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Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny 
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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 79 feladat van. Minden versenyzőnek minden feladatot meg kell oldania. A 

feladatok megoldási sémája minden feladatnál megtalálható. 

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

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

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

Elért pontszám:   
Bizottsági tagok aláírása: 

 

     

 
A VERSENYZŐ ADATAI Kódszám:  

A versenyző neve:  oszt.:   

Az iskola neve:   

   

Az iskola címe:  irsz.  város 

  utca  hsz. 
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A FELADATLAP A 3. OLDALTÓL A 30. OLDALIG A VERSENYZŐNÉL 

MARADHAT,  

 

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

 

 

KÉRJÜK, ERRE AZ OLDALRA NE ÍRJON! 
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A NÖVÉNYI VÍZSZÁLLÍTÁS (7 PONT) 

1. A növények szárában a víz felfelé áramlásának okai közül egyik a kapillaritás, vagy 

hajszálcsövesség. A nedvesítő folyadékok kapilláris-emelkedésének magassága fordítottan 

arányos a csövek (belső) átmérőjével. Egyes nyitvatermők facsöveinek átmérője kisebb, 

mint a lombos fáké. Mindezek alapján milyen nagyságrendű átmérő jellemző a szárban futó 

facsövekre?  Válassza ki a helyes válasz betűjelét! 

A. Nyitvatermő: 10-2 m, gyertyán: 10-5 m 

B. Nyitvatermő: 10-4 m, gyertyán: 10-5 m 

C. Nyitvatermő: 10-5 m, gyertyán: 10-5 m 

D. Nyitvatermő: 10-5 m, gyertyán: 10-4 m 

E. Nyitvatermő: 10-5 m, gyertyán: 10-2 m 
 

2. Normál körülmények között egy 0,02 m sugarú csőben a kapilláris-emelkedés 0,7 mm. 

Mennyi lesz a kapilláris-emelkedés értéke egy 10-4 m átmérőjű facsőben (ha ezt más tényező 

nem befolyásolja)? Az eredményt mm értékben adja meg! Válaszát írja a válaszlap 

megfelelő helyére! 

 

 

 

 

 

 

 

3. A normál (tengerszinti) légköri nyomás 760 mm magas higanyoszlop hidrosztatikai 

nyomásának felel meg. Ennek ismeretében a légköri nyomás legalább hányszorosára van 

szükség ahhoz, hogy egy 80 méter magas (tengerparti) mamutfenyő hajtáscsúcsa is vízhez 

jusson? (Feltételezzük, hogy a vízszállító csövekben csak víz van, és a hidrosztatikai 

nyomáson kívül más tényező nem befolyásolja a vízmozgást.) Az eredményt két tizedes 

jegy pontossággal, méterben adja meg! A higany sűrűsége ρHg = 13,6 g/cm3.  

Válaszát írja a válaszlap megfelelő helyére!  

 

 

 

 

 

 

 

4. Az ábra jobb oldalán egy trachea hosszmetszete látható. Mire 

szolgálnak a sejtfalon látható körkörös vastagodások?  

Válassza ki a helyes válasz betűjelét! 

A. A cső belsejében alacsonyabb a falra ható eredő 

nyomásérték, mint a cső külső falára ható, de a vastagodások 

miatt a csövek nem roppannak össze. 

B. A cső belsejében az ozmotikus és a hidrosztatikai nyomás 

szempontjából is pozitív nyomás, azaz túlnyomás uralkodik, 

de a vastagodások miatt a csövek nem robbannak szét. 

C. A vastagodások a fasejteket korábban elválasztó harántfalak maradványai, nincs 

különösebb szerepük. 

D. A vastagodások megkönnyítik a cukor kiválását, így az oldat hígul, viszkozitása 

csökken, és gyorsabban áramlik a csövekben. 

E. A vastagodások biztosítják a fatest függőleges irányú rugalmasságát. 
A kép forrása: https://image2.slideserve.com/4870608/slide38-l.jpg  
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5. Mi a gázcserenyílások szerepe a fák vízforgalmában?  

Válassza ki a helyes válasz betűjelét! 

A. Szárazság idején kinyílnak, ezért megnő a párologtatás miatti szívóhatás, ami 

hatékonyabbá teszi a gyökér vízfelvételét. 

B. Szárazság idején kinyílnak, ezért több oxigén jut be a levélbe, aminek felhasználásával 

az alapszöveti sejtek a biológiai oxidáció folyamatában vizet termelnek. 

C. Kinyílásukkal lehetővé teszik a víztartalom csökkenését a sejtközötti járatokban, ezáltal 

fenntartják a vízáramlást a növényben. 

D. A bennük lévő színtestek fotoszintézisükkel növelik a cukortartalmat, amivel csökkentik 

az ozmózisnyomást. 

E. Nincs szerepük, mert nyitott állásnál a levélbe bejutó és onnan kilépő vízgőz 

mennyisége egyensúlyban van. 

 

6. Hogyan alakul a levelek párologtatása egy trópusi esőerdőben eső idején, ha a relatív 

páratartalom 100%? Válassza ki a helyes válasz betűjelét! 

A. A hőmérséklettől függ. 

B. Intenzív a párologtatás. 

C. A levelek nem párologtatnak. 

D. A levelek nem párologtatnak, emiatt a vízforgalom leáll, és a növény kiszárad. 

E. Mindig van párologtatás, hiszen a levél páratartalma mindig magasabb a környezeténél. 

 

7. Szőlő metszésekor a vágási keresztmetszeten hosszabb ideig nedvszivárgás tapasztalható. 

Mi okozza ezt? Válassza ki a helyes válasz betűjelét! 

A. A kapillaritás miatt csorog ki a nedvesség. 

B. A felületről párolog a víz, ennek a szívó hatása miatt. 

C. A kórokozók bejutása ellen így védekezik a növény. 

D. A gyökérsejtek anyagtranszportja a metszés után is zajlik. 

E. A háncsrész sérült sejtjeinek plazmája szivárog ki. 

 
 

 

 

 

AB0 VÉRCSOPORTRENDSZER (8 PONT) 

 

Az AB0 vércsoportrendszert meghatározó gén (I) a 9. kromoszómán található meg. Az IA allél 

egy olyan enzimet kódol, amely egy – a vörösvérsejtek felszínén megtalálható – szénhidrát 

típusú molekularészletre N-acetil galaktózamint kapcsol. 

 

8. Mely állítások igazak az I génnel kapcsolatban? 

a. A vörös-zöld színtévesztésért felelős génnel kapcsolt, de attól viszonylag távol 

helyezkedik el a kromoszómán. 

b. Az emberek több mint egytizedében megtalálható mindhárom allél. 

c. Az I gén fehérvérsejtekben is megtalálható. 

d. Az I génről magzati és felnőtt korban is történik transzkripció a fánk alakú 

vörösvérsejtekben. 

 

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

jelölt) igaz állítást tartalmazza, és nem tartalmaz hamisat! 
 

A. a, c, d  B. a, b, d C. b, c   D. c, d  E. csak c 
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Az IB allél által kódolt fehérje 4 aminosavban különbözik IA géntermékétől, az aminosavak 

száma azonos. Az IB által kódolt enzim N-acetil galaktózamin helyett galaktózt kapcsol az 

oligoszacharid részlet ugyanazon részére. 
 

9. Fejezze be a mondatot! IA és IB allél aktív szála a megadott információk alapján…  

Válassza ki a helyes válasz betűjelét! 

A. legalább 4 bázisban különbözik. 

B. pontosan 4 bázisban különbözik. 

C. legfeljebb 12 bázisban különbözik. 

D. szükségszerűen azonos mennyiségben tartalmaz guanin és citozin bázisokat. 

E. kapcsoltan helyezkedik el. 
 

10. Mely állítások igazak egy B vércsoportú emberrel kapcsolatban? Válassza ki a nagybetűkkel 

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

tartalmazza, és nem tartalmaz hamisat! 

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

termelő B limfocitái. 

b. Korai magzati korban keletkeztek az A-antigénhez kapcsolódni képes immunglobulint 

termelő B limfocitái. 

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

A-antigént tartalmazó vörösvérsejtek a véráramba. 

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

A-antigént tartalmazó vörösvérsejtek a véráramba. 

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

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

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

részénél is. Melyik állítás igaz ezek alapján? Válassza ki a helyes válasz betűjelét! 

