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ÚTMUTATÓ 
 

A munka megkezdése előtt nyomtatott nagybetűkkel ki kell tölteni a versenyző adatait 
tartalmazó részt! A beküldendő válaszlapra nem kerülhet sem név, sem más 
megkülönböztető jelzés! 
 

A feladatok megoldásához ceruzán, radíron, kéken író, nem törölhető tollon kívül csak 
szöveges adatok megjelenítésére nem alkalmas számológép használható, más segédeszköz 
nem! 
 

A munkalapokon 81 feladat van. Minden versenyzőnek minden feladatot meg kell oldania. A 
feladatok megoldási sémája minden feladatnál megtalálható. 
A megoldásokat tintával (golyóstollal) kell megjelölni! A válaszlapon semmilyen módon nem 
javíthat! A megfelelő betűt vagy betűket karikázza be. Vigyázzon, mert amennyiben a sorban 
bármely más jelölés is van – akár kissé elkezdett bekarikázás is –, a feladat megoldása már nem 
fogadható el!  
 
Bizottsági pontszám:  Bizottsági tagok aláírása: ......................................  

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

………………………………………………………………………………………………… 
 

A VERSENYZŐ ADATAI Kódszám: 

 

A versenyző neve: ............................................................................................. oszt.: .............. 

Az iskola neve: ..…………………………………………………………………..................... 

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

Az iskola címe: ……............. irsz. ………....................................................................... város 

………………………….........................................................................utca ......................hsz. 
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A FELADATLAP A 3. OLDALTÓL A 30. OLDALIG AZ ISKOLÁBAN MARADHAT,  
 

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

KÉRJÜK, ERRE AZ OLDALRA NE ÍRJON! 
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FESTÉKEK (10 PONT) 

 
Egy élőlényben a domináns A allél kék festéket alakít ki, míg homozigóta recesszív formában 
nem alakul ki pigment (fehér lesz). A domináns B génváltozat sárga festéket hozat létre a 
festéket nem képző bb allélkombinációval szemben. A két gén függetlenül öröklődik. 
Tiszta származéksorú kék egyedet kereszteztünk sárgával. Az F1 minden tagja zöld színű volt. 
Minden esetben nagyszámú (statisztikailag értékeltető) utódszámot feltételezünk. 
 
1. Mi a keresztezésben szereplő sárga egyed genotípusa?  

Válassza ki a helyes válasz betűjelét!  

A. XbYBB 
B. aaBB 
C. aabb 
D. XAXA BB  
E. AABB 

 
2. Milyen genotípusú utódok alakulhatnak ki az első utódnemzedékben?  

Válassza ki a helyes válasz betűjelét!  

A. 100% AABB 
B. 50% XAXa Aa és 50% XbYBb 
C. mind AaBb 
D. mind AABb 
E. XAXa és XBY és valamennyi AABb 

 
3. Az F2 nemzedékben 722 sárga, 2200 zöld, 240 fehér és 726 kék egyed jelent meg. 

Mire következtethetünk az adatokból? Válassza ki a helyes válasz betűjelét!  

A. a zöld domináns a fehér felett 
B. a kék és a sárga intermedier módon öröklődik 
C. a két gén valamilyen kölcsönhatásban alakítja ki a genotípust 
D. a zöld elnyomja a sárga és a kék színt is 
E. az egyedek fenotípusát a két gén kölcsönhatása alakítja ki  

 
4. A F2 nemzedék tagjai közül milyen genotípusúak a kék színű egyedek? 

Válassza ki a helyes válasz betűjelét! 

A. 32,5% XbYAa, 12,5% XbYAA, 32,5% XBXBAa, 12,5% XBXBAA,   
B. 25% XbYAa, 25% XbYAA, 25% XBXBAa, 25% XBXBAA,   
C. 50% Aabb és 50% AAbb 
D. aaBB, aaBb, AAbb vagy Aabb 
E. 1/3 része AAbb és 2/3 része Aabb 
 

A nagy létszámú F1 nemzedék zöld színű egyedeit tesztelő keresztezésbe visszük. 
 
5. Milyen színű utódot kell keresnünk a teszteléshez? Válassza ki a helyes válasz betűjelét! 

A. a fehér egyedek alkalmasak a tesztelésre 
B. a szín másodlagos, az egyik génre homozigóta recesszív egyedet kell találni 
C. kéket, hiszen annak egyik génje homozigóta recesszív 
D. zöldet, hiszen a zöldeket teszteljük 
E. a mindkét génre homozigóta egyedek bármelyikét 
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6. Az alábbi kis betűkkel jelölt állítások a zöld populáció egyedei tesztelő keresztezésének 

utódnemzedékére vonatkoznak. Mely állításkombinációk igazak ezek közül?  
Válassza ki a helyes válasz betűjelét! 

a) az utódarány lehet 9:3:3:1 
b) az utódok között a kék és a zöld egyedek 1:1 arányban jelennek meg 
c) a sárga és a zöld egyedeket 1:1 arányban találjuk az utódnemzedékben 
d) 75 %-ban zöld egyedek alakulnak ki 
e) 25 %-ban fehér utódok jelennek meg 
f) 100 %-ban sárga egyedeket találunk az utódok között 

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

 
7. Milyen lehet a szülők fenotípusa abban az esetben, amikor két egyed keresztezésekor mind 

a négyféle fenotípus kialakult, de nem azonos arányban?  
Válassza ki a helyes válaszok (2) betűjelét! 

A. zöld és kék 
B. sárga és sárga 
C. zöld és sárga 
D. sárga és kék 
E. fehér és zöld 

 
8. Milyen két egyedet kereszteztünk, ha az utódnemzedékben 3:1 arányban zöld és sárga 

egyedeket kapunk? Válassza ki a helyes válasz betűjelét! 

A. AaBb × AABb 
B. aaBb × Aabb 
C. csak zöld színű szülők esetén keletkezhet a kapott arány 
D. AaBb × aabb 
E. heterozigóta kéket és heterozigóta sárgát keresztezve keletkezhet az adott utódarány 

 
9. Az alábbi kis betűkkel jelölt állítások a fenti tulajdonságok öröklődésére, működésére 

vonatkoznak. Melyek igazak ezek közül? Válassza ki a helyes válasz betűjelét! 

a) zöld szín esetében olyan RNS képződik az adott génről, amelynek a fehérjéje 
zöld festéket tud kialakítani 

b) kék szín esetében az adott génről olyan RNS képződik, amely alapján keletkező 
fehérje kék színű festéket tud kialakítani 

c) az egyik gén DNS-e közvetlenül befolyásolja a másik gén működését 
d) a sárga és a kék festék együttes megjelenése eredményezi a zöld szín 

kialakulását 
e) a sárga szín kialakulását a másik gén terméke befolyásolja 
f) a fehér szín kialakulásakor a festékek semlegesítik egymást 
g) génkölcsönhatás van a két gén között 

 
A. a, b, e, f 
B. a, c, f, g 
C. c, g 
D. b, d, g 
E. c, e, f, g  
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A PARKINSON-KÓR (12 pont) 

 
„James Parkinson (1755–1824) írta le először a betegséget, róla nevezték el Parkinson-kórnak. 

Az agytörzsi ganglionok (dúcok) károsodása miatt alakul ki, legtöbb betegnél 50–60 éves 
korban kezdenek mutatkozni az első tünetek.” 
 
10. Az idézett szöveg melyik állítását lehet pontosítani?  

Válassza ki a helyes válasz betűjelét!  

A. Parkinson később, 1926-ban halt meg 
B. a Parkinson-kór nem az agytörzsi területek károsodása, hanem a velőshüvelyek 

szétesése miatt alakul ki 
C. a kór nem 50-60 éves korban, hanem inkább fiatalkorban jelenik meg  
D. a központi idegrendszeri ganglionok nem dúcok, hanem magok  
E. a ganglionok (dúcok) nem, csak a pályák tudnak károsodni 

 
A betegség hátterében egy idegsejtcsoport (a substantia nigra) dopamin nevű ingerületátvivő 
anyagot termelő sejtjeinek pusztulása és az úgynevezett Lewy-testek megjelenése áll.  
 
11. Állapítsa meg, hogy szerkezete alapján melyik aminosav szerepel közvetlenül a dopamin 

kialakulásának folyamatában! Válassza ki a helyes válasz betűjelét!  

 
 

A dopamin a dopamin-β-hidroxiláz enzim hatására noradrenalinná alakulhat.  
A dopamin-β-hidroxiláz egy vezikuláris* enzim, amely alegységenként két rézatomot is 
tartalmazó, 88 kDa** tömegű, négy alegységből álló fehérje. 
*    membránhólyagban található  
** Dalton: tömeg-mértékegység, megállapodás szerint a 12C atom tömegének egy tizenketted 

része 
 
12. Melyik állítás igaz a dopamin-β-hidroxiláz enzimre?  

Válassza ki a helyes válaszok (2) betűjeleit! 

