
 

Oktatás i  Hivatal  

Kódszám: 

    

OKTV 2019/2020 1 2. forduló 

A 2019/2020. tanévi 

Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny 

második forduló 
 

BIOLÓGIA II. KATEGÓRIA 
 

FELADATLAP ÉS VÁLASZLAP 
 

Munkaidő: 300 perc 

Elérhető pontszám: 85 pont 
 

ÚTMUTATÓ 
 

A munka megkezdése előtt nyomtatott nagybetűkkel ki kell tölteni a versenyző adatait 

tartalmazó részt! A beküldendő válaszlapra nem kerülhet sem név, sem más 

megkülönböztető jelzés!  

A feladatlapot a tanulók csak a versenyidő lejárta után vihetik el. 

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

szöveges adatok megjelenítésére nem alkalmas számológép használható, más segédeszköz 

nem! 

A munkalapokon 84 feladat van. Minden versenyzőnek minden feladatot meg kell oldania. A 

feladatok megoldási sémája minden feladatnál megtalálható. 

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

javíthat! A megfelelő betűt karikázza, ill. válaszait írja be! Vigyázzon, mert amennyiben a 

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

már nem fogadható el!  
 

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 34. OLDALIG A VERSENYZŐNÉL 

MARADHAT,  

 

CSAK A BORÍTÓLAPOT (1., 2., 35., 36. OLDALT) KÉRJÜK TOVÁBBKÜLDENI! 

KÉRJÜK, ERRE AZ OLDALRA NE ÍRJON! 
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MADARAK NYUGALMI ANYAGCSERÉJE (4 PONT) 

 

A nyugalmi anyagcsere érték az a minimális energiamennyiség időegységre vonatkoztatva, 

amelyre az adott, állandó testhőmérsékletű állat szervezetének szüksége van az életfunkciók 

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

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

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

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

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

egy mértékegységgel is rendelkező tapasztalati állandó. 

 

1. Melyik összefüggés igaz a képlet alapján a madarak RMR értékére? Válassza ki a helyes 

válasz betűjelét! 

A. egyenesen arányos az állat térfogatával 

B. fordítottan arányos az állat térfogatával 

C. egyenesen arányos az állat testfelületével 

D. fordítottan arányos az állat testfelületével 

E. egyenesen arányos az állat tömegével 

 

A nyugalmi anyagcsere a teljes egyedre vonatkozik, de fontos jellemző a tömegegységre 

vonatkoztatott nyugalmi anyagcsere is (RMR/M). 

 

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

függvényében? Válassza ki a helyes válasz betűjelét!  

 

 
 

3. Két azonos ivarú, egyforma életkorú dolmányos varjú tömegegységre vonatkoztatott 

nyugalmi anyagcseréjét (RMR/M) hasonlítjuk össze. A kisebbik állat RMR/M értékét 

egységnek véve, várhatóan mekkora a 25%-kal nagyobb tömegű varjú RMR/M-je? 

Adja meg az eredményt legalább két tizedes jegy pontossággal! Válaszát írja a válaszlap 

megfelelő helyére!  
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4. A képeken két hazai madárfajt lát. Hasonlítsa össze a nyugalmi anyagcseréjüket (RMR) 

és a tömegegységre vonatkoztatott nyugalmi anyagcseréjüket (RMR/M)! Állapítsa meg, 

hogy melyik válasz kombináció helyes! Válassza ki a helyes válasz betűjelét! 

 

  
a b 

forrás: www.zoozoo.hu; www.24.hu 

A. RMR: a>b; RMR/M: a>b 

B. RMR: a>b; RMR/M: a=b 

C. RMR: a>b; RMR/M: a<b 

D. RMR: a<b; RMR/M: a>b 

E. RMR: a<b; RMR/M: a<b 

  

http://www.zoozoo.hu/
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LÁTÁS-LÁTÁSROMLÁS (14 PONT) 

 

A retinában található csapok és pálcikák membránjának két oldalán az idegsejtekhez hasonlóan 

egyenlőtlenül oszlanak meg az ionok. A fotoreceptorok nyugalmi membránpotenciálja -40 mV, 

amit két ellentétes hatás alakít ki: a folyamatosan nyitott K+ csatornákon átjutó ionok 

hiperpolarizálnak (azaz növelik a potenciálkülönbség abszolút értékét), míg a sötétben kinyíló, 

Na+ és Ca2+ csatornák ionárama depolarizál. Természetesen a pálcikákban és a csapokban is 

megtalálhatók a Na-K pumpák.  

 

A feladatok megoldásához tekintse meg a színes melléklet 1. ábráját! 

 

5. Milyen ionáram figyelhető meg a fotoreceptorok membránján sötétben?  

Válassza ki a helyes válasz betűjelét! 

 

(↑ jel: a sejt iont vesz fel,     ↓jel: a sejt iont ad le)  

 

 Kálium-ion 

csatornák 

ionárama 

Na- és Ca-ion 

csatornák 

ionárama 

Na-K pumpa 

ionárama 

Na+ K+ 

A. ↑ ↑ ↑ ↑ 

B. ↑ ↑ ↓ ↑ 

C. ↓ ↑ ↑ ↑ 

D. ↓ ↑ ↓ ↑ 

E. ↑ ↑ ↑ ↓ 

 

A fényérzékeny receptorok első megközelítésre furcsa módon működnek:  

amikor inger éri őket, hiperpolarizálódnak, és hiperpolarizálják a velük szinaptikus 

kapcsolatban lévő bipoláris neuronokat is. A bipoláris neuronok hiperpolarizációját a 

glutaminsav (mint serkentő ingerületátvivő anyag) szinaptikus résben megfigyelhető 

koncentrációváltozása okozza. A fotoreceptorokban sötétben állandó a cGMP (ciklikus 

guanozin-monofoszfát) koncentrációja. Ez annak köszönhető, hogy sötétben a GTP→cGMP + 

PP (piroszfát) reakciót katalizáló enzim, a guanilát-cikláz (GC) koncentrációja és aktivitása 

(átalakító képessége) is állandó a sejtben.  

 

 
 

forrás: https://www.ch.ic.ac.uk/local/projects/p_hazel/mode2.html 

 

A cGMP koncentrációja dönti el, hogy a fotoreceptorok sejtmebránjának Na+ és Ca2+ csatornái 

nyitottak vagy zártak, így azt is, hogy ürítenek-e glutaminsavat a szinaptikus résbe. A cGMP-t 

a foszfodiészteráz (PDE) enzim bontja, melynek aktivitása függ a fotoreceptor 

megvilágításától.  

  

https://www./
https://www./


Biológia II. kategória Kódszám: 

OKTV 2019/2020 6 2. forduló 

 

6. Melyik sor írja le helyesen a megvilágított fotoreceptorban végbemenő folyamatokat? 

Válassza ki a helyes válasz betűjelét! 
 

(↑ nő, ↓ csökken, = állandó) 

 GC 

aktivitás 

PDE 

aktivitás 

cGMP 

koncentráció 

Glutaminsav koncentrációja 

a szinaptikus résben 

A. = ↑ ↑ ↑ 

B. = ↑ ↓ ↓ 

C. ↓ ↑ ↓ ↑ 

D. ↓ ↑ ↓ ↓ 

E. = ↓ ↑ ↓ 

 

A retina sejtjeiből elvezetett elektromos ingerületek tanulmányozása során kiderült, hogy 

ellentétben a fotoreceptorsejtekkel és a bipoláris sejtekkel, a dúcsejtek akciós potenciál 

generálására képesek. Aktiválásukat az akciós potenciál frekvencia növekedése, gátlásukat 

csökkenése kíséri. A bipoláris sejtek és a dúcsejtek között levő szinapszisban szintén 

glutaminsav az ingerületátvivő anyag. A következőkben a csapokból kiinduló jeltovábbítás ún. 

vertikális útját ismerjük meg. 

A csapok megvilágítás hatására bekövetkező egységes jelfeldolgozása (hiperpolarizáció) a 

csatlakozó sejtek szintjén szétválik: a bipoláris sejtek egy részében előjelváltás (előjelfordulás) 

következik be, ezek az ON bipoláris sejtek, másik része előjelmegőrzéssel továbbítja a 

megvilágítás információját, ezek az OFF bipoláris sejtek.  

Az ON bipoláris sejtek a megvilágítás hatására a megvilágított csapokhoz képest ellentétes 

módon reagálnak a fényingerre (ezért előjelváltók).  