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

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

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

D. Az I gén az őshonos ausztráliai majomfajok többségében is megtalálható. 

E. A szumátrai orángután genetikai állománya nem biztos, hogy rendelkezik az I génnel. 
 

12. A recesszív (i) allélt egyetlen bázispár kiesése különbözteti meg IA-tól. Melyik állítás igaz? 

Válassza ki a helyes válasz betűjelét! 

A. Egyetlen bázis kiesése érdemben nem változtatja meg a kódolt enzim térszerkezetét. 

B. A mutáció csak egyetlen aminosav megváltozását okozza a kódolt fehérjében. 

C. A citozin / adenin arány biztosan különbözik az IA és i allélokban. 

D. A recesszív allél transzlációja a leolvasási keret eltolódása miatt nem STOP jelig tart. 

E. A guanin / citozin vagy az adenin / timin arány eltér a két génváltozat között. 
 

Egyelőre nem ismert a kutatók előtt, hogy az AB0 vércsoport antigének milyen szerepet 

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

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

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

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

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

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

vércsoportúakra a legveszélyesebb, és a nullásokra a legkevésbé veszélyes.  
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13. Az információk és ismeretei alapján melyik állítás-kombináció igaz? Válassza ki a helyes 

válasz betűjelét! 

a. Összességében a 0 vércsoportúak vannak előnyben, ezért csak idő kérdése, hogy 

eltűnjön a többi vércsoport. 

b. A Föld egyes régióiban más-más szelekciós nyomás érvényesült az egyes AB0 

fenotípusokra a múltban és napjainkban is. 

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

ahol jelentős volt korábban a malária elterjedtsége. 

d.  Ideális populációt feltételezve az AB-sek aránya 50% felett is lehet olyan 

területeken, ahol jelentős volt korábban a kolera elterjedtsége. 

e. A változó irányú és mértékű szelekciós nyomásoknak köszönhetően egyik 

vércsoport sem kerülhet világszinten abszolút többségbe. 
 

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

14. Az alábbi ábrán látható, hiányos grafikon egyik görbéje egy ideális populációban mutatja 

az AB vércsoportúak arányát az IA allél gyakoriságának függvényében, egy konkrét i allél-

gyakoriság esetén. Melyik a helyes görbe, és mekkora a recesszív allél gyakorisága?  

Az allélgyakoriságot egy tizedes pontossággal adja meg! Válaszait írja a válaszlap 

megfelelő helyére! (2 pont) 

 

HEMODINAMIKA (13 PONT) 

 

A hemodinamika a vérkeringés fizikai összefüggéseinek leírásával foglalkozik. 

Egy átlagos emberi szervezetben a szív mindegyik kamrája 60 év alatt mintegy 200000 m3 vért 

pumpál a keringésbe, a kapillárisok falán pedig mintegy 5000 m3 folyadék szűrődik át, kb. 

80000 hektoliter oxigén kerül felhasználásra a szövetek sejtjeiben.  
 

15. Mekkora a szervezet átlagos keringési perctérfogata? Az egyszerűség kedvéért minden év 

legyen 365 napos! Az eredményt két tizedesjegy pontossággal, dm3/percben adja meg! 

Válaszát írja a válaszlap megfelelő helyére! 
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Nyugalmi állapotban az agy a perctérfogat 14%-át kapja meg, erőteljes fizikai munka során a 

megnövekedett perctérfogat 3,5%-ával rendelkezik. 

16. Az erős fizikai munkában mérhető agyi vérellátás hány %-a a nyugalmi állapotban 

mérhetőnek? A szívfrekvencia a 72/perc-ről 180/perc-re, míg a kamratérfogat 75cm3-ről 

112,5 cm3-re növekedhet! Válaszát írja a válaszlap megfelelő helyére! 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

A keringési rendszeren átfolyó vér mennyiségét (Q) a Hagen-Poiseuille törvény segítségével 

írhatjuk le. A törvényben a szereplő változók az ér sugara, az érszakasz hossza, a benne fellépő 

nyomásváltozás és a vér viszkozitása. 

Érelmeszesedés következtében egy artéria átmérője 10%-kal csökken, ennek következtében az 

időegység alatt átáramló vér mennyisége 65,61%-ra csökken.  
 

17. Mi az összefüggés az átáramló vér mennyisége (Q) és az ér sugara között? A feladat 

megoldása során abból induljunk ki, hogy a Q értékét befolyásoló összes többi tényező 

állandó marad! Válassza ki a helyes válasz betűjelét! 

A. Fordítottan arányos az átmérő negyedik hatványával. 

B. Egyenesen arányos a sugár negyedik hatványával. 

C. Egyenesen arányos a sugár harmadik hatványával. 

D. Fordítottan arányos a sugárral. 

E. Egyenesen arányos a sugár négyzetével. 

A Hagen-Poiseuille törvény az Ohm törvénnyel analóg alakra hozható és a 𝛥𝑃 = 𝑄 ∙ 𝑅 

formában adható meg, ahol R az áramlási ellenállás. A keringési rendszer egymást követő tagjai 

sorba vannak egymással kapcsolva: az aortából kifolyó vér a belőle szétágazó nagyartériákba 

folyik, azokból az összes kisartériába és így tovább. (Természetesen a keringési rendszer azonos 

nagyságrendű (hierarchikusan azonos szinten álló) tagjai egymással párhuzamosan vannak 

kapcsolva.) A soros kapcsolásban a rendszer teljes ellenállása a részellenállások összegeként 

írható fel.  

𝛴𝑅 = 𝑅𝑛𝑎𝑔𝑦 𝑎𝑟𝑡é𝑟𝑖á𝑘 + 𝑅𝑝𝑟𝑒𝑘𝑎𝑝𝑖𝑙𝑙á𝑟𝑖𝑠 𝑒𝑟𝑒𝑘 + 𝑅𝑘𝑎𝑝𝑖𝑙𝑙á𝑟𝑖𝑠𝑜𝑘 + 𝑅𝑝𝑜𝑠𝑧𝑡𝑘𝑎𝑝𝑖𝑙𝑙á𝑟𝑖𝑠 𝑒𝑟𝑒𝑘 

Mivel a Q értéke érszakasz típusonként megegyezik, hiszen a keringési rendszer zárt, ezért Q 

értéke konstans, tehát 

𝛴𝛥𝑃 = 𝛥𝑃𝑛𝑎𝑔𝑦 𝑎𝑟𝑡é𝑟𝑖á𝑘 + 𝛥𝑃𝑝𝑟𝑒𝑘𝑎𝑝𝑖𝑙𝑙á𝑟𝑖𝑠 𝑒𝑟𝑒𝑘 + 𝛥𝑃𝑘𝑎𝑝𝑖𝑙𝑙á𝑟𝑖𝑠𝑜𝑘 + 𝛥𝑃𝑝𝑜𝑠𝑧𝑡𝑘𝑎𝑝𝑖𝑙𝑙á𝑟𝑖𝑠 𝑒𝑟𝑒𝑘 
 

A következő feladat megoldásához szükséges ábrákat a színes mellékletben találja (1. ábra)! 

(A Hagen-Poiseuille törvényt nem lehet tökéletesen alkalmazni a érrendszeren belüli 

nyomásváltozások számolásakor, mivel a törvény merev falú csövekben kialakuló tökéletesen 

ideális, lamináris áramlások leírására alkalmas. Ennek megfelelően a törvényből kiszámolt és 

a valójában mért áramlási ellenállás tendeciájában megegyezik, de nem pontosan azonos.) 

18. Melyik értípusnak feleltethető meg a kördiagramban 4-es számmal jelölt érszakasz? 

Válassza ki a helyes válasz betűjelét! 

A. Nagy elasztikus erek B. Prekapilláris rezisztencia erek 

C. Kapilláris D. Posztkapilláris rezisztencia erek  
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A különböző értípusokat nagybetűkkel jelöltük. A következő három feladatban (19-21.) azt kell 

eldöntenie, hogy az adott állítás melyik értípusra jellemző.  

A. Nagy elasztikus erek 

B. Prekapilláris rezisztencia erek 

C. Kapilláris 

D. Posztkapilláris rezisztencia erek 

E. Kapacitás erek 
 

19. Ezeknek az artériáknak a falában a simaizom mellett más artériákhoz képest nagy 

mennyiségű kötőszövet található. Válassza ki az értípus betűjelét!  
 

20. Ebben az érszakaszban az áramlási ellenállás nagymértékű növekedését kompenzálja az 

érszakaszban található erek összfelületének változása. Válassza ki az értípus betűjelét! 
 

