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A FELADATLAP A 3. OLDALTÓL A 26. OLDALIG AZ ISKOLÁBAN MARADHAT,  

 

CSAK A BORÍTÓLAPOT (1., 2., 27., 28. OLDALT) KÉRJÜK TOVÁBBKÜLDENI! 

 

 

 

 

 

 

 

 

KÉRJÜK, ERRE AZ OLDALRA NE ÍRJON! 
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DIABETES MELLITUS (8 PONT) 

 

A cukorbeteg-gyanús embert terheléses vizsgálatnak vetik alá. 3 dl-es csészében 75 g glükózt 

vízben feloldanak, és ezt megitatják vele (az elfogyasztott térfogat 3dl). Félóránként 

vizsgálják a vércukorszintjét. 

 

1. Melyik állítás igaz az elfogyasztott italra? 

Válassza ki a helyes válaszok (2) betűjeleit! 

A. az oldat 25 tömeg%-os 

B. az oldat 25 vegyes%-os 

C. az oldat 1,39 mol/dm
3
 koncentrációjú 

D. a cukor a feloldás után azonnal kikristályosodik a csésze alján 

E. az oldat koncentrációja 1,39 % 

 

2. Milyen adatok szükségesek, hogy pontosan megmondhassuk, hogy az ital elfogyasztása 

után egy órával milyen lesz a páciens vérplazmájának glükózkoncentrációja? 

Válassza ki a helyes válaszok (3) betűjeleit! 

A. szükséges a páciens vére teljes térfogatának ismerete 

B. szükséges a páciens vérplazmája térfogatának ismerete 

C. szükséges ismerni, hogy az egy óra alatt mennyi glükóz szívódott fel 

D. szükséges ismerni a páciens mozgási intenzitását a nap folyamán 

E. szükséges annak ismerete, hogy mennyi volt a kiindulási glükózkoncentráció 

  

3. Mikor jelenthetjük ki, hogy egy ember cukorbeteg? 

Válassza ki a helyes válasz betűjelét! 

A. ha éhezéskor is, több alkalommal is magas a vér glükózszintje 

B. ha a páciens elhízott 

C. ha a terheléses vizsgálat során a glükózoldat elfogyasztásától számítva két óra múlva a 

vércukorszint 0,006 mol/dm
3
 alatt van 

D. ha a sejtekbe nem jut be az inzulin 

E. ha sokat iszik 
 

4. Melyek lehetnek a cukorbetegség lehetséges tünetei? 

Válassza ki a helyes válaszok (3) betűjeleit! 

A. beszűkült tudatállapot, majd eszméletvesztés 

B. görcsök 

C. száraz bőr és nyálkahártyák 

D. ammóniaszagú lehelet 

E. elhízás a sok cukor miatt  

 

5. A cukorbetegségben szenvedőknél acidózis (a testfolyadék savasabbá válása) is 

bekövetkezik. Melyik okozhatja az alábbiak közül? 

Válassza ki a helyes válasz betűjelét! 

A. a sejtek glükózhiánya miatt fokozódó zsírbontás során keletkező ketontestek 

felszaporodása 

B. a betegek esetében a jelentős bikarbonátion-visszaszívás a vesén keresztül 

C. a vízpótlás miatt elfogyasztott több tea 

D. a beteg több vizet ürít naponta 

E. a víz felvételével több alkálifém-ion kerül a vérbe 
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A két különböző típusú cukorbetegség jellemzői a következők: 

Az A cukorbetegség jellemzői: 

• általában 40 éves kor felett kezdődik 

• nőkben gyakoribb 

• az összes diabeteses 90 %-a ilyen 

• a betegek általában elhízottak 

• a szérum inzulinszintje változó (kezdetben normális vagy emelkedik, majd csökken) 

• inzulinkezelésre csak ritkán van szükség, a betegség szájon át szedett gyógyszerekkel 

vagy diétával általában egyensúlyban tartható 
 

A B cukorbetegség jellemzői: 

• általában 25 éves kor előtt kezdődik 

• nőket és férfiakat azonos arányban érinti 

• a betegek általában soványak 

• a szérum inzulinszintje csökkent (alacsony) 

• a betegség általában csak inzulinadással tartható egyensúlyban  
 

6. Melyikre lehet igaz és miért az, hogy a betegség az inzulintermelő béta-sejtek immunológiai 

hátterű pusztulása? 

Válassza ki a helyes válasz betűjelét! 

A. az A betegségre, mert ez csak 40 év feletti korban alakul ki 

B. a B betegségre, mert a beteg vérének inzulinszintje ingadozik 

C. az A betegségre, mert az inzulinkezelésre csak ritkán van szükség 

D. a B betegségre, mert a betegség kezelésében az inzulin bevitele szinte mindig segít 

E. az A betegségre, mert a betegség a nőket és férfiakat nem azonos arányban érinti 
 

Vizsgálja meg az alábbi táblázatot! A táblázat a cukorbetegség két típusának a rokon egyedekben való 

megjelenési esélyét (konkordanciáját) mutatja be. 

 

 
Az I. típusú 

betegség 

A II. típusú 

betegség 

egypetéjű ikrek esetén 50% 90% 

testvérek esetén 5% 20-40% 

szülők és gyerekeik között 11% 20-40% 

 

7. Melyik állítás igaz a betegségek öröklődésére? 

Válassza ki a helyes válaszok (2) betűjeleit! 

A. az I. típusú betegség intermedier módon öröklődik 

B. az I. típusú betegség esetén a hajlam dominánsan öröklődik 

C. a II. típusú betegség megjelenése génekhez kötött 

D. a II. típusú betegség esetén erős a családi halmozódás 

E. a II. típusú betegség nem öröklődik 
 

A cukorbetegség egyik típusának megjelenése etnikai és földrajzi heterogenitást mutat. Kínában 1,3 

%, az USA-ban 7,9 %, az Európai Unióban 7,8 %, Magyarországon kb. 10 %, míg az USA-ban élő, az 

ottani étkezési szokást átvevő pima indiánok között 35 % az előfordulása. A mexikói pima indiánok 

között (akik kies vidéken, a nyugati civilizációtól távol élnek, finomítatlan szénhidrátot és kevés állati 

zsírt esznek) sokkal alacsonyabb a cukorbetegség előfordulása. 
 

8.  Melyik állítás igaz az adatok tapasztalt eltérésére? Válassza ki a helyes válasz betűjelét! 

A.  a kisebb népcsoportokban nagyobb a cukorbetegség kialakulásának valószínűsége az éghajlati 

tényezők miatt 

B.  a betegség kialakulásában a környezeti tényezők szerepe nem fontos, hiszen különböző orszá-

gok népcsoportjaiban is kialakulhat  

C.  annál a népcsoportnál fordul elő nagyon gyakran ez a betegség, amelyikben az emberek 

viszonylag sok táplálékhoz jutnak, de korábban táplálékban szűkös környezetben éltek 

D.  a kínaiak sok fehérjét és zsírt fogyasztanak, miközben a szénhidrátfogyasztás aránya kicsi 

E.  a magyar populáció egészségügyi ellátása rosszabb, mint a kínaié 
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SZATURÁCIÓ (8 PONT) 
 

Oldja meg a feladatokat a szöveg és ismeretei alapján! 
 

A teljes hemoglobinmennyiség oxigenizált (oxigént szállító) részét oxigén-szaturációnak 

nevezzük. Ez azt mutatja meg, hogy a hemoglobinmolekulák legnagyobb oxigénkötő-

képességéhez viszonyítva hány százalékos a vér oxigénkötése. A feladatok megoldásához 

szükséges adatok:  

Mhemoglobin = 67000 g/mol; a vér hemoglobin (tömeg)koncentrációja 150,4 g/dm
3
. 

A gázok 25 C°-on, 0,1 MPa nyomáson (standard állapotban) vannak. 

 

9.  Hány mol oxigént képes szállítani egy mol hemoglobin molekula? 

Válassza ki a helyes válasz betűjelét! 

A.  2 

B.  3 

C.  4 

D.  5 

E.  6 

 

10.  Mekkora térfogatú oxigént szállíthat maximálisan (ez a 100%-os O2-szaturáció) a vér  

 1 dm
3
-e? Az eredményt két tizedesjegy pontossággal adja meg! 