Az OFF bipoláris sejtek a csapoktól származó jelet a csapokhoz hasonló módon dolgozzák fel, 

ezért előjelmegtartó sejtek.  

A vertikális kapcsolatban mindkét bipoláris sejttípus egy-egy dúcsejthez csatlakozik. A 

bipoláris sejtek és a dúcsejtek között glutaminsav a neurotranszmitter, amely aktiválja a 

dúcsejtet. 

Párosítsa a következő ábra betűjeleit a retina sejttípusainak fény hatására bekövetkező 

membránpotenciál változásaival! 

 

 
 

7. Az ON bipoláris sejtek fény hatására bekövetkező membránpotenciál változása.  

8. Az OFF bipoláris sejtek fény hatására bekövetkező membránpotenciál változása.  

9. Az ON bipoláris sejthez kapcsolódó dúcsejtek fény hatására bekövetkező 

membránpotenciál változása.  

10. Az OFF bipoláris sejthez kapcsolódó dúcsejtek fény hatására bekövetkező 

membránpotenciál változása.  
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Az, hogy az egyik sejt depolarizációval, a másik pedig hiperpolarizációval reagál a fényingerre, 

az a sejtek posztszinaptikus mebránjaiban található glutaminsavra specifikus receptorok eltérő 

típusaival hozható összefüggésbe. A metabotrop glutaminsav-receptor glutaminsav hatására 

zárja a Na+-csatornákat. Az ionotrop glutaminsav-receptor működése során a sejt a receptor 

molekulán keresztül glutaminsav hatására Na+-t vesz fel. Ez az ioncsatorna glutaminsav 

hiányában zárul. 

 

Párosítsa a sejtek betűjelét a megállapításokkal! Válassza ki a helyes válasz betűjelét! 

 

A. ON bipoláris sejt 

B. OFF bipoláris sejt 

C. Dúcsejt 

D. Mindhárom 

E. Egyik sem 

 

11. Sejthártyájában ionotrop glutaminsav-receptor található.  

12. Genomjában megtalálható a metabotrop glutaminsav-receptor génje.  

13. A sejthártyájában található Na+-csatorna a sejt minden vagy semmi jellegű működését teszi 

lehetővé.  

 

A retina dúcsejtjei között vannak olyan sejtek, amelyek önállóan -a csapok és a pálcikák 

közreműködése nélkül- képesek a fényinger felvételére. Ezekben a sejtekben egy melanopszin 

nevű látópigment található. A melanopszint tartalmazó dúcsejtek ingerületei a hipotalamusz 

egyik magjához kerülnek, amelynek az alvás-ébrenlét ritmusának kialakításában van szerepe. 

A melanopszint tartalmazó dúcsejtek akciós potenciáljai megnyújtják az ébrenléti fázist. Ennek 

kivédésére használnak a telefonok színszűrő alkalmazást. 
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14. Milyen színű fényre érzékenyek leginkább a 

melanopszint tartalmazó dúcsejtek? 

Válassza ki a helyes válasz betűjelét! 

A. A vörösre. 

B. A kékre. 

C. Az ibolyára. 

D. Az infravörösre. 

E. A narancssárgára. 

 

 

 

 

 

 

 

A hipotalamusz magjában az alvás-ébrenléti ciklust kialakító biokémiai mechanizmust először 

a muslicákban ismerték fel.  

Négy gén, illetve ezek fehérjetermékei szabályozásának köszönhető a napi (cirkadián) ritmus: 

az egyik a PER/TIM fehérjekomplex (a period és a timeless gének termékei), amely gátolja a 

másik szabályzó molekula CYC/CLK fehérjekomplex funkcióját. (A CYC fehérje képződését 

a cycle, a CLK-ét a clock óragének kódolják.) Az aktív CYC/CLK komplex aktiválja a period 

és a timeless géneket. Ha e két gén aktivitása gátolt, a PER/TIM komplexből csak kevés 

képződik. A PER/TIM koncentráció 24 órás ciklusban változik.  

Az alvás-ébrenléti ciklus kialakításában az agyban található belső elválasztású szerv, a 

tobozmirigy is szerepet kap. Az általa előállított hormon a melatonin. A PER fehérje és a 

melatonin koncentrációjának napszakos változását mutatják a következő ábrák:  

 

 
 

forrás: Szabad János: Miért ketyeg a belső óra Természet Világa 148. évfolyam, 12. szám, 2017. december 

 

15. Mely kisbetűvel jelölt megállapítások igazak a napi cirkadián ritmussal kapcsolatban? 

Válassza ki a helyes válasz betűjelét! 
 

a. Az éjszakai „kütyühasználat” hatására kialakuló álmatlanság magyarázható azzal, hogy 

a melanopszint tartalmazó dúcsejteken keresztül beérkező ingerület miatt a 

hipotalamuszban a PER fehérjekomplex elbomlik. 

b. A melatonin és a CYC/CLK fehérjekomplex koncentrációjának emelkedése a nap azonos 

időszakában következik be.  

c. A melatonin koncentrációjának emelkedése ugyanabban az időszakban megy végbe, 

amikor az agy működésében a REM fázis tapasztalható. 
 

A. a, b B. a, c C. b, c D. a, b, c  E. mind  
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A látásromlásnak lehetnek környezeti és genetikai okai. Az egyik ritkán előforduló genetikai 

okra visszavezethető betegség a retinitis pigmentosa, amelynek tünetei többek között a 

farkasvakság, valamint a látótér csőszerű beszűkülése. 
 

16. Döntse el, hogy mely kisbetűvel jelölt megállapítások igazak a retinitis pigmentosa-val 

kapcsolatban, majd döntése után válassza ki a helyes válasz betűjelét!  

a. A betegség a csapokat érinti. 

b. A betegség a retinán periférikusan elhelyezkedő fényérzékeny receptorokra hat. 

c. A beteg szeme rosszul viseli a fényerősség hirtelen változását. 

d. A betegség a táplálék A vitamin hiányára vezethető vissza. 

e. A betegség első tünetei között szerepel a színlátás sérülése, elvesztése. 
 

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

 

17. Csőlátást nemcsak a retina sérülése okozhat, hanem a látóideg, a látópálya sérülése is. Az 

ábrán látható (nagy betűkkel jelölt) vonalak a látóideg, ill. a látópálya sérüléseit jelzik.  

Melyik sérülés okozhatja a látótér csőszerű beszűkülését?  

 
forrás: https://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/2011_0001_524_Elettan/ch10s03.html 

 

Válassza ki a helyes válasz betűjelét! 

A. Az „A” sérülés. B. A „B” sérülés. C. A „C” sérülés. 

D. A „D” sérülés. E. Az „E” sérülés. 
 

18. A retinitis pigmentosában szenvedő betegek gyakorisága 1/5000, és közülük minden 10. 

Usher-szindrómás. Az Usher-szindróma egy látás- és halláscsökkenést okozó, de az értelmi 

képességeket épen hagyó betegség. Az Usher-szindrómában a látásromlásért a retinitis 

pigmentosa a felelős. Egészséges szülők két gyermeke közül az egyik Usher-szindrómás, 

a betegség testi kromoszómán, monogénesen öröklődik. (A mutáció lehetőségétől 

tekintsünk el!) Mekkora a valószínűsége annak, hogy a szülők egészséges gyermekének 

beteg lesz a gyereke?  

Válaszát írja a válaszlap megfelelő helyére! Válaszát ezred százalékos pontossággal adja 

meg! 

  

https://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/2011_0001_524_Elettan/ch10s03.html
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BRAINBOW EGEREK (7 PONT) 

 

Az idegrendszer fejlődésének megértéséhez és a szinapszisok tanulmányozására a kutatók 

létrehozták a brainbow egereket. Az egerek idegsejtjei különböző színekben fluoreszkáló, 

úgynevezett fluoreszcens fehérjéket termelnek, így az idegszövetből metszeteket készítve 

könnyen láthatóvá tehetők az idegsejtek. Egy adott brainbow egér a lentebb látható 

konstrukciók (Brainbow 1,2,3,4) közül csak egyfélét és egy példányban hordoz sejtenként, ami 

a fluoreszcens fehérjék termeléséért felel.  

 

Konstrukció: mesterségesen előállított DNS szekvencia, amit bejuttatnak a célsejtekbe (pl.: 

petesejt, zigóta). 
 