21. Ebben az érszakaszban lehet az erek egyéni átmérőjének változásával a legnagyobb mértékű 

vérnyomásváltozást kiváltani. Válassza ki az értípus betűjelét!  
 

A nagyvérköri kapillárisok bemenete körül néhányon simaizom sejtből álló gyűrű található, 

amelyek nem rendelkeznek beidegzéssel. Ezek a prekapilláris szfinkterek. Átmérőjük határozza 

meg a szerven átfolyó vér mennyiségét. A simaizom sejtek akkor ernyednek el, amikor az adott 

szövet sejtjeiből a fokozott anyagcsere miatt anyagcseretermékek szabadulnak fel. 

 

22. Mely állítások lehetnek igazak vázizomszövetek szfinktereinek működésére?  

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

jelölt) igaz állítást tartalmazza, és nem tartalmaz hamisat! 
 

a. Elernyedésük a tejsavnak köszönhető. 

b. Elernyedésük bekövetkezhet a sejten kívüli térbe a vázizomrostok által leadott glükóz miatt. 

c. A szövet anyagcseréje során keletkező etil-alkohol nyitja a szfinktereket. 

d. Elképzelhető, hogy a sejten kívüli tér pH-jának csökkenése szerepet kaphat az 

elernyedésükben. 

e. Az elernyedést kiváltó anyagcseretermékek a simaizom sejtekben található Ca2+-

koncentrációt csökkentik. 
 

A. Az összes állítás igaz. 

B. Csak az a. állításnak lehet igazságtartalma. 

C. A b. és c. állítás igaz. 

D. Az a., d., és e. állítás igaz. 

 

A kültakaróban az ujjak és a fülkagyló területén megfigyelhetők 

a kapillárisrendszert kikerülő ún. sönt erek. Ezekben a sönt 

erekben folyó véráramlás intenzitását a neuroendokrin rendszer 

képes befolyásolni. Amennyiben átmérőjük csökken, akkor a 

vér a kapillárisrendszerbe áramlik.  

 

23. Gondolja át az érhálózat fent leírt felépítését és működését, 

és válassza ki a helyes állítás betűjelét! 

A. A szimpatikus idegrendszer aktivitásának csökkenése 

esetén a sönt ereken időegység alatt átáramló vér mennyisége nő. 

B. A sönt erek működésére magas külső hőmérséklet esetén (meleg időben) van szükség. 

C. A sönt erekből a vér lassabban kerül a vénákba, mint a kapillárisrendszerből. 

D. A sönt erekben áramló vér gázszintje jelentősen változik. 

E. A sönt ereknek szerepe van a szövetek tápanyag ellátásában. 
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A Hagen- Poiseuille törvény csak lamináris áramlásokra vonatkozik. A lamináris áramlás 

esetén a folyadékrészecskék egymással párhuzamosan áramlanak saját rétegükön belül, 

anélkül, hogy más rétegekbe átlépnének. Vagyis a különböző sebességgel mozgó részecskék az 

éren belül végtelenül vékony koncentrikus rétegeket képeznek. Ebben az esetben a 𝛥𝑃 és a Q 

között lineáris az összefüggés. Ez változik meg exponenciálissá 

(∆𝑄 𝑒𝑔𝑦𝑒𝑛𝑒𝑠𝑒𝑛 𝑎𝑟á𝑛𝑦𝑜𝑠 𝑎 √∆𝑃) turbulens áramlás esetén. Ilyenkor az áramlás nehezebbé 

válik a benne kialakuló örvények hatására. A lamináris áramlás turbulenssé válik akkor, amikor 

az ún. Reynolds szám (Re) 1000 fölé emelkedik. A Reynolds számot a 𝑅𝑒 =
𝑣∙𝑟∙𝜌

𝜂
 képlettel 

adhatjuk meg, ahol a v az áramlási sebesség (cm/s), r az ér sugara (cm), 𝜌 a vér sűrűsége (ez 

gyakorlatilag megegyezik a vízével), míg 𝜂 a vér relatív viszkozitása. 
 

Az aorta átmérője 2,5 cm, a benne áramló vér sebessége 21 cm/s, az aortában mérhető relatív 

viszkozitás 0,03. 
 

24. Mekkora áramlási sebességnél jelentkezik az aortában turbulens áramlás?  

Válaszát írja a válaszlap megfelelő helyére, majd aláhúzással jelölje, hogy ezek alapján 

egészséges emberben megfigyelhető-e turbulens áramlás! 

Egy érszakaszban az áramlást biztosító nyomás 13,3 kPa-ról 10,6 kPa-ra csökken. Tételezzük 

fel, hogy egy érszűkület hatására az áramlás turbulenssé válik, miközben minden más áramlást 

befolyásoló tényező változatlan marad. 

25. Hogyan változik meg az időegység alatt átáramló vér (Q) mértéke a turbulens áramlás 

hatására? Egységnyinek a lamináris áramlás során megfigyelhető Q értékét vegye! 

A változás mértékét és irányát írja a válaszlap megfelelő helyére! A változás mértékét 

százalékos formában, egész számra kerekítve adja meg! 

 

Válassza ki a színes mellékletben található 2. ábra képei közül, hogy melyik az artéria és 

melyik a véna keresztmetszete! Az egyes felvételek indexképe az üreget körülvevő hámot 

mutatja nagy nagyításban.  
 

26. Artéria keresztmetszet mikroszkópos felvétele. Válassza ki a helyes válasz betűjelét!  
 

27. Véna keresztmetszet mikroszkópos felvétele. Válassza ki a helyes válasz betűjelét!  
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HUNTINGTON-KÓR (HD) (14 PONT) 

A feladat megoldásához további segédanyagot talál a 30. oldalon. 

A Huntington-kór (HD) örökletes, elsősorban az idegrendszert érintő rendellenesség.  

 

28. A színes mellékletben található 3. ábra agyszeleteket mutat be. Az ábrák alapján milyen 

tünetei lehetnek egy Huntington-kóros embernek? Válassza ki a helyes válasz betűjelét! 

A. mozgás- és memóriazavarok 

B. agy-gerincvelői folyadék keringési zavara, kettős látás   

C. az alsó végtagok mozgásbénulása, a testérzés kiesése (érzésbénulás) 

D. ödémák kialakulása testszerte, agy-gerincvelői folyadék keringési zavara 

E. ödémák kialakulása testszerte, kettős látás 

A Huntington-kór oka génmutáció, a felelős gén a huntingtin (HTT) gén illetve ennek 

eredményeképpen megnyilvánuló rendellenes fehérjeszerkezet. Felfedezték, hogy a mutáció 

eredménye a CAG trinukleotidok egymás utáni megnövekedett ismétlődése. Az ilyen régiók 

genetikailag instabilak: bennük az ismétlődések száma egyik generációról a másikra hirtelen 

megnőhet. Míg ennek a génnek a normál allélja általában 10-35 kópiában tartalmazza a CAG 

ismétlődést, a betegséget okozó allélban 40 és 120 közötti az ismétlődések száma. 

Megállapították, hogy a CAG ismétlődések száma fordítottan arányos azzal az életkorral, 

amikor a tünetek jelentkeznek. A Huntington-kórt (HD) okozó allélok a trinukleotid 

ismétlődések (CAG) számaként utalnak a betegségre. Valaki, akinek 6 ismétlődése van az 

apától és 12 ismétlődése az anyától, annak genotípusához a következőt írjuk: (6, 12).  

 

29. Hányféle heterozigóta genotípus fordulhat elő a Huntington-kóros egyedekben, ha a gén 

apai és anyai lókuszán is ugyanaz a 20 féle allélváltozat fordul elő? (A lókusz a gén helye 

a kromoszómán.) Válassza ki a helyes válasz betűjelét! 

A. 30 B. 40  C. 180  D. 190  E. 200 
 

A kódszótár szerint a CAG a glutamin nevű aminosavat kódolja. Egy újabb felfedezés szerint 

nagy figyelmet érdemel, hogy a folytonos CAG ismétlődést megszakítja-e a CAA triplet, 

ugyanis akiben ez a megszakítás hiányzik, az a beteg előbb mutatja a Huntington tüneteit.  
 

30. Mindezek alapján melyik állítás lehet helytálló?  
Válassza ki a helyes válaszok (2) betűjeleit, és írja a válaszlap megfelelő helyére! 

A. Ha egymás után helyezkedik el 13 glutamin a kódolt fehérjében, akkor nagyobb 

valószínűséggel alakul ki a betegség, mintha köztük lenne egy másik aminosav. 