Az eredményt írja a válaszlap megfelelő helyére! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Egy egészséges emberben az artériás vér O2-szaturációja 97%-os, míg a vénás véré átlagosan 

73%.  

 

11.  A korábban leírt adatok alapján a hemoglobin molekulák HEM csoportjai közül mennyi 

van oxigenizált állapotban, vagyis mennyi szállít oxigént a jobb kamrában? Tegyük fel, 

hogy a hemoglobin molekulák oxigenizáltsági állapota csak két egymás mellett 

elhelyezkedő értéket vehet fel! 

Válassza ki a helyes válasz betűjelét! 

A. A legtöbb hemoglobinban 5 HEM csoport szállít oxigént, néhány hemoglobin 4 HEM 

csoportja szállít oxigént. 

B. A legtöbb hemoglobinban 6 HEM csoport szállít oxigént, néhány hemoglobin 5 HEM 

csoportja szállít oxigént. 

C. A legtöbb hemoglobinban 4 HEM csoport szállít oxigént, néhány hemoglobin 3 HEM 

csoportja szállít oxigént. 

D. A legtöbb hemoglobinban 3 HEM csoport szállít oxigént, néhány hemoglobin 2 HEM 

csoportja szállít oxigént. 

E. A legtöbb hemoglobinban 2 HEM csoport szállít oxigént, néhány hemoglobin 1 HEM 

csoportja szállít oxigént. 
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12.  Adja meg a vénás vérben a kevésbé oxigenizált hemoglobin molekulák százalékos 

arányát! Tegyük fel, hogy a hemoglobin molekulák oxigenizáltsági állapota csak két 

egymás mellett elhelyezkedő értéket vehet fel! 

Az eredményt írja a válaszlap megfelelő helyére! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. Nyugalmi állapotban melyek lehetnek azok a szervek, amelyekben a legnagyobb mértékű 

az artériás és vénás vér szaturációjának különbsége, azonos tömegre vonatkoztatva?  

Válassza ki a helyes válaszok (2) betűjelét! 

A. combhajlító izom 

B. kétfejű karizom 

C. szív 

D. agy 

E. kültakaró 

 

14. A fenti adatok alapján hány mol oxigént használ fel a szervezet átlagosan egy perc alatt? 

Egy szívciklus alatt 70,9 cm
3
 vért löknek ki a kamrák és 1 perc alatt 72-szer húzódik össze 

a szív. Az eredményt három tizedesjegy pontossággal adja meg! 

Az eredményt írja a válaszlap megfelelő helyére! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. Hány mol oxigén kerül be a tüdőbe nyugodt légzés során egy perc alatt? Ismerjük a 

levegő oxigén tartalmát (21 V%), és tudjuk, hogy egy perc alatt 16 alkalommal veszünk 

levegőt. Egy belégzéssel 510 cm
3
-nyi levegőt veszünk fel. 

Az eredményt írja a válaszlap megfelelő helyére! 
 

 

 

 

 

 

 

 

16. Mekkora a kilélegzett levegő százalékos oxigéntartalma? (A ki és belélegzett levegő 

térfogata természetesen azonos. A légzési hányados (RQ) értéke 1.) 

Az eredményt írja a válaszlap megfelelő helyére! 
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HALLÁS ÉS SÜKETSÉG (9 PONT) 

 

17. Milyen úton jut el a hangrezgés a receptorsejtekig?  

Válassza ki a helyes válasz betűjelét! 

A. dobhártya – hallójárat – kalapács – üllő – kengyel – felső járat 

B. dobhártya – hallójárat – üllő – kalapács – kengyel – alsó járat 

C.  hallójárat – dobhártya – kalapács – üllő – kengyel – felső járat 

D. hallójárat – dobhártya – üllő – kalapács – kengyel – alsó járat 

E. hallójárat – kalapács – üllő – kengyel – dobhártya – alsó járat 
 

18. Hol találhatók a hallás receptorsejtjei?  

Válassza ki a helyes válaszok (2) betűjelét! 

A. a csiga alaphártyáján 

B. a belső fülben 

C. a középfülben 

D. a tömlőcskében 

E. a fedőhártyán 
 

19. Hol, és miért ott jönnek ingerületbe a receptorsejtek, amikor magas hangot hallunk? 

Válassza ki a helyes válasz betűjelét! 

A. a csiga csúcsához közel, mert a nagy frekvenciájú hang itt „rezonáltatja be” a széles 

receptormezőt 

B. a csiga csúcsához közel, mert a kis frekvenciájú hang itt „rezonáltatja be” a keskeny 

receptormezőt 

C. a csiga alapjához közel, mert a rezgés nem jut el a csúcsig, így csak az alap környékén 

„rezonáltathatja be” a receptormezőt 

D. a csiga alapjához közel, mert a nagy frekvenciájú hang itt „rezonáltatja be” a keskeny 

receptormezőt  

E. a csiga alapjához közel, mert a magas hang itt „rezonáltatja be” a széles receptormezőt 

 

A szőrsejtek és a felette lévő folyadéktér (az endolimfa) közötti potenciálkülönbség -150 mV, 

ahol a potenciálkülönbség előjelét hasonló módon értelmezzük, mint a neuron esetében. 
 

20. Mely állítások igazak a szőrsejtek (a hallás receptorsejtjei) működésével kapcsolatban? 

Válassza ki a helyes válaszok (2) betűjelét! 

A. a szőrsejt frekvenciája megváltozik, ezért a sejt ingerületbe jön 

B. a szőrsejt alakja megváltozik, ennek hatására ioncsatornák nyílnak a sejthártyában 

C. a szőrsejt alakja torzul, az ennek hatására beáramló kloridionok csökkentik a 

potenciálkülönbség abszolút értékét 

D. a szőrsejtbe jutó kalciumionok ingerületátvivő anyagok felszabadulását okozzák a 

szőrsejtből 

E. a szőrsejtek axonjai a VIII. agyidegen keresztül juttatják az ingerületet az agyba 

 

Az öröklött süketség egyik típusát egy – a szőrsejtek membránján megtalálható – 

csatornafehérje mutáns génje okozza. A gén fehérjét kódoló részén egy hat darab guanint 

tartalmazó szakaszból hiányzik az egyik. A mutáció a gén közepénél található. 
 

21. Mik a mutáció valószínű következményei?  

Válassza ki a helyes válaszok (2) betűjelét! 

A. hiányzik a fehérje egyik bázisa 

B. hiányzik a fehérje egyik aminosava 

C. az egyik aminosav helyett egy másik szerepel a fehérjében 

D. több aminosav is megváltozott a fehérjében 

E. a fehérje több tucat aminosavval rövidebb 
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Az előzőekben tárgyalt monogénes rendellenesség testi kromoszómán, recesszíven 

öröklődik. Egy ideálisnak tekinthető új-guineai populációban az egészséges allél 

gyakorisága 5,25-szöröse a betegséget okozó allélénak. 
 

22. Az 5755 fős populációban várhatóan hányan betegek? 

Válassza ki a helyes válasz betűjelét! 

A. 128 fő 

B. 147 fő 

C. 433 fő 

D. 1588 fő 

E. 1766 fő 

 

23. Egy egészséges párnak lánya született. Hány százalék eséllyel lesz beteg? 

Az eredményt írja a válaszlap megfelelő helyére!  

Az eredményt legalább két tizedesjegy pontossággal adja meg! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A mellékelt családfa tagjai a fentebb említett 

populáció részét alkotják. A betegeket sötéttel 

jelöltük, a kérdőjellel jelölt fiúról nem tudjuk, hogy 

süket-e. 

 

 

 

 

 

24. A családfa alapján hány százalék eséllyel egészséges a kérdőjellel jelölt gyermek?  

Az eredményt írja a válaszlap megfelelő helyére! Az eredményt legalább két tizedesjegy 

pontossággal adja meg! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25. Mekkora az esélye annak, hogy a családfa I. generációjának három egészséges gyermeke 

közül senki sem hordozza a beteg allélt? Válassza ki a helyes válasz betűjelét! 