A konstrukciók elemeit a színes melléklet 2. ábráján láthatja. 
 

A Cre rekombináz 

segítségével meg 

tudjuk változtatni 

az adott Brainbow 

konstrukció szek-

venciáját, így le-

hetséges, hogy az 

idegsejt más flu-

oreszcens fehérjét 

fog a rekombiná-

ció után termelni. 

A Cre rekombináz 

tamoxifennel ak-

tiválható és két 

azonos bázissorrendű lox szekvencia között képes a DNS-t megváltoztatni, még ha ez nem 

minden esetben is következik be. Az, hogy melyik két azonos lox szekvencia között történik 

változás -ha történik- az a véletlen műve. A lox szekvenciák iránya viszont alapvetően 

befolyásolja, hogy milyen változtatást hajt végre a Cre rekombináz.  

 

19. Milyen típusú mutációt idézhet elő a Cre rekombináz a lox szekvenciák között az ábrák 

alapján? Válassza ki a helyes válasz betűjelét! 

A. duplikáció, kiesés 

B. megfordulás, duplikáció 

C. kiesés, megfordulás 

D. áthelyeződés, duplikáció 

E. megfordulás, poliploidizáció 

 

20. Hányféle különböző szekvenciát találunk a Cre rekombináz alkalmazását követően a 

Brainbow 2 konstrukciót tartalmazó egér sejtjeiben?  

Válaszát írja a válaszlap megfelelő helyére! 

21. Hányféle különböző hosszúságú szekvenciát találunk a Cre rekombináz alkalmazását 

követően a Brainbow 4 konstrukciót tartalmazó egér sejtjeiben?  

Válaszát írja a válaszlap megfelelő helyére! 
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22. Melyik színről nem dönthető el, hogy rekombináció eredményeként vagy anélkül jött létre 

a Brainbow 4 konstrukciót tartalmazó egér sejtjeiben? Válassza ki a helyes válasz betűjelét! 

 

A. kék B. sárga C. zöld  D. piros 

 

23. Melyik, a színes melléklet 3. ábráján látható, fluoreszcens kép származhat olyan 

metszetről, amit egy Brainbow 1 konstrukciót tartalmazó egér idegszövetéből készítettünk 

tamoxifen kezelés nélkül? Válassza ki a helyes válasz betűjelét!  

 

24. Egy mikroszkópban a színes melléklet 4. ábráján látható kép van beállítva. A kép alapján 

melyik Brainbow konstrukciót használhatták a kutatók a metszet elkészítéséhez? 

Válassza ki a helyes válasz betűjelét! 

A. a Brainbow 1-et 

B. a Brainbow 2-t 

C. a Brainbow 3-at 

D. a Branibow 4-et 

E. bármelyiket a négy közül 

 

25. Hogyan alkalmazzuk a Brainbow 1 konstrukciót a Cre alkalmazása mellett, hogy a színes 

melléklet 5. ábráján látható színűek legyenek az egér idegszövetében található axonok? 

Válassza ki a helyes megoldás betűjelét! 

A. Mindig csak egyféle színű fluoreszcens fehérjét kódoló szakaszokat tartalmazzanak az 

axonok. 

B. A piros és a kék fehérjéket kódoló fehérjék közé, de a sárgát kódoló elé kell fekete 

háromszög. 

C. A piros és a kék fehérjéket kódoló fehérjék közé, de a sárgát kódoló után kell fekete 

háromszög. 

D. Legalább 3-szor tartalmazza a Brainbow 1 konstrukciót a kromoszóma. 

E. Csak az utolsó (jobb oldali) poliadenin farkat tartalmazza a konstrukció, illetve ne 

legyen benne több promoter, csak egy. 

 

 

KVANTITATÍV PCR (qPCR) 

AZ EXPRESSZIÓ (FEHÉRJE TERMELÉS) VIZSGÁLATA mRNS MOLEKULÁVAL 

(6 PONT) 

 

Egy gén kifejeződésének mértéke jellemezhető a képződött mRNS mennyiségével, így 

azonosíthatók a szövetek működése során aktiválódó gének. Ennek során a következő lépéseket 

kell elvégezni: 

1. lépés: RNS preparátum kinyerése a sejtekből. 

2. lépés: Az mRNS molekulák cDNS-sé (egyszálú DNS-sé) alakítása, ami a reverz 

transzkriptáz enzimmel hajtható végre. A cDNS molekulát ezt követően kétszálú DNS-

sé alakítják, melyek száma egyenesen arányos a sejttípusból kinyerhető mRNS 

molekulák mennyiségével. 

3. lépés: A cDNS-ekből készült kétszálú DNS-ek felszaporítása qPCR módszerrel, 

amelynek lényege, hogy a mintához (amely sokféle, eltérő nukleotid sorrendű molekulát 

tartalmaz) adott specifikus bázissorrendű dezoxi-nukleotidok (primerek) segítségével 

kiválasztjuk az adott mRNS-ről készült DNS-t, majd -csak ezt- a molekulát DNS-

polimeráz enzimmel lemásoljuk. Mivel a másolás minden lehetséges molekulán 

többször egymás után végbemegy, a DNS molekulák száma minden ciklusban 

megduplázódik.  

A PCR módszer leírását a 76. feladatban is megtalálja! 
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26. Honnan származhat a módszerhez használt reverz transzkriptáz?  

Válassza ki a helyes válasz betűjelét! 

A. HIV vírusból 

B. bakteriofágokból 

C. riboszómákból 

D. az ember vörösvértestéből 

E. prionokból 

 

27. A sejt melyik részéből, sejtalkotójából lehet kinyerni az adott szövetre specifikus mRNS 

molekulákat? Válassza ki a helyes válasz betűjelét! 

A. mitokondriumból 

B. sejthártyából 

C. sejtmagvacskából 

D. sejtplazmából 

E. lizoszómából 

 

28. Melyik az a szövet a színes melléklet 6. ábráján számokkal jelöltek közül, amelyet 

egyértelműen azonosítani lehet a vele párba állított fehérje mRNS-e alapján a qPCR 

módszer segítségével? Válassza ki a helyes válasz betűjelét!  

A. Az 1. képen levő szövet a Na-K pumpa fehérje mRNS-e alapján egyértelműen 

azonosítható a különböző emberi szövetek közül. 

B. A 2. képen látható szövet a pepszinogén (pepszin) mRNS-e alapján egyértelműen 

azonosítható a különböző emberi szövetek közül. 

C. A 2. képen látható szövet az inzulin mRNS-e alapján egyértelműen azonosítható a 

különböző emberi szövetek közül. 

D. A 3. képen látható szövet a miozin mRNS-e alapján egyértelműen azonosítható a 

különböző emberi szövetek közül. 

E. A 3. képen látható szövet az acetil-kolint bontó acetil-kolin-észteráz enzim mRNS-e 

alapján egyértelműen azonosítható a különböző emberi szövetek között. 

 

29. Tegyük fel, hogy van egy mRNS szakasz, amelyben a bázisok sorrendje eltérő a különböző 

mértékben differenciálódott sejtekben. A C. elegans fonálféreg hím példányai 1031 sejttel 

rendelkeznek. Minimálisan (elvileg) hány nukleotidból állhat az az mRNS szakasz, 

amellyel elkülöníthető egymástól a C. elegans valamennyi differenciálódási útvonala, 

feltételezve, hogy minden sejtnek eltérő a differenciálódása?  

Válaszát írja a válaszlap megfelelő helyére!  

30. Melyik megállapítás igaz a cDNS-sel komplementer primer molekulára?  

Válassza ki a helyes válasz betűjelét! 

A. Nukleotid-sorrendje minden esetben megegyezik a cDNS molekula egy szakaszával. 

B. Nukleotid-sorrendje minden esetben megegyezik az mRNS molekula egy szakaszával. 

C. Nukleotid-sorrendje minden esetben megegyezik a gén át nem íródó (néma) szálának 

egy szakaszával.  

D. Nukleotid-sorrendje minden esetben megegyezik a gén átíródó szálának egy 

szakaszával. 
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A PCR reakció során automatizált módon szaporodik fel a DNS. Egy ciklus során 

megduplázódik a DNS molekulák száma. A qPCR vizsgálat során a DNS molekulák 

mennyiségének mérése fluoreszcens festékkel történik minden ciklus után, a fluoreszcens jel 

intenzitásának logaritmusa egyenesen arányos a kettősszálú DNS molekulák mennyiségével. 