B. Ha egymás után helyezkedik el 13 glutamin a kódolt fehérjében, akkor kisebb 

valószínűséggel alakul ki a betegség, mintha köztük lenne egy másik aminosav. 

C. Egy stresszfehérje akkor tudja a fehérjét megfelelő térszerkezetbe hajtogatni, ha 

kevesebb benne a glutamin, mint 36. 

D. A javító enzimek aktív centruma nagyobb valószínűséggel ismerheti fel a mutációt, ha 

a trinukleotid ismétlődések megszakítottak. 

E. Megkérdőjelezhető, hogy poliglutamin hosszának szerepe van a betegségek tüneteinek 

kialakulásában. 

F. Nem a fehérje hossza, hanem az instabil DNS szakasz purinbázisainak a száma a 

meghatározó a betegség korai kialakulásban. 

G. A CAG szakasz növeli az egyenlőtlen crossing-over valószínűségét, vagyis egyik 

utódba közel fele annyi ismétlődés jut, mint a másikba. 
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31. Huntington-kór viszonylag ritka, monogénesen öröklődő betegség (100000 emberből 8), 

mindkét nem ugyanolyan előfordulási arányban érintett, a homozigóta és a heterozigóta 

betegek tüneteiben nincs különbség. A hibás huntingtin (HTT) génváltozattal rendelkezők 

hány százalékának születhet egészséges gyereke? Válassza ki a helyes válasz betűjelét! 
 

A. 99,998% B. 99,096 %  C. 79,996 %  D. 50 % E. 0,0079 % 
 

1992-ben Nathaniel és Jean nagy örömmel fogadták, hogy gyermekük lesz. Amikor Jean 

ultrahangos vizsgálata alapján kiderült, hogy ikreik lesznek, úgy döntöttek, hogy Peternek és 

Kimnek nevezik őket. Az ikrek 1993. júliusában születtek. 1995-ben Nathanielnél a 

Huntington-kór jelei mutatkoztak, ezért többet akartak megtudni az anya családtörténetéről. 

Megkeresték a rokonokat, hogy információkat gyűjtsenek, kinek van még ugyanilyen 

betegsége, hány éves korukban kezdtek a tünetek megjelenni, mennyire voltak ezek súlyosak, 

valamint, hogy akik örökölték a betegséget, meddig éltek. Öt rokonról kaptak információkat: 
 

 

Név 

Az életkorra 

vonatkozó 

adatok 

Az első tünetek 

megjelenése 

hány éves 

korában történt? 

 

Genotípus 

Jean 1960- - ? 

Nathaniel 1962- 33 ? 

Andrew 1943-1993 37 (69, 6) 

Greg 1942- - (11, 19) 

Ann 1944- 40 (64, 22) 

Christina 1967- 26 (93, 7) 

Greg 1942- - (11, 19) 
 

A kapott adatok alapján Nathaniel tudta, hogy fennáll a lehetősége annak, hogy ikrei 

Huntington-kórosak lesznek. A szülőkben számos kérdés merült fel. Teszteltessék az ikreket? 

Léteznek kezelések a betegség tüneteinek enyhítésére, ha Peter és Kim hordozók? Végül úgy 

döntöttek, hogy teszteltetni kívánják a gyerekeket.  

 

A következő ábrán látható, hogy melyik DNS szakaszt szaporították fel PCR reakcióval. A 

vastagított, aláhúzott részekhez terveztek primereket. A bázisokat tízes csoportokba tettük, a 

csoportokat egy dőlt vonal választja el. 
 

GAGTCGGCCC/GAGGCCTCCG/GGGACTGCCG/TGCCGGGCGG/GAGACCGC

CA/TGGCGACCCT/GGAAAAGCTG/ATGAAGGCCT/TCGAGTCCCT/CAAGT

CCTTC/CAGCAGCAGC/AGCAGCAGCA/GCAGCAGCAG/CAGCAGCAGC/AGC

AGCAGCA/GCAGCAGCAA/CAGCCGCCAC/CGCCGCCGCC/GCCGCCGCCG/C

CTCCTCAGC/TTCCTCAGCC/GCCGCCGCAG/GCACAGCCGC/TGCTGCCTCA

/GCCGCAGCCG/CCCCCGCCGC/CGCC 
 

A fenti DNS szakasz bázisainak száma egyedenként minden esetben csak az egymás után 

következő CAG ismétlődések számában különbözik, a többi részben nem. 

A PCR vizsgálat eredménye alapján a DNS szakaszok hossza (bázispár) a következők lettek. 

 

 

 

32. A fentiek alapján melyik Nathaniel genotípusa? Válassza ki a helyes válasz betűjelét! 

A. Nathaniel (110, 57)  B. Nathaniel (100, 47) C. Nathaniel (72, 19) 

D. Nathaniel (52, 19)   E. Nathaniel (32, 9) 

  

Jean 138 171 

Nathaniel 330 171 
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33. Az előzőek alapján melyik Jean genotípusa? Válassza ki a helyes válasz betűjelét! 

A. Jean (46, 57)  B. Jean (36, 47)  C. Jean (13, 19) 

D. Jean (8, 19)   E. Jean (3, 9) 
 

34. Egy másik szülőpár egyik utódának a PCR eredménye (a már említett DNS szakaszra 

vonatkozóan) 272 bázispár lett. Hány éves korában jelennek meg valószínűleg az utód 

tünetei? Válassza ki a helyes válasz betűjelét! 

A. 26 éves kora előtt       B. 26-30 éves kora között  C. 31-35 éves kora között 

D. 36-40 éves kora között  E. 40 éves kora után 

 

Térjünk vissza Nathanielhez és Jeanhez, illetve ikreikhez! 

Tekintse meg a színes mellékletben a 4. ábrán látható gélképet! A bal oldalon viszonyítási 

alapként un. létra található 100 bp lépésenként (100-1000 bp).  

Az N, J, P, K a szülők és az ikrek neveinek kezdőbetűi. 

 

35. A gélkép alapján mely állítások igazak?  

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

A. Peter egyik szülőtől kapott alléljában deléció (kiesés) mehetett végbe, mert rövidebb 

DNS szakasszal is rendelkezik, mint a szülei. 

B. Összesen 4 megegyező allélhosszúságú DNS szakasz van a gélben. 

C. A gélkép azt mutatja, hogy a primerek közötti DNS szakasz genetikailag instabil. 

D. Peternél fiatalabb korban jelentkezhetnek a betegség tünetei, mint az apjánál. 

E. Kimnek a betegség megállapítása céljából kétszeresen kell számolni az ismétlődések 

számát. 

F. Kimnek 50 % valószínűséggel születhet beteg gyermeke. 

G. Az öt rokon közül leginkább Ann futtatási eredménye hasonlított volna Peterhez. 
 

A Drosophila melanogaster, más néven ecetmuslica széles körben alkalmazott modell a 

neurodegeneratív betegségek, így a Huntington-kór tanulmányozására is. 

Egy általánosan elterjedt módszer, hogy egy adott gén (illetve tetszőleges nukleotidszekvencia) 

túltermeltethető szövetspecifikusan és/vagy adott fejlődési stádiumban az UAS/GAL4 rendszer 

segítségével a muslicában. A rendszer alapjait Fischer és munkatársai fedezték fel 1988-ban. 

Lényege a következő: A GAL4 egy 881 aminosavból álló, az élesztőben megtalálható 

transzkripciós fehérje, mely galaktóz által indukált géneket szabályoz, oly módon, hogy a 

többsejtű eukarióták enhanszer (erősítő) elemeivel analóg Upstream Aktiváló Szekvenciákhoz 

(UAS) kapcsolódik. Fischer kimutatta, hogy egy UAS mögé épített tetszőleges gén aktivációja 

a muslicában is lejátszódik GAL4 jelenlétében, és hogy a GAL4 jelenléte önmagában nem 

károsítja az állatokat. Ez a két megfigyelés vezetett el Brand és Perrimon kísérleteihez, amikor 

az UAS/GAL4 rendszert célzott génexpresszióra használták. A módszer a génműködés-kutatás 

egyik legjobban használható eszközévé vált. 

 

36. Melyik betű jelöli az ábrán az UAS-t? Válassza ki a helyes válasz betűjelét, és írja a 

válaszlap megfelelő helyére!  