A. 0% 

B. 3,70% 

C. 9,76% 

D. 12,5% 

E. 33,3% 
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IKREK (5 PONT) 

 

26. Egy húszas éveinek elején járó nő a menstruációs ciklusa közepénél jár. Mely állítások 

igazak rá az alábbiak közül?  

Válassza ki a helyes válaszok (2) betűjeleit! 

A. méhében a nyálkahártya vastagsága ekkor a maximális 

B. vérében a progeszteron szintje a ciklus során a legnagyobb 

C. vizeletéből ösztrogént lehet kimutatni 

D. agyalapi mirigyének elülső lebenyében viszonylag nagy mennyiségű LH hormon jut a 

vérbe 

E. testhőmérséklete ezután a ciklus második felében alacsonyabb lesz 

 

27. Melyik állítások helyesek?  

 Válassza ki a helyes válaszok (3) betűjeleit! 

A. megtermékenyítéskor a petesejt és egy hímivarsejt teljesen összeolvad 

B. a hímivarsejtben ugyanannyi kromoszóma található, mint a petesejtben 

C. a hímivarsejtben lehet más méretű kromoszóma, mint a petesejtben 

D. a hímivarsejtek mitokondriumai nem kerülnek be a képződő zigótába 

E. a zigóta mérete jelentősen meghaladja a petesejt méretét 

  

28. Ritkán, de előfordulhat, hogy az utódok két apától származnak. Mi igaz ebben az esetben 

a magzatokra? 

 Válassza ki a helyes válaszok (2) betűjeleit! 

A. egymás testvérei 

B. egymás féltestvérei 

C. genetikai állományuk 50%-ban közös 

D. genetikai állományuk csak 25%-ban közös 

E. nemüket a hímivarsejtek által hordozott nemi kromoszóma döntötte el 
 

29. Mi jellemző a barázdálódó hólyagcsíra sejtjeire? 

 Válassza ki a helyes válaszok (2) betűjeleit! 

A. a sejtek mitotikusan osztódnak 

B. 23 és 46 kromoszómát tartalmazó sejtekből áll 

C. minden sejtjében 46 kromoszómát találunk 

D. 23, 46 és 92 kromoszómát tartalmazó sejteket is találunk 

E. a sejtek egy része programozott sejthalállal elpusztul 

 

30. Melyik állítás igaz ikerterhesség esetében? 

 Válassza ki a helyes válaszok (2) betűjeleit! 

A. az ikermagzatok általában közös magzatburokban fejlődnek 

B. az ikrek egymástól is kaphatnak oxigént a közös köldökzsinóron keresztül  

C. az ikermagzatok kisebbek az egyes terhességben kihordott magzatoknál, hiszen 

osztozniuk kell az anyaméh korlátozott térfogatán 

D. ha a babák egyetlen méhlepényen osztoznak, akkor egypetéjűek, ha kettőn, akkor 

lehetnek kétpetéjűek is 

E. az egypetéjű ikrek akkor jöhetnek létre, ha két hímivarsejt olvad össze egy petesejttel  
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MŰTÉTEK (10 PONT) 

 

Egy kutatócsoport a szabályozó működésekkel kapcsolatos műtétek következményeit 

tanulmányozta. A műtétek után kialakult tünetekből állapítsa meg, milyen beavatkozások 

történtek! 
 

Az első esetben a műtét után a beteg extrém mennyiségű vizeletet ürített, a folyadékbevitel 

napi mennyisége ennek megfelelően jelentősen növekedett, a beteg állandó szomjúságról 

panaszkodott. 
 

31. Milyen beavatkozás történt? 

Válassza ki a helyes válasz betűjelét! 

A. eltávolították a máj egy részét 

B. részlegesen eltávolították az agyalapi mirigy elülső lebenyét 

C. eltávolították a pajzsmirigyének egy részét 

D. eltávolították az agyalapi mirigy hátsó lebenyét 

E. eltávolították a mellékvese velőállományát 
 

32. Az eltávolított szerv egészséges hormonműködésére jellemző: 

Válassza ki a helyes válaszok (3) betűjeleit! 

A. a szerv raktározott hormonjának hatása megakadályozhatja a vér besűrűsödését 

B. hatására csökken a vérnyomás 

C. termelődése vízhiány esetén fokozódik 

D. raktározott hormonjait a hipotalamusz kis neuroszekréciós sejtjei termelik 

E. raktározott hormonját a hipotalamusz nagy neuronszekréciós sejtjei termelik 

 

A második műtét után a beteg teljesítőképessége romlott, koncentrációképessége csökkent, 

székrekedése volt, fázékonnyá vált. 
 

33. Milyen beavatkozás történt? 

Válassza ki a helyes válasz betűjelét! 

A. eltávolították a mellékvesekérget 

B. eltávolították a mellékvesevelőt 

C. eltávolították a pajzsmirigyet 

D. eltávolították a hasnyálmirigyet 

E. eltávolították az agyalapi mirigy hátsó lebenyét 
 

34. A műtét következménye: 

Válassza ki a helyes válaszok (2) betűjeleit! 

A. a vércukorszint nő 

B. nőtt a mitokondriumok száma 

C. a betegek TSH elválasztása magas  

D. az O2-fogyasztás csökkent 

E. fokozódott a glükóz felszívódása a vékonybélből 

 

A harmadik műtéti eset 35 éves nőbeteg problémamegoldó képességének elvesztésével járt. A 

szavak kimondása akadozóvá vált. 
 

35. Milyen beavatkozás történt? 

Válassza ki a helyes válasz betűjelét! 

A. eltávolították a halántéklebeny egy részét 

B. eltávolították a nyakszirti lebenyt 

C. a fali lebeny egy részét távolították el 

D. eltávolították a homloklebeny egy részét 

E. a talamusz egy részét távolították el 
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36. A műtét következménye: 

Válassza ki a helyes válasz betűjelét! 

A. sérült a beszédmozgató központ 

B. sérült a szomatikus érzőmező 

C. sérült az egyensúlyérző központ 

D. sérült a hőérzékelés 

E. sérült az ízérzékelés 

 

A negyedik műtéti eset után a 35 éves nőbeteg szórakozottá vált, néha dühkitörései voltak. 

Teljesen elvesztette szaglását, és nem tudott új információkat megtanulni. 

 

37. Milyen beavatkozás történt? 

Válassza ki a helyes válasz betűjelét! 

A. eltávolították a középagy egy részét 

B. eltávolították a limbikus rendszer egy részét 

C. eltávolították a nyúltvelő 2/3-át 

D. eltávolították a kisagy jobb féltekéjét 

E. eltávolították a híd 2/3-át 

 

38. A műtét következménye: 

Válassza ki a helyes válaszok (3) betűjeleit! 

A. a beteg a környezetéből érkező hatásokat alig tudja szűrni 

B. sérült a test térbeli helyzetének megőrzése 

C. sérült az izomtónus fenntartása 

D. sérült az emléknyomok rögzítésének irányítása 

E. sérült az ösztönös és érzelmi reakciók szabályozása 

 

Az ötödik műtéti eset után a 29 éves nőbeteg menstruációja elmaradt, anyagcseréje lassúvá 

vált, elhízott, fokozott szőrnövekedés történt, fokozódott a csontritkulás.  

 

39. Milyen beavatkozás történt? 

Válassza ki a helyes válasz betűjelét! 

A. eltávolították a mellékvese kéregállományát 

B. eltávolították az agyalapi mirigy hátsó lebenyét 

C. eltávolították a hipotalamusz nagysejtes állományát 

D. eltávolították a petefészkeket 

E. eltávolították az egyik petefészket 

 

40. A műtét következménye: 

Válassza ki a helyes válaszok (3) betűjeleit! 

A. a csontok szervetlenanyag tartalma csökkent 

B. a hüvelyben nem történt változás 

C. terhesség (saját petesejtek hiányában) nem jöhet létre 

D. gyakori lehet a csonttörés 

E. hormonhiányos állapot alakult ki 
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KÍSÉRLETEK EGY NÖVÉNNYEL (12 PONT) 

 

41. Milyen szakaszokra osztható a növény légzése? 

Válassza ki a helyes válasz betűjelét! 

