrogéntartalmú. 

 

27. Mely állítások igazak a 27. számmal jelölt részre?  

Válassza ki a helyes válaszok (2) betűjeleit! 

A. Fő tömegében simaizomszövetből áll. 

B. Fő tömegében harántcsíkolt izomszövetből áll. 

C. Hasonló típusú izmok felelősek az ízelt lábak mozgatásáért. 

D. Hasonló típusú izmok felelősek emlősökben a bélperisztaltikáért. 

E. Belső szilárd vázhoz tapadnak. 

  

https://en.wikipedia.org/wiki/Compsognathus
https://www.semanticscholar.org/paper/Nature's-Autonomous-Oscillators-Mayr-Yee/a18917b9732d245c4ec99400aa09368230a62f1e/figure/5
https://www.semanticscholar.org/paper/Nature's-Autonomous-Oscillators-Mayr-Yee/a18917b9732d245c4ec99400aa09368230a62f1e/figure/5
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KUSZKUSZ A LABIRINTUSBAN (9 PONT) 

 

A földi kuszkusz egy könnyen szelídíthető erszényes állatfaj. (Az alábbi vizsgálatban szereplő 

egyedek állatkerti példányok.) 

 

28. A megadott információk alapján hol számít őshonosnak ez a faj?  

Válassza ki a helyes válasz betűjelét! 

 

 
http://www.unitedstates-map.us/2018/07/blank-map-of-world-printable-world-map.html 

29. Mely állítások igazak a földi kuszkusszal kapcsolatban?  

Válassza ki a helyes válaszok (2) betűjeleit! 

A. A vemhességi idő 15-17 hét. 

B. A vemhességi idő 15-17 nap. 

C. A nőstények nem rendelkeznek emlőkkel, de vannak tejmirigyeik. 

D. A nőstényeknek vannak emlőik. 

E. Az utódok fejletten jönnek világra, néhány órával a születésük után már szaladni is tudnak. 
 

A kuszkuszokat labirintus kísérletben vizsgálták. A labirintus végére néhány mangó darabot 

helyeztek. A célba érkezés, a gyümölcsök elfogyasztása után visszahelyezték az állatokat a 

labirintus elejére, akik így újra kezdhették a futásukat. A táplálékot minden esetben pótolták, 

a labirintust folyamatosan szagtalanították. 

 

30. Mi az oka annak, hogy csak kis mennyiségű gyümölcsöt tettek az útvonal végére?  

Válassza ki a helyes válasz betűjelét! 

A. Hogy megmaradjon az inger. 

B. Hogy megmaradjon a kulcsinger. 

C. Hogy megmaradjon a szupernormális inger. 

D. Hogy megmaradjon a motiváció. 

E. Hogy megmaradjon a mozgáskombináció. 

 

31. A kísérletet többször megismételték ugyanazzal az állattal, és az eredményeket az alábbi 

grafikonon ábrázolták. 

Mit ábrázolhattak reálisan az y 

tengelyen? 

Válassza ki a helyes válasz 

betűjelét! 

A. az időt 

B. a mangódarabok számát 

C. a helyes irányváltások számát 

D. a hibás irányváltások számát 

E. az irányváltások számát   
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32. Hány hibát ejtett a kísérleti állat a 8. futása során? Válassza ki a helyes válasz betűjelét! 

A. 20 B. 18 C. 14 D. 8 E. 0 
 

A kísérletet úgy folytatták, hogy egy falrészletet eltávolítottak a labirintusból. A részlet 

eltávolítása után az optimális útvonal rövidebb lett, de továbbra sem vált láthatóvá a táplálék a 

legutolsó forduló előtt. Ugyanazon kísérleti állat eredményeit mutatja a következő grafikon a 

fal eltávolítása után. 

 

 
 

33. Mire utalnak az új eredmények? Válassza ki a helyes válaszok (2) betűjeleit! 

A. Az állatnak újra kellett tanulni a labirintust, de ez gyorsan sikerült is. 

B. Az állat az előző kísérletben nem a jobbra-balra fordulások sorozatát tanulta meg. 

C. Az állat az előző kísérletben a labirintus térképszerű modelljét tanulta meg. 

D. Az állat a kísérlet közben éhesebb lett. 

E. Az állat keresési stratégiája megváltozott az új helyzetben. 

 

34. Más kísérletekből kiderült, hogy a mangó illata azokban az állatokban is serkenti a 

nyálelválasztást, amelyek még soha nem találkoztak ilyen táplálékkal és illattal az életük 

során. Minek számít a mangó ezekben a kísérletekben? Válassza ki a helyes válasz betűjelét! 

A. feltétlen ingernek 

B. feltételes ingernek 

C. motivációnak 

D. társításnak 

E. megszokásnak 

 

ÖTFÉLE ASSZOCIÁCIÓ (6 PONT) 

Keresse meg a számmal jelölt állításokhoz a betűvel jelölt sorok közül a megfelelőt! 

A. tavi szivacs 

B. közönséges földigiliszta 

C. pannon csiga 

D. mindhárom 

E. egyik sem 

 

35. Vannak ostoros sejtjeik.  

36. Keringési rendszerük nyílt.  

37. Van elkülönönült légzőszervük.  

38. Van diffúz légzésük.  

39. Nincs sejten kívüli emésztésük.  

40. Váltivarúak.  
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VÍRUSOK, BAKTÉRIUMOK, BIOKÉMIA ÉS SEJTTAN, 

MOLEKULÁRIS GENETIKA 

 

 

EGYSZERŰ VÁLASZTÁS (10 PONT) 

 

1. Az ábra az ingerület átvitelben fontos szerepet betöltő GABA képletét mutatja. Melyik 

vegyületcsoportba tartozik a GABA? Válassza ki a helyes válasz betűjelét! 

A. fehérje 

B. monoszacharid 

C. zsírsav 

D. aminosav 

E. foszfolipid 

 

2. A grafikon különböző enzimek reakció-

sebességét mutatja a kémhatás függvényé-

ben. Melyik enzimre vonatkozhat a B jelű 

görbe? Válassza ki a helyes válasz betűjelét! 

A. pepszin 

B. nyálamiláz 

C. tripszin 

D. hasnyálamiláz 

E. gyomor lipáz 

forrás: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Enzyme-pH.svg 

 

3. A nemzetközi nevezéktan szerint az enzimeket 6 osztályba soroljuk. Ezeket az enzim-

osztályokat és az egyes osztályokra jellemző reakciótípust foglalja össze az alábbi táblázat. 

Melyik enzimosztályba sorolhatók a nukleinsavak emésztéséért felelős nukleázok? 

Válassza ki a helyes válasz betűjelét! 

 

Osztály Reakció típusa 

1. oxidoreduktázok elektrontranszfer 

2. transzferázok kémiai csoportok áthelyezése 

3. hidrolázok kémiai kötések hasítása víz hozzáadásával 

4. liázok C-C vagy C-N kötések hasítása 

5. izomerázok kémiai csoport vagy kettős kötés áthelyezése egy molekulán 

belül 

6. ligázok C-C kötés létrehozása nukleozid-trifoszfát egyidejű 

hasításával 
forrás: Ádám V. (szerk.): Orvosi biokémia. Semmelweis Kiadó, 2016. 

 

A. az oxidoreduktázok csoportjába 

B. a liázok csoportjába 

C. a ligázok csoportjába 

D. a transzferázok csoportjába 

E. a hidrolázok csoportjába 

  

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Enzyme-pH.svg
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4. A tejsavas erjedésben szerepet kapó laktát-

dehidrogenáz alakítja át a piroszőlősavat 

tejsavvá. Melyik enzim osztályba sorolható a 

laktát-dehidrogenáz?  

Válassza ki a helyes válasz betűjelét! 

A. az oxidoreduktázok osztályába 

B. a hidrolázok osztályába 

C. az izomerázok osztályába 

D. a transzferázok osztályába 

E. a ligázok osztályába 

5. Az ábrák az izomban előforduló mioglobin (Mb) és a vörös vértestekben található 

hemoglobin (Hb) szerkezetét, és oxigéntelítési görbéjüket mutatja.  

Miért alkalmatlan a mioglobin a hemoglobin helyett az oxigénszállításra?  

Válassza ki a helyes válasz betűjelét! 

  
a képek forrásai: https://masteringcollegebiochemistry.wordpress.com/2019/01/13/myoglobin-hemoglobin-overview/ és 

https://www.researchgate.net/publication/271269464_A_framework_for_understanding_the_quantitative_literacy_demands_

of_higher_education/figures?lo=1 

A. Azért, mert mérete miatt nem férne el a vörösvértestekben. 

B. Azért, mert Fe3+ ion van benne a Fe2+ ion helyett. 

C. Azért, mert a szövetekben fennálló nyomásviszonyok mellett nem adná le az oxigént. 

D. Azért, mert a Mb csak egyetlen polipeptid láncból és a hozzá kapcsolódó hem részből áll. 

E. Azért, mert a mioglobinnak magasabb oxigénnyomáson kisebb az oxigénkötő képessége. 

6. Melyik a leggyakoribb molekula egy növényi sejt sejthártyájában?  

Válassza ki a helyes válasz betűjelét! 

A. cellulóz B. fehérje C. glikolipid D. foszfolipid E. koleszterin 

7. Az alábbi táblázat a membránokon keresztül zajló transzportfolyamatokat foglalja össze. A 

+ jel azt jelenti, hogy az adott folyamatra jellemző, a – jel pedig azt, hogy nem jellemző. A 

táblázat soraiból csak egy van helyesen kitöltve. Melyik a hibátlan sor?  

Válassza ki a helyes válasz betűjelét! 

Folyamat 
ATP formájában 

energiát igényel 

fehérjéken keresztül 

valósul meg 

a sejt által 

szabályozható 

diffúzió - - + 

ozmózis - + - 

könnyített diffúzió - + - 

aktív transzport + + - 

endocitózis - - + 
 

A. diffúzió B. ozmózis C. könnyített diffúzió D. aktív transzport E. endocitózis  

https://www.researchgate.net/publication/271269464_A_framework_for_understanding_the_quantitative_literacy_demands_of_higher_education/figures?lo=1
https://www.researchgate.net/publication/271269464_A_framework_for_understanding_the_quantitative_literacy_demands_of_higher_education/figures?lo=1


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

OKTV 2020/2021 23 1. forduló 

 

8. Mik a fotoszintézis fényszakaszának végtermékei? Válassza ki a helyes válasz betűjelét! 

A. ATP, glicerinaldehid-foszfát, NADH 

B. ATP, ribulóz-difoszfát, NADPH 

C. ATP, oxigén, NADPH 

D. glükóz, NADH, ADP 

E. glicerinaldehid-foszfát, ribulóz-difoszfát, NADPH 

 

9. Külön kísérletben fotoszintetizáló növényeket 18O izotópot tartalmazó vízzel, illetve csak 17O 

izotópot tartalmazó szén-dioxiddal tápláltak. A fotoszintézis mely végtermékeiben lesznek 

megtalálhatók ezek az izotópok? Válassza ki a helyes válasz betűjelét! 