 

37. A fenti ábra melyik része határozza meg, hogy csak a muslica szemében fejeződjön ki a 

hibás szerkezetű huntingtin protein? Válassza ki a helyes válasz betűjelét, és írja a válaszlap 

megfelelő helyére!  
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38. Hány muslica törzset tartana fenn, hogy a Huntington-kórt az említett rendszerrel 

rendszeresen és hatékonyan tanulmányozhassa? Válassza ki a helyes válasz betűjelét! 

A. Elég egy törzs, amelyben egybe van építve a PROMÓTER/UAS/GAL4/HTT rendszer. 

B. Két törzs kell, amelyekben külön van a szövetspecifikus PROMÓTER/GAL4 illetve az 

UAS/HTT rendszer. 

C. Három törzs kell, az egyikben a GAL4, másikban az UAS, a harmadikban a HTT gén 

hordozói legyenek. 

D. Négy törzs kell, az egyikben a GAL4, másikban az UAS, a harmadikban a HTT gén, a 

negyedikben a szövetspecifikus promóter hordozói legyenek. 

E. Öt törzs kell, az egyikben a GAL4, másikban az UAS, a harmadikban a HTT gén, a 

negyedikben a szövetspecifikus promóter, az ötödikben az UAS promóter hordozói 

legyenek. 

 

A neurodegeneráció mértékének vizsgálatára az 

összetett szemeket mikroszkóppal ötvenszeres 

nagyítású lencsével vizsgálták. Az összetett szemet 

felépítő hatszögletű ommatídiumokban 

megfigyelhető rabdomerek ommatídiumonkénti 

számát vizsgálták. A Drosophila összetett szemének 

metszete látható a képen. Jól kirajzolódnak az 

ommatídiumok, amelyeken belül sötéten festődnek a 

fotopigmentekben gazdag rabdomerek, amelyek evolúciós szinten a csapok és pálcikák külső 

szegmensének felelnek meg.  
 

39. Melyik betű jelöli az ábrán a rabdomert?  

Válassza ki a helyes válasz betűjelét! 

 

 

 

 

 

 

 
forrás: http://archives.evergreen.edu/webpages/curricular/20112012/m2o1112/web/file_ommatidie.html 

  

http://archives.evergreen.edu/webpages/curricular/20112012/m2o1112/web/file_ommatidie.html
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KÉKCINEGÉK IVARHATÁROZÁSI PROBLÉMÁI (10 PONT) 

 

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

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

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

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

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

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

Lásd a 5. ábrán a színes mellékletben! 
 

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

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

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

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

tömeg). 

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

kékcinegék ivarának egyértelmű megállapítása. A statisztikai tesztek eredményei szerint 

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

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

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

a színes melléklet 6. ábrája. (Mindegyik paraméter eloszlásgrafikonja hasonlónak bizonyult a 

szárnyhosszéhoz.) 
 

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

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

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

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

biztosan tojó madárról van szó. 

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

szárnyméreténél hosszabb, akkor biztosan hím, ha a tojók leggyakoribb 

szárnyméreténél rövidebb, akkor biztosan tojó madárról van szó. 

C. Igen, mivel az átlagok jelentős mértékben különböznek. 

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

nagyobb a valószínűsége, hogy hím madárról van szó. 

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

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

hogy az adott nemű egyedről van szó. 

 

41. Mi lehet az oka annak, hogy a szárnyhossz a grafikonon látott eloszlást mutatja?  

Válassza ki a helyes válasz betűjelét! 

a. a szárnyhosszt több gén is befolyásolja 

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

c. a szárnyhosszt környezeti tényezők is befolyásolhatják 

d. a szárnyhossz méretére nincs befolyással a kékcinegék nemi hormonszintje 

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

felvenni 

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

közvetlen összefüggés van 

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

 

A. b, c, e, g B. a, d, e, f C. b, c, d, g D. a, c, e, f E. a, c 
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A kutatás második részében a befogott kékcinegék ivarát meghatározták a szakkönyvekben leírt 

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

fedőtollból DNS mintákat vettek, amelyek elemzésével biztosan megállapíthatták az egyedek 

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

megállapított ivar mennyiben egyezik meg a DNS kódolta ivarral. 

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

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

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

a gélektroforézisből. 

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

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

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

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

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

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

nagyobb mennyiségű DNS állítható elő. 

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

eltér a bázissorrendje. 

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

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

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

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

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

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

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

megelőzően több eltérő madárrendbe tartozó faj DNS-ét megvizsgálták.  

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

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

forrás: Griffiths, R. et al. (1998): A DNA test to sex most birds. Molecular Ecology 7, 1071-1075. 

43. Mely állítások igazak a gélkép alapján? Válassza ki a helyes válaszok (2) betűjeleit, és írja 

a válaszlap megfelelő helyére! 

A. A hím madarak rendelkeznek eltérő ivari kromoszómával. 

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

hosszúságú. 

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

lehet. 

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

kromoszómája. 

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

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

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

G. A DNS futtatása az x-szel jelölt nyíl irányába történt.  
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44. A macskabagoly és a strucc DNS-t nagyobb felbontású 8%-os poliakrilamid gél-

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

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

rajzolt ki a gélen. Mi következik ebből az eredményből?  

Válassza ki a helyes válasz betűjelét! 

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

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

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

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

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

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

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

 
Kékcinegék ivarának meghatározása a CHD1 gén segítségével.  

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

 

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

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

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

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

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

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

génváltozata közül a nagyobb méretűvel egyezik meg. 
 

A laboreredmények nagy meglepetést okoztak. Kiderült, hogy a 92 madárból 10 esetében a 

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

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

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

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

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

 

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

 

46. Hány tojót határoztak hímként a szárnyszín alapján?  

Válaszát írja a válaszlap megfelelő helyére!  
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47. Mely következtetések vonhatók le az eddigiekből? Válassza ki a helyes válasz betűjelét! 

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

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

is 1:1 lenne a hím : tojó arány. 

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

ivarhatározását. 

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

egyedek biztos ivarmeghatározásához. 

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

tekinthetnek. 

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

fajtársaik nehezen döntik el róluk, hogy hímek vagy tojók. 
 

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

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

színezete alapján. 
 

48. A színes mellékletben látható 7. ábra a madarak szemében található csapok színelnyelési 

(abszorpciós) görbéjét mutatja. Ezek alapján mi lehet az oka annak, hogy a kékcinegék 

másként látják azokat a színeket, amelyek alapján mi az ivarukat szeretnénk meghatározni? 

Válassza ki a helyes válasz betűjelét! 

A. A madarak négyféle fotoreceptora közül hiányoznak a pálcikák. 

B. Az emberek négy csapjának fényelnyelési maximuma más hullámhossz értékeknél 

található. 

C. A madarak nem érzékelik a zöld színt. 

D. A madarak UV tartományban is látnak. 

E. A kékcinege retináján két sárgafolt található, az ábra első fényelnyelési görbéje a 

második sárgafolt receptoraira jellemző. 
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SZAPORODÁSI STRATÉGIÁK FONÁLFÉRGEKNÉL (12 PONT) 

 

A hímnősség nagyon elterjedt a gerinctelenek világában. A feladat első részében egy talajlakó 

fonálféreg populációt vizsgálunk. Az ivar szempontjából kétféle állat létezik: hímnős és hím. 

A hímek csak hímnőssel tudnak párosodni. (lásd alábbi kép) Mivel viszonylag alacsony a hímek 

aránya ebben a populációban, a hímnős egyedek gyakran saját petesejtjeiket termékenyítik meg, 

vagyis önmegtermékenyítést végeznek. Hímnős egyed másik hímnőssel sosem párosodik. Azok 

az egyedek lesznek hímek, melyekben csak egy ivari kromoszóma található meg (X), a 

hímnősek két darab X kromoszómával rendelkeznek. A testi kromoszómák száma mindkét 

típusú állat diploid testi sejtjeiben azonos. 

 
forrás: https://www.wormatlas.org/male/introduction/mainframe.htm 

 

49. A hímnős állatok ivarsejtjei 6 kromoszómát tartalmaznak. Hány kromoszóma van egy hím 

testi sejtjeiben? Válaszát írja a válaszlap megfelelő helyére!  
 

50. Melyik állítás hamis ezen állatok ivaros szaporodásával kapcsolatban?  

Válassza ki a helyes válasz betűjelét! 