Az eredeti cDNS molekulaszámot egy küszöb fluoreszcencia érték segítségével állapíthatjuk 

meg: ez egy elég magas fluoreszcencia jel ahhoz, hogy már mérni lehessen, és itt a cDNS szám 

és a jel között lineáris az összefüggés. (Nagyobb kópiaszámnál a görbe linearitása megszűnik, 

ennek oka a reakcióelegyben levő enzimmolekulák korlátozott száma, illetve a ciklusidő 

rövidsége.) 

 

31. Tegyük fel, hogy egy rákos elfajulást az alapján lehet diagnosztizálni, hogy egy fehérje 

mRNS (qPCR vizsgálatnál már cDNS) szintje egy bizonyos határon belül található: ha a 

cDNS molekulák száma 200-300 db /kiindulási minta közé esik, akkor el kell kezdeni a 

tumorellenes kezelést. A küszöb fluoreszcencia érték itt egymillió DNS molekulát jelent. 

Melyik mintánál lehet diagnosztizálni a rákos elfajulást?  

Válassza ki a helyes válasz betűjelét!  

 

A. A. minta 

B. B. minta 

C. C. minta 

D. D. minta 

E. E. minta 

 

 

 

 

 

 

„NÉZD MEG AZ ANYJÁT…” (13 PONT) 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

32. Mi lehet a genotípusa egy szórt levélállású női ivarú növénynek? Azt a betűjelet válassza, 

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

A. L2 

B. L1, L2 

C. L2L2 

D. L1L2, L2L2 

E. L1L1, L1L2, L2L2 

33. Mi lehet a genotípusa egy átellenes levélállású női ivarú növény egyik virágában lévő 

megtermékenyítetlen központi sejtnek? Az összes lehetséges megoldást írja le!  

Válaszát írja a válaszlap megfelelő helyére! 
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34. Egy átellenes levélállású hím ivarú növény egyik pollenszeme pollentömlőt fejleszt. Az 

ebben kialakuló egyik hímivarsejt L2 génváltozatot tartalmaz. Mi a genotípusa az 

ugyanebben a virágporszemben lévő vegetatív sejtnek? Az összes lehetséges megoldást írja 

le! Válaszát írja a válaszlap megfelelő helyére!  

 

 

 

Egy ideálisnak tekinthető populációban az átellenes levélállást kialakító allél gyakorisága 0,2.  

 

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

levélállásért felelős allélt? Mekkora eséllyel tartalmazzák a szórt levélállásért felelős allélt? 

Az eredményeket százalékban, egész számra kerekítve adja meg!  

Válaszait (2) írja a válaszlap megfelelő helyére! 

36. Az átellenes levélállású hím ivarú növények utódainak mekkora hányada lesz szórt 

levélállású? Az eredményt százalékban, egész számra kerekítve adja meg!  

Válaszát írja a válaszlap megfelelő helyére!  

37. Átellenes levélállású női ivarú növénytől és szórt levélállású hím ivarú növénytől származó 

magból milyen eséllyel kel ki átellenes levélállású utód? Az eredményt százalékban, egy 

tizedes jegy pontossággal adja meg! Válaszát írja a válaszlap megfelelő helyére!  

38. A tárgyalt növényhez hasonlóan melyik kétlaki a színes melléklet 7. ábráján látható hazai 

fajok közül?  

Válassza ki a helyes válasz betűjelét!   
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A továbbiakban emberi mitokondriummal kapcsolatos feladatokat kell megoldania. 

 

39. Tételezzük fel, hogy egy személy genetikai szempontból csak 

egyféle mitokondriumot tartalmaz, és nem érte mutáció a 

mitokondriális géneket az ábrán jelölt családfa esetében. Az összes 

vérrokoni kapcsolatot ábrázoltuk. Hányan tartalmaznak pontosan 

olyan génállományú mitokondriumokat a családfa tagjai közül, mint 

a nyíllal jelölt személy? (A jelölt személyt is számítsa bele!)  

Válaszát írja a válaszlap megfelelő helyére! 

 

 

 

40. Az előző feladat családfájában nyíllal jelölt nő egy véletlenszerűen kiválasztott génje 

(amely testi kromoszómán helyezkedik el) mekkora eséllyel származik az apai 

nagyanyjától? A valószínűséget százalékban, egy tizedes jegy pontossággal adja meg! 

Válaszát írja a válaszlap megfelelő helyére! 

41. A világ különböző részeiből származó embercsoportok mitokondriális DNS-ének 

összehasonlításával rekonstruálták az ember elterjedésének történetét a Földön. Melyik 

nagyrassz pár esetén tapasztalható a legnagyobb genetikai különbség?  

Válassza ki a helyes válasz betűjelét! 

A. negrid – mongolid B. ausztralid – europid C. europid – mongolid 

D. mongolid – ausztralid E. az összes említett páros között azonos mértékű a távolság 

 

42. Az előbbi feladatban említett vizsgálathoz általában szájnyálkahártya kaparékot 

használtak. A kisbetűvel megadott sejtek közül melyek tartalmaznak az előbbieken kívül 

ép mitokondriumokat? Válassza ki a helyes válasz betűjelét! 

a. érett vörösvérsejt b. érett B limfocita c. porcsejt 

 d. hímivarsejt e. sárga csontvelő sejtjei 

A. a, c, e 

B. b, c, d, e 

C. b, c, e 

D. b, c, d 

E. d, e 

 

43. A kisbetűvel megadott folyamatok közül melyek történhetnek mitokondriumokban? 

Válassza ki a helyes válasz betűjelét! 
 

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

A. a, b, c, d 

B. a, c, d 

C. a, b, c 

D. a, b 

E. a  
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GENETIKA FELADATOK NÉGY GYEREKRE (7 PONT) 

 

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

leggyakoribb (legismertebb) öröklésmenetet használja a számításaiban! A mutáció 

lehetőségétől végig tekintsünk el a feladatokban! A populációkat mindegyik esetben ideálisnak 

tekintjük. 

 

44. Egy egészséges pár első két gyermeke vörös-zöld színtévesztő lett. További két gyermekük 

született még, akik nem ikrek. Mekkora az esélye, hogy mind a négy gyermek vörös-zöld 

színtévesztő? Adja meg az eredményt század százalék pontossággal!  

Válaszát írja a válaszlap megfelelő helyére!  

45. A hazai népességben az Rh+ vércsoportúak aránya 83,4%. Egy Rh- férfinek mekkora 

eséllyel lesz ugyanattól a nőtől mind a négy gyermeke Rh+? Adja meg az eredményt tized 

százalék pontossággal! Válaszát írja a válaszlap megfelelő helyére!  

46. Egy párnak először egypetéjű, majd két évvel később kétpetéjű ikrei születnek. Mekkora 

eséllyel lettek mind a négyen azonos neműek? Adja meg az eredményt százalékban, egész 

számra kerekítve! Válaszát írja a válaszlap megfelelő helyére!  
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47. Egy fiú-lány testvérpár lány tagja genetikai okokból vérzékeny, a fiúról nem tudjuk, hogy 

vérzékeny-e. Melyik állítás hamis? Válassza ki a helyes válasz betűjelét! 

A. A fiú lehet egészséges. 

B. A szülők között biztosan van vérzékeny. 

C. Az anya lehet egészséges. 

D. Az apa biztos vérzékeny. 

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

 

48. Az előbbi feladatban említett testvérpárnak egy fiú és egy lány féltestvére is születik a 

későbbiekben. Négyük édesapja közös, és a később született gyermekek is egymás 

édestestvérei. Mekkora eséllyel lesznek mind a négyen vérzékenyek, ha a populációban a 

férfiak között 70-szeres a vérzékenység gyakorisága a nőkhöz képest? (Tételezzük fel, hogy 

a vérzékenység -az orvostudomány fejlődésének következményeként- nem befolyásolja 

sem az életben maradási esélyeket, sem a termékenységet!) Adja meg az eredményt ezred 

százalék pontossággal! Válaszát írja a válaszlap megfelelő helyére!  

49. Négy osztálytárs (akik nem rokonai egymásnak) anyukái 0 vércsoportúak. A populációban 

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

vércsoportú? Az eredményt paraméteresen adja meg!  

Válaszát írja a válaszlap megfelelő helyére!  