A. a 18O a zöld színtest belső plazmaállományában termelt szénhidrátmolekulában, a 17O a 

zöld színtest gránumain termelt oxigénben 

B. a 18O a zöld színtest gránumain termelt szénhidrátmolekulában, a 17O a zöld színtest belső 

plazmaállományában termelt oxigénben 

C. a 18O a zöld színtest belső plazmaállományában termelt oxigénben, a 17O a zöld színtest 

gránumain termelt szénhidrátmolekulában 

D. a 18O a zöld színtest gránumain termelt oxigénben, a 17O a zöld színtest belső 

plazmaállományában termelt szénhidrátmolekulában 

E. a 18O a zöld színtest gránumain termelt oxigénben, a 17O a zöld színtest külső és belső 

membránja közötti térben termelt szénhidrátmolekulában 

 

10. A táblázat melyik sora mutatja helyesen, hogy az egyes betegségeknek mi a kórokozója?  

Válassza ki a helyes válasz betűjelét! 
 

 TBC bárányhimlő malária kanyaró 
Creutzfeld-Jakob 

betegség 

1. baktérium vírus vírus baktérium prion 

2. baktérium baktérium eukarióta egysejtű vírus vírus 

3. vírus baktérium prion baktérium vírus 

4. eukarióta egysejtű prion baktérium vírus baktérium 

5. baktérium vírus eukarióta egysejtű vírus prion 

 

A. az 1. sor B. a 2. sor C. a 3. sor D. a 4. sor E. az 5. sor 

 

  



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

OKTV 2020/2021 24 1. forduló 

 

VÍRUSOK SOKSZOROZÓDÁSA – ÁBRAELEMZÉS (8 PONT) 

M. Chase és A. D. Hershey kísérletükben (1952) a bakteriofágok fertőzőképességét használta fel 

annak bizonyítására, hogy az öröklődésért felelős információkat hordozó vegyület a DNS, és nem 

a fehérjék. 

11. Mi volt a két kutató kísérletének tapasztalata, ami alapján a kérdés egyértelműen eldőlt?  

Válassza ki a helyes válaszok (2) betűjeleit! 

A. A bakteriofág radioaktív foszforral (32P) jelölt DNS-e kimutatható volt a baktériumok 

belsejében, azok után, hogy megtörtént a fertőzés és a fehérjeburok leválasztása 

centrifugálással a baktériumsejtekről. 

B. A bakteriofág radioaktív kénnel (35S) jelölt DNS-e kimutatható volt a baktériumok 

belsejében, azok után, hogy megtörtént a fertőzés és a fehérjeburok leválasztása 

centrifugálással a baktériumsejtekről. 

C. A bakteriofág radioaktív foszforral (32P) jelölt fehérjeburka kimutatható volt a baktériumok 

belsejében, azok után, hogy megtörtént a fertőzés és a fehérjeburok leválasztása 

centrifugálással a baktériumsejtekről. 

D. A bakteriofág radioaktív kénnel (35S) jelölt fehérjeburka nem volt kimutatható a 

baktériumok belsejében, azok után, hogy megtörtént a fertőzés és a fehérjeburok 

leválasztása centrifugálással a baktériumsejtekről. 

E. A bakteriofág radioaktív foszforral (32P) jelölt DNS-e nem volt kimutatható a baktériumok 

belsejében, azok után, hogy megtörtént a fertőzés és a fehérjeburok leválasztása 

centrifugálással a baktériumsejtekről. 

A vírusok sokszorozódása többféle módon történhet a gazdasejtben attól függően, hogy a vírusnak 

mi az örökítőanyaga, és milyen a felépítése. 

A bakteriofágok többsége DNS-vírus, sokszorozódási ciklusuk alapján kétfélék lehetnek: a virulens 

fágok (pl. T2, T4, T6) kizárólag litikus fejlődésre képesek, a temperált fágok (pl. λ-fág) pedig 

nagyrészt lizogén utat járnak be, de alkalmanként bizonyos ingerek hatására áttérnek a litikus útra 

(lásd ábra). 

 
forrás: http://biologia.ttk.pte.hu/pages/doktori-iskola/doc/dolg/DeakV_DI.pdf  

http://biologia.ttk.pte.hu/pages/doktori-iskola/doc/dolg/DeakV_DI.pdf
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12. Mely állítások igazak a bakteriofágok sokszorozódására? Válassza ki a nagybetűkkel jelölt 

válaszlehetőségek közül azt, amelyik mindegyik igaz állítást tartalmazza, és nem tartalmaz 

hamisat!  

a) A fág DNS mindenképp beépül a baktérium kromoszómájába. 

b) A lizogén úton lassabb a fágok sokszorozódása. 

c) A fág örökítőanyagának bejuttatási mechanizmusa eltér a két ciklus során. 

d) λ-fágok génsebészeti felhasználásával akár más élőlények DNS-e is bejuttatható a 

baktériumsejtekbe. 

e) A bakteriofágok csak sejtfalukat vesztett baktériumokat tudnak megfertőzni. 

f) A lizogén ciklusban a gazdasejt nem károsodik, a sejt működése normális marad. 

A. a), b) , d) B. b), d), f) C. b), e)  

D.  a), e), f) E. összes állítás  

A vírusok örökítőanyaga lehet RNS is, mint pl. a 

COVID-19 betegséget okozó SARS-CoV-2 

koronavírus. 

A SARS-CoV-2 felépítésére jellemző, hogy az 

öröktőanyagát körülvevő fehérjeburkon (kapszid) 

kívül még egy lipid membrán is körülveszi. A 

membránburokban különböző felépítésű és funkciójú 

fehérjék találhatók, melyek közül az S fehérje teszi 

lehetővé a gazdasejt receptorához (ACE2) való 

kapcsolódást és ezáltal a vírus sejtbe jutását. 

a kép forrása: https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/nejmp030078 

A koronavírus sejtbe jutása és kicsomagolódása után a vírus RNS-ről először egy nagyméretű 

pp1a (és pp1ab) fehérje készül, mely aztán több kisebb darabra vágódik, az így keletkező kisebb 

fehérjék közül kulcsfontosságú az RNS-függő RNS-polimeráz. Ez az enzim részt vesz a vírus 

RNS sokszorosításában (replikáció) és a struktúrfehérjék mRNS-einek az előállításában is. A 

koronavírus sejten belüli megsokszorozódásának folyamatát mutatja be az alábbi ábra. 
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https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/nejmp030078
https://www.tocris.com/research-area/covid-19-research
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13. Mely megállapítások igazak a SARS-CoV-2 vírusra?  

Válassza ki a helyes válaszok (2) betűjeleit! 

A. Ha Hershey és Chase a kísérletükben ezt a vírust is tudta volna használni állati 

sejttenyészetben, ugyanúgy igazolni tudta volna a nukleinsavak örökítőanyag szerepét. 

B. A vírus endocitózissal kerül be a sejtekbe és exocitózissal kerül ki a sejtekből. 

C. Az új virionok összeszereléséhez nincs szükség a Golgi-készülékről lefűződő 

membránhólyagokra. 

D. A vírus minden fehérjéje a sejtplazma szabad riboszómáin szintetizálódik. 

E. A SARS-CoV-2 helikális szerkezetű vírus. 

 

RNS az örökítőanyaga a retrovírusok közé 

tartozó HIV-nek is. A retrovírus kifejezés arra 

utal, hogy a vírus RNS-e – ellentétben a 

koronavírussal és az influenza vírussal – 

először DNS-re íródik vissza, majd ez a DNS 

szolgál mintául az új virionok RNS-ének. A 

HIV a koronavírushoz hasonlóan lipid 

membránnal van körülvéve, a gp120 fehérje 

kapcsolja a célsejtek receptoraihoz (CD4), a 

gp41 rögzíti a gp120-at a membránhoz. A 

reverz transzkriptáz felel az RNS DNS-re 

történő visszaírásáért, az integráz enzim teszi 

lehetővé a visszaírt DNS beépülését a célsejt 

genomjába. A mátrix fehérjék szerepet 

játszanak az új virionok becsomagolásában és 

összeszerelésében. 
a kép forrása: https://index.hu/tudomany/egeszseg/2012/08/03/kuszobon_az_aids_ellenszere/ 

 

A HIV vírus sejtbe jutását és sokszorozódását mutatja be az alábbi ábra. 

 
a kép forrása: http://brotherhoodinc.org/#hiv  

https://index.hu/tudomany/egeszseg/2012/08/03/kuszobon_az_aids_ellenszere/
http://brotherhoodinc.org/#hiv
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14. Mely vírusfehérjék funkciója hasonló a SARS-CoV-19 és a HIV vírusban?  

Válassza ki a helyes válasz betűjelét! 

A. a gp41 és az S fehérje 

B. a reverz transzkriptáz és az RNS-függő RNS polimeráz 

C. a CD4 és az ACE2 

D. a gp120 és az S fehérje 

E. a pp1a és a mátrix fehérjék 
 

15. Mely állítások igazak egyaránt a koronavírusra és a HIV vírusra is?  

Válassza ki a helyes válaszok (2) betűjeleit! 

A. Endocitózissal kerül be a sejtbe. 

B. Gazdasejt eredetű membrán veszi körül. 

C. A vírusfehérjék előállításához a vírus a saját riboszómáit használja. 

D. Kubikális vírus. 

E. A vírus sejtbe jutása azon múlik, hogy a sejt rendelkezik-e megfelelő receptorral. 

 

SEJTOSZTÓDÁS, MIKROTUBULUSOK – SZÖVEGKIEGÉSZÍTÉS (8 PONT) 

 

A mitózis, azaz … 16. … osztódás … 17. … jelenik meg az evolúció során. Mitózissal 

keletkeznek … 18. … . Az őszi kikericsből (Colchicum autumnale) kivonható alkaloida, a 

kolhicin gátolja a sejtosztódást, ugyanis bénítja a mikrotubulusokból felépülő húzófonalakat. 