A. az enzim összetett molekula 
B. a fehérje több mint 1685 aminosavból épül fel 
C. ennek az enzimnek nincs negyedleges szerkezete 
D. az enzim koenzimet tartalmaz 
E. az enzimet kevesebb, mint 1535 aminosav alkotja 

 
A Lewy-testek abnormális fehérje aggregátumok, amelyek az α-synuclein nevű fehérje 
összecsapódásaként alakulnak ki, és az idegsejtekben más sejtkomponenseken elhelyezkedő 
gömbszerű tömegekként jelennek meg. Az α-synuclein molekula és a membrán kölcsönhatása 
indíthatja el az aggregációt, amely nyílt lyukak kialakulását eredményezi a membránban. Ez a 
szinaptikus hólyagocskák szivárgása és a mitokondriális membrán depolarizációja 
következtében fellépő apoptózist idézi elő. Így a Lewy testek hozzájárulnak a Parkinson-kór 
kialakulásához.  
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13. Miért okozhatja az említett sejtalkotók „kilyukadása” az idegsejtek funkcióvesztését? 

Válassza ki a helyes válasz betűjelét!  

A. mert az ATP könnyen kikerülhet a mitokondriumból 
B. mert a szinaptikus hólyagokból enzimek szabadulhatnak ki 
C. mert a szinaptikus hólyagokból az ingerületátvivő anyagok a citoplazmába 

kerülhetnek 
D. mert a mitokondriumba glükóz kerülhet 
E. mert a Lewy-testek megtöltik a sejtet 

 
14. Milyen következménye lesz annak, ha az agytörzsi területen nem termelődik dopamin, 

illetve az idegsejtek apoptózisa következik be? Válassza ki a helyes válasz betűjelét!  

A. a mozgások gyorsabb kivitelezése 
B. a pontos mozgások mind kiesnek 
C. a mimika merevebbé, egysíkúvá válik 
D. a mozgástanulás könnyebbé válik 
E. nem érkezik információ a gerincvelő elülső szarvába 

 
15. Az izommerevség és a végtagokban megjelenő nyugalmi remegés az izomtónus 

szabályozásának zavara következtében alakul ki. Mi közvetíti a Parkinson-kórra jellemző 
izomtónuszavart? Válassza ki a helyes válasz betűjelét! 

A. a homloklebenyből kiinduló leszálló mozgató pályák 
B. az izmokból kiinduló felszálló mozgató pályák 
C. az egyes agyidegekhez tartozó érzőpályák 
D. a bolygóideg érző- és mozgató rostjai 
E. a hipotalamuszból kiinduló felszálló pályák és a kisagyból kapott információk 

 
A kutatóknak sikerült bebizonyítaniuk, hogy a Parkinson-kór kialakulásában a gyomor- 
bélrendszerben szerepet játszik, és a betegség a bolygóidegen (nervus vagus) keresztül jut el az 
agyba. Majdnem 15 000 olyan beteg adatait vizsgálták át, akik bolygóidegének megfelelő ágát 
– a gyomorfekély kezelése érdekében – átmetszették (vagotómia). Kiderült, hogy a műtétnek 
köszönhetően a páciensek természetes védelmet nyertek a Parkinson-kór ellen.  
 
16. Milyen változás következik be a testben, ha a vagotómia után ingereljük az ideg perifériális 

(a végrehajtóhoz futó) csonkját? Válassza ki a helyes válasz betűjelét!  

A. a gyomornedv elválasztása csökken 
B. a hörgőcskék falának izomzata összehúzódik 
C. a gyomorsav hatását érzékelő receptorok jeleznek a központba 
D. a gyomrot ellátó kisartériák tágulnak 
E. a tüdő ereiben nő a vérnyomás 

 
17. Melyik agyterület kap közvetlenül ingerületet, ha az ideg centrális csonkját ingereljük? 

Válassza ki a helyes válasz betűjelét!  

A.  a nagyagy homloklebenye 
B.  az agytörzs középagyi területe 
C.  a hipotalamusz szimpatikus központja 
D.  a hipotalamusz paraszimpatikus központja 
E.  az agytörzs nyúltagyi területe 
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Több mint másfél millió svédországi lakos adatainak járványtani (epidemiológiai) elemzésével 
amerikai és svéd kutatók pedig azt állapították meg, hogy a féregnyúlvány eltávolítása 
(appendektómia) – köznyelvi nevén: a vakbélműtét – mintegy 20-25 százalékkal csökkenti a 
Parkinson-kór valószínűségét.  
 
A féregnyúlvány nagy mennyiségben tartalmazza ugyanazokat a fehérje-lerakódásokat (az α-
synuclein nevű fehérje összecsapódásait), amelyek a Parkinson-kórban szenvedő betegek 
agyában is megtalálhatók.  
 
18. Mely állítások igazak a féregnyúlványra? Válassza ki a helyes válasz betűjelét! 

A. a vakbélen található vékonybélből módosult nyirokszerv 
B. a vakbélen található módosult nyirokcsomó 
C. nyiroktüszőket tartalmazó szerv, melyben enzimekkel közvetlenül védekező 

nyiroksejtek alakulnak ki 
D. benne antitesteket termelő B-limfociták/plazmasejtek képződése zajlik 
E. az immunrendszert irányító T-limfociták keletkeznek a szöveteiben 

 
19. Mire következtethetünk abból, hogy a féregnyúlvány sejtjeiben is megtalálhatók az α-

synuclein fehérje-csoportok, és a féregnyúlvány eltávolításával a Parkinson-kór kialakulási 
esélye csökken? Válassza ki a helyes válasz betűjelét! 

A. a fehérjék a féregnyúlványból az agyba kerülhetnek, károsítva azt 
B. a fehérjék az agyból a féregnyúlványba is elkerülhetnek 
C. a féregnyúlvány eltávolításával az immunrendszer hatékonysága oly mértékben 

csökken, hogy az idegsejtek elpusztulnak 
D. az eltávolított szervben kialakított limfociták hiánya miatt az idegsejtek pusztulnak 
E. a féregnyúlvány eltávolításával az immunrendszer hatékonysága javul 

 
A vakbélműtét Parkinson-kórral szembeni védő szerepe csak akkor mutatkozott meg, ha a 
féregnyúlvány – és vele a benne felhalmozott α-synuclein – eltávolítása viszonylag fiatal 
korban, évekkel a kór várható kialakulása előtt történt; az agyi kórfolyamat megindulása utáni 
appendektómia már nem befolyásolta a betegség további lefolyását.  
 
20. Mire következtethetünk a fent leírt tapasztalatból? Válassza ki a helyes válasz betűjelét! 

A. azért csak 20-25% a javulás esélye, mert kevés fiatalból távolítják el a 
féregnyúlványt 

B. az immunrendszer a féregnyúlvány eltávolítása után fokozottan működik 
C. az idősebb korban az α-synuclein már nem halmozódik fel a féregnyúlványban, így a 

felnőttkori eltávolítás már nem befolyásoló 
D. fiatal korban még nem alakulhat ki Lewy-test az agyban 
E. a féregnyúlvány a kóros folyamat megindításában játszik szerepet, de az agyi 

folyamatokat már nem befolyásolja 
 
Források:  
(https://hu.wikipedia.org/wiki/Parkinson-k%C3%B3)  
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5122110/ 
http://www.origo.hu/tudomany/20181107-meglepo-kapcsolat-a-vakbel-es-a-parkinsonkor-kozott.html 
https://ogk.hu/intezetunkrol/sajto/sajtokozlemenyek/2014/parkinson-eloadas/ 
https://hvg.hu/gazdasag/20181106_Magyar_tudos_keszitheti_el_a_Parkinson_es_az_Alzheimerkor_elleni_gyogyszert) 
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HANGYÁSZOKKAL A FÖLD KÖRÜL ( 15 PONT) 

 
21. A sörényes hangyász Dél-Mexikótól Észak-Argentínáig honos, az Andok magashegységi 

élőhelyei kivételével szinte mindenhol. A színes mellékletben látható állatok közül melyek 
fordulhatnak elő a sörényes hangyászokkal együtt a természetes élőhelyükön?  
Válassza ki a helyes válasz betűjelét! 

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

22. A sörényes hangyászok termeszekkel és hangyákkal táplálkoznak. A termeszvárakat a 
mellső végtagokon lévő karmaikkal bontják meg, és a zsákmányt 50-60 cm-re kiölthető 
nyelvükkel szedik ki a járatokból. A csőszerűen megnyúlt arckoponyájuk elején található 
a szájnyílás, mozgatható ízület sehol nincs a koponyacsontok között. Mely csontok 
összenövéséből jött létre a csőszerű képződmény? Válassza ki a helyes válasz betűjelét! 