50. Mekkora az esély arra, hogy az előbbi feladatban szereplő négy gyerek mind heterozigóta? 

Az eredményt paraméteresen adja meg! Válaszát írja a válaszlap megfelelő helyére!  
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SEJTEK ÖNEMÉSZTŐ FOLYAMATAI ÉS BEBÁBOZÓDÁS (12 PONT) 

 

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

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

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

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

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

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

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

elöregedett sejtszervecskék is degradálódnak és emésztődnek, majd újra felhasználhatókká 

válnak. 

 

Tanulmányozza és értelmezze az UPR (8. ábra) és az autofágia (színes melléklet, 9. ábra) 

folyamatát az ábrák segítségével, majd válaszoljon a kérdésekre! 

8. ábra. Az ubikvitin-

proteaszóma rendszer 

 Az E1 enzim aktiválja az 

ubikvitint. 

 Az ubikvitin átkerül az 

E2 enzimre. 

 Az E3 enzim felismeri 

az E2-höz kötött ubikvitint 

és a lebontandó fehérjét, az 

ubikvitint áthelyezi a 

lebontandó fehérjére. 

 Az ubikvitinnel jelölt 

fehérje leválik az E3 

enzimről. 

 A reakciósorozat több-

ször ismétlődik, ezáltal egy 

poliubikvitinlánccal jelölt 

fehérje jön létre. 

 A proteaszóma (ami 

tulajdonképpen egy enzim-

komplex, mérete 45x20 nm) 

felismeri a poliubikvitin 

jelet (a felismerő al-

egységek ATP-áz al-

egységet tartalmaznak), a 

lebontandó fehérjét a 

proteaszómába juttatja, 

ahol azok átlagosan 7-9 

aminosavból álló egysé-

gekre „darálódnak”. Az 

ubikvitin egységek nem 

bomlanak le, hanem újra 

felhasználódnak. 

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

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

közül? Válassza ki a helyes válasz betűjelét! 

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

B. Mindkét folyamatban szerepet kapnak a permeáz fehérjék. 

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

monomerek keletkeznek. 

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

E. Mindkét folyamat lejátszódhat prokarióta sejtekben is. 

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

közül? Válassza ki a helyes válasz betűjelét! 

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

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

készülék működése. 

C. Mindkét folyamatban lényeges a lizoszómák közreműködése. 

D. A proteaszómák felépítésében RNS molekulák is részt vesznek. 

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

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

Válassza ki a helyes válasz betűjelét! 

A. Az autofágiában szerepet kapó lizoszómák közvetlenül a durva felszínű 

endoplazmatikus retikulum membránrendszeréről fűződnek le. 

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

membránhólyagok egyesülnek egymással. 

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

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

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

lizoszómából a sejtplazmába. 

54. Melyik sejtszervecskével hasonló méretű a proteaszóma?  

Válassza ki a helyes válasz betűjelét! 

A. a fagofórral B. a mitokondriummal C. a sejtközponttal 

D. a riboszómával E. a sejtmagvacskával 

55. Az előzőekben ismertetett folyamatokban mely organellumok feleltethetőek meg 

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

A. Az elöregedő szekréciós granulum és az autofagoszóma. 

B. A proteaszóma és a fagofór. 

C. Az autolizoszóma és a krinoszóma. 

D. Az autofagoszóma és a fiatal szekréciós granulum. 

E. A krinoszóma és az elöregedő szekréciós granulum. 

56. Yoshinori Ohsumi kísérleteinek nagy részét élesztőgombákkal végezte. Az 

élesztősejtekben azonban nincsenek az állati sejtekhez hasonló lizoszómák. Mely 

sejtalkotó látja el a lizoszómák feladatát, és kap szerepet az autofágia folyamataiban az 

élesztőgomba fajokban? Válassza ki a helyes válasz betűjelét! 

A. a sejtmaghártya B. a vakuólum C. a peroxiszóma 

D. a mitokondrium membrán lefűződései E. a thylakoid membrán 
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57. Mely állati sejtekben lehetne jól tanulmányozni a krinofágia folyamatát? 

Válassza ki a helyes válasz betűjelét! 

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

β-sejtjeiben. 

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

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

sejtekben. 

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

a laposférgek lángzósejtjeiben. 

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

porcsejtjeiben. 

 

A krinofágia molekuláris mechanizmusát és genetikai szabályozását muslicák lárváinak és 

fiatal bábjainak nyálmirigysejtjeiben tanulmányozták. A krinofágia vizsgálatára nagyon 

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

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

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

a legalkalmasabb. Az ecetmuslica (Drosophila) lárvák nyálmirigyei alapvetően 

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

működése hormonális hatásra megváltozik: a lárvakori emésztőenzimek helyett 

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

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

nyugodt, bábon belüli fejlődést. 

 

58. Az alább található két ábra (10-11. ábra) segítségével állapítsa meg, hogy mely (kisbetűvel 

jelölt) hormonok szintjének változása teszi lehetővé a nyálmirigyek működésének 

megváltozását! Válassza ki a helyes válasz betűjelét! 

 

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

hormonjainak hatása. 
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11. ábra. Az ecetmuslica hormontermelésének változása az egyedfejlődés során.  

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

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

Sophia Antipolis, 2013. alapján 

a. alacsony JH szint 

b. a JH szint növekedése 

c. alacsony BH termelés 

d. magas BH termelés 

e. alacsony ekdizon szintézis 

f. megnövekedő ekdizon szintézis 

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

Shravage és kutatótársai kísérletükben a nyálmirigysejtekben található granulumokban a glue 

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

fluoreszcens mikroszkóppal a váladékszemcsék (ezáltal a nyálmirigysejtek) nyomon 

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

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

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

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

59. Mik az elképzelhető (kisbetűkkel jelölt) magyarázatai a tapasztaltaknak?  

Válassza ki a helyes válasz betűjelét! 

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

ét nem. 

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

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

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

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

A. d és e igaz 

B. a és e igaz 

C. b és c igaz 

D. a és d igaz 

E. c és d igaz  



Biológia II. kategória Kódszám: 

OKTV 2019/2020 22 2. forduló 

 

Az ELTE kutatói a fentiek tisztázására a következő kísérleteket végezték el: 

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

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

savas közegben reverzibilisen inaktiválódik.  

A színes mellékletben található 12. ábra egyikén vad típusú, a másikon olyan lárvák 

nyálmirigysejtjeinek képét látjuk fluoreszcens mikroszkópban, frissen bábozódott állatban, 

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

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

gátlódik a transzláció folyamata.)  

 

60. Melyik kép mutatja a géncsendesített állat nyálmirigysejtjeit a 12. ábrán? 

Válassza ki a helyes válasz betűjelét! 

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

lizoszómákkal való egyesülés elmaradása miatt. 

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

alakulni. 

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

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

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

 

 

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

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

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

a magenta szín pedig egyre erősebb lesz. A színes mellékletben található 13. ábrán vad típusú, 

a másikon a krinofágiához szükséges gének csendesítését elszenvedő lárvák nyálmirigyeinek 

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

 

61. Mely állítások igazak a két képre a kisbetűkkel jelölt lehetőségek közül? Válassza ki a 

helyes válasz betűjelét! 

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

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

c. Az „A” képen ép váladékszemcséket látunk. 

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

e. Az „A” képen a géncsendesített mirigysejtek autolizoszómái láthatók. 

A. csak az a igaz 

B. b és e igaz 

C. a, c és e igaz 

D. b és d igaz 

E. a, c és d igaz 
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A 14. ábrán a szekréciós granulumok és a lizoszómák kapcsolódásához és egybe olvadásukhoz 

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

komplexek feladatát a folyamatban. 

 

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

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

 

fehérjék és komplexek neve feladatuk 

Adaptor más fehérjék egymáshoz kötődését segítik 

Pányvázó komplex megfelelő közelségbe hozzák a sejtszervecskéket 

kis GTP-áz 
az organellumok szállításában és a pányvázó komplex 

membránhoz kötésében játszik szerepet 

SNARE komplex 
meghatározzák, mely sejtszervecskék egyesülhetnek 

és elvégzik a fúziót is 

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

fehérjekomplexek és feladatuk. 

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

granulum és a lizoszóma összekapcsolódjon, de tartalmuk ne egyesüljön? 

Válassza ki a helyes válasz betűjelét! 