Hatására osztódáskor a kromoszómák nem válnak szét és nem képesek a sejt ellentétes 

pólusaira vándorolni, ezért kolhicinnel kezelve az osztódó sejt leginkább … 19. … állapotban 

rögzül. Mivel a kolhicin a sejtvázelemek közül a mikrotubulusok működését gátolja, így 

megakadályozható vele … 20. … is. A mikrotubulusoknak ezen kívül szerepük van a … 21. … 

felépítésében is. 
 

16. Válassza ki a helyes válasz betűjelét! 

A. számkétszerező B. számtartó C. számfelező 

 D. DNS-replikáció nélküli E. sejtmag nélküli 
 

17. Válassza ki a helyes válasz betűjelét! 

A. a vírusoknál B. a kékbaktériumoknál C. a baktériumoknál 

 D. az eukariótáknál E. csak a növényeknél és a gerinceseknél 
 

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

A. a mohák spórái B. a harasztok ivarsejtjei 

C. a rovarok testi sejtjei D. az Escherichia coli baktériumok sejtjei 

E. a tüdőgyulladást okozó Streptococcus pneumoniae baktérium sejtjei 
 

19. Válassza ki a helyes válasz betűjelét! 

A. az A-val jelölt 

B. a B-vel jelölt 

C. a C-vel jelölt 

D. a D-vel jelölt 

E. az E-vel jelölt 

a képek forrásai: 

https://regi.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop412A/2011-

0073_genetikai_gyakorlatok/ch01s03.html 

  

https://regi.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop412A/2011-0073_genetikai_gyakorlatok/ch01s03.html
https://regi.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop412A/2011-0073_genetikai_gyakorlatok/ch01s03.html
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20. Válassza ki a helyes válasz betűjelét! 

A. a májsejtek epetermelése 

B. a vázizmok aktin-miozin egységeinek működése 

C. a petesejtek aktív mozgása 

D. az idegsejtekben a membránhólyagok szállítása a sejttest és az axonvégződés között 

E. a gázcserenyílások záródása 

 

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

A. csillók  B. sejtközpont C. sejtmaghártya D. zöld színtest E. lizoszómák 

 

LEBONTÓ FOLYAMATOK (13 PONT) 
 

Az ábra egy eukarióta sejtben lejátszódó biokémiai folyamatok egy részét mutatja be. 
 

 
 

22. A sejt melyik membránját jelöli az ábrán az A betű? Válassza ki a helyes válasz betűjelét! 

A. sejthártya 

B. zöld színtest gránum membrán 

C. mitokondrium belső membrán 

D. endoplazmatikus retikulum membrán 

E. mitokondrium külső membrán 

23. Mely állítások igazak a B-vel jelölt körfolyamat kémiai reakcióira?  

Válassza ki a helyes válaszok (2) betűjeleit! 

A. A reakciók során CO2 szabadul fel. 

B. Minden prokarióta és eukarióta sejtben lejátszódik. 

C. Az egyes reakciókhoz nincs szükség enzimekre. 

D. Oxigén hiányában, azaz anaerob körülmények között is lejátszódik a sejtekben. 

E. A ciklusba belépő 2 szénatomos vegyület (az ábrán D) piroszőlősavból keletkezik. 

24. Melyik vegyületcsoportba tartozik a membránba beépült C-vel jelölt molekula?  

Válassza ki a helyes válasz betűjelét! 

A. poliszacharid B. glikolipid C. szteroid D. fehérje E. foszfatid 

A szőlőcukor (glükóz) lebontásának az erjedésen és a biológiai oxidáción kívül más módja is 

létezik az ún. pentóz-foszfát út/ciklus formájában. A pentóz-foszfát útnak kettős funkciója van. 

Egyrészt lehetővé teszi az öt szénatomos cukrok (pentózok) szintézisét, másrészt a folyamatban 

a NADP+ redukálódik és így NADPH termelődik. A NADPH szükséges pl. a zsírsavak, a 

koleszterin és a szteránvázas hormonok szintéziséhez.  
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A pentóz-foszfát út oxidatív szakaszának lényege (irreverzibilis folyamat): 

glükóz -6-foszfát + 2 NADP+ + H2O → ribulóz-5-foszfát + 2 NADPH + 2 H+ + CO2 
 

A pentóz-foszfát út során keletkező ribulóz-5-foszfát izomerizációja: 

ribulóz-5-foszfát ↔ ribóz-5-foszfát 
 

A pentóz-foszfát út nem oxidatív szakaszának lényege (reverzibilis folyamat): 

3 pentóz-foszfát ↔ 2 fruktóz-6-foszfát + glicerinaldehid-3-foszfát 
 

25. Mely vegyületek szintézise miatt van szükség arra, hogy glükózból pentózok (pl. ribóz) 

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

A. poliszacharidok  B. ADP   C. diszacharidok 

D. karotinoidok  E. RNS 

26. Mely sejttípusok igényelnek nagyobb mennyiségű NADPH-t?  

Válassza ki a helyes válaszok (2) betűjeleit! 

A. izomsejtek   B. a bőr hámsejtjei  C. májsejtek 

D. zsírsejtek   E. nyálmirigysejtek 

A sejten belül a NADPH termelés (NADP+ redukció) és a pentóz előállítás igénye nem mindig 

esik egybe. Vannak olyan állapotok, amikor inkább NADPH-ra van szükség és pentózokra 

kevésbé, de lehet fordítva is. A pentóz-foszfát út reakcióútja emiatt különböző módokon 

működik a sejt különböző anyagcsere állapotainak megfelelően (ld. az alábbi ábra 4 féle 

reakcióútja). 

 

27. Vannak olyan anyagcsere állapotok, amikor NADPH-ra és pentózokra egyaránt szüksége 

van a sejteknek. Ilyenkor a sejtben csak az oxidatív szakasz aktív, a nem oxidatív szakasz 

nem működik. Melyik reakcióút mutatja az ábrán ezt az anyagcsere állapotot?  

Válassza ki a helyes válasz betűjelét! 

A. 1.  B. 2.   C. 3.   D. 4.  E. egyik sem 
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28. Vannak olyan állapotok, amikor a sejtben a pentóz igény magas, a NADPH-ra pedig kevésbé 

van szükség. Melyik reakcióút mutatja az ábrán ezt az anyagcsere állapotot?  

Válassza ki a helyes válasz betűjelét! 

A. 1.  B. 2.   C. 3.   D. 4.  E. egyik sem 

29. A sejt melyik élettani állapotában jellemző ez utóbbi (28. feladatban leírt) reakcióút? 

Válassza ki a helyes válasz betűjelét! 

A. a programozott sejthalál idején 

B. intenzív növényi sejtfalképződéskor 

C. simaizomsejtek összehúzódási állapotában 

D. endocitózis közben 

E. a sejtciklus S fázisában 
 

30. Lehetnek olyan állapotok is, amikor szükséges a NADPH termelés, viszont nincs igény 

pentóz molekulákra. Ebben az esetben a reakcióút ciklusként működik, hat ciklus alatt a 

glükóz összes szénatomja CO2-dá oxidálódik. Melyik reakcióút mutatja az ábrán ezt az 

anyagcsere állapotot? Válassza ki a helyes válasz betűjelét! 

A. 1.  B. 2.   C. 3.   D. 4.  E. egyik sem 
 

31. Olyan eset is lehetséges, amikor a NADPH-igény is erős a sejtben, s ugyanakkor a 

glikolízis intenzív működtetése is fontos. Melyik reakcióút mutatja az ábrán ezt az 

anyagcsere állapotot? Válassza ki a helyes válasz betűjelét! 

A. 1.  B. 2.   C. 3.   D. 4.  E. egyik sem 

 

TRANSZKRIPCIÓ ÉS TRANSZLÁCIÓ (8 PONT) 
 

Az átírási folyamatok (transzkripció) és a leolvasás (transzlációs) a sejt fehérjéinek 

előállításában nélkülözhetetlenek. 
 

32. Eukarióta sejtekben a sejt mely alább felsorolt részein játszódhatnak le a transzkripció 

(DNS–mRNS átírás) lépései? Válassza ki a helyes válasz betűjelét! 

A. a sejthártya belső felületén 

B. a szabad riboszómákon 

C. a Golgi-készüléken 

D. a zöld színtestben 

E. az endoplazmatikus retikulum felületén 
 

33. Mely anyagok szükségesek a DNS mRNS-re történő átírásához?  

Válassza ki a helyes válaszok (2) betűjeleit! 

A. proteáz (fehérjebontó) enzim   B. ATP   C. NADH 

D. DNS-polimeráz   E. RNS-polimeráz 

Az aminosavak sorrendjét egy fehérjében az mRNS egymást követő bázishármasai (kodonjai) 

határozzák meg.  

34. Mely állítás nem érvényes az alábbiak közül az mRNS kodonjaira?  

Válassza ki a helyes válasz betűjelét! 

A. egyetemes, általános érvényű 

B. redundáns/degenerált 

C. kihagyásmentes/vesszőmentes 

D. átfedések előfordulhatnak 

E. egyértelmű 
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35. Mely kémiai kötések alakulnak ki a riboszómán a transzláció során?  

Válassza ki a helyes válaszok (2) betűjeleit! 

A. peptidkötés B. észterkötés    C. hidrogénkötés D. glikozidkötés   E. diszulfid-kötés 

 

Az alábbi bázissorrend egy DNS molekula néma (át nem íródó) szálának a részlete, mely 

alapján egy polipeptidlánc szintézise is megindulhat. 
 

5’GCTACGTATGGCGCAAATCCTTTCGCGGTATGGCATAAGGTTTACCCAGATTG3’ 
 

36. Mi lehet az ezen DNS szakasz alapján képződő polipeptidláncnak a lánckezdő aminosavat 

követő első hat aminosava? Válassza ki a helyes válasz betűjelét! 

A. metionin – alanin – glutaminsav – izoleucin – leucin – szerin 

B. alanin – treonin – tirozin – glicin – alanin – aszparagin 

C. leucin – szerin – alanin – fenilalanin – triptofán – lizin 

D. alanin – glutamin – izoleucin – leucin – szerin – arginin 

E. metionin – leucin – szerin – alanin – triptofán – lizin 
 

A mitokondrium örökítőanyagának kódjára jellemző, hogy kisebb eltéréseket tartalmazhat a 

sejtmagi DNS kódjához képest. A táblázat a gerincesek mitokondriumaiban előforduló 

kodonvariációk eltéréseit mutatja. 
 

 
kodonok 

UGA AUA AGA és AGG 

sejtmagi DNS-ről készült mRNS STOP izoleucin arginin 

gerinces mitokondrium mRNS triptofán metionin STOP 
forrás: Ádám V. (szerk., 2016.): Orvosi biokémia. Semmelweis Kiadó, Budapest. 