A. a felső- és az alsó állkapocs csontból 
B. az arccsontból és az orrcsontokból 
C. a felső állcsontból és az állkapocs csontból 
D. a felső állcsontból és az orrcsontokból 
E. az arccsontból és az állkapocs csontból 

 

23. A sörényes hangyászok utolsó hátcsigolyáján és az ágyéki csigolyáin a rendes ízületi 
nyúlványokon kívül további járulékos ízületi nyúlványok jöttek létre, melyek ún. 
„vendégízületeket” alkotnak. Melyik állítás igaz az alábbiak közül? Az ember 
szervezetében az említett régióra jellemző, hogy… Válassza ki a helyes válasz betűjelét! 

A. több csigolya összenőtt egymással. 
B. a csigolyákról hiányzik a tövisnyúlvány. 
C. a közelében helyezkednek el a vesékhez és a mellékvese velőhöz tartozó 

paraszimpatikus dúcok. 
D. mindegyik gerincvelői szelvényhez tartozik csigolyaközti dúc. 
E. egyes szelvényekhez tartozik szomatikus mozgató dúc. 

 

24. Egyes termeszfajok baktériumokat, mások ostoros eukarióta egysejtűeket, megint mások 
pedig saját maguk által termelt cellulózbontó enzimet használnak az elfogyasztott faanyag 
emésztéséhez. Mely állítások igazak az alábbiak közül? Mindhárom esetre igaz, hogy… 
Válassza ki a helyes válasz betűjelét! 

A. a cellulózbontó enzimek exocitózissal jutnak a bélüregbe. 
B. a cellulózbontó enzimek nem exocitózissal jutnak a bélüregbe. 
C. adott tömegű cellulóz tökéletes emésztése esetén nála kisebb össztömegű szőlőcukor 

keletkezik. 
D. adott tömegű cellulóz tökéletes emésztése esetén nála nagyobb össztömegű 

szőlőcukor keletkezik. 
E. a cellulóz emésztésekor a glükózok között észter kötések szakadnak fel. 

 

25. A termeszek legközelebbi rokonai a csótányok, az egyedfejlődésük is azonos típusú. Az 
alábbi hazai fajok közül melyiknek/melyeknek azonos az egyedfejlődés típusa a 
termeszekével? Azt a sort válassza, amely az összes helyes megoldást tartalmazza, de nem 
tartalmaz egyetlen oda nem illő fajt sem! Válassza ki a helyes válasz betűjelét! 

 

a) zöld lombszöcske 
b) tiszavirág 
c) nagy szarvasbogár 
d) erdei vöröshangya 
e) óriás szitakötő  

A. csak az a 
B. a, b 
C. b, e 
D. b, c, d, e 
E. c, d 
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26. Közép- és Dél-Amerika trópusi területein több tucat hangyászmadár faj (Thamnophilidae 

család) él. Ezek egyike a csíkos hangyászgébics. A hímek tollazata fekete-szürke csíkos, a 
tojóké egyszínű narancssárga. Az összes madárfaj esetében – így a hangyászgébicsnél is – 
Z és W ivari kromoszómák határozzák meg az állatok nemét. A hímek két azonos (ZZ), a 
tojók két különböző (ZW) ivari kromoszómát tartalmaznak. A fekete-szürke csíkosság 
kialakulásához „C” gén domináns allélja, a narancssárga színhez pedig „N” gén domináns 
allélja feltétlenül szükséges. Mindkét génnek előfordul többféle recesszív allélja is. 
Rendellenes kromoszómák meglétét kizárjuk. Mely állítások igazak? Válassza ki a helyes 
válaszok (2) betűjeleit! 

A. A tojókban biztosan van a C génnek valamilyen allélja. 
B. A tojókban nem biztos, hogy van a C génnek valamilyen allélja. 
C. A tojókból biztosan hiányzik a C gén. 
D. A hímekből biztosan hiányzik az N gén. 
E. A hímekben nem biztos, hogy van az N génnek valamilyen allélja. 

 
27. A Z ivari kromoszómán megtalálható egy gén, amely a csőr kialakulásában játszik szerepet. 

A gén alléljai ugyanolyan fenotípusos hatást fejtenek ki a csőr formájára mindkét nemben. 
A recesszív génváltozat a normál csőrért felelős, a domináns viszont a csőr hegyének 
rendellenes begörbülését okozza. A populációt tekintsük ideálisnak!  
A megadott adatok alapján melyik állítás igaz? Válassza ki a helyes válasz betűjelét! 

A. a normál csőrű tojók homozigóták 
B. a normál csőrű hímek lehetnek heterozigóták 
C. a rendellenes csőrű tojók homozigóták 
D. a rendellenes csőrű hímek biztosan homozigóták 
E. az előbbi állítások közül egyik sem igaz 

 
28. A populációban a normál csőrért felelős allél gyakorisága 0,3. Egy rendellenes csőrű 

hímnek mekkora eséllyel lesz rendellenes csőrű az első utóda? Adja meg az esélyt 
százalékban, egész számra kerekítve! Válaszát írja a válaszlap megfelelő helyére! 

 
 
 
 

29. Normál csőrű tojónak mekkora eséllyel lesz rendellenes csőrű tojó az első utóda? Adja meg 
az esélyt százalékban, egész számra kerekítve! Válaszát írja a válaszlap megfelelő helyére!  

 
 
 
 
 

30. A földimalacok Afrika Szaharától délre eső területein sokfelé előfordulnak. Étrendjük 
legnagyobb részét szintén termeszek és hangyák alkotják. Az alábbi fajok közül melyikkel 
van a földimalac kompetitív (versengő) kapcsolatban?  
Válassza ki a helyes válasz betűjelét! 

A. az afrikai levélvágó hangyák bolyaiban tenyésző gombafajjal, amely csak ezekben a 
bolyokban fordul elő 

B. a csíkos hangyászgébiccsel 
C. az afrikai termeszeket megbetegítő bakteriális kórokozókkal 
D. a fehérkezű gibbonnal 
E. a kilencöves tatuval  
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31. A rövidcsőrű hangyászsün nőstényei 

általában csak egy tojást raknak. Testüket 
módosult szőrszálakból létrejött tüskék 
védik. Ha veszélyben érzik magukat, a 
sünökhöz hasonló módon összegöm-
bölyödnek, és kimeresztik tüskéiket.  
A megadott információk alapján adja 
meg, hol honos ez az állatfaj!  
Válassza ki a helyes válasz betűjelét!  

 
 
 
 
 
 
 

Az alább látható kladogramon a feladatban tárgyalt fajok közül ábrázoltuk a következőket:  
• a sörényes hangyászt,  
• a csíkos hangyászgébicset,  
• a földimalacot,  
• a rövidcsőrű hangyászsünt,  

továbbá 
• egy dél-amerikai termesz fajt (Cryptotermes brevis),  
• egy afrikai szövőhangya fajt (Oecophylla longinoda),  
• illetve egy, az utóbbi kültakaróján élősködő gombafajt 
 
 

Ez a kladogram olyan leszármazástani ágrajz, amely a szétválások időrendi sorrendjét helyesen 
mutatja, de a szétválások időpontja tekintetében nem teljesen arányos.  
 
32. Melyik betűjel jelöli a rövidcsőrű hangyászsünt? Írja le 

a helyes válasz betűjelét a válaszlap megfelelő helyére! 
Ha nem tudja egyértelműen eldönteni, akkor az összes 
lehetséges helyes válasz betűjelét írja le!  

 
 
 
 

33. Melyik betűjel jelöli a csíkos hangyászgébicset? Írja le 
a helyes válasz betűjelét a válaszlap megfelelő helyére! 
Ha nem tudja egyértelműen eldönteni, akkor az összes 
lehetséges helyes válasz betűjelét írja le!  

 
 
 
 

34. Melyik betűjel jelöli a sörényes hangyászt? Írja le a helyes válasz betűjelét a válaszlap 
megfelelő helyére! Ha nem tudja egyértelműen eldönteni, akkor az összes lehetséges 
helyes válasz betűjelét írja le!  
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„A MADÁRSZERVEZET MINT ESZKÖZ” (10 PONT) 

 
„Minden szervezet sajátságos életműködésének megfelelően alakul, alkalmazkodik azokhoz a 
viszonyokhoz, melyekben él és ahhoz a feladathoz, melyet a természet háztartásában betölt.” 
Írja Chernel István a Magyarország madarai című könyvében (1899). A madarakról így 
folytatja: „Egész alkatuk, alakjok, mezök a levegőben való éléshez van szabva s ezért 
egységesen különböznek a többi állatosztálytól. … A madár alkatában az anyag roppant 
könnyűsége, e mellett rendkívüli ellenállósága, szilárdsága, aránytalanul nagy erőkifejthetéssel 
párosul. Valóban tanulságos tehát e berendezések tüzetes vizsgálata.” 
 