A. gázcsere  sejtlégzés 

B. légcsere  külső légzés  sejtlégzés 

C. légcsere  külső légzés  belső légzés 

D. légcsere  külső légzés  belső légzés  sejtlégzés 

E. légcsere  belső légzés  sejtlégzés 

 

Az egyik növényi életműködés vizsgálatára az 

ábrán látható potométert használjuk nappal, 

normál laboratóriumi körülmények között. A 

potométer csövének egyik végébe frissen 

vágott kétszikű növény hajtását tesszük úgy, 

hogy a víz csak a növényen keresztül 

közlekedhessen.  

 

42. Hogyan érdemes ezt megoldani, ha gumidugót használunk erre? 

Válassza ki a helyes válasz betűjelét! 

A. a gumidugó átfúrásával és a növény behelyezésével biztosan légmentes lesz a kísérleti 

eszköz ezen része 

B. célszerű a behelyezett növényre még olajat is öntenünk 

C. alufóliával jól és biztosan lezárhatjuk az edény ezen részét 

D. az esetleges réseket viasszal, vagy zsírszerű anyaggal (pl. vazelin) célszerű elzárni, ha 

nem túl nagy a rés 

E. felesleges légmentesen lezárni 

 

Ügyelni kell arra, hogy a rendszerben ne legyen buborék azon kívül, amit a kapillárisba (X) 

juttatunk a kísérlet megindulásakor.  

 

43. Miért okozna gondot a potométerben bennmaradó egyéb buborék? 

Válassza ki a helyes válasz betűjelét! 

A. mert a gázok összenyomhatók, így a kapillárisban lévő buborék mozgását ez a 

térfogatváltozás is módosíthatja 

B. mert a gázbuborék nem mozog a nagy térfogatban 

C. mert a gázbuborék elzárná a növény szállítóelemeit 

D. mert a levegőbuborék oxigéntartalma fokozná a növény biológiai oxidációját 

E. mert a gázbuborék anyagának oldhatósági tulajdonsága térfogatnövekedést okozhatna  

 

Hagyjuk magára a rendszert 15 percre, hogy a növény alkalmazkodjon a körülményekhez! 

Minden kísérletben feljegyezzük a t = 0,0 időpontban a buborék helyzetét. Öt percenként 

megállapítjuk a buborék helyét, ezzel a víz térfogatváltozását. 

 

44. Hogyan adható meg a térfogatérték? 

Válassza ki a helyes válasz betűjelét! 

A. 2r  a kapilláris keresztmetszete 

B. a kapilláris keresztmetszetének felülete (mm
2
)  az elmozdulás hossza (mm) 

C. r2
  a kapilláris cső keresztmetszete 

D. a buborék elmozdulásának mértéke  2r  

E. 2r  r
2
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45. Melyik igaz az X-szel jelölt kapillárisra a kísérlet sikeres értékelése szempontjából? 

Válassza ki a helyes válasz betűjelét! 

A. előnyösebb, ha a cső átmérője egyenletesen csökken, mert így a vízmolekulák közötti 

kohézió erősödik 

B. a cső legyen a lehető legkisebb belső átmérőjű úgy, hogy a kísérlet még értékelhető 

legyen 

C. a cső legyen a lehető legkisebb külső átmérőjű 

D. a csövön, vagy a mögötte lévő papíron legalább centiméteres beosztás legyen 

E. a cső legyen minél rövidebb 
 

46. Mi történne a kísérlettel, ha a Z-vel jelölt edényt dugóval lezárnánk? 

Válassza ki a helyes válasz betűjelét! 

A. nem hiányozna a növénynek víz, hiszen nem párologna el az edényből 

B. nem szennyeződne a folyadék, hiszen szennyeződés nem kerülne bele 

C. nem befolyásolná a kísérletet 

D. a kísérlet nem működne 

E. a párolgás nem befolyásolná a kísérlet mérési eredményét 

 

47. Mi történik a kísérletben? 

Válassza ki a helyes válasz betűjelét! 

A. a növény vizet ad le, miközben a buborék balra mozdul el, a Z edényben pedig kissé 

csökken a vízszint 

B. a növény vizet ad le, miközben a buborék jobbra mozdul el, a Z edényben pedig kissé 

csökken a vízszint 

C. a növény vizet ad le, miközben a buborék balra mozdul el, a Z edényben pedig kissé 

emelkedik a vízszint 

D. a növény vizet ad le, miközben a buborék jobbra mozdul el, a Z edényben pedig kissé 

emelkedik a vízszint 

E. a növény vizet vesz fel, miközben a buborék jobbra mozdul el, a Z edényben pedig 

kissé emelkedik a vízszint 

 

Az alábbi rajzon két párhuzamos kísérletet végzünk ugyanolyan paraméterekkel rendelkező 

egy-egy hajtással. 
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48. Melyik igaz a kísérletre az alábbiak közül? 

Válassza ki a helyes válasz betűjelét! 

A. az A adatsor a fényben tartott növény esetében volt mérhető 

B. az A adatsor a sötétben tartott növény esetében volt mérhető 

C. a B adatsor gyenge fényben tartott növény esetében volt mérhető 

D. a B adatsor a sötétben tartott növény esetében volt mérhető 

E. a rendelkezésre álló adatokból ez nem dönthető el 

 

49. Mire következtethetünk a kísérletekben kapott adatok vizsgálatából? 

Válassza ki a helyes válasz betűjelét! 

A. az eltelt idő és a bekövetkező változás között egyenes arányosság van 

B. a tapasztalt változás egyik oka, hogy a gázcserenyílások az idő előrehaladtával 

záródnak 

C. az eltelt idő és a bekövetkező változás között fordított arányosság van 

D. a növény légzésének intenzitás-különbsége okozza a tapasztalt változást 

E. a növény fotoszintézise során termelt víz jelenik meg az adatok változásában 

 

50. Mit várunk az alapkísérlet eredményéhez képest a 

képen látható C (ventillátoros) kísérletben? 

Válassza ki a helyes válasz betűjelét! 

A. a levegőmozgás csökkenti a növény vízleadását 

B. a levegőmozgás hatására a légbuborék jobbra 

történő mozgása gyorsabb 

C. a levegőmozgás hatására a gázcserenyílások  

 bezárulnak 

D. a Z kísérleti edényből a felületen több víz  

párolog el 

E. a légmozgás miatt nagyobb mértékű a vízmozgás a gázcserenyílásokon keresztül 
 

51. Mit vizsgálunk a D kísérletben? 

Válassza ki a helyes válasz betűjelét! 

A. mi zajlik, ha a növény teljes sötétségben van 

B. mi a következménye annak, ha a szárító  

 megakadályozza a vízgőz bejutását 

C. mi történik, ha a növény körül huzat van 

D. hogyan befolyásolja a légkör páratartalma  

a növényi légzést 

E. van-e befolyásoló hatása a  

levegő páratartalmának a párologtatásra 
 

52. Milyen változást okozna a kísérletek eredményében, ha a potométert víz helyett 

szacharóz-oldattal töltenénk fel? 

Válassza ki a helyes válasz betűjelét! 

A. a buborék elmozdulása a cukoroldat viszkozitása miatt könnyebb lenne 

B. a légzés intenzitása fokozódna a bevitt energia miatt 

C. a fotoszintézis nem változna, mert a biokémiai folyamat eredményeként nem 

szacharóz, hanem glükóz keletkezik 

D. a kapott adatok kisebbek lennének, mert a növény és a cukoroldat között kisebb az 

ozmotikus nyomáskülönbség, ha víz van az edényben 

E. a mért térfogatok csökkennének, mert a cukor nehezebben kerül a növénybe 
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VIRÁGPOR A SZAHARÁBAN (5 PONT) 

 

Egy szaharai barlangban kutatók virágporszemeket találtak. Először a pollenszemek korát 

határozták meg radiokarbon módszerrel. A méréshez a 14-es szénizotóp arányát kell 

meghatározni a 12-es szénizotóphoz képest. 

 

53. Honnan származik a 14-es szénizotóp (döntő többsége) a Földön?  

Válassza ki a helyes válasz betűjelét! 

A. hidrogén magokból keletkezett fúzióval 

B. légköri nitrogénből kozmikus sugárzás hatására 

C. 12-es szénizotóp és deutérium fúziójából 

D. növények állítják elő 12-es szénből 

E. növények állítják elő 14-es nitrogén izotópból 

 

 

Az egyik mintát kb. 5500 évesnek találták. Jelenleg a légköri 
14

C/
12

C arány 1,17* 10
-12

,  

a 
14

C izotóp felezési ideje kb. 5730 év. 