A. A hímek apja mindenképp hím. 

B. A hímek anyja mindenképp hímnős. 

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

D. A hímnősek anyja mindenképp hímnős. 

E. A hímnősek apja mindenképp hím. 
 

51. Egy X kromoszómán kódolt gén egyik alléljának megléte esetén mindkét ivartípusnál egy 

kinövés (gumó) jön létre a feji vég közelében. Az allélgyakoriságok azonosak a két 

ivartípusban. A hímnősek 6,50%-a rendelkezik gumóval. Mekkora ez az arány a hímek 

között? Adja meg az eredményt század százalék pontossággal! Válaszát írja a válaszlap 

megfelelő helyére!  

  

https://www.wormatlas.org/male/introduction/mainframe.htm
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52. A normál (gumó nélküli) hímek utódai között mekkora lesz várhatóan a normál hímnősek 

aránya? Adja meg az eredményt század százalék pontossággal! Válaszát írja a válaszlap 

megfelelő helyére! 

 

 

 

 

 

 

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

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

nem tudtak hímmel párosodni, mindenképpen végeznek önmegtermékenyítést! Tegyük fel 

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

hímnős párosodás után, akár önmegtermékenyítéssel keletkeztek az utódok! 
 

53. Milyen következtetést lehet a fenti feltételezésekből levonni? Válassza ki a helyes válasz 

betűjelét! 

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

populációban. 

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

aránya a populációban. 

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

azok aránya a populációban. 

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

aránya a populációban. 

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

populációban. 

 

54. Egy túlságosan csapadékszegény időszak következtében harmadára csökken a hímnős és a 

hím egyedek gyakorisága is négyzetméterenként. Változna-e a következő generációban a 

hímnősek és a hímek aránya, és miért? Válassza ki a helyes válasz betűjelét! 

A. Nem változna, mert a két típus szaporodóképessége továbbra is egyforma. 

B. Nem változna, mert hímnős-hímnős és hím-hímnős találkozások esélye egyforma 

mértékben csökkent. 

C. A hímnősek aránya nőne, mert a populáció fennmaradása szempontjából ők a 

fontosabbak. 

D. A hímek aránya nőne, mert a genetikai változatosság szempontjából ők a fontosabbak. 

E. A hímnősek aránya nőne, mert ritkábbá válnának a hím-hímnős találkozások. 

 

55. Mekkora a rokonság foka két önmegtermékenyítéssel keletkezett fonálféreg testvér között, 

vagyis az egyik egyed egy adott testi kromoszómás alléljának másolata milyen eséllyel 

található meg a másikban is? Válassza ki a helyes válasz betűjelét! 

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

E. Ehhez ismerni kellene az ivarukat is, ezért nem kiszámítható. 

 

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

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

B. A hímnősek és a hímek hímivarsejtjei is meiózissal képződnek. 

C. A hímnősek petesejtjei és hímivarsejtjei ugyanannyi kromoszómát tartalmaznak. 

D. A hímekből hiányoznak a petefészek kialakulásáért felelős gének. 

E. A hímek sejtmagja kevesebb DNS-t tartalmaz, mint a hímnősöké.  
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Egy másik fonálféreg fajnál minden egyed hímnős. Nincs náluk önmegtermékenyítés, 

kizárólag kölcsönös megtermékenyítéssel tudnak szaporodni, a hímivarsejtek átjuttatása a 

másik egyedbe egyszerre történik. Az átjuttatott hímivarsejtek száma százezres nagyságrendű, 

a saját megtermékenyített petesejteké pedig 500 körül van egy párzás során. 

 

57. Melyik állítás igaz ezen féregfaj szaporodásával kapcsolatban? Válassza ki a helyes 

válasz betűjelét! 

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

B. Az egyedek átlagban azonos számú utódot hoznak létre apaként és anyaként. 

C. A hímivarsejtek kromoszómaszáma nagyobb, mint a petesejteké. 

D. A petesejtek kromoszómaszáma nagyobb, mint a hímivarsejteké. 

E. Az összes eddigi állítás hamis. 

 

58. Mekkora a rokonság foka ennél a fajnál két olyan fonálféreg testvér között, amelyek egy 

párzás után a két különböző szülő által létrehozott petékből keletkeztek? Adja meg az 

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

helyére! 

 

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

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

önmegtermékenyítésénél valamelyik típusú ivarsejt létrejöttekor a kromoszómák szétválása 

során hiba történik (non-diszjunkció). 
 

59. Mely állítások igazak? Válassza ki a nagybetűkkel jelölt válaszlehetőségek közül azt, 

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

a. A non-diszjunkció eredményeként egyszerre legalább két ivarsejt fog rendellenes 

kromoszómaszámmal rendelkezni, ha a non-diszjunkció hímivarsejt keletkezésekor 

történik. 

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

okozhatja. 

c. Csak a hímivarsejtek kialakulásakor történhet non-diszjunkció. 

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

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

60. A feladatban vizsgált fonálféreg fajok elsősorban erdőtalajokban jellemzőek.  

Baktériumokat, apróbb élőlényeket, szerves törmeléket szippantanak be tágulékony 

garatjuk segítségével. Milyen ökológiai szerepet töltenek be az életközösségekben? 

Válassza ki a helyes válasz betűjelét! 

A. másodlagos fogyasztók  B. elsődleges és másodlagos fogyasztók 

C. elsődleges fogyasztók és lebontók D. másodlagos fogyasztók és lebontók 

E. elsődleges és másodlagos fogyasztók és lebontók 
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TRIHIBRID KERESZTEZÉS INTERFERENCIÁVAL, ÉS INTERFERENCIA NÉLKÜL 

(9 PONT) 

 

Trihibrid keresztezésben három, azonos testi kromoszómán található gén vizsgálatáról van szó.  

Egy vizsgálatnál A/a, B/b, D/d gének térképtávolságát szeretnénk megtudni. A szülői nemzedék 

szokás szerint homozigóta egyedekből áll. 

 

61. Hányféleképpen írható fel a három génre homozigóta szülői nemzedék genotípusa, ha nem 

vesszük számításba a gének sorrendjét? Válaszát írja a válaszlap megfelelő helyére! 

 

 

 

 

 

 

 

62. Hányféle módon helyezkedhet el a kromoszómán a 3 gén a kromoszóma hosszú karjának 

végétől számítva? Válaszát írja a válaszlap megfelelő helyére! 

 

63. Az utódok az F1 nemzedék tesztelő keresztezésével jönnek létre. Mi volt a szülői nemzedék 

(P) két tagjának genotípusa? Válaszát írja a válaszlap megfelelő helyére! 
 

Fenotípus kategóriák Egyedek száma 

aBD 5 

abD 52 

abd 112 

ABd 56 

Abd 7 

ABD 116 

AbD 1020 

aBd 1032 
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A Morgan-féle térképegység a rekombinációs gyakoriság százszorosa. A Morgan-féle 

térképegység kiszámításánál trihibrid keresztezéseknél figyelembe kell vennünk a kettős 

átkereszteződéseket is. A kromatida kettős törése ugyanis a két gén helyzetének 

meghatározásában ugyanolyan rekombinációs esemény, mint az egyszeres törés, azzal az 

eltéréssel, hogy a kettős törés nem fogja 

megváltoztatni a két gén alléljainak 

helyzetét. Így a három gén között 

kiszámolható két térképtávolság 

mindegyikébe bele kell számolni a 

kettős átkereszteződések számát is. 

Az ábrán látható, hogy a kromatida 

kettős törése nem változtatja meg a két 

szélső gén helyzetét egymáshoz képest. 

 

64. Mekkora az A/a és D/d gének távolsága Morgan-féle térképegységben kifejezve? Válaszát 

írja a válaszlap megfelelő helyére! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
65. Hogyan helyezkednek el egymáshoz képest a három gén 

alléljai a kromoszómán?  

Válassza ki a helyes válasz betűjelét!  

 

 

 

 

Az előző feladatoktól eltérően a trihibrid kísérletek nagy részénél figyelembe kell venni az 

interferencia jelenségét (I), ami azt fejezi ki, hogy ha valahol crossing over történik, az milyen 

hatással van egy második crossing over kialakulására.  
 

Lehet:  I=1 teljes gátlás;  0<I<1 részleges gátlás;  I<0 rekombinációs forrópontok. 
 

A várt kettős átkereszteződések számát a három gén közötti térképtávolságokból mért 

rekombinációs gyakoriságok szorzatával lehet kiszámítani.  

Legyen például a két térképtávolság 7, illetve 5, ebben az esetben a várt kettős 

átkereszteződések aránya 0,0035.  
 