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

B. A kis GTP-áz génjének csendesítésével. 

C. A pányvázó komplex génjeinek csendesítésével. 

D. A SNARE komplex génjeinek csendesítésével. 

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

 

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

körülmények között a populáció egyedei szaporodnak. Az egyedszámváltozás egy adott 

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

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

ΔN = SZ – H + BV – KV. 

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

 

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

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

jellemezni egy populáció növekedését/csökkenését? 

Válassza ki a helyes válasz betűjelét! 

A. a felületegységre megadott egyedsűrűséggel 

B. a térfogategységre megadott egyedsűrűséggel 

C. a mortalitással 

D. a területegységre megadott biomassza értékekkel 

E. az allélgyakoriságokkal 

 

A feladat további részében egyedszámmal jellemezhető populációkról lesz szó. 

 

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

megfelelő körülmények között és elegendő tápanyagforrás esetén) a populáció egyedszámának 

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

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

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

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

hányszorosára növekszik a populáció egyik időpontról a másikra. 

 

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

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

szezonálisan szaporodó populáció populációdinamikai egyensúlyban?  

Válassza ki a helyes válasz betűjelét! 

A. ha r = 1 és λ = 0 

B. ha r = -1 és λ = 1 

C. ha r = 0 és λ = 0 

D. ha r = 1 és λ = 1 

E. ha r = 0 és λ = 1 

 

65. Egy exponenciálisan növekvő aszezonálisan 

szaporodó populációban az egyedszám 

logaritmusát az idő függvényében ábrázolva 

egy egyenest kapunk. Hogyan számolható ki a 

növekedési ráta (r)? Válassza ki a helyes válasz 

betűjelét! 

 

A. r = a·b 

B. r = (a·b)/2 

C. r = √𝑎2 + 𝑏2       

D. r = a/b 

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

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

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

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

egyednek több demográfiai eseményben való részvétele elhanyagolható legyen, vagyis egy 

időegység alatt csak egy esemény történhet vele: 

 elpusztul ph valószínűséggel, vagy 

 létrehoz n utódot psz valószínűséggel, vagy 

 túlél szaporodás nélkül 1 – ph – psz valószínűséggel. 

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

időpontban pedig Nt. 

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

Válassza ki a helyes válasz betűjelét! 

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

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

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

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

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

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

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

hogy időegységenként különböző λ értékekkel találkozunk. 

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

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

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

 λ3 = 1,15. A vörös mókus (Sciurus vulgaris) bruttó növekedési rátája viszont az évek során 

állandó, λ1 = λ2 = λ3 = 1,5. 

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

populáció egyedszámának változására?  

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

egyedszámánál. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ha λ = (λ1·λ2·λ3)/3 lenne. 

f. Ha az évenkénti növekedési ráták számtani átlaga azonos, akkor a két populáció 

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

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

időintervallumban, akkor hosszútávon az egyedszáma folyamatosan alacsonyabb lesz a 

vörös mókus egyedszámánál. 

Válassza ki a helyes válasz betűjelét! 

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

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

összefüggéseivel foglalkozik. A demográfiai vizsgálatok alapjait képezik a termékenységi 

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

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

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

alapján minden korcsoporthoz hozzá tudunk rendelni termékenységi és halálozási 

paramétereket. 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Kor-

cso-

port 

 

a 

Kor-

csoport 

egyed-

száma 

 

na 

Túlélők 

aránya az 

1. 

korcsoport

tól a-ig 

la 

(fenn-

maradási 

arány) 

Halálo-

zások 

száma a 

és a+1 

között 

 

da 

Fejen-

kénti 

halálozási 

arány a és 

a+1 

között 

qa 

(morta-

litási 

arány) 

Túlélők 

aránya a 

kortól 

a+1-ig 

pa 

(túlélési 

arány) 

Fejenkénti 

nettó 

utódszám 

ma 

(effektív 

termé-

kenység) 

Korcso

por-

tonkénti 

utód-

szám 

Fa 

(fekun-

ditás) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

gyarapodásához. 

69. Melyik görbe ábrázolja helyesen a nettó szaporodási teljesítményt? 

Válassza ki a helyes válasz betűjelét!  

 
 

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

𝑅0 =∑ la·ma

𝑧

𝑎=1

 

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

R0 = l1·m1 + l2·m2 + … + l6·m6. 
 

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

Válassza ki a helyes válasz betűjelét! 

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

megduplázódik. 

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

mostaniban. 

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

az egyed teljes élete alatt. 

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

utód várható számát az egyed teljes élete alatt. 

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

fog mutatni. 

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

egyedszáma gyors csökkenést fog mutatni. 

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

egyedszáma növekedést fog mutatni. 
 

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

D. b, c és g igaz  E. b, d és g igaz  



Biológia II. kategória Kódszám: 

OKTV 2019/2020 28 2. forduló 

 

A MADARAK LÉGZÉSI MECHANIZMUSÁNAK MODELLEZÉSE (3 PONT) 
 

A madártüdő két részből, egy ősi (paleopulmo) és egy fiatalabb részből (neopulmo) áll. Ebben 

a modellben csak az ősi típusút vesszük figyelembe, mert nagyobb százalékban vesz részt a 

gázcserében. Jelölések: P=nyomás, q=légáramlás sebessége, R=légzési ellenállás, 

EXP=kilégzés, INSP=belégzés, nyilak: áramlás iránya, függőleges tengely: q (mL/s), vízszintes 

tengely: idő (s).   
 

71. A színes mellékletben található 15. ábrát is figyelembevéve döntse el, hogy melyek igazak 

az alábbi (kisbetűkkel jelölt) állítások közül! 

a. P1 és P0 illetve P2 és P0 a bal és a jobb tüdőfél nyomásváltozásait mutatja. 

b. A tüdőben a véráramlás iránya és levegőáramlás iránya megegyezik. 

c. A tüdőben a levegőáramlás iránya ki és belégzés közben is megegyezik. 

d. P1 nyomású anatómai képlet biztosan előbbre helyezkedik el a madár testében, mint a 

P2 nyomású. 

e. Amikor a levegő átáramlik a légzőrendszer különböző csövein, akkor a csövek elején 

mért nyomás nem különbözik a csövek végén mért nyomástól. 

Válassza ki a helyes válasz betűjelét! 

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

 

72. A bal oldali kép figyelembevételével döntse el, hogy melyik jobb oldali grafikon illik  

a q2-vel jelölt légáramlási sebességhez! Válassza ki a megfelelő grafikon betűjelét! 

73. A bal oldali kép figyelembevételével döntse el, hogy melyik jobb oldali grafikon illik  

a q1-el jelölt légáramlási sebességhez! Válassza ki a megfelelő grafikon betűjelét! 

 

 

LEIDEN-MUTÁCIÓ (3 PONT) 

 

1994-ben térképezték fel az aktivált protein C rezisztenciát (APC-rezisztencia, APC-R) okozó 

Leiden-mutáció genetikai hátterét. Autoszómálisan, recesszíven öröklödő monogénes eltérés. 

Az V-ös véralvadásban résztvevő faktor génjében alakul ki egy pontmutáció, mely révén egy 

aminosavcsere történik. A mai magyar népesség 5-6%-a hordozó. 

 

74. Az alábbi gélfuttatás egy normál egészséges (I.) és Leiden mutációban szenvedő beteg (II.) 

DNS kódoló szál bázissorrend részletének vizsgálatát mutatja be.  

(A vizsgált gén nukleotidonként különböző hosszúságú DNS szakaszának mindig csak az 

utolsó nukleotidját jelölték, így megállapítható a bázissorrend.) A futtatás iránya: felül (+) 

pólus, alul (-) pólus. A kódoló DNS szakasz bázissorrendje megegyezik az érett mRNS 

bázissorrendjével, csak U helyett T található.  

Melyik aminosavcserét okozta a mutáció? A megoldáshoz használja a lejjebb található 

kodonszótárt!  

Válassza ki a helyes válasz betűjelét! 