 

54. Milyen 
14

C/
12

C izotóparányt találhattak a mintában?  

Válassza ki a helyes válasz betűjelét! 

A. kb. 53% 

B. kb. 50% 

C. kb. 2,3 * 10
-12

 

D. kb. 6,0 * 10
-13

 

E. kb. 5,6 * 10
-13

 

 

55. A minták mikroszkópos vizsgálata során nagy arányban mutattak ki akácia, majom-

kenyérfa (baobab) és elefántfű fajokhoz tartozó pollenszemeket, melyekből következtet-

hetünk a környék akkori élővilágára. Mely állítások valószínűsíthetőek ezen tények, és 

előzetes ismeretei alapján a korabeli viszonyokra vonatkozóan?  

Válassza ki a helyes válaszok (3) betűjeleit! 

A. A terület éghajlata a jelenleginél nedvesebb lehetett. 

B. A terület a kontinensvándorlás miatt délebbre, a mai szavannás éghajlatnak megfelelő 

szélességi körök tájékán helyezkedett el. 

C. Ezen a területen éltek oroszlánok. 

D. A kétéltű fajok aránya a mostaninál kisebb lehetett a többi szárazföldi gerinces 

osztályhoz képest. 

E. Ezen a területen már akkor is élhetett ember. 

 

56. A mikroszkópos vizsgálat alapján történő rendszerezést molekuláris módszerekkel is 

ellenőrizték. Mely DNS szakaszok vizsgálata lehet erre elvileg alkalmas az itt tárgyalt 

esetben?  

Válassza ki a helyes válaszok (3) betűjeleit! 

A. a citokróm C génje 

B. a laktáz enzim génje 

C. mikrotubulusok egyes fehérjéit kódoló gének 

D. a glikolízis első lépését katalizáló enzim génjének első fele 

E. a laktáz enzim génjének második fele 
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57. Az alábbiak közül melyik sor adja meg a lehető legtöbb lehetőséget, amely mindenképpen 

azt eredményezné (ha a mutációktól eltekintünk), hogy két virágporszem a teljes DNS 

állomány tekintetében pontosan ugyanolyan legyen? Ügyeljen rá, hogy a sorban ne legyen 

hibás lehetőség! Tudjuk, hogy a mikrospórák – ritkán – mitózissal két mikrospórává 

képesek osztódni, amelyek külön-külön érett pollenszemekké alakulnak. 

Válassza ki a helyes válasz betűjelét! 

A. ha a pollenszemek egy mikrospórából jöttek létre 

B. ha a pollenszemek egy mikrospórából jöttek létre; vagy ha egy portokban keletkeztek 

C. ha a pollenszemek egy mikrospórából jöttek létre; vagy ha egy portokban keletkeztek; 

vagy ha egy virágban keletkeztek 

D. ha a pollenszemek egy mikrospórából jöttek létre; vagy ha egy portokban keletkeztek; 

vagy ha egy virágban keletkeztek; vagy ha egy növényen keletkeztek 

E. ha a pollenszemek egy mikrospórából jöttek létre; vagy ha egy portokban keletkeztek; 

vagy ha egy virágban keletkeztek; vagy ha egy növényen keletkeztek; vagy ha olyan 

növényeken keletkeztek, melyek egymás klónjai 

 

 

 

HÁZITYÚK TOLLSZÍNÉNEK ÖRÖKLŐDÉSE (6 PONT) 

 

A madaraknál az emlősökhöz hasonlóan ivari kromoszómák határozzák meg az ivart. A 

hímek két egyforma (Z típusú), a nőstények két különböző ivari kromoszómával (Z és W) 

rendelkeznek. A házityúkoknál a testi kromoszómák száma a diploid sejtekben: 36. Egy 

keresztezésben ezüst színű kakasokat barna tojókkal keresztezve minden utód ezüst színű 

lett. Barna kakasok és ezüst tojók utódai esetén a kiscsirkék mindenképp az ellenkező 

nemű szülő fenotípusát öröklik. A tollszín öröklődéséért csak egy gén felelős. 

 

58. Hány kromoszómát tartalmaznak normál esetben a kakasok hímivarsejtjei?  

Válassza ki a helyes válasz betűjelét! 

A. 18 

B. 19 

C. 36 

D. 37 

E. 38 

 

59. Milyen utódok kelhetnek ki a tojásokból ezüst kakasok és barna tojók keresztezéséből? 

Válassza ki a helyes válasz betűjelét! 

A. ezüst kakasok és ezüst tojók 

B. ezüst kakasok, barna kakasok és ezüst tojók 

C. ezüst kakasok, barna kakasok, ezüst tojók és barna tojók 

D. ezüst kakasok és barna tojók 

E. ezüst kakasok, ezüst tojók és barna tojók 

 

Az ezüst színt meghatározó allél gyakorisága egy ideálisnak tekinthető populációban 0,7.  

 

60. A tyúkok mekkora hányada ezüst színű a populációban?  

Válassza ki a helyes válasz betűjelét! 

A. 7% 

B. 14% 

C. 30% 

D. 49% 

E. 70% 
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61. A kakasok mekkora hányada barna a populációban? Válassza ki a helyes válasz betűjelét! 

A. 9% 

B. 30% 

C. 49% 

D. 70% 

E. 91% 

 

62. Ezüst kakasnak és ezüst tyúknak mekkora eséllyel lesz az első utóda barna tollazatú? 

Válassza ki a helyes válasz betűjelét! 

A. 0% 

B. 5,32% 

C. 11,54% 

D. 25% 

E. 32,5% 

 

63. Tekintsük a következő fajokat: barna varangy, maradványhal, mezei cickány, patkósorrú 

denevér, tarajos gőte, foltos szalamandra. Közülük hánnyal áll a legközelebbi 

rokonságban (a közös őstől számított időbeli távolság alapján) a házityúk? Válassza ki a 

helyes válasz betűjelét! 

A. 1 

B. 2 

C. 3 

D. 4 

E. 5 

 

 

 

NYULAK (10 PONT) 

 

A házinyúl az üregi nyúl őseiből alakult ki. Latin neve Oryctolagus 

cuniculus var. domestica. Az emberek tenyésztenek angóranyulat, kis 

csincsilla nyulat, vagy például bécsi fehér nyulat stb. 

 

64. Melyik állítás igaz a leírtakra? 

Válassza ki a helyes válaszok (2) betűjeleit! 

A. az angóranyúl, a csincsilla, a bécsi fehér nyúl a házinyúl fajtái 

B. az angóranyúl, a csincsilla, a bécsi fehér nyúl a házinyúl alfajai 

C. az angóranyúl, a csincsilla, a bécsi fehér nyúl a házinyúl fajai 

D. a házinyúl fajneve a „cuniculus” 

E. „Oryctolagus cuniculus” az üregi nyúl nemzetségneve         Kép: 

        http://www.tananyag.almasi.hu  

 

65. A mezei nyúl (Lepus europaeus) alapvetően Eurázsiában terjedt el, de mára Földünk 

számos egyéb területére betelepítették. Az európai mezei nyúl (Lepus europaeus 

europaeus) név milyen rendszertani egységet jelent? 

Válassza ki a helyes válasz betűjelét! 

A. egy törzset 

B. egy fajt 

C. egy faj nemzetségét 

D. egy faj alfaját 

E. egy faj fajtát 
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66. Hol élhet az európai mezei nyúl (Lepus europaeus europaeus), ha tudjuk, hogy van kárpáti 

(Lepus europaeus karpathorum), közép-európai (Lepus europaeus medius) és erdélyi 

mezei nyúl (Lepus europaeus transsylvanicus) is? 

Válassza ki a helyes válasz betűjelét! 

A. Csehországban 

B. Közép-Európában 

C. Nyugat-Európában 

D. Oroszország keleti területein 

E. Magyarországon 
 

67. A mezei nyúl kromoszómaszáma 2n  48, házinyúlé 2n 44. Mire következtethetünk 

ebből? 