 

37. Amennyiben a fenti DNS-szakasz egy mitokondrium DNS-ének a része, akkor miben fog 

eltérni a róla képződő polipeptidlánc ahhoz képest, ami a sejt riboszómáin képződne?  

Válassza ki a helyes válasz betűjelét! 

A. rövidebb lesz B. metioninnal fog kezdődni C. nem lesz benne peptidkötés 

D. több lesz benne a triptofán E. a metionin helyére izoleucin kerül 

 

1. bázis 2. bázis 3. bázis 

U C A G 

U 

fenilalanin szerin tirozin cisztein U 

fenilalanin szerin tirozin cisztein C 

leucin szerin STOP STOP A 

leucin szerin STOP triptofán G 

C 

leucin prolin hisztidin arginin U 

leucin prolin hisztidin arginin C 

leucin prolin glutamin arginin A 

leucin prolin glutamin arginin G 

A 

izoleucin treonin aszparagin szerin U 

izoleucin treonin aszparagin szerin C 

izoleucin treonin lizin arginin A 

metionin lánckezdő treonin lizin arginin G 

G 

valin alanin aszparaginsav glicin U 

valin alanin aszparaginsav glicin C 

valin alanin glutaminsav glicin A 

valin alanin glutaminsav glicin G 
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FEHÉRJÉK CÉLBAJUTTATÁSA (3 PONT) 

 

A sejtekben szintetizált fehérjéknek különböző sorsuk lehet a sejt életében. A fehérjék leendő 

feladatuk és működési helyszínük szerint más módon kerülnek a helyükre. 

 

38. A szabad riboszómákon képződő fehérjék nemcsak a sejtplazmában láthatnak el feladatot, 

hanem (célszekvenciáknak köszönhetően) a sejt más területére is eljuthatnak és kifejthetik 

hatásukat. Egy eukarióta heterotróf sejt mely sejtszervecskéjében működhetnek a szabad 

riboszómán előállított fehérjék a sejtplazmán kívül? Válassza ki a helyes válasz betűjelét! 

A. a sejthártyában 

B. a lizoszómákban 

C. a sejtmagban 

D. a sejtfalban 

E. a zöld színtestben 

 

39. Az endoplazmatikus retikulum felszínén található riboszómákon képződő fehérjék többsége 

még nem nyeri el végső szerkezetét az endoplazmatikus retikulumban. Melyik sejtalkotó 

alakítja ki ezen fehérjék végleges térszerkezetét és irányítja őket a feladatellátás 

helyszínére? Válassza ki a helyes válasz betűjelét! 

A. a lizoszóma 

B. a mitokondrium 

C. a sejtmaghártya 

D. a Golgi-készülék 

E. a simafelszínű endoplazmatikus retikulum 

 

40. Mely helyszínekre kerülhetnek és láthatják el funkciójukat az endoplazmatikus membrán 

felületén szintetizált fehérjék?  

Válassza ki a helyes válasz betűjelét! 

A. a lizoszómákba, a sejthártyába és a sejten kívülre 

B. a lizoszómákba, a sejtmagba és a mitokondriumba 

C. csak a sejthártyába 

D. mind kiválasztásra kerül 

E. a sejt valamennyi sejtalkotójába 
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EMBERTAN 

 

SZERVEK FUNKCIÓI (5 PONT) 
 

Olvassa el az alábbi állításokat, majd döntse el, hogy melyik szervre melyek igazak ezek közül! 
 

a. emésztőnedv termelése 

b. sejten kívüli emésztőenzim szintézise 

c. kiválasztás 

d. elválasztás 

e. glikogénszintézist végző enzim szintézise 

f. ACTH (mellékvesekéreg serkentő hormon) termelése 

g. tejelválasztást serkentő hormon (prolaktin (LTH)) termelése 

h. ADH (vazopresszin) termelése 

i. aldoszteron termelése 

j. ammónia karbamiddá alakítása 

k. szteroidhormon termelése 
 

Válassza ki a nagybetűkkel jelölt válaszlehetőségek közül azt, amelyik mindegyik igaz állítást 

tartalmazza, és nem tartalmaz hamisat! 
 

1. A májra igaz állítások. Válassza ki a helyes válasz betűjelét! 

A. a, d, e, f, j, k 

B. a, b, d, e, f, g, h, i, j, k 

C. a, c, d, e, f, i, j 

D. a, c, d, e, j 

E. a, b, c, d, e, j, k 
 

2. A hasnyálmirigyre igaz állítások. Válassza ki a helyes válasz betűjelét! 

A. a, b, d, e 

B. a, b, d, e, f, k 

C. a, b, c, d, e, h 

D. a, b, d 

E. a, b, d, e, k 
 

3. Az agyalapi mirigyre igaz állítások. Válassza ki a helyes válasz betűjelét! 

A. d, f, g, h, i 

B. c, d, e, f, g, h, i, j, k 

C. c, d, e, f, g 

D. d, f, g, h 

E. d, f, g 
 

4. A mellékvesére igaz állítások. Válassza ki a helyes válasz betűjelét! 

A. a, b, d, e, f, j, k,  

B. d, i, k 

C. d, e, f, i, k,  

D. a, c, d, f,  h, k,  

E. c, d, e 
 

5. A sárgatestre igaz állítások. Válassza ki a helyes válasz betűjelét! 

A. d, g, k 

B. d, e, f, g, k 

C. b, f, g 

D. d, g 

E. d, k 
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VIZSGÁLATOK (13 PONT) 
 

6. Melyik állítás igaz az alábbiak közül az emberi keringésre? 

Válassza ki a helyes válaszok (2) betűjeleit!  

A. A bal kamra egy összehúzódással ugyanannyi vért lök ki magából, mint a jobb kamra. 

B. A bal kamra egy perc alatt ugyanannyi vért lök ki magából, mint a jobb kamra. 

C. A bal kamrában egy összehúzódás során ugyanakkora a maximális nyomás, mint a jobb 

kamrában. 

D. A bal kamra izomrétegének a fala ugyanolyan vastag, mint a jobb kamráé. 

E. A bal és a jobb pitvar fala egyaránt elsődleges ingerképző központ, ezért a minden 

idegétől megfosztott szív önállóan működik. 

 

7. Vércsoportmeghatározás 

Egy ismeretlen vércsoportú férfitől vett vér meghatározásához annak egy-egy cseppjéhez a 

következő vércsoporttal rendelkező kezeletlen, egészséges férfi véréből vett vérösszetevők 

egy-egy cseppjét adták: 

I. A, Rh+ vércsoportú ember savóját 

II. AB, Rh- vércsoportú ember véréből származó savót 

III. 0 vércsoportú ember vérplazmáját 

IV. B vércsoportú ember vérének alakos elemeit 
 

Azt tapasztalták, hogy a III. és a IV. esetben kicsapódás történt, a többi esetben nem. 
 

Ezek alapján milyen lehet az ismeretlen vércsoport? 

Válassza ki a helyes válaszok (2) betűjeleit!  

A. A, Rh+ 

B. A, Rh- 

C. B, Rh+ 

D. B, Rh- 

E. AB, Rh- 

 

8. Az ábrán a térdreflex lezajlási útjában 

szereplő idegsejtekből vezették el a 

potenciálváltozásokat. Az alábbiak közül 

melyik párosítás helyes? 

Válassza ki a helyes válaszok (2) betűjeleit!  

A. A-I. 

B. B-I. 

C. C-III. 

D. D-II. 

E. C-I 

 

 

 

 
a kép forrása: https://ars.els-cdn.com/content/image/3-s2.0-B9780123971791000166-f16-02-9780123971791.jpg 

 

 

 

  

https://ars.els-cdn.com/content/image/3-s2.0-B9780123971791000166-f16-02-9780123971791.jpg
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9. Figyelje meg a mellékelt ábrát!  

Melyik úton jut az agykéregbe a térdreflex során az 

izomreceptorból az információ? Válassza ki a helyes válasz 

betűjelét! 

A. 1-0-6-7 

B. 2-9-6-7 

C. 3-4-5-8-6-7 

D. 1-0-8-6-7 

E. 2-9-8-6-7 

 

10. Melyik párosítás helyes az egyes idegrendszeri területek 

elhelyezkedésével kapcsolatban (az ábra alapján)? 

(Az 5, 6, 7, 8 az agy részei) 

Válassza ki a helyes válaszok (2) betűjeleit!  

A. környéki idegrendszer - 4 

B. gerincvelő hátsó szarva - 4 

C. középagy - 5 

D. talamusz - 5 

E. falilebeny - 7 
 

az ábra forrása: https://neupsykey.com/wp-content/uploads/2016/11/image01078.jpeg 

 

11. Pupilla-vizsgálat. Egy személy pupilláját vizsgálták. Néhány reakció nem normális módon 

zajlott le. Melyik a kóros eltérés az alábbiak közül? Vegye figyelembe, hogy az esetleges 

magyarázatoknak, okoknak is helytállóknak kell lenniük helyes válasz esetén! 

Válassza ki a helyes válaszok (2) betűjeleit!  

A. Csak a bal szembe világításkor a jobb szem pupillája nem szűkül. 

B. Közelre nézéskor a pupilla nem szűkül. 

C. Az agytörzsi szimpatikus beidegzési zavar miatt az egyik (kóros) oldali pupilla kevésbé 

tágul (az ép oldalihoz képest) a kevésbé megvilágított helyen. 

D. Az agytörzsi szimpatikus beidegzés zavara miatt az egyik (kóros) oldali pupilla jobban 

tágul (az ép oldalihoz képest) a kevésbé megvilágított helyen. 

E. A paraszimpatikus idegrendszer zavara miatt az egyik oldali pupilla ugyanolyan tág 

mint a másik oldali a kevésbé megvilágított helyen. 