A repülő életmódhoz való alkalmazkodás jegye a madártoll és a madárszárny. 
 
 
35. Hogyan nevezik azokat az evezőtollakat, amelyek a madárszárny felépítésében 

elsődlegesen segítik a repülést? Válassza ki a helyes válasz betűjelét! 

A. karevezők, mellevezők 
B. kézevezők, karevezők, vállevezők 
C. combevezők, csűdevezők, lábevezők 
D. combevezők, térdevezők, bokaevezők 
E. kézevezők, könyökevezők, csűdevezők 

 
36. Az alábbi képek közül melyek készülhettek evezőtollakról?  

Válassza ki a helyes válasz betűjelét! 

   
 1. kép 2. kép 3. kép 

   
 4. kép 5. kép 
 
 

A. A 2. és az 5. kép. 
B. A 2. és a 4. kép. 
C. Az 1. és a 4. kép. 
D. A 3. és a 4. kép. 
E. A 3. és az 5. kép. 

(A képek forrása: Proctor-Lynch: Manuel of Ornithology, Yale University Press, 1993.9 
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A madarak csontozata is jól mutatja a repülő életmódhoz történő alkalmazkodást, mind a 
csontok belső szerkezetében, mind a csontváz felépítésében. 
 
37. Az alábbi képek közül melyek készülhettek madárcsontról?  

Válassza ki a helyes válasz betűjelét! 

  
 1. kép 2. kép 
 

   
 3. kép 4. kép 5. kép 
 

A. Az 1. és az 5. kép. 
B. A 2. és a 3. kép. 
C. A 4. és az 5. kép. 
D. Az 1., a 3. és a 4. kép. 
E. Az 1. és a 4. kép. 

 
(A képek forrása: www2.gwu.edu, http://courses.washington.edu/, http://www.microscopemaster.com/, 
http://biodidac.bio.uottawa.ca 
 
 
38. Az alábbi, kis betűkkel jelölt állítások a madarak csontvázára, a csontok repüléshez történő 

alkalmazkodására vonatkoznak.  
Melyek igazak ezek közül? Válassza ki a helyes válasz betűjelét! 

 
a) A futómadarak tarajos szegycsontja a futást segíti. 
b) A madarak bordái két részből állnak, a két rész között bordaközi ízület található, mely 

a légzőmozgásokat biztosítja. 
c) A madarak hátsó végtagjának jellegzetes csontja a villacsont. 
d) A madarak medencéje nyitott, a szeméremcsontok nem kapcsolódnak össze. 
e) A madarak nyílt mellkassal rendelkeznek, ez lehetővé teszi a tüdő nagyobb 

térfogatváltozását. 
f) Vannak összenőtt szárnyközép- és szárnytőcsontok. 
 
A. a, b, e 
B. b, c, f 
C. b, d, f 
D. d, e, f 
E. c, d, e 
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39. Az alábbi ábra a szárnymozgatásért felelős kis és nagy mellizmok eredését és tapadását 
mutatja. A kis betűkkel jelölt állítások a mellizmoknak a szárny mozgatásában betöltött 
szerepére vonatkoznak. Mely állítások igazak ezek közül?  
Válassza ki a helyes válasz betűjelét! 

 
a) A kis mellizom összehúzódása emeli fel a felkarcsontot és ezzel a madár szárnyát is. 
b) A nagy mellizom a lecsapásért felel. 
c) A nagy mellizom összehúzódása emeli fel a felkarcsontot és ezzel a madár szárnyát is. 
d) A kis mellizom a lecsapásért felel. 
e) A lecsapáskor a két izom egyszerre húzódik össze, majd a szárny felemeléséhez 

egyszerre ernyed el. 
f) A lecsapáskor a két izom egyszerre ernyed el, majd a szárny felemeléséhez egyszerre 

húzódik össze. 
g) A kis és a nagy mellizom felváltva húzódik össze és ernyed el. 

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

 
A madarak légzőszervrendszerének felépítése és működése is alkalmazkodott a repülő 
életmódhoz. 
 
40. Melyik állítás igaz a madarak légzőszerveire, illetve azok működésére?  

Válassza ki a helyes válasz betűjelét! 

A. Tüdejükben a léghólyagok hiányoznak, a gázcsere a hörgőcskék falán keresztül 
valósul meg. 

B. A légzőmozgásokban a bordaközi izmok és a rekeszizom vesznek részt. 
C. A tüdő térfogata a légzőmozgások hatására jelentősen nem változik, a 

légzőmozgások a hasüregi légzsákok térfogatát változtatják. 
D. A két tüdőfélbe két légcső vezet. 
E. Hangadásuk a gégében hangszalagok segítségével történik. 

  



Biológia I. kategória Kódszám: 

OKTV 2018/2019 14 2. forduló 

 

A repülés felhajtó erő keletkezésén alapul. Az itt látható 
ábra ennek a felhajtó erőnek a keletkezését mutatja be a 
madárszárnyon. 
 
A madárszárny keresztmetszete és a rá ható erők.  
Y = felhajtóerő,  
R = emelőerő,  
G = súlyerő,  
Q = légellenállás,  
α = szárnyállásszög,  
* = a madárszárny éle. 
 
 
Ez az ábra pedig azt mutatja, hogyan változik a 
szárnyállásszög függvényében a felhajtóerő-tényező (Cf) és 
az ellenállás-tényező (Ce). Cf és Ce mértékegység nélküli 
arányossági tényezők, adott szárnyfelület (valamint adott 
levegő sűrűség és légáramlási sebesség) esetén értékük 
egyenesen arányos a felhajtóerővel és a légellenállással, 
értékük csak a szárnyállásszögtől függ.  
 
 
 
 
 
 
Tegyük fel, hogy a madár a szárnyfelületét nem változtatja meg, a levegő sűrűsége és áramlási 
sebessége állandó. 
 
41. Hogyan kell a madárnak beállítania a szárnyállásszöget, ha az a célja, hogy a legnagyobb 

emelőerő hasson a szárnyára? Válassza ki a helyes válasz betűjelét! 

A. Nullára, mert ilyenkor a legkisebb a légellenállás. 
B. -5°-ra, mert ilyenkor a felhajtóerő mértéke és a légellenállás azonos mértékű. 
C. 10°-ra, mert ekkor keletkezik a legnagyobb felhajtóerő. 
D. Kb. 7-8°-ra, mert itt a legnagyobb a felhajtóerő és a légellenállás közötti különbség. 
E. 0° és 10° között bármekkorára, mert a légellenállástól nem függ az emelőerő. 

 
Sziklapárkányokon fészkelő ragadozó madaraknál (pl. keselyűk, sasok, sólymok) gyakran látni, 
hogy a fészekhez érkező madár a levegőből gyorsan ereszkedve nem a fészek szintjét célozza 
meg, hanem pár méterrel a fészek alatti pontot, de mielőtt a falnak ütközne, szárnyállásszögét 
megváltoztatja, így felemelkedik a fészek szintjére, miközben a sebessége nullára csökken. 
 
42. Hogyan kell megváltoztatnia a szárnyállásszögét a sziklafalhoz negatív (kb. -4°-os) 

szárnyállásszöggel érkező madárnak a sziklafal előtt, ha a fent leírt manőverrel szeretne a 
fészekre érkezni? Válassza ki a helyes válasz betűjelét! 

A. Még negatívabbra állítani, hogy növekedjen a légellenállás és ezzel csökkenjen a 
sebessége. 

B. 10°-nál valamivel nagyobbra állítani úgy, hogy még elég nagy legyen a felhajtóerő, 
de jelentékeny legyen a légellenállás is. 

C. 5°-ra, mert ilyenkor a felhajtóerő majdnem maximális. 
D. A lényeg, hogy pozitív legyen, a mértéke nem számít jelentősen. 
E. A szárnyállásszöget nem is muszáj megváltoztatnia, elég, ha a faroktollait szétteríti. 
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A mozdulatlan szárnnyal történő repülés legegyszerűbb formája a siklórepülés. A siklórepülés 
mindig ereszkedéssel jár: a madár adott magasságból egy lejtős siklópályán siklik, miközben 
helyzeti energiája mozgási energiává alakul át.  
Egy madár siklási képességét (azt, hogy a földre levetítve hány méter utat tesz meg, mialatt egy 
métert ereszkedik) a siklási index (ԑ) mutatja meg. Kiszámítása: ԑ = vföld/vereszk. 
 
Sebességvektorok: 

A madár célja az lehet, hogy bizonyos magasságból a lehető legmesszebbre tudjon siklani. 
Ehhez az kell, hogy ԑ nagy legyen, vagyis a vereszk a lehető legkisebb. 
 