Az interferencia jelensége kromoszómánként eltérő mértékű lehet, amit a koincidencia 

koefficienssel fejezünk ki.  

𝐾𝑜𝑖𝑛𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑘𝑜𝑒𝑓𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑠 =
𝑀𝑒𝑔𝑓𝑖𝑔𝑦𝑒𝑙𝑡 𝑘𝑒𝑡𝑡ő𝑠 á𝑡𝑘𝑒𝑟𝑒𝑠𝑧𝑡𝑒𝑧ő𝑑é𝑠 𝑠𝑧á𝑚𝑎

𝑉á𝑟𝑡 𝑘𝑒𝑡𝑡ő𝑠 á𝑡𝑘𝑒𝑟𝑒𝑠𝑧𝑡𝑒𝑧ő𝑑é𝑠𝑒𝑘 𝑠𝑧á𝑚𝑎
.  

 

Maradva az előző példánál, ha a megfigyelt kettős átkereszteződések 0,21%-ban jelentkeztek 

egy tesztelő keresztezés során, akkor a koincidencia 0,6. A koincidencia kiegészíti az 

interferenciát, összegük 1, így ebben az esetben az interferencia 0,4. 
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66. Melyik megállapítás igaz a rekombinációs forrópontokra?  

Válassza ki a helyes válasz betűjelét! 

A. A rekombinációs forrópontokon található gének erősebb kapcsoltsági viszonyban 

vannak egymással, mint a kromoszóma egyéb (tehát nem forrópont) területein levő 

gének. 

B. Rekombinációs forrópontokon a várt kettős átkereszteződések száma elmarad a 

keresztezési kísérletben mért értékhez képest. 

C. A rekombinációs forrópont kifejezés azt jelenti, hogy itt nagyobb a mutációs gyakoriság 

a DNS egyéb területeihez képest. 

D. Rekombinációs forrópontok biztosan megfigyelhetők a férfiak 23. kromoszómapárja 

között. 

E. Ilyen forrópontot alkot az emberben a bőr pigmentáltságát okozó gén és a színlátásért 

felelős gén. 

 

Egy trihibrid keresztezésben három gén (E/e; F/f; G/g) 

térképtávolsága az E/e és F/f gének között 9, míg a F/f és G/g 

gének között 17 Morgan-féle térképegység.  

A szülői nemzedék: EEFFGG x effgg 

Az interferencia mértéke: 0,74 

Az F1 generáció tesztelő keresztezésével létrehozzuk az F2 generációt. 
 

67. Mekkora az EfG fenotípus százalékos gyakorisága az F2 generációban? A végeredményt 

százalékos formában, egy tizedesjegyre kerekítve adja meg!  

Válaszát írja a válaszlap megfelelő helyére! 

Egy másik trihibrid keresztezésnél H/h; K/k; M/m géneket vizsgálva 

a géntávolságok Morgan-féle térképegységben 12 (H/h és K/k között) 

és 15 (K/k és M/m között), a kettős átkereszteződések pedig 0,45%-

ban jelentkeztek. A kettős átkereszteződések természetesen 

csökkentik az egyszeres töréssel létrejövő rekombinációs fenotípusok százalékos arányát. 

A szülői nemzedék: HHKKMM x hhkkmm  

 

68. Mekkora az interferencia? Válaszát írja a válaszlap megfelelő helyére! 

69. Mekkora a hkM fenotípus százalékos gyakorisága az F2 generációban? Válaszát százalékos 

formában, tizedszázalékra kerekítve írja a válaszlap megfelelő helyére!  
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SALLANGVIRÁG, KALAPOS GOMBÁK, PARTIFECSKE –  

POPULÁCIÓMÉRET BECSLÉS KÜLÖNBÖZŐ ÉLŐLÉNYCSOPORTOKRA  

(10 PONT) 

 

Mivel az ökológiai vizsgálatok nagyon sokszor a különböző fajú populációk megismerésére 

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

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

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

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

valamennyi élőlény tömegessége jól mérhető lenne. 

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

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

tömegesség miatt nehezen számolható. 

A populációméret monitorozása fontos tevékenység a természetvédelem szempontjából, hiszen 

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

dönteni a megfelelő természetvédelmi kezelések szükségességéről és módjáról. (A monitoring 

időszakonként, pl. évente történő adatfelvétel a természetben történő jelenségek, folyamatok, 

változások követése érdekében.) 

 

Ha nem tudunk pontos egyedszámadatot rögzíteni, akkor becsülnünk kell a populáció 

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

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

torzításnak a mértékére használjuk a megbízhatóság fogalmát. Vagyis a módszer 

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

pontossága viszont a becslés megismételhetőségére vonatkozik. A becslés 

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

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

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

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

módszer pontatlanabb, mivel a hibája (szórása) nagyobb. 

 

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

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

Válassza ki a helyes válasz betűjelét!   
 

 
forrás: Demeter A., Kovács Gy. (1991): Állatpopulációk nagyságának és sűrűségének becslése. Akadémiai Kiadó, Budapest. 
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Az adriai sallangvirág (Himantoglossum adriaticum) fokozottan védett orchideafajunk, 

demográfiai és életmenet vizsgálatát 1993-tól végezték a faj második legnagyobb hazai 

állományában, a Keszthelyi-hegységben. 1997-től a populáció tagjait egyedi jelöléssel látták el 

(a tövek mellé színes, a töveket nem sértő apró, sorszámozott karókat szúrtak), és 2005-ig 

évente regisztrálták életciklus-állapotuk változásait (lappang, vegetatív, reproduktív). A 

vizsgálati eredményeket két grafikon foglalja össze. Az egyiket itt, a másikat a színes 

mellékletben (8. ábra) találja. 

 

 
A virágzó Himantoglossum egyedek száma a Keszthelyi-hegység mintaterületén. 

forrás: http://www.nyf.hu/kornyezet/sites/www.nyf.hu.kornyezet/files/tamop/Biodiverzitas_monitorozas.pdf 
 

71. Melyik megállapítások igazak az ábrák alapján a sallangvirág állományméretének 

változására? Válassza ki a helyes válasz betűjelét! 

A. A virágzó tövek száma az időjárási körülményektől függ. 

B. 2002-ben kb. 200 tő sallangvirág nőtt a területen. 

C. A virágzó tövek arányával fordítottan arányos a mortalitás. 

D. Ha egyik évről a másikra a virágzó tövek száma nő, akkor az egész populáció 

összegyedszáma is növekszik. 

E. Előfordulhat, hogy a virágzó tövek száma az egyik évről a másikra ugyan növekszik, 

arányuk mégis csökken a populációban. 
 

72. Melyik görbe mutatja a sallangvirág tényleges populációméret változását 1997-2005 

között? Válassza ki a helyes válasz betűjelét!  
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A gombák a természetes életközösségek anyagforgalmában rendkívül fontos szerepet töltenek 

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

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

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

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

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

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

állítást tartalmazza, és nem tartalmaz hamisat! 
 

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

termőtestük is lehet. 

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

c. Azért, mert a termőtestek megjelenése időjárásfüggő. 

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

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

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

is elpusztítjuk egy részüket, ami pontatlanabbá teszi az egyedszámbecslést. 

 

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

2001 és 2003 között a Bükk-hegység és a Mecsek erdőrezervátumában végeztek gomba-

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

erdőállományok jellemzőit az alábbi táblázatban találja. 

 

Mintaterület 
Mintavételi 

állományok jele 
Mintavételi állományok jellemzése 

Bükk-hegység 

B1 
Magterület. Több mint 150 éve nincs erdészeti 

beavatkozás, sok a kidőlt fa és facsonk. 

B2 
Védőzóna. Korábban szálaló vágást végeztek 

benne, 20-25 éve zavartalan erdő. 

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

ritkítást 20-25 éve végezték benne. 

Mecsek 

M1 

Az erdőrezervátum magterülete, 100-160 éves 

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

erdészeti kezelést nem végeznek. 

M2 
30 éves kezelt állomány, minden évben gyérítik, 

a holt faanyagot elszállítják. 

M3 
30 éves ültetett állomány, minden évben 

gyérítik, a holt faanyagot elszállítják. 

 

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

mintavételi erdőállományban feljegyezték a talált gombafajok nevét, valamint az 

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

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

alapján a fajokat a következő csoportokba rendezték: 

st = talajlakó szaprotróf (korhadéklakó), 

m = mikorrhizás kapcsolatban él, 

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

rajta tovább), 

sh = fán élő szaprotróf. 