 

12. Antitestek. Az alábbi grafikon a SARS-CoV-2 (korona) vírus által okozott fertőzés, illetve 

az arra adott immunválasz idővonalát mutatja. Az X tengelyen napokat, az Y tengely a 

SARS-CoV-2 RNS illetve a vírusellenes antitestek mennyiségét mutatják a vérben.  

 
a kép forrása: https://www.researchgate.net/figure/Timeline-of-appearance-of-antibodies-in-response-to-SARS-CoV-2_fig3_340621750 
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Továbbá tudjuk, hogy az immunoglobulinoknak (Ig) öt alaptípusa van. Az IgA a 

nyálkahártyák (száj, szem, bél) felszínén gátolja meg a kórokozók bejutását, míg az IgE 

elsősorban allergének hatására az úgynevezett hízósejteket aktiválja, allergiás reakciókban 

vesz részt. Az elsődleges immunválasz során bizonyos immunsejt IgM-t termel, majd a 

leggyakrabban előforduló IgG-t termeli a szervezet, amely ismereteink szerint a tartós 

védelmet biztosítja. A feladatban egy olyan immunológiai tesztet veszünk alapul, amelynek 

célja annak megállapítása, hogy egy volt vagy jelen SARS-CoV-2 fertőzésre a szervezet 

milyen immunválasszal reagál. 
 

A leírtakat és a grafikont figyelembe véve melyek igazak az alábbiak közül? 

Válassza ki a helyes válaszok (2) betűjeleit!  

A. Az első tünetek és a lázas állapot kialakulása legnagyobb valószínűséggel az III. 

stádium elejére várható. 

B. Az „A” görbe az IgM szintet jelöli. 

C. Egy ilyen típusú teszt egyértelműen kimutatja a SARS-CoV-2 vírus jelenlétét vagy 

hiányát az emberi szervezetben. 

D. Egy immunológia teszt, amely a vírusellenes ellenanyagokra negatív, még jelentheti 

azt, hogy a teszt elvégzése előtti 7-10 napon túl nem kapta el a fertőzést, ugyanakkor 

lehetséges az is, hogy a vírus már jelen van szervezetben. 

E. Ha az IgG eredménye pozitív és az IgM/IgA pedig negatív, akkor valószínű, hogy 

védettséggel rendelkezik már a SARS-CoV-2 (korona) vírus ellen. 

 

AZ EMBERI GERINCOSZLOP (11 PONT) 
 

13. Az alábbiak közül melyik állítás nem igaz az emberi gerincoszlopra? 

Válassza ki a helyes válasz betűjelét! 

A. 24 darab egyedi csigolya vesz részt felépítésében. 

B. Van legalább két olyan csigolya, amely között ízület van. 

C. Kettőnél több olyan csigolya van, amelyek között ízület van. 

D. A nyaki és az ágyéki régiót előrehajlat jellemzi. 

E. A felnőtt ember tömegközéppontja a nyakszirtcsonttól számított 16-18 csigolyák 

között van. 

 

14. Melyik igaz az ábra „a” betűvel jelölt képletére?  

Válassza ki a helyes válaszok (2) betűjeleit!  

A. Bármely két nyakcsigolya 

csigolyateste között megtalálható. 

B. Bármely két ágyéki csigolya 

csigolyateste között megtalálható. 

C. Bármely két mellkasi csigolya 

csigolyateste között megtalálható. 

D. Bármely két farkcsigolya 

csigolyateste között megtalálható. 

E. Bármely két keresztcsonti csigolya 

csigolyateste között megtalálható. 

 

 

 

 

 
a kép forrása: https://i.pinimg.com/originals/4f/b6/60/4fb6605c69444c1039671ff12a47ab76.jpg 
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15. Melyik igaz az előző oldalon látható ábra „b” betűvel jelölt képletére?  

Válassza ki a helyes válaszok (2) betűjeleit!  

A. a nyíllal jelölt részhez kapcsolódó ívből nyúlványok erednek 

B. csöves csont 

C. lapos csont 

D. a medence üregét határolja 

E. vizet tartalmaz 

 

16. Melyik igaz az előző oldalon látható ábra „a” betűvel jelölt képletére?  

Válassza ki a helyes válasz betűjelét! 

A. Közvetlenül kapcsolódik a „b” jelű képlethez, mert a kettő (a-b) között nincs üvegporc. 

B. Kollagén-fehérjerostokból és sejtekből áll. 

C. Lényegében egy vízszintes szalagkészülék, főként rugalmas fehérjerostokból áll. 

D. Vizet nem tartalmaz. 

E. Legnagyobb részt szervetlen állományból (mészsók, hidroxi-apatit) áll. 

 

17. Az előző oldalon látható ábrán a „c” képlet rendellenes elhelyezkedésű. Mi lehet ennek a 

következménye?  
 

I. nyomhatja a „b” képlet alatt közvetlenül kilépő mozgató rostokat 

II. nyomhatja a „b” képlet alatt közvetlenül kilépő érző rostokat 

III. nyomhatja a „b” képlet alatt közvetlenül kilépő vegetatív rostokat 

IV. nyomhatja a „b” képlet alatt közvetlenül kilépő szimpatikus rostokat 

V. nyomhatja a „b” képlet alatt közvetlenül kilépő paraszimpatikus rostokat 

 

Válassza ki a nagybetűkkel jelölt válaszlehetőségek közül azt, amelyik a római számokkal 

jelölt állítások közül mindegyik igaz választ tartalmazza, de nem tartalmaz hamisat! 
 

A. I, II, III 

B. I, II 

C. I, II, III, IV, V 

D. I, II, III, IV 

E. I, II, III, V 

 

18. Melyik szerv metszete nem esik bele egy felnőtt ember esetében a „b” anatómiai képlet 

területére eső horizontális metszeti (vízszintes, keresztmetszeti) régióba? 

Válassza ki a helyes válaszok (2) betűjeleit!  

A. vékonybél 

B. hasnyálmirigy 

C. gerincvelő 

D. aorta 

E. agyhártya 

 

19. Az „a” és „b” anatómiai képletek közötti régió kevesbé vesz részt a gerincoszlop tengely 

szerinti csavarodásában. Mi lehet ennek az oka? Válassza ki a helyes válasz betűjelét! 

A. az ízületi felszínek síkbeli állása 

B. a gerincvelő vastagsága 

C. idegek kilépése 

D. a vázizmok hiánya 

E. a tövisnyúlványok jelenléte 
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20. Melyik szervből készült az alábbi metszet? 

Válassza ki a helyes válasz betűjelét! 

A. az „a”-val jelölt szervből 

B. a „b”-vel jelölt szervből 

C. gerincvelőből 

D. veséből 

E. májból 

 

 

 
a kép forrása: https://webpath.med.utah.edu/HISTHTML/NORMAL/NORM047.html 

 

SZÖVEGKIEGÉSZÍTÉS (10 PONT) 

 

A lisztérzékenység, más néven gluténérzékeny bélbántalom (gluténszenzitív enteropátia) vagy 

cöliákia mint kórkép ugyan a XIX. század vége óta ismeretes, a kezelése azonban csak a múlt 

század derekától vált szakszerűvé, amikortól a gluténmentes (egészen pontosan gliadinmentes) 

étrendet alkalmazni kezdték.  

Kiderült ugyanis, hogy e betegséget a tészta nyújthatóságát lehetővé tevő gliadin (alfa-gliadin) 

… 21. … jelenléte okozza. Ebben sok glutamin nevű aminosav van, amely a vékonybél 

hámsejtjeiben is föllelhető szöveti transzglutamináz enzim hatására elveszti …22...., s 

glutaminsavvá alakul át. Ez az úgynevezett dezaminálás fokozza az alfa-gliadinnak a 

védekezési rendszert ingerlő hatását, s a betegségre hajlamos emberben végül is … 23. … 

folyamat indul meg, amelyben IgA és IgG típusú ellenanyagokat termelő … 24. … vesznek 

részt. A következmény gyulladás lesz, amelynek következtében a csak a vékonybélre jellemző 

… 25. ... eltűnnek a bélfalról, így az simává válik, a nyálkahártya betüremkedései (a 

Lieberkühn-féle kripták) - amelyekben nyálkát és szerotonin nevű ingerületátvivő anyagot 

termelő sejtek vannak - túltengenek, és az eredendően … 26. … sejtjei zsugorodnak. A 

szerkezet kóros elváltozása esetenként nem az egész bélfalon, hanem csak helyenként 

(foltokban) figyelhető meg. Ilyenkor a betegnek gyakran nincsenek tünetei vagy enyhék a 

panaszai. A bélfalnak azonban nemcsak a szerkezete módosul, hanem a működése is. 

Nevezetesen romlik a fehérjék, a szénhidrátok, a zsírok, az ásványi anyagok és a vitaminok 

felszívódása. Különösen a vékonybél felső részén, míg a bél alsó szakaszán felszívódó, a hem 

szintézisben szerepet játszó … 27. …vitamin és az epesavak felvétele kevésbé károsodik. A 

vizsgálatok feltárták, hogy a lisztérzékenységre való hajlam nagyrészt örökletesen 

meghatározott. Ha a családban lisztérzékeny beteg van, a legközelebbi hozzátartozóinak az 

átlagosnál jóval nagyobb esélyük van arra, hogy szintén megbetegszenek. Nem véletlenül, 

hiszen a lisztérzékenyek mintegy 95 százalékában akadtak rá ugyanazokra a HLA-génekre 

(DQAl 0501 és DQB1 0201). De az is az örökletesség mellett szól, hogy más örökletes 

betegségekben szenvedők hajlamot mutatnak arra, hogy egyidejűleg lisztérzékenységben is 

szenvedjenek. Ilyen egyebek között az I-es típusú - … 28. … függő - cukorbetegség (egy öt 

évvel ezelőtti felmérés szerint a 7 százalékuk lisztérzékeny), a fokozott alapanyagcserével járó 

autoimmun pajzsmirigybetegség (… 29. …), a májgyulladás és Addison-kór, a reumás ízületi 

gyulladás, a szisztémás lupusz eritematózusznak nevezett, ismeretlen eredetű, gyulladásos 

kötőszöveti betegség, a Sjögren-tünetegyüttesként ismert, gyulladásos rendszerbetegség és a 

pikkelysömör. Az alaposabb kivizsgálásoknak tulajdonítható, hogy manapság sokkal több 

beteg minősül lisztérzékenynek, mint régebben. Még egy évtizeddel ezelőtt is úgy vélték az 

orvosok, hogy körülbelül hatezer lakosra jut egy lisztérzékeny beteg, ám az utóbbi öt évben 

végzett felmérések azt mutatják: százharminc-háromszáz lakos közül egy szenved ebben a 

betegségben. Például az egyesült államokbeli vöröskeresztesek által megvizsgált véradók közül 

kétszázötvenre jutott egy lisztérzékeny beteg. 
az eredeti szöveg forrása: https://hu.wikipedia.org/wiki/Liszt%C3%A9rz%C3%A9kenys%C3%A9g 
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21. Válassza ki a helyes válasz betűjelét! 