43. Hogyan lehet elérni a minimális vereszk-t? Válassza ki a helyes válasz betűjelét! 

 
a) a szárnyfelület csökkentésével 
b) a szárnyfelület növelésével 
c) kis felületi terheléssel (felületi terhelés: szárnyfelületre vonatkoztatott tömeg [g/cm2]) 
d) nagy felületi terheléssel 
e) az optimális, negatív szárnyállásszög beállításával 
f) az optimális, pozitív szárnyállásszög beállításával 

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

 
A madarak a szárnyfeszítő izmaikkal, illetve a „könyöküknél” behajlítva a szárnyukat 
változtatni tudják szárnyuk felületét s ezáltal a felületi terhelést. 
 
44. Mit tesz egy sas, ha a lassú ereszkedés után gyorsan akar siklani?  

Válassza ki a helyes válasz betűjelét! 

A. szárnyait kinyújtja, a szárnyállásszöget növeli 
B. szárnyát behúzza, a szárnyállásszöget növeli 
C. szárnyát behúzza, a szárnyállásszöget csökkenti 
D. szárnyát kinyújtja, a szárnyállásszöget csökkenti 
E. szárnyát behúzza és V alakban tartja 
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AZ EMBERI SZERVEZET NÁTRIUMION-FORGALMA (11 PONT) 

A szervezet nátrium tartalma kötött és kicserélhető formában van jelen. A sejt közötti állomány 
térfogata (a szövetek közötti folyadék és vérplazma együtt) egy 70 kg-os emberben 17,5 liter, 
ennek mennyiségét elsősorban a benne oldott Na+ mennyisége határozza meg. A nyugati világ 
táplálkozási szokásainak megfelelően a napi átlag nátrium-klorid bevitel 8,48 g. Izotópos 
kísérletek segítségével bizonyítható, hogy ekkora napi bevitel mellett 20 nap kell ahhoz, hogy 
a szervezetben kicserélődjön a cserélhető Na+ mennyisége. 
 
45. Mekkora a szervezetben jelen lévő, lecserélhető Na+ tömege?  

Írja a válaszlap megfelelő helyére a számolás eredményét!  
(MNa=23 g/mol; MCl=35,45 g/mol)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A vér nátriumion-tartalma és a vérnyomás szabályozás között szoros kapcsolat fedezhető fel. 
Ha a vesében keletkező szűrlet nátrium-klorid koncentrációja csökken, akkor a vesetestecske 
speciális sejtjeiből egy renin nevű enzim szabadul fel és kerül a véráramba. Ez az 
angiotenzinogén nevű inaktív plazmafehérjéből levág egy tíz aminosavat tartalmazó peptidet, 
az angiotenzin-I-et, amiről a tüdő hajszálereinek falán lévő enzim (ACE=angiotenzin 
konvertáló enzim) két aminosavat választ le és létrejön az angiotenzin-II. Ez a peptid az artériás 
rendszerben fejti ki hatását, kiváltja az erek összehúzódását. Másik jelentős hatása az, hogy 
serkenti az aldoszteron termelést. A renin nemcsak a szűrlet oldott-anyag összetételére 
érzékeny, hanem hat rá a veséhez futó artéria nyomása, továbbá a vegetatív idegrendszer is 
befolyásolja termelését. 

 
46. Mi jellemző arra a szövetre, melyen az ACE enzim található?  

A nagybetűkkel jelölt számkombinációk közül válassza ki a helyes válasz betűjelét! 

1. egyrétegű 
2. többrétegű 
3. henger alakú sejtek alkotják 
4. sejtjei laposak 

5. sejtjei köbösek, kocka alakúak 
6. sejtjei középső csíralemez eredetűek 
7. sejtjei külső csíralemez eredetűek 
8. sejtjei belső csíralemez eredetűek 

A. 1, 4, 8 B. 2, 5, 6 C. 1, 3, 8 D. 2, 3, 6 E. 1, 4, 6 
 

A renin szabályozott termeléséért két sejtcsoport felelős: az egyik a macula densa, a másik a 
juxtaglomeruláris sejtek csoportja. A macula densa a vesetestecske mellé, az érpólushoz 
visszakanyarodó távolabbi vagy „hátsó” kanyarulatos csatorna sejtjeiből áll, a metszeti képen 
jól felismerhető arról, hogy a macula densa sejtmagjai (a nefron elvezető csatornájának többi 
sejtjeihez képest) szorosan egymás mellett láthatóak. A macula densa sejtjei érzékelik a 
vesetestecskét elhagyó vérplazma NaCl-koncentrációját és szükség esetén az artéria simaizom-
sejtjeiből kialakuló juxtaglomerulális sejtekkel renint termeltetnek. 
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47. A színes mellékletben található, vesemetszetről készített felvételen melyik betű jelöli a 

macula densa sejtjeit? Válassza ki a helyes válasz betűjelét!  

 
A vese nefronjainak távolabbi, „hátsó” kanyarulatos csatornáiba a napi teljes Na+-szűrlet 
mennyiségnek csak 2%-a jut (0,5 mol), mégis végzetes következménnyel járhat, ha a 
vesecsatornák e részén nem történik meg a nátrium szabályozott visszaszívása. A Na+ 
szabályozott visszaszívásakor a hormonális hatásra Na+ és K+ ion cserélődik ki a szűrlet és a 
vesecsatorna sejtjei között, így a nátriumszinttel együtt a káliumszint szabályozása is 
megvalósul.  

 
48. Ismerve az egy nap alatt termelődött szűrlet mennyiségét, ami 180 dm3, mekkora a 

vérplazma nátrium-ion koncentrációja? (A szűrlet és a vérplazma Na+-koncentrációját 
vegyük azonosnak!)  Írja a válaszlap megfelelő helyére a számolás eredményét! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A renin-angiotenzin rendszer tagjai negatív visszacsatolással szabályozzák egymás 
koncentrációját. A vérnyomásbetegségek kezelésének egyik lehetséges módja a renin-
angiotenzin rendszer befolyásolása. Ezen belül két út lehetséges: az egyik az ACE gátlószerek 
használata (pl. Captopril), a másik az angiotenzin II receptorok gátlása (pl. Lozartan). 

 
Négyféle asszociáció 

A. Captopril 
B. Lozartan 
C. Mindkettő 
D. Egyik sem 

 
49. Hatására nő a vér aldoszteron koncentrációja. Válassza ki a helyes válasz betűjelét! 
50. Szedése következtében nő a vér K+ koncentrációja. Válassza ki a helyes válasz betűjelét! 
51. Használata miatt több renin ürül a vérbe. Válassza ki a helyes válasz betűjelét! 
52. Vérnyomás emelő hatása van. Válassza ki a helyes válasz betűjelét! 
53. Hatására csökken a vérben az angiotenzin-II-peptidek mennyisége. Válassza ki a helyes 

válasz betűjelét! 

54. Melyik állítás igaz? Válassza ki a helyes válaszok (2) betűjeleit! 

A. Egy kísérleti állatban a veseartéria elszorításával ki lehet váltani a renintermelést. 
B. Az artériák falában angiotenzin-II Ca2+ felszabadulást vált ki a simaizom sejtekben. 
C. Az angiotenzin-II hatására a mellékvesekéregből nagy mennyiségű fehérje ürül a 

vérbe. 
D. A vegetatív idegrendszer paraszimpatikus részének működése indítja el a 

renintermelést a vesében. 
E. A renintermelést a vesébe érkező vér alacsony ozmotikus koncentrációja váltja ki. 
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TEJCUKOR-ÉRZÉKENYSÉG (5 PONT) 

 
A tejcukor érzékenység (galaktozémia) ritka, veleszületett anyagcserezavar, amely egy testi 
kromoszómán kódolt enzim hiányán alapul. A legsúlyosabb esetekben akár pár nappal az 
anyatejes táplálás megkezdése után súlyos tünetek alakulhatnak ki: elhúzódó sárgaság, hányás, 
hasmenés, súlyvesztés, májmegnagyobbodás, aluszékonyság, bélgáz képződés, fertőzésre való 
hajlam, bakteriális eredetű vérmérgezés, amely halálhoz is vezethet. 
 

55. Mivel magyarázható a tejfogyasztás utáni hasmenés?  
Válassza ki a helyes válasz betűjelét! 

A. a laktóz hidrolízise elmarad a vastagbélben, ezért nem tud felszívódni 
B. a bontatlan diszacharid növeli a vastagbélben az ozmózisnyomást 
C. a tejcukor a vékonybélben felszívódó fruktózzá és glükózzá alakul 
D. a maltáz koncentrációjának megfelelően vizet szív a bélbe, és hasmenést okoz 
E. a vastagbélbe jutó tejcukrot a bélbaktériumok nem erjesztik 

 

Egy egészséges fiatal házaspár elsőszülött leánya egészséges. A szülők szeretnének második 
gyermeket is, de aggódnak, hogy gyermekük tejcukorérzékeny lesz. A fiatal nő szülei 
egészségesek, de lánytestvére tejcukorérzékeny. A fiatal férfi anyja is ebben a betegségben 
szenved. A feladatban feltételezzük, hogy nem történik mutáció, és tejcukor-érzékenység csak 
az itt tárgyalt okokból következhet be. 
 