Válassza ki a helyes válaszok (2) betűjeleit! 

A. a mezei nyúl fejlettebb, mint a házinyúl 

B. a házinyúl fejlettebb, mint a mezei nyúl 

C. mindkét élőlény diploid kromoszómaszámát tüntettük fel 

D. két külön fajról van szó 

E. a két egyednek nem lehetnek homológ kromoszómáik 
 

68. Mi jellemzi a házinyulat? 

Válassza ki a helyes válaszok (2) betűjeleit! 

A.  „nyitott gyökerű” őrlőfogait állandóan koptatnia kell 

B. az állkapcsa a mai hüllőktől eltérő ízülettel kapcsolódik a hallótájékhoz, ami lehetővé 

teszi a rágást 

C. a jellegzetesen hasadt „nyúlajak” a növényevők közös jellemzője 

D. a rágcsálók közé tartozik a hörcsöggel és a mezei pocokkal együtt 

E. a fejen oldalt elhelyezkedő szemek is a növényevő táplálkozásra, életmódra utalnak 

 

A nyúl orrmozgatása (szaknyelven orrjáték) a szaglás elősegítésére, de kommunikációra is 

szolgál. A nyulak álla alatt található egy mirigy, amelynek váladékával megjelölik 

(álldörzsöléssel) a sajátjuknak ítélt dolgokat. Ez a szag az ember számára nem érzékelhető. 

 

69. Melyik állítás igaz a mirigyre? 

Válassza ki a helyes válaszok (2) betűjeleit! 

A. szerepe van a territoriális viselkedésben 

B. nélkülözhetetlen a menekülő magatartásban 

C. fontos a párzás folyamatában 

D. a termelt váladéka feromon 

E. a nyúlcsorda viselkedésében szükséges 
 

70. A nyulak nyaka igen rövid, szinte átmenet nélkül illeszkedik a törzshöz. Hány 

nyakcsigolyája van a nyúlnak? 

Válassza ki a helyes válasz betűjelét! 

A. a nyúlnak nincs nyakcsigolyája 

B. egy nyakcsigolyája van 

C. öt nyakcsigolyája van 

D. hét nyakcsigolyája van 

E. 12 darab pici nyakcsigolyája van 

 

A házinyúl végtagjai, a mellső és a hátsó lábak jellegzetesen az ugráló helyváltoztatás céljára 

módosultak, szorosan a testhez simulnak. A mellső végtagok viszonylag rövidebbek, 

egyenesek, a nyúl testét a talaj fölé emelik. Egyéb ugró mozgással közlekedő állatfajokhoz 

képest (ugróegerek, kenguruk) viszonylag jól fejlettek.  
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71. Melyik megállapítás nem igaz a nyúllábra? 

Válassza ki a helyes válasz betűjelét! 

A. a lábak nem tolólábak 

B. a hátsó láb hosszabbá válása előnyős az ugráláshoz szükséges hosszabb izmok 

megjelenéséhez 

C. a mellső lábak azért fejlettek, mert a nyulak nem képesek két lábra „állni” 

D. a nyúl lába az ötujjú végtagtípus módosulása 

E. a mellső lábak a kenguruk mellső lábainak homológjai 

 

A házinyúlnak különleges "emésztőkészüléke" van. A nyulaknak a megevett táplálékot főleg 

a vakbelükben, mikrobiális segítséggel kell lebontaniuk. Így a felnőtt házinyúl gyomra 

aránylag kicsi, bár az emlősökével azonos működésű.  

 

72. Mi nem igaz a házinyúl gyomrára? 

Válassza ki a helyes válaszok (2) betűjeleit! 

A. a gyomorban savas a közeg 

B. a szopós nyulak gyomra a tápcsatorna egyéb részéhez viszonyítva a tejemésztés miatt 

nagyobb, mint a felnőtt nyulaké 

C. a gyomor nyálkahártyája felszívóhám 

D. a nyúl gyomrában kifejlett állatban is zajlik fehérjeemésztés   

E. a növényevő életmód miatt nem savas a gyomornedv kémhatása 

 

A középbél után található vakbélből az alaposan megemésztett táplálék a vastagbelükbe kerül, 

majd távozik a szervezetből. Ezt a nyulak – általában az éjszakai órák nyugalmában – újra 

elfogyasztják. A lágy bélsár szőlőfürtszerű, kicsi, puha, a nyúl közvetlenül a végbeléből az 

ajkaival szedi ki és egészben nyeli le. Ez a jelenség szaknyelven a cökotrófia. A valódi bélsár 

a klasszikus, mindenki által ismert nyúlbogyó. 

 

73. Melyik állítás magyarázata a jelenségnek? 

Válassza ki a helyes (2) válaszokat! 

A. a bélsár sok vitamint tartalmaz, mert a vastagbél nem képes anyagfelszívásra 

B. a bélsár még sok fehérjét tartalmaz, mert a nyúl gyomra nem emészti a fehérjéket 

C. a bélsár még sok fehérjét tartalmaz, mert a vakbélben feltárt tápanyagok a 

vastagbélben nem szívhatók fel 

D. a bélsár még sok szénhidrátot tartalmaz, mert a mikrobák emésztik a cellulózt, és a 

cellulóz-emésztés terméke nem tud felszívódni a vastagbél nyálkahártyáján át 

E. a vastagbél baktériumai nem emésztik a béltartalom szerves anyagait 

 

 

 

 

ATROPIN (6 PONT) 

 

A nadragulya a burgonyafélék közé tartozó évelő lágyszárú növény, hazánkban is őshonos. 

Fekete, sokmagvú bogyótermése nyár végén, ősszel érik. Fő hatóanyaga az atropin nevű 

alkaloid. A növény latin neve, az Atropa belladonna elég beszédes: a bella donna szép 

asszonyt jelent, Atroposz pedig az élet fonalát elvágó egyik Moira a görög mitológiában. A 

középkorban divat volt a növény kivonatát a szembe csepegtetni, ezáltal tartós 

pupillatágulatot és ezzel nagy „őzike szemeket” kialakítani, amit a férfiak felettébb vonzónak 

találtak. Az eljárás nem volt veszélytelen, a gyakori, vagy helytelen adagolás akár végleges 

vaksághoz vezethetett. Nagyobb dózisban halált okoz. 

 
 

https://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Vakb%C3%A9l&action=edit&redlink=1
https://hu.wikipedia.org/wiki/%C3%9Cr%C3%BCl%C3%A9k
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74. Mi jellemző az atropinnal kezelt szemre? 

Válassza ki a helyes válasz betűjelét! 

A. az atropin károsítja a szemlencse érzéksejtjeit  

B. a szembe jutó nagyobb fényerősség miatt csak a csapok jönnek ingerületbe 

C. a szem szivárványhártyája segítségével nem tud alkalmazkodni a fényerősség 

megváltozásához 

D. a sugárizom tartósan paraszimpatikus túlsúly hatása alatt van  

E. a szemlencse simaizomzata tartósan szimpatikus túlsúly alatt van 
 

75. Az atropinnal kezelt szemben a pupillareflex nem váltható ki. Hol található a pupillareflex 

receptora és mi alkotja a reflexív afferens (bevezető) szárát? 

Válassza ki a helyes válasz betűjelét! 

A. receptora a pupillában, afferens szára a III. szemmozgató ideg 

B. receptora a szivárványhártyában, afferens szára a II. agyideg 

C. receptora az üvegtestben, afferens szára a I. agyideg 

D. receptora az ideghártyában, afferens szára a bolygóideg 

E. receptora az ideghártyában, afferens szára a II. agyideg 
 

76. A nadragulya növény minden része erősen mérgező, de szerencsére spontán mérgezés 

ritkán történik, mert az atropin rendkívül keserű ízű. 

Melyik görbe írhatja le az alábbiak közül az atropinra vonatkozó ízérzékelést helyesen? 

Válassza ki a helyes válasz betűjelét! 

 

 

A.  az egyes görbe 

B.  a kettes görbe 

C.  a hármas görbe 

D.  a négyes görbe 

E.  az ötös görbe 

 

 

 

 
 

Az atropin hatással van a vegetatív ideg-izom szinapszisok működésére:  

Az atropin blokkolja a receptort úgy, hogy elfoglalja az acetil-kolin kötőhelyét, ezzel 

meggátolja az acetil-kolin kapcsolódását, de nem változtat a receptor működésén. 
 