A. szénhidrát B. fehérje C. cellulóz D. keményítő E. lipid 
 

22. Válassza ki a helyes válasz betűjelét! 

A. –CH3 csoportját 

B. –COOH csoportját 

C. –SH csoportját 

D. –NH2 csoportját 

E. –NH4
+ csoportját 

 

23. Válassza ki a helyes válasz betűjelét! 

A. autoimmun 

B. ételallergiás 

C. másodlagos immunhiányos 

D. gabonák elleni allergiás 

E. rákos 
 

24. Válassza ki a helyes válasz betűjelét! 

A. plazmasejtek (B nyiroksejtek) 

B. makrofágok (nagy falósejtek) 

C. granulociták (kis falósejtek) 

D. monociták 

E. T-nyiroksejtek 
 

25. Válassza ki a helyes válasz betűjelét! 

A. nyirokerek   B. bélredők   C. bélbolyhok 

D. nyiroktüsző sejtek    E. nyálkatermelő sejtek 
 

26. Válassza ki a helyes válasz betűjelét! 

A. egyrétegű laphám  B. egyrétegű köbhám  C. egyrétegű hengerhám 

D. többrétegű el nem szarusodó laphám  E. többrétegű hengerhám 
 

27. Válassza ki a helyes válasz betűjelét! 
 

A. B1  B. B6  C. B12  D. C   E. K 
 

28. Válassza ki a helyes válasz betűjelét! 
 

A. inzulin B. receptor C. hasnyálmirigy D. glükóz E. elhízás 

29. Válassza ki a helyes válasz betűjelét! 

A. Basedow-kór (pajzsmirigy túlműködés) 

B. hipotireózis (pajzsmirigy alulműködés) 

C. jódhiányos strúma 

D. jódhiányos golyva 

E. pajzsmirigy-eredetű törpenövés 

 

30. Az USA-ban (lakossága kb. 330 millió fő) hány fő lisztérzékeny ember van (ha a 

szövegben lévő adatokat reprezentatívnak tekintjük)? 

Válassza ki a helyes válasz betűjelét! 

A. kb. 16,5 millió 

B. 55 ezer 

C. 23 100 000 

D. kb. 1,3 millió 

E. kb. 10 millió 
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A FÜL FELÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDÉSE (6 PONT) 

 

Tekintse meg az alábbi ábrát, majd oldja meg a feladatokat! 

 
az eredeti kép forrása: 

https://s3mn.mnimgs.com/img/shared/content_ck_images/ck_fef14a927f33dbd393d8d54970fbb6a4.png 

 

A 31. és 32. feladat esetében olyan betűsort keressen, amelyik mindegyik jó választ tartalmazza, 

és nem tartalmaz helytelent!  

 

31. Szőrsejteket tartalmaz. Válassza ki a helyes válasz betűjelét! 

A. A, K, L 

B. A, B, F 

C. A, B 

D. K, L, E 

E. G, H, D 

 

32. Receptorsejtjeivel a VIII. (egyensúlyi és halló) agyideg alakít ki szinapszist. 

Válassza ki a helyes válasz betűjelét! 

A. A, K, L 

B. A, B, F 

C. A, B 

D. K, L, E 

E. G, H, D 
 

33. Szöggyorsulást érzékeli. Válassza ki a helyes válasz betűjelét! 

 

A. K  B. L  C. C  D. D  E. E 

 

34. Melyik két betűvel jelölt anatómiai képlet illik a szöveg pontozott vonalainak helyére?  

A dobhártyafeszítő-izom, mely a(z) ……………. csonthoz tapad, a dobhártyát tartja 

feszesen, míg egy másik izom az ovális ablakhoz közvetlenül kapcsolódó csonthoz, a(z) 

……………… tapad. Erős zaj hatására az izmok összehúzódnak, merevebbé válik a 

hallócsontok láncolata, így kevésbé vezetik a hangokat. 

Válassza ki a helyes válaszok (2) betűjeleit!  
 

A. G  B. H  C. C  D. D  E. E 
 

35. Kapcsolatot létesít a dobüreg és a külső légnyomás között, normális működése esetén a 

dobhártya két oldalán kiegyenlítődik a légnyomás. 

Válassza ki a helyes válasz betűjelét! 

A. A  B. B  C. C  D. D  E. F 
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AGY-BETEGSÉGEK (5 PONT) 
 

ASSZOCIÁCIÓS FELADAT 
Tekintse meg az agy nyílirányú metszetét!  

 

 
a kép forrása: https://prod-images-static.radiopaedia.org/images/14191644/a79126e470ef03cc0492be6d832ace_jumbo.jpeg 

 

36. A Parkinson-kór az idegrendszer krónikus megbetegedése, melynek lényege, hogy ennek az 

(szűkebb értelemben vett) agytörzs felső részén elhelyezkedő területnek a substantia nigra 

része fokozatosan elpusztul, és ezzel párhuzamosan az itt termelődő dopamin mennyisége 

csökken. A szóban forgó terület az izomtónus és mozgás szabályozásában vesz részt (sok 

más agyi területtel együttműködésben), így pusztulása is elsősorban motoros (mozgással 

kapcsolatos) tünetekben nyilvánul meg. Érdekes adat, hogy az első tünetek csak a dopamin 

termelő sejtek számának felére való csökkenése után jelennek meg.  

Melyik betűvel jelölt agyterületre igaz a leírás? Válassza ki a helyes válasz betűjelét!   
 

37. A betegség neve Alois Alzheimertől származik, aki mintegy száz évvel ezelőtt írta le a kór 

jellemző tüneteit. Ez egy neurodegeneratív kórkép, a gondolkodás és a megismerés (kognitív 

funkció) beszűkülésével, magatartás-változással, elbutulással (demencia), majd gyors 

biológiai leépüléssel jár. Kórszövettanilag jellemző a neuronok degenerációja, elhalása az 

agyban. A neuronokon kívül béta-amiloid fehérjeplakkok mutathatók ki. Az idegsejtek és a 

szinapszisok csökkenése miatt egyes agyterületek elsorvadnak. A sejtpusztulás jellemző 

területe ez. 

Melyik betűvel jelölt agyterületre igaz a leírás? Válassza ki a helyes válasz betűjelét! 
 

38. Egyes epilepsziás betegekben, akiknek gyógyszeres kezeléssel befolyásolhatatlan görcs-

rohamai az egyik testfélről a másikra terjedtek, ennek az agyterületnek (amely a kétoldali 

agyféltekét összekötő fehérállományból áll) a sebészi átmetszésével előzték meg a 

görcsrohamok átterjedését a másik testfélre.   

Melyik betűvel jelölt agyterületre igaz a leírás? Válassza ki a helyes válasz betűjelét! 
 

39. Ez az agyterület szolgáltatja a legfontosabb bemeneteket az agykéreg számára, mely az 

érzékelésért, mozgások kivitelezésért vagy a gondolkodásért felelős. Minden agykérgi 

terület, legyen az szenzoros (érző), motoros (mozgató) vagy asszociációs, reciprok (oda-

vissza) kapcsolatban áll ezzel az agyterülettel. 

Melyik betűvel jelölt agyterületre igaz a leírás? Válassza ki a helyes válasz betűjelét! 
 

40. Ez az agyterület felelős annak a hormonnak az előállításáért, amelynek hiányában kialakul 

a vízháztartás zavara (centrális diabetes insipidus). 

Melyik betűvel jelölt agyterületre igaz a leírás? Válassza ki a helyes válasz betűjelét!  

https://prod-images-static.radiopaedia.org/images/14191644/a79126e470ef03cc0492be6d832ace_jumbo.jpeg
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ÖKOLÓGIA 

 

 

EGYSZERŰ VÁLASZTÁS (10 PONT) 

 

1. Az alábbiak közül melyik a bükkös legjellemzőbb növényfaja?  

Válassza ki a helyes válasz betűjelét! 

A. A pöttyös kalapú légyölő galóca. 

B. A piros áltermésű cserje, a galagonya. 

C. A fénykedvelő orvosi székfű. 

D. A jellegzetes illatú medvehagyma. 

E. A gyertyánfa. 

 

2. Mit értünk másodlagos szikesedés alatt? Válassza ki a helyes válasz betűjelét! 

A. Az alkáliföldfém-sók felhalmozódását a talajban. 

B. Emberi hatásra bekövetkező sófelhalmozódást. 

C. A talajfelszínen bekövetkező sófelhalmozódást. 

D. A felszín alatti rétegekben bekövetkező sófelhalmozódást. 

E. A csapadékkal talajra kerülő só felhalmozódását. 

 

3. Mi a különbség a specialista és az indikátor faj között?  

Válassza ki a helyes válasz betűjelét! 

A. A specialista a táplálékforrás, az indikátor a talaj savassága szempontjából szűktűrésű. 

B. Az indikátor mindig növény, a specialista mindig állat. 

C. A specialista több, az indikátor egy tényező szempontjából szűktűrésű. 

D. Az indikátor egy, a specialista több tényező szempontjából tágtűrésű. 

E. A két fogalom ugyanazt jelenti. 

 

4. A mélytengerben a felszíntől lefelé haladva hogyan változik a hőmérséklet és a nyomás?  

Válassza ki a helyes válasz betűjelét! 

A. A hőmérséklet 10 °C-ig csökken, a nyomás állandó marad. 

B. A hőmérséklet 4 °C-ig csökken, a nyomás állandó marad. 

C. A hőmérséklet 4 °C-ig csökken, a nyomás egyenletesen növekszik. 

D. A hőmérséklet 4 °C-ig csökken, a nyomás exponenciálisan növekszik. 

E. A hőmérséklet 10 °C-ig csökken, a nyomás egyenletesen növekszik. 

 

5. COVID-19 járvány idején a mindennapi élet jelentősen megváltozott.  

Az alábbi tényezők közül mi csökkenthette leginkább az ember ökológiai lábnyomát?  

Válassza ki a helyes válasz betűjelét! 

A. A kőolajfogyasztás radikális visszaesése. 

B. A tömegközlekedés használatának visszaszorulása. 

C. A kereskedelmi hálózatok átalakulása. 

D. A futárszolgálatok megnövekedett igénybevétele. 

E. Az informatikai termékek iránt mutatkozó alacsonyabb kereslet. 

 

6. Mit értünk ökológiai niche alatt? Válassza ki a helyes válasz betűjelét! 

A. Az adott populáció által ténylegesen használt erőforrásokat. 

B. Az adott populáció által ténylegesen elfoglalt élőhelyet. 

C. Az egyed fennmaradásához minimálisan szükséges erőforrások összességét. 

D. Az egyed számára optimális erőforrások összességét. 

E. Az adott populációra ténylegesen ható tényezők összességét. 
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7. Mit értünk elsődleges produkció alatt? Válassza ki a helyes válasz betűjelét! 