A. lizin helyett aszparaginsav 

B. glutaminsav helyett aszparaginsav 

C. aszparagin helyett glicin 

D. arginin helyett glutamin 

E. valin helyett alanin 
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1. bázis 
2. bázis 

3. bázis 
U C A G 

U 

fenilalanin szerin tirozin cisztein U 

fenilalanin szerin tirozin cisztein C 

leucin szerin STOP STOP A 

leucin szerin STOP triptofán G 

C 

leucin prolin hisztidin arginin U 

leucin prolin hisztidin arginin C 

leucin prolin glutamin arginin A 

leucin prolin glutamin arginin G 

A 

izoleucin treonin aszparagin szerin U 

izoleucin treonin aszparagin szerin C 

izoleucin treonin lizin arginin A 

metionin lánckezdő treonin lizin arginin G 

G 

valin alanin aszparaginsav glicin U 

valin alanin aszparaginsav glicin C 

valin alanin glutaminsav glicin A 

valin alanin glutaminsav glicin G 

 

75. Mi lesz a mutáció következménye? Az 

alábbi ábra a véralvadás egymás utáni 

folyamatait mutatják be. A véralvadás 

több úton is (A és B) elindulhat. A 

nyilak serkentést, aktiválást, a talpas 

végű vonalak gátlást, inaktiválást 

jelentenek. A feladat szempontjából 

fontosabb lépésre fókuszálva: a 

kialakult eltérés miatt az V-ös faktor 

szinte érzéketlenné válik az aktivált 

protein C hatásával szemben.  

Milyen változást okoz a mutáció a 

betegekben? 

Válassza ki a helyes válasz betűjelét! 

A. fokozott lesz a vérrögképződés 

B. vérzékenység alakul ki 

C. nem alakul ki fibrinháló 

D. lassul a véralvadás folyamata 

E. a trombin negatív visszacsatolásos szabályozó hatása jobban érvényesül 
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76. A PCR, a polimeráz láncreakció rövidítése. A folyamat DNS-darabok sokszorozására 

szolgál, és végrehajtására a PCR-készülék alkalmas, ahol automatikusan és ciklusosan 

zajlanak le a reakciók. A PCR-hez a következő anyagok szükségesek:  

 

 eredeti DNS (ún. templát) – amit a 

reakcióval meg akarunk sokszorozni,  

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

amely az eredeti DNS két szálához 

kapcsolódva, a polimeráz enzimnek 

meghatározza a másolandó szakasz elejét 

és végét,  

 DNS-polimeráz enzim – amely elkészíti a 

kiegészítő szálat,  

 DNS-nukleotidok – amelyekből a 

polimeráz enzim felépíti a kiegészítő 

szálat, 

 pufferoldat – amely biztosítja a DNS-

polimeráz számára megfelelő kémiai 

környezetet. 

 

A reakcióciklus első lépéseként a fenti anyagokat tartalmazó kémcsövet kb. 95 ºC-ra hevítik, 

így egyszálú DNS-molekulák jönnek létre (denaturáció). 

Miután a DNS denaturálódott, az elegyet kb. 50 ºC-ra hűtik. Ekkor a fölös mennyiségben bevitt 

primerek a másolni kívánt DNS-láncokhoz kapcsolódnak. Aztán az elegyet pontosan 72 ºC-ra 

hevítik, mert ez a hőmérsékleti optimuma annak a polimeráz enzimnek, ami a primerektől 

folytatja a DNS kiegészítő láncának hosszabbítását. A leírt módszer változata az allélsepcifikus 

PCR. Ezen módszer esetében tervezünk egy primerpárt a normális, vad típusú DNS-re és egyet 

a mutációt tartalmazó DNS-re úgy, hogy a mutációval szembe kerülő bázis a primer 3’ végére 

kerüljön. Ez a hely kiemelt jelentőséggel bír, ugyanis, ha itt nem komplementer bázis található 

jó eséllyel nem jön létre a primer betapadása, nem tudja folytatni a DNS polimeráz a 

lánchosszabbítást és így nem kapunk PCR terméket.  Az említett allélpárokkal elvégeztük a 

PCR-t a Leiden mutációk vizsgálatára. Az eredményt gélre vittük, ami az alábbi ábrán látható. 

Értelemszerűen minden szám két sávot jelöl.  M jelöli az ismert hosszúságú DNS darabokat, az 

ún. létrát, hogy beazonosítható legyen az általunk vizsgált DNS szakasz mérete. 

Az alábbiak közül mely állítások helyesek? (Vegye figyelembe a korábban leírtakat is a 

mutációval kapcsolatban!). 

Válassza ki a helyes válasz betűjelét! 

A. A gélkép alapján 4 személy hordozó. 

B. A gélkép alapján 4 személy homozigóta 

recesszív. 

C. A gélkép alapján 4+1, azaz 5 ember 

egészséges, a többi beteg. 

D. Az 1., a 4. és 19. személy bázissorrendje 

a vizsgált szakaszban valószínűleg eltér, 

de a bázispárok számában nincs eltérés 

közöttük. 

E. Az 1. és a 2. személy bázissorrendje a 

vizsgált szakaszban valószínűleg nem 

tér el, de a bázispárok számában van 

eltérés közöttük (a vizsgált szakaszra 

nézve). 
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PROBLÉMAFELADATOK (8 PONT) 

 

77. A klorofillok fényelnyelése 

Mérésekkel meghatározva az egyes pigmentek fényabszorpcióját (fényelnyelését), azt 

tapasztaljuk, hogy a klorofillok két abszorpciós maximummal jellemezhetők:  

az egyik a kék, a másik a vörös tartományban található. Ha a klorofill vörös fényt (V) nyel 

el, egyik elektronja nagyobb energiájú pályára, a molekula pedig alapállapotból gerjesztett 

állapotba (1) kerül. A két állapot közötti különbség a vörös fény egy kvantumjának 

energiájával azonos. A nagyobb energiájú elektron többletenergiáját hőenergia vagy 

fluoreszcenciás kvantum (fény) kibocsátása közben rövid időn belül (10-9 szekundum) 

elveszítheti, amikor is visszakerül az eredeti pályára, s a molekula gerjesztett állapota 

megszűnik. 

Mi következik a leírtak és az alábbi ábrák alapján? Válassza ki a helyes válasz betűjelét! 

 

  
 

A. A leírtak és a bemutatott ábrák alapján a fehér összetett színből a kék és a vörös fény 

energiája is hasznosul a fotoszintézis folyamatában. 

B. A vörössel azonos energiatartalmú (intenzitású) kék fény kevésbé hatékony a 

fotoszintézis folyamatában, mint a vörös. 

C. A klorofill zöld színben fluoreszkál. 

D. A és B is következik. 

E. A és C is következik.  
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78. Egy ember (QQ) egy távoli országból tér haza és csak itthon értesül arról, hogy minden 

1000. ember megfertőződött ebben a távoli országban egy kórokozó által. Ő a betegség 

tüneteit még nem mutatja, de szeretné megtudni, hogy megfertőződött-e. A tesztje pozitív 

lett. A tesztről azt kell tudni, hogy 98 %-os megbízhatóságú: a megvizsgált betegek 98%-

nál pozitivitást mutat, illetve azt is tudjuk, hogy az egészséges embereknél elvégezve a 

tesztet 98 %-ban mutat negatív eredményt. 

Mi a valószínűsége, hogy a távoli országból hazatért ember (QQ) beteg lesz? 

Feltételezzük, hogy aki fertőzött, annál ki is alakul a betegség.  

Válassza ki a helyes válasz betűjelét! 

A. kb. 98 % 

B. kb. 95 % 

C. kb. 50 % 

D. kb. 5 % 

E. kb. 2 % 

 

 

 

79. Horizontális géntranszfer.  

Az itt látható ábra egy ismert fajfát (Ff, szélső 

vonalakkal határolt rész) és azon belül egy génfát 

(Gf, szélső vonalak közötti vonalak) mutat be.  

A fajfa a fajok leszármazási kapcsolataira utal.  

A génfa a gének vizsgálatai alapján szintén a 

leszármazási kapcsolatokra utal.  

Az itt látható ábra azt mutatja, hogy bizonyos 

színes tetűfajok (T) képesek karotint szintetizálni 

és ehhez a képességhez szükséges gént 

valószínűleg gombáktól (G) nyerték az ún. 

horizontális géntranszfer útján. Egysejtű 

organizmusoknál gyakori jelenség, hogy kívülről a 

sejtbe került gének a genomba beépülnek és 

tovább öröklődnek. A jelenség többsejtű élőlényeknél (A= állatok) is előfordul.  

Mely állítások igazak az alábbi (kisbetűkkel jelöltek) közül?  

Válassza ki a helyes válasz betűjelét! 