77. Mi jellemző egy ilyen típusú szinapszisra atropinos kezeléskor? 

Válassza ki a helyes válaszok (2) betűjeleit! 

A. az acetil-kolin képződés nem gátlódik 

B. az acetil-kolin ürülés teljesen gátolt 

C. a szinapszis tartós ingerületi állapotba kerül 

D. a posztszinaptikus sejtben akciós potenciál helyett helyi (lokális) potenciál alakul ki 

E. a posztszinaptikus membránon nem alakul ki ingerület 
 

78. A kitágult pupilla normál élettani szituációban is megfigyelhető több szerv együttes 

működésének hatásával.  Melyik jellemző még ekkor az emberi szervezetben 

megfigyelhető változások közül?  

Válassza ki a helyes válaszok (3) betűjeleit! 

A. a bélperisztaltika fokozódik 

B. a vérnyomás nő 

C. a légzésszám csökken 

D. a vázizmok vérellátása fokozódik 

E. a mellékvesevelő hormontermelése nő 
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79. Az atropin fontos gyógyászati alapanyag, újabban a növény termesztésével is 

foglalkoznak.  

Ellenméregként használható ugyanis a szerves foszfortartalmú rovarirtó szerek és 

vegyifegyver-támadás (pl. szarin) esetén. Eredeti tipikus termőhelye a bükkösök 

vágásterületén, utak mentén van. 

Mi lehet igaz a növény ökológiai tulajdonságaira, tűrőképességére? 

Válassza ki a helyes válaszok (2) betűjeleit! 

A. fénykedvelő lehet 

B. zavarástűrése minimális lehet 

C. kedveli a lomberdei klímát 

D. melegigényes faj lehet 

E. degradációt nem kedveli 

 

 

TAVAK ÉS A pH (4 PONT) 

 

A grafikonok egy tó kémhatásának a tó plankton-szervezeteire gyakorolt hatását mutatják. 
(Forrás: SH Atlasz Ökológia 1994.) 
 

Vizsgálataink kezdetén a tó tartósan 7,5 pH-jú volt, ezt tekintjük stabil állapotnak. A bekövet-

kező kémhatásváltozást az oszlopdiagramok mutatják, a változás időben egyirányú volt. 

 

 

 
 

80. Mely megállapítások igazak a tavak savasodásával kapcsolatban?  

Válassza ki a helyes válaszok (2) betűjeleit! 

A. A tó H
+
-koncentrációja körülbelül háromszorosára nőtt a vizsgálat során. 

B. A savasodás során a diverzitás 6,3 pH környékén változott először jelentős mértékben. 

C. A diverzitás átmeneti növekedése azt jelzi, hogy a tó kiindulási állapota túlságosan 

lúgos volt. 

D. A tó vizének 4,1 pH-ja lehetetlenné teszi a fotoszintézist. 

E. A savasodásra az ostorosmoszatok a legérzékenyebbek. 

 

81. Melyik zooplankton csoport aránya változott leginkább a savasodás során?  

Válassza ki a helyes válasz betűjelét! 

A. Kerekesférgek 

B. Ágascsápú rákok 

C. Vízibolhák 

D. Evezőlábú rákok 

E. Nem állapítható meg. 
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A savasodás a tavak aljzatának összetételére is kihat. A savasodó állóvíz reagál az aljzat 

mészkő tartalmával. A lent látható ábrán a Nagy-Arber-tó vizének pH-ját, üledékvastagságát, 

a tó kovamoszat összetételének és az üledék kalciumtartalmának változását figyelhetjük meg 

1915-1981 között.  (Forrás: SH Atlasz Ökológia 1994.)  

 
 

82. Mely megállapítások igazak a Nagy-Arber-tóval kapcsolatban? 

Válassza ki a helyes válaszok (2) betűjeleit! 

A. A kalcium mennyisége folyamatosan nőtt az üledékben. 

B. Az üledék kalcium-karbonát tartalma pufferelte a tó savasodását. 

C. A kovamoszatok sejtfalát elbontja a savasodó tóvíz. 

D. 1981-ben a tóban nem keletkezett üledék. 

E. A tó savasodása hozzájárult az üvegházhatás fokozódásához. 

 

83. Mely megállapítások igazak a Nagy-Arber-tóban zajló folyamatokkal kapcsolatban?  

(A tó savasodása befolyásolja a Me(OH)z ⇄ Me
z+

 + zOH
-
 egyensúlyt. Me

z+
 valamilyen 

rosszul oldódó hidroxidsóval rendelkező fémion.) 

Válassza ki a helyes válaszok (2) betűjeleit! 

A. A savasodás nehézfém-ionokon keresztül gátolja a sejtek enzimeinek működését. 

B. A vizsgálatok során csak kémiai indikációt használtak a kutatók. 

C. A pH változás értékéhez képest, a pufferhatás miatt, jóval magasabb volt a tó sav-

terhelése.  

D. A savasodás csökkenti a tó vizének nehézfém-ion koncentrációját. 

E. Arányaiban az acidofil (savkedvelő) kovamoszatok mennyisége nőtt meg leginkább. 

 

 

 

 

PROBLÉMAFELADATOK (17 PONT) 

 

84. Melyik állítás igaz az ábrán látható virágdiagram növényére? 

Válassza ki a helyes válaszok (2) betűjeleit! 

A. kétszikű növény  

B. sugaras szimmetriájú a virág 

C. összenövések vannak a virágtagok között 

D. a virágképlete K4 C5 A(5) G(5) 

E. a pillangós virág virágdiagramját láthatjuk 
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85. Kémcsőbe akváriumi növényt helyezünk. Piros lakmuszt cseppentünk a növényt ellepő 

vízbe. Mit tapasztalunk, ha megvilágítjuk a növényt? 

Válassza ki a helyes válasz betűjelét! 

A. a szín nem változik 

B. kéndioxid buborékok jelennek meg a növény felületén 

C. a lakmusz elhalványodik, majd liláskék lesz 

D. az oldat kémhatása lassan az alacsonyabb pH-értékek felé tolódik 

E. a növény fotoszintetizál, de nem lélegzik 

 

86. Mi változik meg az ember szervezetében, ha a vérébe több széndioxid kerül? 

Válassza ki a helyes válasz betűjelét! 

A. a nyúltagyban keletkező akciós potenciálok frekvenciája megváltozik 

B. ingerületbe kerül az aortaív falában lévő kemoreceptor 

C. a vérének kémhatása eltolódik lúgos irányba 

D. hirtelen kilégzés következik be 

E. az erek simaizomzata a test minden pontján összehúzódik 
 

87. Melyik érről dönthető el biztosan (egészséges ember esetében), hogy a legkisebb 

koncentrációban tartalmazza az oxigént? 

Válassza ki a helyes válasz betűjelét! 

A. a máj kapuérről 

B. a tüdővénáról 

C. a tüdőartériáról 

D. a májartériáról 

E. a felsoroltak közül nem tudjuk biztonsággal eldönteni  
 

88. Hol és mikor a legkisebb a nyomás? 

Válassza ki a helyes válasz betűjelét! 

A. a hangszálak mögött hangképzéskor 

B. a tüdőben a belégzés végén 

C. a légcsőben a kilégzés folyamata során 

D. a tüdőben a belégzés folyamatának első felében 

E. a tüdőben a kilégzés folyamata alatt   
 

89. Milyen következménye van, ha egy ember vastagbeléből eltávolítunk egy 70 cm-es 

bélszakaszt? 

Válassza ki a helyes válasz betűjelét! 

A. több káros anyag szívódik fel a testébe 

B. hígabb székletet ürít 

C. lefogy, mert kevesebb szerves tápanyaghoz jut   

D. C-vitamin hiánya jelentkezik 

E. a székletürítés nehezebbé válik 
 

90. Mi a közvetlen oka annak, hogy egy kenguru fejletlenebb utódot hoz világra, mint egy 

kutya? 

Válassza ki a helyes válasz betűjelét! 