A. Az adott területen található teljes szervesanyag-tömeget. 

B. A heterotróf szervezetek által időegység alatt termelt szerves anyag tömegét. 

C. A lebontó szervezetek által időegység alatt elfogyasztott szerves anyag tömegét. 

D. Az adott területen időegység alatt termelt szerves anyag tömegét. 

E. Az autotróf szervezetek által időegység alatt termelt szerves anyag tömegét. 

 

8. Nagyvárosi, kommunális hulladékkal terhelt környezetben a rókák és a kóbor macskák 

között milyen ökológiai kölcsönhatás állhat fenn legnagyobb valószínűséggel?  

Válassza ki a helyes válasz betűjelét! 

A. zsákmányszerzés  B. amenzalizmus  C. szimbiózis 

D. versengés    E. élősködés 

 

9. A mellékelt ábrán melyik betű 

jelölheti a leginkább hidegtűrő faj 

hőmérsékleti optimumának értékét?  

Válassza ki a helyes válasz betűjelét! 

A. A 

B. B 

C. C 

D. D 

E. E 

 

 

 

 

 

 

 

10. A vetésforgó elterjedésével az ugarterület helyét lucerna vette át. Miért volt ez 

hatékonyabb a korábbi, háromnyomásos gazdálkodásnál, ahol az ugarterületre nem 

vetettek semmit? Válassza ki a helyes válasz betűjelét! 

A. A lucerna magjaiból élelmezési célú olaj állítható elő. 

B. Kisebb területet kellett felszántani. 

C. A lucerna gyors növekedése miatt sok CO2-ot kötött meg. 

D. A lucernát visszaszántották a talajba, így növelték a növények által felvehető szerves 

anyag mennyiségét. 

E. A lucerna biztosította a talaj nitrogén-pótlását. 
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LEVEGŐSZENNYEZÉS (8 PONT) 

 

11. Földünkön hol található számottevő hatású ózon? Válassza ki a helyes válasz (2) betűjelét! 

A. Az óceánok vizében. 

B. A talajban. 

C. A légkör alsó rétegében. 

D. A légkör középső rétegében (sztratoszféra). 

E. A sarkvidékeken, fagyott állapotban. 
 

12. Az alábbiak közül melyik két anyag a legjelentősebb a fotokémiai (nyári, los angelesi) 

szmog kialakulásában? Válassza ki a helyes válasz (2) betűjelét! 
 

A. O3 B. SO2  C. CO2  D. CO  E. NO2 
 

13. A fotokémiai szmog kialakulása során a 

kérdéses terület fölött hűvösebb, 

szennyezett levegő halmozódik fel. A 

reggeli napsütés hatására a függőleges 

légmozgás ezen réteg fölött alakul ki. A 

hűvösebb légréteg fölött tehát melegebb 

fog elhelyezkedni, ez a jelenség a 

hőmérsékleti inverzió.  

Mit jelöltünk az alábbi ábrán A-betűvel? 

Válassza ki a helyes válasz betűjelét! 
a kép forrása: https://arcturan.com/air-quality 

A. Az ózonréteget. 

B. Az inverzió miatt kialakuló meleg légréteget. 

C. A troposzférában (légkör alsó rétege, 0-10 km) felhalmozódó szennyezőanyagokat. 

D. A sztratoszférában (légkör középső rétege, 10-50 km) felhalmozódó 

szennyezőanyagokat. 

E. A levegő szén-dioxid tartalmát. 

 

14. Melyik emberi tevékenység járul hozzá az alábbiak közül legnagyobb mértékben a szmog 

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

A. A nukleáris energiatermelés. 

B. A kőszén égetése. 

C. A kőolaj-kitermelés. 

D. Az elektronikai ipar. 

E. A robbanómotorok használata a közúti közlekedésben. 

 

15. Melyik egyenlet ír le olyan reakciót, amely nem vezet savas eső kialakulásához?  

Válassza ki a helyes válasz betűjelét! 

A. 4 NO2 + 2 H2O + O2 = 4 HNO3 

B. SO2 + H2O = H2SO3 

C. CO2 + H2O ↔ H2CO3 

D. SO3 + H2O = H2SO4  

E. Cl2 + H2O ↔ HCl + HOCl 
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ESŐERDŐK (7 PONT) 

 

16. A mellékelt diagram alapján 

állapítsa meg, melyek a trópusi 

esőerdő éghajlati jellemzői? 

Válassza ki a helyes válaszok (2) 

betűjeleit! 

A. Az éves csapadékmennyiség 

eléri az 1500 mm-t. 

B. Az éves csapadékmennyiség 

kb. 200 mm. 

C. Az évi középhőmérséklet  

kb. 25 °C. 

D. Négy évszak váltja egymást. 

E. Az éves közepes hőingás  

kb. 15 °C. 

a kép forrása:https://tudasbazis.sulinet.hu/hu/termeszettudomanyok/biologia/biologia-7-evfolyam/ 

a-tropusi-esoerdok-eghajlata-es-novenyvilaga/a-tropusi-esoerdok 

 

17. Hogyan igazolható, hogy az esőerdők növényzete – a többi növénytársuláshoz hasonlóan 

– több szerves anyagot termel, mint amennyit ebből felhasznál?  

Válassza ki a helyes válasz betűjelét! 

A. Élőhelyükön a növényi szervesanyag mennyisége nem csökken. 

B. Fotoszintetizálnak. 

C. Hosszú távon eltartják az ott élő heterotróf szervezeteket. 

D. Nagyobb borítottságú növénytársulások fölötti légtérben stabilan kisebb az 

oxigéntartalom. 

E. Nagyobb borítottságú növénytársulások fölötti légtérben stabilan nagyobb az 

oxigéntartalom. 

 

18. Miért lassú az erdőirtások után az esőerdő regenerálódása? 

Válassza ki a helyes válasz betűjelét! 

A. Azért, mert a napsütéses órák száma sosem haladja meg a 12 órát. 

B. Azért, mert a lombhullatással járó pihenőidő hiánya lassítja a fák növekedését. 

C. Azért, mert a népes elsődleges fogyasztók elfogyasztják a csírázó növényeket. 

D. Azért, mert a meleg miatt a talajban élő lebontó egysejtűek könnyen túlszaporodnak. 

E. Azért, mert a gyakori esőzések erodálják a talajréteget. 

 

19. Hogyan kerülhet ki hosszabb időre szén a körforgásból szerves anyag formájában? 

Válassza ki a helyes válaszok (2) betűjeleit! 

A. Gerincesek testében csontképződéskor. 

B. A talajban a szerves vegyületek oxidációja során. 

C. Kőolaj keletkezésekor. 

D. Mészkő (CaCO3) keletkezésekor. 

E. Földgáz keletkezésekor. 

 

20. A kitermelt növényi szerves anyagok energiahordozóként is hasznosíthatóak. Ennek 

hatásai mennyiben különböznek a kőolajhasználat hatásaitól? Válassza ki a helyes válasz 

betűjelét! 

A. Nem bocsátanak ki szén-dioxidot. 

B. Nem bocsátanak ki kén- és nitrogén-oxidokat. 

C. Nem növelik a fosszilis eredetű CO2 mennyiségét. 

D. Növelik az adott terület növényzetének mennyiségét. 

E. Korlátlanul rendelkezésre állnak.  

https://tudasbazis.sulinet.hu/hu
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A FÁK TITKOS ÉLETE (6 PONT) - SZÖVEGKIEGÉSZÍTÉS 

 

Pótolja a szövegből hiányzó három, számmal jelölt részletet, majd válaszoljon a leírt 

folyamatra vonatkozó kérdésekre! 

 

„Ami a hőmérsékletet és a nedvességet illeti, a fák nem kedvelik a szélsőséges ingadozásokat. 

Ugyanakkor a regionális klíma a nagy növényekkel sem tesz kivételt. De egyik-másik fának 

van talán lehetősége arra, hogy maga is beavatkozzék? Az én alapélményem ezzel kapcsolatban 

egy kis erdő volt Bamberg közelében, amely száraz, tápanyagokban szegény, homokos talajon 

állt. Itt csak az erdeifenyő képes növekedni, állították egykor az erdészettudomány képviselői. 

Hogy ne sivár monokultúrát hozzanak létre, akkoriban még bükkfákat is telepítettek melléjük, 

amelyeknek lombjukkal a fenyők … 21. … tűit kellett a talajlakók számára enyhíteniük. 

Ezekkel a lombhullató fákkal nem a fakitermelést tartották szem előtt, hanem úgynevezett 

segédfafajként tekintettek rájuk. Csakhogy a bükknek esze ágában sem volt alárendelt szerepet 

játszani. Néhány évtized elteltével megmutatták, mi lakozik bennük. Évről évre ismétlődő 

lombhullásukkal jótékony … 22. … hoztak létre, amely sok vizet tudott megkötni. 

Mindamellett a levegő ebben a kis erdőben fokozatosan egyre nedvesebb lett, mert a mind 

feljebb törekvő kis fák levelei megfékezték a szelet a fenyők törzsei között, és gondoskodtak a 

nyugodt levegőről. Így … 23. …. A bükkök ennek nyomán egyre jobban gyarapodtak, és egy 

szép napon végül fölébe kerekedtek a fenyőknek. A talaj és a mikroklíma időközben annyira 

megváltozott, hogy a lombos fák számára kedvezőbbé váltak a feltételek, mint a kis igényű 

tűlevelűek számára. Mindez szép példája annak, mi mindent képesek megváltoztatni a fák. Az 

erdészek is ezt mondják: Az erdő maga teremt ideális élőhelyet a maga számára.” 
(Peter Wohlleben: A fák titkos élete – Park, 2016., 79.o.) 