56. Milyen lehet a fiatal nő genotípusa, és mekkora eséllyel?  
Válassza ki a helyes válasz betűjelét! 

A. biztosan heterozigóta 
B. egyforma eséllyel homozigóta domináns vagy heterozigóta 
C. kétharmad eséllyel heterozigóta, egyharmad eséllyel homozigóta domináns 
D. mindhárom genotípus esélye egyharmad 
E. az információk alapján nem lehet kiszámítani az esélyeket 

 

57. Milyen lehet a fiatal apa genotípusa? Válassza ki a helyes válasz betűjelét! 

A. biztosan heterozigóta 
B. egyforma eséllyel homozigóta domináns vagy heterozigóta 
C. kétharmad eséllyel heterozigóta, egyharmad eséllyel homozigóta domináns 
D. mindhárom genotípus esélye egyharmad 
E. az információk alapján nem lehet kiszámítani az esélyeket 

 

58. Melyik állítás igaz a fiatal férfi apjával kapcsolatban?  
Válassza ki a helyes válasz betűjelét! 

A. biztosan homozigóta recesszív 
B. biztosan heterozigóta 
C. nem lehet tudni, hogy tejcukorérzékeny-e 
D. lehet homozigóta recesszív, de nem 100% az esélye 
E. lehet homozigóta domináns 

 

59. Mi a valószínűsége, hogy a fiatal szülők második gyermeke is egészséges lány lesz? 
Az eredményt tized százalékra kerekítve adja meg! Írja a válaszlap megfelelő helyére a 
számolás eredményét! Ha a megadott adatok alapján nem kiszámítható, írjon N-et 
megoldásként!  
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CT-FELVÉTELEK (4 PONT) 

 
A CT-felvételek készítése során a készülék a vizsgálat során síkról síkra világítja át a testet 
röntgensugárzással.  
 
60. A test melyik síkjáról készülhetett az alábbi CT-felvétel?  

Válassza ki a helyes válasz betűjelét!  

 

 

 
 

61. Az itt látható felvételek a gerincoszlop ugyanazon szakaszáról készültek. Állítsa sorrendbe 
a felvételeket! A sorozat első tagja a hasi oldalhoz legközelebbi legyen!   
Válassza ki a helyes válasz betűjelét! 

     
a. b. c. d. e. 

 
A. d → e → a → b → c 
B. c → b → e → d → a 
C. c → b → d → e → a 
D. a → e → d → b → c 
E. a → b → d → e → c   
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62. Melyik csigolya sérülése látható a CT-felvételen? Válassza ki a helyes válasz betűjelét! 

A. a második nyaki csigolyáé 
B. egy háti csigolyáé 
C. egy ágyéki csigolyáé 
D. egy keresztcsonti csigolyáé 
E. egy farokcsonti csigolyáé 
 

63. Milyen típusú sérülés látható a CT-felvételen? 
Válassza ki a helyes válasz betűjelét! 

A. tövisnyúlvány sérülés 
B. harántnyúlvány sérülés 
C. gerincsérv 
D. csigolyatest sérülés 
E. csigolya ízületi nyúlványainak sérülése  

 
 

GÖDÉNYEK (PELIKÁNOK) (5 PONT) 
 
A Szenegál folyó deltatorkolatában, a mauritániai határ mentén elterülő madárrezervátum 160 
négyzetkilométer kiterjedésű terület, ahol patakok, csatornák, holtágak és kiterjedt lápvidék 
veszi körül a Djujd tavat. Egész évben kiváló helyszín a pelikán családok számára, fészkelő 
szigetük egyedszáma a tízezret is meghaladja. 
A színes mellékletben az egyik képen a madársziget pelikán kolóniája látható.  

 
64. A pelikánok kolóniájára jellemző, hogy …..   

Válassza ki a helyes válasz betűjelét! 

A. tagjai egyedek szerint ismerik egymást. 
B. a szaporodási és ivadékgondozás után is jellemző marad a csoport közös védekezése. 
C. az egyes családok territóriumot tartanak. 
D. a közösséget az α-tojó irányítja. 
E. szervezett közösséget alkot. 
 

65. Mi jellemzi ezt a nyitott madárközösséget?  
Válassza ki a helyes válasz betűjelét! 

A. csak meghatározott egyedek lehetnek tagjai 
B. territóriumot nem foglal 
C. tagja lehet a faj bármely egyede 
D. az egyedek kiléphetnek belőle, de új egyedek nem léphetnek be 
E. nagycsalád 

 
A rózsás gödény mellén nászidőszakban vöröses barnás folt jelenik meg. 
 
66. Mi a megjelenő folt szaporodásbiológiai jelentősége?  

Válassza ki a helyes válasz betűjelét! 

A. elősegíti a rokonfajok kereszteződését 
B. hatására nő az egyedek közötti távolság 
C. a folt külső tényezők hatására jelenik meg 
D. az adott magatartás teljes cselekvéssorát kiváltó inger 
E. szupernormális ingert vált ki 
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A gödények a fészküket vízinövényekből hordják össze, mivel speciális csőrük finomabb 
feladatok ellátására nem alkalmas. A költőhelyük nagyon laza szerkezetű. 
 
67. Melyik magatartáselem valósul meg a fészeképítésük alkalmával?  

Válassza ki a helyes válasz betűjelét! 

A. taxis 
B. operáns tanulás 
C. belátásos tanulás 
D. öröklött mozgáskombináció 
E.  feltételes reflex 

 
A nagyszámban összezsúfolódott madarak csoportjában a fészekaljban lévő − általában két − 
tojáson a szülők felváltva kotlanak. A csupaszon kikelt magatehetetlen fiókák az első hetekben 
begytejszerű táplálékot fogyasztanak, de a madarak többségétől eltérően a fiatalok nyúlnak a 
szülők torkába, hogy a táplálékot onnan kivegyék. 

 
68. A tojásból való kikelés után mely tanulási folyamat során ismerik fel a fiókák a szüleiket? 

Válassza ki a helyes válasz betűjelét! 

A. megszokás 
B. feltétlen reflex 
C. bevésődés 
D. taxis 
E. belátásos tanulás 

 
KÜLÖNÖS ÉLETMÓDÚ NÖVÉNYEK (4 PONT) 

 
Somogy megye legrégibb természetvédelmi területe a Baláta-tó. Ma is lefolyástalan terület, 
csapadék és talajvíz táplálja. Legnagyobb értéke, hogy a lebegő hínártársulásoktól a láperdőig 
számos lápi növénytársulás található itt. A legnevezetesebb növénye a rovaremésztő vízikerék. 
A földkerekség egyik legritkább növényének tartják. 
A rovaremésztő növények autotróf anyagcseréjűek, de nitrogén szükségletüket apró rovarok 
testéből nyerik. 
 
69. A vízikerék áldozatának melyik anyagából tudja nitrogén-szükségletét biztosítani?  

Válassza ki a helyes válasz betűjelét! 

A. glicerinből 
B. keményítőből 
C. kitinből 
D. glikogénből 
E. ligninből 

 
A vicsorgó erdei fák gyökerén élősködő növény. Pikkelyszerű levelein víznyílások találhatók. 
 
70. Miért fontosak a víznyílások a vicsorgó tápanyagfelvételében?  

Válassza ki a helyes válasz betűjelét! 

A. mert a vízkiválasztás miatt a szívógyökereiben az oldott anyag koncentrációja 
csökken 

B. mert a vízkiválasztás miatt nő az ozmotikus szívóerő 
C. mert a víz mozgásában a gyökérnyomás nem játszik szerepet 
D. mert a vízkiválasztás miatt csökken a növény sókoncentrációja 
E. mert a gazdanövény szívóereje nagyobb  
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71. A színes mellékletben látható növények között vannak félparaziták is. Melyek ezek? 
A feladat megoldásához használja a színes mellékletet!  
Válassza ki a helyes válasz betűjelét! 

 

A: a és e  B. b és c      C. a és d     D. d és e  E. e és c 
 

72. A képeken látható növények között van parazita is. A gazdanövény mely részéből szívja a 
tápanyagokat a szívógyökerével?  
Válassza ki a helyes válasz betűjelét! 