A. a kenguru a biológiai evolúció oldalágát képviseli 

B. a kengurunak nem alakult ki méhe 

C. a kenguruban nem alakul ki méhlepény 

D. a kenguru utódának egyedfejlődésében hiba jelentkezik 

E. tojás már nem tud képződni 
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91. A levéltetvek gyakran szűznemzéssel szaporodnak. Egy levéltetű faj testi sejtjei 38 

kromoszómát tartalmaznak. Mennyi a szűznemzéssel létrejött utód egy testi sejtjének 

kromoszómaszáma? 

Válassza ki a helyes válasz betűjelét! 

A. 76 

B. 38 

C. 19 

D. vagy 38, vagy 76 

E. vagy 38, vagy 19 

 

 

92. A tápcsatornánkban megvizsgálták egyes anyagok felszívódásának helyét a vékonybél 

felső szakasza  a vékonybél középső szakasza  a vékonybél alsó szakasza  

vastagbél sorrendjében. A táblázatban megadott bélszakaszok nem megfelelő sorrendben 

vannak feltüntetve (az oszlopok sorrendje hibás). Melyik a helyes sorrend? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Válassza ki a helyes válasz betűjelét! 

A. az A  a B  a C  a D 

B. a C  a B  a D  az A 

C. a B  az A  a C  a D 

D. a D  a C  az A  a D 

E. a C  a D  az A  a B 

 

 

 

93. Melyik kladogram a megfelelő a táblázat alapján? A parszimónia elve érvényesül, vagyis 

a lehetséges evolúciós változások közül valószínűleg az zajlott le, amelyhez a legkevesebb 

lépés kellett. Válassza ki a helyes válasz betűjelét! 
 

Jellemzők X faj Y faj Z faj 

K VAN VAN VAN 

L VAN NINCS NINCS 

M NINCS VAN VAN 

 

A. csak az A 

B. B és C 

C. A és D 

D. csak a C 

E. mind 
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94. Melyik melyiké?  

Válassza ki a helyes válasz betűjelét! 

 

 

 

 

 

A. A: eurázsiai hód  B: mezei nyúl  C: sivatagi kengurupatkány 

B. A: mezei nyúl  B: eurázsiai hód  C: sivatagi kengurupatkány 

C. A: sivatagi kengurupatkány B: mezei nyúl  C: eurázsiai hód   

D. A: sivatagi kengurupatkány B: eurázsiai hód C: mezei nyúl   

E. A: eurázsiai hód  B: sivatagi kengurupatkány C: mezei nyúl   
 

95. Melyik betűvel jelölt adatsorok kerüljenek a kérdőjelek helyére, hogy a normális parciális 

nyomásviszonyokat jelezzék? Válassza ki a helyes válasz betűjelét! 
 

Parciális nyomásviszonyok (Hgmm) 

 A légköri 

levegőben 

A tüdő- 

léghólyagocska 

üregében 

A jobb kamra felől 

érkező vérben 

A bal pitvarba 

távozó vérben 

pO2 ? ? ? ? 

pCO2 ? ? ? ? 
 

A. 0,03 0,03 5 0,03 

21 21 16 21 

B. 120 120 80 160 

80 80 120 80 

C. 158 100 40 100 

0,2 40 46 40 

D. 21 21 16 21 

0,03 0,03 5 0,03 

E. 158 120 10 100 

3 10 120 1 
 

96. A Limnaea peregra nevű mocsári csigafaj házának tekeredési irányát tanulmányozták. 

Abban a keresztezésben („A” keresztezés), amelyben jobbra tekeredő házú nőstény 

szülőket (D/D♀) balra tekeredő házú hímekkel (d/d♂) kereszteztek, az F1 utódok (D/d) 

háza jobbra tekeredett. Meglepő módon azonban az F1 utódok keresztezéséből 

(D/d x D/d) származó minden F2 utód háza jobbra tekeredett. A Limnaea peregra partner 

hiányában −mivel hímnős− önmegtermékenyítéssel is képes szaporodni. Az F2 generáció 

így hozta létre az F3 nemzedéket. Ebben az esetben az F3 nemzedékben 3:1 arányban 

voltak a jobbra illetve a balra tekeredő házú csigák. Ugyanezt a folyamatot gondoljuk 

végig a reciprok keresztezésben („B” keresztezés, ahol a szülői tulajdonságokat 

felcseréljük)! A két keresztezést („A” és „B”) figyelembe véve az első három 

utódnemzedék közül melyekben egyezett meg a jobbra és a balra tekeredő házú csigák 

fenotípusaránya?  

Válassza ki a helyes válasz betűjelét! 

A. F1 és F2 

B. F1, F2 és F3 

C. F1 és F3 

D. F2 és F3 

E. csak F3 
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97. Melyik melyiké? Válassza ki a helyes válasz betűjelét! 

A. A-hemoglobin, B-mioglobin,  

C-magzati hemoglobin 

B. A-magzati hemoglobin, B-hemoglobin,  

C-mioglobin  

C. A-magzati hemoglobin, B-mioglobin,  

C-hemoglobin 

D. A-mioglobin, B-hemoglobin,  

C-magzati hemoglobin 

E. A-mioglobin, B-magzati hemoglobin,  

C-hemoglobin 
 

(szaturáció: A telítettség azt mutatja meg, hogy a 

hemoglobinmolekulák legnagyobb oxigénkötő-

képességéhez viszonyítva hány százalékos az oxigénkötés) 

 

98. Melyik ér vagy szívrész nyomásváltozásait mutatják a görbék?  

Válassza ki a helyes válaszok (2) betűjeleit! 

A. a B betű a tüdőartériáét 

B. a D betű a jobb kamráét 

C. a B betű az aortáét 

D. a D betű a jobb pitvarét 

E. az E betű a bal pitvarét 

 

 

 

 

99. A színtévesztés X kromoszómához kötött recesszív betegség. A férfiak 10 %-a beteg. 

Hányszor több egészséges nő van, mint beteg férfi erre a tulajdonságra nézve?  

Válassza ki a helyes válasz betűjelét! 

A. 5-ször 

B. 5,5-ször 

C. 9-szer 

D. 9,9-szer 

E. egyenlő a létszámuk 
 

100. Melyik magatartásformát írja le a polip viselkedéséről szóló szöveg utolsó két mondata? 
 

Laboratóriumban a polip egy nagyobb akváriumban néhány cserép és tégla között 

megbújik, és onnan csak akkor jön elő, ha valami finom falattal csalogatják. Általában 

mindent megtámad, ami mozog, ha csak egy műanyag lapocskát rezegtetnek az 

akvárium végében, azt is. Megfigyelték, hogy ha egy-egy etetés után a közömbös 

műanyag lapocskával csalogatják, mindig hamarabb következik be a támadás (Wells, 

1962). Ha nem etetési reakciót vizsgálnak, hanem enyhe áramütésekkel „megtámadják” 

a polipot, akkor visszahúzódik a búvóhelyére. Ha ilyenkor a közömbös műanyag 

lapocskával csalogatják, sokkal később bújik elő, mint általában.  

Válassza ki a helyes válasz betűjelét! 

A. Belátásos tanulás 

B. Szenzitizáció (érzékenyítés) 

C. Feltételes reflex 

D. Operáns tanulás 

E. Habituáció (megszokás) 

szaturáció (%) 
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VÁLASZLAP 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

18. A B C D E     43. A B C D E  

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

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

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

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

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

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

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

 

 

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

 

 

A rossz válaszok száma: ……………… A rossz válaszok száma: …………… 
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VÁLASZLAP 

 

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

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

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

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

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

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

 57. A B C D E     82. A B C D E  

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

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

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

61. A B C D E     86. A B C D E  

62. A B C D E     87. A B C D E  

63. A B C D E     88. A B C D E  

64. A B C D E     89. A B C D E  

65. A B C D E     90. A B C D E  

66. A B C D E     91. A B C D E  

67. A B C D E     92. A B C D E  

68. A B C D E     93. A B C D E  

69. A B C D E     94. A B C D E  

70. A B C D E     95. A B C D E  

71. A B C D E     96. A B C D E  

72. A B C D E     97. A B C D E  

73. A B C D E     98. A B C D E  

74. A B C D E     99. A B C D E  

75. A B C D E     100 A B C D E  

 

 

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

 

 

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

 

 

 