 

a. I. megfelelően mutatja a leírt transzfert 

b. II. megfelelően mutatja a leírt transzfert 

c. III. megfelelően mutatja a leírt transzfert 

d. IV. megfelelően mutatja a leírt transzfert 

e. a leírtak alapján a gombák közelebbi rokonai a levéltetveknek, mint az állatoknak 

f. a leírtak alapján állatokban nem találhatók az állatok enzimei által létrehozott 

konjugált kettős kötéseket tartalmazó vegyületek  

g. az állatok és a gombák egyik közös ősében megvolt a karotin szintézisért felelős gén 

 

 

A. a, b, e, f  B. a, b, c, d, g C. c, d, e, g D. c, g E. c, d, f, g 
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80. Mi lesz a következménye a kisbetűvel jelölt állítások közül annak, ha a gerincvelő ágyéki 

első szelvényében (L1) teljesen megsérülnek a nyilakkal jelölt, fekete foltú részek?  

Válassza ki a helyes válasz betűjelét! 

 

a. a jobb lábát (nagyrészt) nem tudja mozgatni (bénulás) 

b. a bal lábát (nagyrészt) nem tudja mozgatni (bénulás) 

c. a bal lába (nagyrészt) nem érzékeli a fájdalmat 

d. a jobb lába (nagyrészt) nem érzékeli a fájdalmat 

e. a bal lába (nagyrészt) nem érzékeli az izomorsók 

megnyúlását 

f. a jobb lába (nagyrészt) nem érzékeli az izomorsók 

megnyúlását 

 

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

 

81. Gerincvelői reflexek. 

A kérdések az A – C ábrákra vonatkoznak, 

amelyek három különféle sérülés 

(bekeretezett és X módon áthúzott rész) 

helyzetét mutatják a gerincvelőben a T8-nál 

(T8 = mellkasi 8. szelvény). (Anatómiai 

irányok, mint az előző feladatnál.) 

Melyik igaz az alábbi állítások közül? 

Válassza ki a helyes válasz betűjelét! 

 

A. „B” sérülés esetén a jobb láb akaratlagos 

mozgása meg fog szűnni, bénulás áll be.  

B. A nyújtó izmok túlzott tónusa fog fokozatosan megjelenni a lábakban két-három 

héttel az „A” sérülés után. 

C. A „C” sérülés esetén, a T8 alatti bőrszelvények a test jobb oldalán fájdalom és 

hőmérsékleti érzékelést veszítenek. 

D. Az „A” sérülést követő napokban a húgyhólyag feszülésig megtelik és reflexesen 

ürül. 

E. Néhány héttel az „A” sérülés után, a test alsó részét érő károsító, fájdalmas ingerek 

vérnyomásemelkedést eredményeznek. 

 

82. Melyik állítás igaz a kisbetűvel jelöltek közül a vestibulo-oculáris reflexre?  

Válassza ki a helyes válasz betűjelét! 
 

Ha a fej balra fordul… 

a. szemgolyók először jobbra fordulnak, majd balra. 

b. szemgolyók először balra fordulnak, majd jobbra. 

c. a jobb szem oldalsó egyenes szemmozgató izma összehúzódik, míg az egyik szem 

középső egyenes izma nem. 

d. a jobb szem oldalsó egyenes szemmozgató izma összehúzódik és az egyik szem 

középső egyenes izma is. 

e. a bal fül három félkörös ívjárata közül a vízszintes (oldalsó) járatban a folyadék 

balra mozdul el. 

f. a bal fül három félkörös ívjárata közül a vízszintes (oldalsó) járatban a folyadék 

jobbra mozdul el. 

 

A. a, c, e B. b, c, e C. b, c, d, e D. a, c, d, e E. a, c, d, f 
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83. Az AIDS kórokozója, a HIV eredete sokáig rejtély volt a kutatók számára, amíg a HIV-

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

evolúciós fát. A fa egyértelművé tette, hogy a HIV a majmokat megfertőző, Simian 

Immundeficiencia Vírusból (SIV) fejlődött ki. A HIV 

valószínűleg valamelyik SIV-fertőzött majomról került 

az emberre fertőzés útján (ezt átugrásnak is nevezik) 

esetleg egy vadászbaleset során, amikor a 

zsákmánymajom vére a vadász véráramába került. A fa 

csak a HIV-1 csoportjainak a kialakulását mutatja be, 

az egyes alcsoportokat külön nem jelöltük. A fát 

tekintve összesen hányszor történt meg az átugrás?  

Válassza ki a helyes válasz betűjelét! 

A. 3-szor 

B. 4-szer 

C. 6-szor 

D. 9-szer 

E. 15-ször 

 

 

 

84. Az ember légzése. 

Az ember egy normál légzési ciklusa legyen 4 s időtartamú, amelyből 2 s jusson a belégzésre 

és 2 s a kilégzésre. Az alábbi (kisbetűvel jelölt) állítások közül melyek igazak? 

a. A 0,4- 0,5 s időszakaszban nő a tüdő térfogata, mert beáramlik a levegő. 

b. A 2,4-2,5 s időszakaszban csökken a tüdő térfogata, mert kiáramlik a levegő. 

c. Az 1,4-1,5 s időszakaszban a tüdőben nő a nyomás, mert beáramlik a levegő. 

d. A 3,4-3,5 s időpontban a tüdőben csökken a nyomás, mert kiáramlik a levegő. 

e. A 3,4- 3,5 s időszakaszban a tüdőben csökken a nyomás, a mellhártya két lemeze 

között nő a nyomás. 

f. Ha a tüdő egyik része nem szellőzik a légzés során, akkor a területet elhagyó vér 

összetétele megegyezik a tüdővénában folyó vér összetételével. 

Válassza ki a helyes válasz betűjelét! 

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

 4. A B C D E     29. …………………………………  

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

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

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

 8. A B C D      33. …………………………………  

 9. A B C D      34. …………………………………  

10. A B C D      35. Átellenes: …...%  Szórt: ….% 

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

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

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

14. A B C D E     39. …………………………………  

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

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

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

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

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

20. …………………………………     45. ………………………………….%  

21. …………………………………     46. ………………………………….%  

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

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

24. A B C D E     49. …………………………………  

25. A B C D E     50. …………………………………  

 

 

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            

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             

73. A B C D             

74. A B C D E            

75. A B C D E            

 

 

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

 

 

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

 

1. ábra 
https://tudasbazis.sulinet.hu/ hu/termeszettudomanyok/ 

biologia/emberi-test/a-szem/a-szem) 

2. ábra 

A konstrukciók a következő DNS elemeket tartalmazzák: 

 egy az idegsejtekre specifikus promóter (CMV/Thy1, promóter= az RNS polimeráz kötődési 

helye) 

 a fluoreszcens fehérjéket (FP) kódoló különböző hosszúságú szakaszok, illetve az FP előtti 

nagybetű a fehérjék színének megfelelő szín angol nevének kezdőbetűje: R=vörös, Y= sárga, 

C=kék O= narancssárga, G= zöld). 

 a fluoreszcens fehérjét kódoló szakaszt követően mRNS szintézist leállító poliadenin farok 

(pA), a pA1 és pA2 szakaszok hossza itt nem különbözik 

 a CRE rekombináz enzim által felismerhető lox szekvenciák (kis háromszög, eltérő mintájú 

háromszög eltérő szekvenciájú lox szakaszt jelöl) 

 a szürke nyíl a konstrukciók elején az mRNS szintézis irányát mutatja 

 a Flippase rekombináz ezim által felismerhető FRT szekvencia a feladatok megoldásához nem 

szükséges 
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3. ábra 

 
4. ábra 5. ábra  

  

6. ábra 

   
1. 2. 3. 

7. ábra 

   

A B C 

  

A képek forrása: 

http://fabook.oee.hu 

 

D E  
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9. ábra  

 

 
9. ábra. Az autofágia típusai. 

 

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

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

autofagoszóma lizoszómákkal egyesülve autolizoszómává alakul.  

 

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

tartalmával együtt lebontódik.  

 

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

ezáltal konformációt váltott fehérjéket és a lizoszóma belsejébe juttatják.  

 

Krinofágia: szekréciós granulumok (elválasztásra szánt anyagokat tartalmazó membrán hólyagok) 

szelektív lebontása a szekréciós granulumok és lizoszómák fúziója által  

(Csizmadia – Juhász 2017). 
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12. ábra 

 A kép B kép 

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

 

13. ábra 

 A kép B kép 

(Csizmadia-Lőw 2018) 

A méretvonal 20 µm-t jelöl. 

 

15. ábra  

  