A. a farészből 
B. a farészből és a háncsrészből egyaránt 
C. a háncsrészből 
D. az asszimiláló alapszövetből 
E. a levélérből 

 

 
TARVÁGÁS ÉS SZUKCESSZIÓ (5 PONT) 

 
A múlt században több helyen is tarvágásos fakitermelés hatásait és a regeneráció folyamatát 
vizsgálták (pl. a Bükk-hegységben, kb. 500-550m tengerszintfeletti magasságban, mészkő 
alapkőzeten kialakult rendzina talajú mintaterületen, illetve az Alföldön a Körösök vidékén). 
Komplex ökológiai felmérést (növénytani, talajtani, klimatológiai) végeztek még a fakitermelés 
előtt, majd a fakitermelést követő években is. 
 
A tarvágást követően a mintaterületen szukcessziós folyamatok indultak el. A szukcessziós 
folyamatokat többféle szempontból is lehet osztályozni. 
A szukcesszió kiindulását tekintve beszélhetünk primer szukcesszióról, amikor a folyamat olyan 
területen megy végbe, ahol még nem volt növényzet, hiányzik a talaj, illetve szekunder 
szukcesszióról, amikor egy területen valamilyen zavaró hatásra vagy természeti katasztrófa 
következtében kipusztul a növényzet, majd a megújulás a talajban meglévő „emléknyomok”, 
azaz magvak, spórák, vegetatív szaporító elemek segítségével indul meg. 
A szukcesszió hajtóereje szempontjából lehet szó allogén és autogén szukcesszióról. Az allogén 
szukcessziót alapvetően külső tényezők idézik elő, a fajkészlet valamilyen limitáló tényező 
miatt válogatódik ki és alakul át (pl. egy vízi életközösségbe kívülről nagy mennyiségű 
szervetlen tápanyag kerül, vagy egy szárazföldi életközösségben tápanyag mosódik ki a 
talajból). Az autogén szukcesszió során viszont csak belső tényezők szabályozzák a folyamatot, 
vagyis a populációk közötti kölcsönhatások (pl. szimbiózis, kompetíció, niche-felosztás). 
A szukcesszió időléptéke szerint lehet szekuláris és biotikus szukcesszió. A szekuláris 
szukcesszió geológiai léptékű, akár több ezer év időintervallumban történik, a biotikus 
szukcesszió viszont néhány év – párszáz év időskálán mérhető, kisebb időléptékű folyamat. A 
szekuláris szukcesszió nem tud megismétlődni, a biotikus szukcesszió megismétlődhet. 
 

73. A kisbetűkkel jelölt szukcesszió-típusok közül melyik jellemző a tarvágást követően 
lejátszódó regenerációs folyamatokra?  
Válassza ki a helyes válaszok kombinációjának betűjelét! 

a) primer szukcesszió 
b) szekunder szukcesszió 
c) biotikus szukcesszió 
d) szekuláris szukcesszió 
e) autogén szukcesszió 
f) allogén szukcesszió 

 

A. b c f B. a d f C. a c e D. b d e E. b c e 
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Az alábbi táblázatok és grafikonok a tarvágást megelőző időszak és a tarvágást követő évek 
vizsgálatainak az eredményeit mutatják be a bükki mintaterületen. A tarvágást 1981 
januárjában, az ökológiai vizsgálatokat minden év augusztusában végezték. (Forrás: Botanikai 
Közlemények 1985, 1989.) 
 

év fajszám/10m2 egyedszám/m2 
összes biomassza 

(g/10m2) 
diverzitás 

(Shannon-féle) 
1980 16 878 183,94 0,6421 
1981 31 1297 1090,8 0,8792 
1982 40 2113 3370,66 0,9769 
1983 50 3641 3503,40 1,0338 

1. táblázat. A mintavételi terület lágyszárú szintjére vonatkoztatott fajszám, egyedszám, biomassza és faj-egyed 
diverzitás értékek. 

év 
átlagos talajmélység (talajfelszín és az 

alapkőzet közötti távolság cm-ben) 
pH 

1980 14,06 6,7 
1981 11,53 6,7 
1982 8,81 6,8 
1983 8,77 6,4 
1984 8,42 6,3 
1985 8,64 6,5 
1986 9,84 - 
2. táblázat. Az átlagos talajmélység és a talaj kémhatásának alakulása a 

talajban a tarvágást megelőző és követő években. 

  
1. ábra. A talaj humusz- és szerves nitrogéntartalmának alakulása a tarvágást megelőző és azt követő években. 
 

A 2. ábra a talaj hőmérsékleti viszonyait ábrázolja erdős és tarra vágott élőhelyen a Körös-menti 
vizsgálati területen. (Forrás: Erdészeti Kutatások 1954.) 
 

  
2. ábra. A talaj hőmérséklet-változása a felszínen és 10 cm mélységben egy augusztusi napon. 
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74. A táblázatok és a grafikonok adatai alapján mely következtetések állapíthatók meg a 

tarvágás következtében megfigyelhető változásokról? A kisbetűkkel jelölt lehetséges 
következtetésekről döntse el, hogy melyek igazak!  
Válassza ki a helyes válaszok kombinációjának betűjelét! 

 
a) a lágyszárú vegetáció sokfélesége nőtt 
b) pár évvel a tarvágást követően a növényzet biomasszája elérte a terület 

eltartóképességét 
c) az évek során mindig újabb lágyszárú fajok jelentek meg a tarvágott 

területen, ugyanakkor fajok nem tűntek el 
d) a diverzitás a vizsgálatot követő években (1983 után) is folyamatosan 

növekedni fog 
e) a folyamatos talajveszteség az évekre szabaddá vált felszínről történő erózió 

miatt történhetett 
f) 1984-re eltűnt a talajfelszín kb. 40%-a 
g) a talaj kémhatása az enyhén lúgos tartományból az enyhén savas 

tartományba tolódott 
h) a talaj humusztartalma ugrásszerűen megnőtt a tarvágás után, s ezen a magas 

szinten is maradt 
i) a talaj nitrogéntartalma egyáltalán nem változott az évek során 
j) a tarvágást követően nőtt a talajban a nitrifikációs kapacitás 
k) a tarvágás következményeként megváltozott a talaj mikroklímája 
 

A. a b d f g j k 
B. a b c e f h i k 
C. a f h k 
D. a c e h j k 
E. a b e g i j 

 
75. A talajban élő mikroorganizmusok élettevékenysége, kedvező talajvíztartalom esetén, 

26 °C-on a legélénkebb. Ezt a tényt és a 2. ábra adatait figyelembe véve mely 
megállapítások/feltevések lehetnek igazak a talajban lejátszódó folyamatokra 
vonatkozóan? A kisbetűkkel jelölt lehetséges következtetésekről döntse el, hogy melyek 
helyesek! Ezek után válassza ki a helyes válaszok kombinációjának betűjelét! 

 
a) az erdőben a szerves anyagok lebomlása gyorsabb, mint a tarvágott területen 
b) a kisebb hőingadozás miatt az erdő talajában a szervesanyag lebomlása és 

felhalmozódása egyenletesebb, mint a tarvágott területen 
c) a tarra vágott terület talajában lelassul a mikroorganizmusok élettevékenysége 
d) a tarra vágott területen a talaj szervesanyag tartalmának erőteljes lebomlása 

indul meg 
e) a tarvágott területen a szerves anyagból hirtelen felszabaduló ásványi anyagok 

pár év alatt kimosódhatnak (kilúgozódhatnak) a talaj termőrétegéből 
f) az erdőben a lassabb mineralizáció nem teszi lehetővé gazdag lágyszárú 

növényzet kialakulását 
g) mezőgazdasági tevékenység alá vont tarra vágott területen rendszeres 

(mű)trágyázás nélkül is tartósan magas termőképességű marad a talaj 
 

A. b c d g  B. b d e  C. b d e f   D. a c f g      E. a b c  
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A Bükk-hegységben megfigyelt, közvetlen a tarvágást követő fajszámnövekedés legfőbb 
magyarázata a különböző, elsősorban a környező vágásokból és útszélekről származó, r-
stratégiájú fajok gyors megtelepedése és elszaporodása. 
Az r-K stratégia helyett növényfajok esetén gyakran inkább a Grime-féle hármas felosztást 
alkalmazzák. Grime elmélete szerint a növények növekedését és szaporodását a stressz és a 
zavarás (diszturbancia) befolyásolja leginkább. A stressz hosszasan fennálló kedvezőtlen 
körülményeket jelent, melyek korlátozzák a növény szervesanyag termelését (pl. fényhiány, 
szárazság, alacsony ásványi anyag forrás, szélsőséges hőmérsékleti viszonyok). A zavarás 
(diszturbancia) viszont időszakosan fellépő kellemetlen hatás, mely a megtermelt növényi 
szervesanyag pusztulását okozza (pl. legeltetés, kaszálás, szántás, fagykár, erdőtűz, tarlóégetés, 
kórokozók elszaporodása).  
Az élőhelyeken a stressz és a zavarás bármilyen kombinációban előfordulhat, de az egyszerre 
erős stressz és zavarás nem teszi lehetővé a növényi életműködést. Így a két tényezővel 
szembeni tűrőképesség szerint az elvileg négy növényi stratégia közül a természetben három 
alakult ki az evolúció során (3. táblázat). 
 