 

21. Válassza ki a helyes válasz betűjelét!  
 

A. lúgos kémhatást okozó B. savas kémhatást okozó  C. nagy zsírtartalmú 

D. nehézfémet tartalmazó    E. mérgező hatású 
 

22. Válassza ki a helyes válasz betűjelét!  
 

A. szén-dioxidot   B. humuszt  C. szervetlen talajszemcséket 

D. állati táplálékot   E. agyagot 
 

23. Válassza ki a helyes válasz betűjelét!  

A. kevesebb víz tudott elpárologni 

B. a spórák kevésbé tudtak terjedni 

C. nehezebbé vált a fenyők megporzása a bükkhöz képest 

D. hatékonyabbá vált a bükkök megporzása 

E. nőtt a felvehető CO2 mennyisége 

 

24. A szövegben leírt folyamat… Válassza ki a helyes válaszok (2) betűjeleit!   
 

A. ciklikus változás  B. versengés  C. szukcesszió   

D. élősködés    E. fajátalakulás 
 

25. A szövegben leírt folyamat nem evolúciós változás, mert…  

Válassza ki a helyes válasz betűjelét! 

A. az egyik faj kihalásával jár. 

B. nem jelent adaptációt. 

C. nem érvényesül a Gauze-elv. 

D. nem jár az allélgyakoriság megváltozásával. 

E. túl rövid idő alatt játszódik le. 
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SZIKESPUSZTAI RÉT TÁPLÁLÉKHÁLÓZATA (6 PONT) - PÁROSÍTÁS 

 

Az alábbi ábra egy szikespusztai rét földfelszíni táplálékhálózatának vázlatát mutatja a 

nitrogénforgalom szempontjából legfontosabb populációk figyelembevételével. A téglalapokba 

írt nagybetűk a következő élőlényeket vagy anyagot jelölik: pókok, tisztaszárnyú fahangya, 

rozsdás hangyaleső, kabócák, sáskák, fürge szemétbogár, homokpusztai szöcske (növényevő 

és ragadozó), élő növények, avar. A pókok és a rozsdás hangyaleső ebben a hálózatban 

csúcsragadozóként vannak feltüntetve. A felsoroltak közül a gyászbogarak közé tartozó faj 

korhadó növényi anyagokkal táplálkozik. A nyilak az anyagáramlás irányát mutatják. Az 

azonos betűjelek nem ugyanazt a fajt jelentik! 

 

 
a kép forrása: https://regi.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/2011_0001_521_Allattan/ch18s03.html 

 

Melyik betű jelöli a következő élőlényeket? Válassza ki a helyes válasz betűjelét! 
 

26. kabócák  

27. homokpusztai szöcske  

28. pókok  

29. tisztaszárnyú fahangya  

30. fürge szemétbogár  

31. élő növények  

 

 

HAZAI ÉLETKÖZÖSSÉGEK (4 PONT) 

 

Az alábbi ábrán nagybetűkkel öt hazai jellemző életközösség (társulás) van feltüntetve: 

sziklagyepek, bükkös, gyertyános-tölgyes, molyhos tölgyes, cseres tölgyes. Az azonos betűk 

azonos társulást jelölnek. 

 
 

 

https://regi.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/2011_0001_521_Allattan/ch18s03.html
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32. Mely társulások találhatók klímazonális helyzetben? 

Válassza ki a helyes válaszok (2) betűjeleit! 
 

A. A B. B C. C D. D E. E 
 

33. Ennek a társulásnak egyik megjelenési formája a melegkedvelő cserszömörcés 

karsztbokorerdő. Válassza ki a helyes válasz betűjelét! 
 

A. A B. B C. C D. D E. E 
 

34. Endemikus (bennszülött) és maradvány (reliktum) fajokban gazdag társulás. Válassza ki 

a helyes válasz betűjelét! 
 

A. A B. B C. C D. D E. E 

 

 

FAJGAZDAGSÁG, DIVERZITÁS (9 PONT) 

 

A 21. század elejére kb. 1,75 millió élő és 300 000 kihalt fajt írtak le a tudósok. Azonban még 

mindig nem tudjuk pontosan, hogy valójában hány faj is él a Földünkön. A teljes fajkészletre 

nagyon eltérő és csak nagyon durva becslések léteznek. 

Az egyik becslést Terry L. Erwin amerikai kutató végezte. Összegyűjtötte a Luehea seemannii 

trópusi fafaj lombkoronájából a bogarakat, és 19 faegyedről 1100 bogárfajt határozott meg. 

Szakirodalmi adatok alapján kiszámolta, hogy a talált bogárfajok közül 163 kizárólag az 

említett fafajhoz kötődik, csak azon él. Mivel az ízeltlábúak 40%-a bogár, ezért kb. 400, 

kizárólag ennek a fafajnak a lombkoronájában élő ízeltlábúról lehet szó. Ráadásul az 

esőerdőkben a lombkoronaszinten csak az ízeltlábúak 2/3-a található. 

 

35. A trópusi fafajok száma 50 000-re tehető. Ezen adat és a fentiek ismeretében Erwin szerint 

hány ízeltlábú faj él a trópusi őserdőkben? Válassza ki a helyes válasz betűjelét! 
 

A. 3 000 000 B. 20 000 000 C. kb. 8 000 000 

 D. 30 000 000 E. 55 000 000 
 

A fajszám terület összefüggése nagyon fontos az ökológiai rendszerek, az életközösségek 

szerkezetének, működésének megértése szempontjából. Az alábbi fajszám-terület összefüggést 

bemutató ábra Nagy-Britannia növényfajadatai alapján készült. A legkisebb mintaterület 3 km2 

volt, ahol 400 faj él, míg a teljes Nagy-Britanniában (350.000 km2) 1600 faj. A pontozott vonal 

az adatpontokhoz illesztett függvény. 
 

 
a kép forrása: Rosenzweig, M. L. (1999): Diversity in space and time. Cambridge University Press. 
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36. Mely megállapítások igazak kizárólag az előző oldalon látható ábra alapján a növényi 

fajszám – terület összefüggésre vonatkozóan? Válassza ki a helyes válasz betűjelét! 

A. A terület mérete és a növényfajok száma között egyenes arányosság van. 

B. Ha Nagy-Britannia mérete kétszer akkora lenne, mint amekkora valójában, a 

növényfajok száma várhatóan a másfélszerese lenne a jelenleginek. 

C. A megtalálható fajok száma az életközösségek sokféleségétől is függ. 

D. A görbe felhasználásával megbecsülhetjük különböző méretű területek növényi 

fajszámát. 

E. A görbe lefutásából következtethetünk a fajnál magasabb szintű rendszertani kategóriák 

sokféleségére is. 

 

L. R. Heaney a nem röpképes 

emlősök fajszámának 

területfüggését vizsgálta 

Délkelet-Ázsiában. Egyrészt a 

délkelet-ázsiai kontinensen, 

nagy kiterjedésű szárazföldön 

növelte a mintavételi területek 

méretét (az ábrán □ jelöli), 

másrészt a Szunda-szigetek 

különböző méretű szigeteinek 

fajszámait vetette össze (az ábrán 

● jelöli). 

 
a kép forrása: Heany, L. R. (1984): 

Mammalian species richness on islands 

on the Sunda Shelf, Southeast Asia. 

Oecologia 61: 11-17. 
 

37. Melyik állítások igazak a Heany által kapott grafikon alapján?  

Válassza ki a helyes válaszok (2) betűjeleit! 

A. Csak a kontinensen van egyenes arányosság a terület mérete és a fajszám között. 

B. A fajszám a terület hatványával arányosan növekszik. 

C. A kontinensen kapott görbe kevésbé meredek, mert a kontinensen több denevérfaj él. 

D. Egy 2 km2-es szigeten már biztosan nem élnek emlősök. 

E. A kb. 1 000 000 km2-es szigetméret már „kontinensként” viselkedik, azaz tartalmazza 

a szárazföldre jellemző teljes fajszámot. 
 

38. Azonos területméretet figyelembe véve a szigeteken alacsonyabb a fajszám, mint a 

kontinensen. Mi ennek a magyarázata? Válassza ki a helyes válasz betűjelét! 

A. A szigeteken több ragadozófaj él, mint a kontinensen, emiatt a ritkább fajok teljesen 

kipusztulnak. 

B. A szigeteken a kutatók számára nehezebb a fajszám megállapítása. 

C. A szigetekre ritkábban történnek bevándorlások, így a kihalásokat kevésbé tudják 

ellensúlyozni. 

D. A szigeteken mindig szélsőségesebb az időjárás, mint a kontinens belsejében. 

E. A szigetekre kevésbé jellemző az endemizmusok (bennszülött fajok) kialakulása. 

 

Ha a fajgazdagságot az egész Föld területén vizsgáljuk, megfigyelhetünk bizonyos globális 

trendeket. Általánosságban megállapítható például, hogy a fajszám a sarkoktól az egyenlítő felé 

növekszik. 
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39. Mely trendek igazak még általánosságban a fajszámváltozásra? (Természetesen mindig 

lehet kivételeket találni bizonyos élőlénycsoportokra, de ezektől a kivételektől most 

tekintsünk el.) Válassza ki a helyes válaszok (2) betűjeleit! 

A. A szárazföldön a tengerszint feletti magassággal nő a fajszám. 

B. A szárazabb területek fajszáma magasabb az esős területekéhez képest. 

C. A tengerekben egyre mélyebbre hatolva többnyire csökken a fajszám. 

D. Egy területen az alapkőzet változatosságával növekszik a fajgazdagság. 

E. A fajgazdagság a hosszúsági körök mentén a 0°-tól a 180°-ig nő. 

Egy terület természetvédelmi értékelésénél nem elegendő a fajszám megadása. Nagyon fontos 

az is, hogy az egyes fajoknak mekkora létszámú populációi élnek az adott területen. Ha a faji 

szintű populációk tömegességét, egészen pontosan a relatív gyakoriságukat (az egyes 

populációk egyedszámának és valamennyi populáció összegyedszámának az aránya) is 

figyelembe vesszük, akkor tudunk olyan matematikai formulákat alkotni, amik megadják egy 

terület sokféleségét, azaz diverzitását. A diverzitási mérőszámoknak (indexeknek) a következő 

elvárásoknak kell megfelelniük: 

- növekedjen az értéke, ha növekszik a fajszám; 

- növekedjen az értéke, ha a relatív gyakoriság eloszlása a fajok között egyenletesebb. 

40. Az egyes grafikonok egy-egy életközösségen belül mutatják az ott élő hüllőfajok 

tömegességét. Melyik két életközösség hüllődiverzitási indexe a legnagyobb? Válassza ki 

a helyes válaszok (2) betűjeleit! 
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A TÉMAKÖR: .............................................................................. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

A jó válaszok száma: ……………… 

A rossz válaszok száma: ……………… 

 Összesen:  50 pont 
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A TÉMAKÖR:  .............................................................................. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

A jó válaszok száma: ……………… 

A rossz válaszok száma: ……………… 

 Összesen:  50 pont 

 