  stressztűrés 
  kicsi nagy 

za
va

rá
st

űr
és

 

kicsi 
kompetitív stratégia 

(C) 
stressz-toleráns 

stratégia (S) 

nagy 
diszturbancia-toleráns 

stratégia (R) 
nem létezik 

3. táblázat. A Grime-féle C-S-R osztályozás. (Forrás: Grime 1979, www.tankonyvtar.hu) 
 
 

A diszturbancia-toleráns növények erősen zavart területeken élnek, gyorsan szaporodnak, 
rövid idő alatt képesek magot hozni, ezáltal újranépesítik a zavarás hatására megüresedett 
foltokat. Sok magot termelnek, amelyek jól terjednek. A stressz-toleráns növények képesek 
erősen korlátozó körülmények között megélni, de a zavarást nem viselik el. A kompetitív 
növények sem a stresszt, sem a zavarást nem tűrik jól, viszont kedvező körülmények között 
sűrűbb társulásokban is jó versengési képességei révén megélnek. A háromféle stratégia 
természetesen nemcsak tiszta formában létezik, hanem azok kevert formái is előfordulnak a 
természetben. Ezt mutatja be jól a Grime-féle háromszög (3. ábra). 
 

 
3. ábra. A Grime-féle CSR stratégiák. 

(Forrás: Grime 1979, www.tankonyvtar.hu, www.progressivegardening.com) 
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76. A Bükk-hegységben megfigyelt, a tarvágást követő fajszámnövekedésért felelős r-

stratégiájú növényfajok melyik CSR-stratégiába sorolhatók be?  
Válassza ki a helyes válasz betűjelét! 

A. a C-stratégiába 
B. az S-stratégiába 
C. a CR-stratégiába 
D. az R-stratégiába 
E. az RS-stratégiába 

 
A C, S és R stratégiájú növények jellemzőit a 4. táblázat foglalja össze. 

 C S R 

Termőhely Fajgazdag, zsúfolt társulások, 
nincs bolygatás sem stressz. 

Tartósan forrásszegény, 
erősen stresszelt élőhely, 
kondicionáló tényező 
kedvezőtlen. 

Nem túl forrásszegény, de 
vannak rossz időszakok. 

Élettartam Hosszú. Hosszú. 
Rövid (sok lágyszárú, 
egyéves). 

Vegetatív 
növekedés 

Gyors növekedés, nagy 
termet (kiterjedt gyökérzet és 
lombozat). 

Lassú növekedés, kis termet. Gyors növekedés, kis termet. 

Virágzás Többször, de sokára virágzik, 
a nagy termet elérése után. 

Többször, amikor van rá 
lehetőség. 

Egyszer és hamar virágzik. 

Maghozam Kevés, nagy mag. Kevés mag. Sok kicsi mag. 

Raktározás 
Csak ritkán raktároz; a raktár 
a gyors indulást szolgálja, 
mag és rügybankot képez. 

A raktározás speciális 
szervekben történik; a 
kedvezőtlen időszakok 
átvészelésére 
védőeszközökkel védi. 

Főleg a magbankban van a 
raktár, a gyors indulás és a 
kedvezőtlen időszakok 
átvészelése a célja. 

Energia 
ráfordítás 
legfőképp 

Növekedésre Védekezésre, fennmaradásra Reprodukcióra 

4. táblázat. A C, S és R-stratégiájú növények jellemzői. (Forrás: www.tankonyvtar.hu, 
www.anzdoc.com, Pásztor E. - Oborny B.: Ökológia, 2007.) 
 
77. Döntse el, hogy a tarvágás kezdete óta eltelt időben a szukcesszió során milyen sorrendben 

változik (ld. 5. ábra) a C, R és S stratégiájú növények gyakorisága (biomasszája)! 
Válassza ki a helyes válasz betűjelét! 

 

 
5. ábra. (Forrás: www.tankonyvtar.hu) 

 
A. 1. C   2. R   3. S 
B. 1. R   2. S   3. C 
C. 1. R   2. C   3. S 
D. 1. S   2. R   3. C 
E. 1. S   2. C   3. R 
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RÖVID PROBLÉMAFELADATOK (4 PONT) 

 

78. Az alábbi rajz a halak légzésének sematikus ábrázolása. Melyik sorban olvasható az ábra 
helyes feliratozása? Válassza ki a helyes válasz betűjelét! 

 
A.  C artéria, D véna, E véráramlás iránya, B vízáramlás iránya 
B.  C artéria, D artéria, E véráramlás iránya, B vízáramlás iránya 
C.  C artéria, D véna, E véráramlás iránya, A vízáramlás iránya 
D.  C véna, D artéria, E véráramlás iránya, A vízáramlás iránya  
E.  C véna, D artéria, E vízáramlás iránya, A és B is a véráramlás iránya 

 
79. Vizsgáljuk meg a glikogén lebontásában szerepet kapó debraching-enzimet meghatározó 

gén néma szálának nukleotid sorrendjét, az 1442-1444 aminosavak között. (A számolást az 
első aminosavat, a metionint meghatározó bázishármastól kezdjük!) Azokat a 
pontmutációkat keressük a DNS kódoló szálán, melyek ún. nonszensz mutációhoz, vagyis 
a fehérjeszintézist megállító mutációhoz vezetnek. Tegyük fel, hogy a gén átírása idáig 
rendben ment végbe. Pontmutáció alatt egyetlen bázis megváltozását értjük.  
Hányféleképpen valósulhat meg nonszensz mutáció a kérdésben szereplő szakaszon? 
(Csak a megjelölt szakaszon bekövetkező mutációkat vegye figyelembe!)   
Válassza ki a helyes válasz betűjelét! 

A nukleotid 
sorszáma: 

4323 4324 4325 4326 4327 4328 4329 

A nukleotid:  A G G T T C G 
 
A. Nem valósulhat meg ezen a szakaszon nonszensz mutáció. 
B. Egyféle módon valósulhat meg nonszensz mutáció. 
C. Kétféle módon valósulhat meg nonszensz mutáció.  
D. Háromféle módon valósulhat meg nonszensz mutáció. 
E. Négyféle módon valósulhat meg nonszensz mutáció. 

 
forrás: http://tankonyvtar.hu   
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Folyadékáramlás a növényekben  
A H-val jelzett sejtalkotó evolúciós léptékben valamikor önálló fotoszintetizáló élőlény volt.  
 
80. A valóságban mi az E molekula? Válassza ki a helyes 

válasz betűjelét! 

A. víz 
B. szén-dioxid 
C. ribulóz-1,5-difoszfát (pentóz-difoszfát) 
D. szacharóz 
E. keményítő 

 
81. Válassza ki a helytelen párosítás betűjelét! 

A. ha zárvatermő, akkor az A betű jelölheti a levél egy 
sejtjét 

B. ha nyitvatermő, akkor a B betű jelölheti a 
kísérősejtet 

C. ha zárvatermő, akkor az F betű jelölheti a levél egy sejtjét 
D. a G betű mutathatja az aktív transzportfolyamatokat 
E. a C betű a vízszállító csöveket jelölheti 
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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. ………………….……………….%  

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

 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. ………………….…………………….  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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. A B C D E     48. ………………….………mol/dm3  

24. A B C D E     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            

58. A B C D E            

59. …………………………………%.            

60. A B C D E            

61. A B C D E            

62. A B C D E            

63. A B C D E            

64. A B C D E            

65. A B C D E            

66. A B C D E            

67. A B C D E            

68. A B C D E            

69. A B C D E            

70. A B C D E            

71. A B C D E            

72. A B C D E            

73. A B C D E            

74. A B C D E            

75. A B C D E            

 
 
A jó válaszok száma: ……………… A jó válaszok száma: …………… 
 
 
A rossz válaszok száma: ……………… A rossz válaszok száma: …………… 
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MELLÉKLET 

21. feladat 
 

  
a) b) 

 
 

c) d) 

 
e) 

 
 
  

A képek forrásai: 

https://www.ndtv.com 

https://www.hazipatika.com 
https://www.haziallat.hu 

http://zoldvadon.blogspot.hu 

http://www.ng.hu  
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      47. feladat 
 
         Gödények kolóniája 
 64-68. feladat 
 

 
 
 
 
71. feladat 

  
a) b) 

 
 
 

 
c) d) 

 
e) 

 