  



Biológia II. kategória Kódszám: 

OKTV 2020/2021 27 2. forduló 

 

A felmérések adataiból készített grafikon (a színes melléklet 9. ábrája) a mintanégyzetek 

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

összesített adatai alapján. 

 

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

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

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

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

csökkenő holtfa mennyiség lehet az oka. 

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

mikorrhizás gombafajok részaránynövekedése tényleges fajszámnövekedést is jelent, 

mivel az egyes területek fajszáma megegyezett a vizsgálati évek alatt. 

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

erdőállomány ugyanabba az erdőtársulás-típusba tartozik. 

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

erdőállomány egy fenyves. 

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

gombák körében. 

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

alakulására. 

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

gombafajok részaránya. 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

valószínűsége egyforma legyen, a jelölt egyedek véletlenszerűen elkeveredjenek a jelöletlenek 

között. 
 

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

adjon? Válassza ki a helyes válasz betűjelét! 

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

alkalommal megjelöltünk. 

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

C. A populáció zárt legyen. 

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

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

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

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

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

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

a populáció becsült összegyedszáma (N)? Válaszát írja a válaszlap megfelelő helyére! 
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Egy másik állatpopuláció felmérése során szintén mindig a jelen lévő egyedek 50%-át fogjuk 

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

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

mintavételt megelőző időszakban: 
 

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

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

veszünk észre; 

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

veszünk észre. 
 

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

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

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

Válassza ki a helyes válasz betűjelét! 

 ’a’ eset ’b’ eset ’c’ eset 

A 

N1-t helyesen becsüljük, 

N2-t helyesen becsüljük 

N1-t helyesen becsüljük, 

N2 becslésekor újra N1-t 

kapjuk eredményül 

N1-t helyesen becsüljük, 

N2-t túlbecsüljük 

B 
N1-t helyesen becsüljük, 

N2-t túlbecsüljük 

N1-t helyesen becsüljük, 

N2-t helyesen becsüljük 

N1-t helyesen becsüljük, 

N2-t túlbecsüljük 

C 
N1-t helyesen becsüljük, 

N2-t helyesen becsüljük 

N1-t helyesen becsüljük, 

N2-t túlbecsüljük 

N1-t túlbecsüljük, 

N2-t túlbecsüljük 

D 

N1-t helyesen becsüljük, 

N2-t túlbecsüljük 

N1-t helyesen becsüljük, 

N2 becslésekor újra N1-t 

kapjuk eredményül 

N1-t túlbecsüljük, 

N2-t túlbecsüljük 

E 
N1-t helyesen becsüljük, 

N2-t helyesen becsüljük 

N1-t helyesen becsüljük, 

N2-t helyesen becsüljük 

N1-t helyesen becsüljük, 

N2-t túlbecsüljük 

 

A vonuló partifecske (Riparia riparia) függőleges homokfalakban, folyómenti partfalakban 

telepesen fészkelő madár. Az egyes fészektelepeken költő madarak száma könnyen 

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

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

Egy Pest megyei homokbányában kialakított mesterséges partfalban évek óta nyomon követik 

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

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

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

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

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

hálóval fogott madarakat egyedi számmal ellátott jelölőgyűrűvel meggyűrűzik majd szabadon 

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

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

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

madarak is etetik. 

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

 

év 2012 2013 2014 2015 

számolt üregek száma 310 610 198 395 

a populáció fogás-visszafogás módszerével 

becsült egyedszáma. 
540 536 238 590 
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78. Melyik megállapítás igaz az eredmények alapján erre a partifecske populációra? Válassza 

ki a helyes válasz betűjelét! 

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

alapján számított költőpárok száma volt a nagyobb. 

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

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

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

E. 2013/2014 telén az állomány több mint a fele elpusztult. 

 

VESE-GÖRBÉK (2 PONT) 

 

Tekintse meg az alábbi grafikont és döntse el, mely állítások igazak! 

 

 
https://quizlet.com/418657845/11-reabsorption-filtrate-to-urine-flash-cards/ 

 

RBF (renal blood flow): a vesén 1 perc alatt átáramló vérmennyiség 

GFR: az 1 perc alatt képződő szűrlet mennyisége 

V: az 1 perc alatt képződő vizelet mennyisége 

 

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

A. 180 Hgmm artériás nyomás mellett a szűrlet kb. 0,5 %-a a képződött vizelet 

mennyisége. 

B. A vese érellenállása a 90-180 Hgmm sávban az artériás nyomással közel fordítottan 

arányosan emelkedik. 

C. 90-180 Hgmm sávban minél nagyobb az artériás nyomás, annál nagyobb a nyomásesés 

a hajszálérgomolyag előtti érszakaszban. 

D. A GFR kismértékű emelkedése a vizeletképződés többszöröződését okozhatja. 

E. Az RBF a GFR-t viszonylag széles nyomásértéktartományban (30-130 Hgmm) 

jelentősen befolyásolja, ebben a sávban közöttük közel egyenes arányosság van. 

F. Ha a vérnyomás 100 Hgmm-ről egyötödére csökken, akkor a nyomásértékekhez tartozó 

GFR értékek is ennyivel csökkenek. 

G. Az 50-100 Hgmm sávban a V növekedése a RBF növekedését okozza.  

  

https://quizlet.com/418657845/11-reabsorption-filtrate-to-urine-flash-cards/
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SEGÉDANYAG A FELADATOK MEGOLDÁSÁHOZ 

 

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 

 
A PCR, a polimeráz láncreakció rövidítése. A folyamat DNS-darabok sokszorozása szolgál és a végrehajtására a 

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

anyagok szükségesek:  

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

sokszorozni,  

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

DNS két szálához kapcsolódva, a polimeráz enzimnek 

meghatározza a másolandó szakasz elejét és végét,  

 DNS-polimeráz enzim – amely elkészíti a kiegészítő szálat,  

 DNS-nukleotidok – amelyekből a polimeráz enzim felépíti a 

kiegészítő szálat, 

 pufferoldat – amely biztosítja a DNS-polimeráz számára 

megfelelő kémiai környezetet. 

 

A reakcióciklus első lépéseként a fenti anyagokat tartalmazó 

kémcsövet kb. 95 ºC-ra hevítik, így egyszálú DNS-molekulák 

jönnek létre (denaturáció). 

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

Ekkor a fölös mennyiségben bevitt primerek a másolni kívánt 

DNS-láncokhoz kapcsolódnak. Aztán az elegyet pontosan 72 ºC-

ra hevítik, mert ez a hőmérsékleti optimuma annak a polimeráz 

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

kezdődik. 

 

Gélelektroforézis 

A gélelektroforézis lényegében egyenáramú elektromos erőtérben gélen végzett kromatográfia. A gél hálószerű, a 

kisebb méretű molekulák könnyebben átjutnak a hálón, mint a nagyobb méretűek. A különböző hosszúságú DNS-

darabok a gélelektroforézis során a starthelytől különböző távolságra jutnak el, így a DNS-darabok 

szétválaszthatók.  
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VÁLASZLAP 

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

2. …………………………………  mm   27. A B C D E 

3. ………………………………………..  28. A B C D E 

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

5. A B C D E  30. …………………;…………………….. 

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

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

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

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

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

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. görbe:…………;gyak:…….…..  39. A B C D E 

15. …………………………… dm3/perc  40. A B C D E 

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

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

18. A B C D   43. …………………;…………………….. 

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

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

21. A B C D E  46. ……………………………………….. 

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

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

24. …….…..… cm/s ; igen/nem  49. ……………………………………….. 

25. …………......  %-ára ………………..  50. A B C D E 

 

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

A rossz válaszok száma:  ..................  A rossz válaszok száma:  ..............................  
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51. ……………………………………… %  76. ……………………………………….. 

52. ……………………………………… %  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. …………………;…………………….. 

55. A B C D E        

56. A B C D E        

57. A B C D E        

58. ……………………………………… %        

59. A B C D E        

60. A B C D E        

61. ………………………………….….…..        

62. ……………………………………..…..        

63. ……………..…….;..…………………..        

64. A/a és D/d géntávolság: ……        

65. A B C D E        

66. A B C D E        

67. ……………………………………. %        

68. ………………………………………..        

69. …………………………………… %        

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. …………………;……………………..        

75. A B C D E        

 

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

A rossz válaszok száma:  ..................  A rossz válaszok száma:  ..............................  
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1. ábra 

  

 Az érrendszer egyes tagjait 1-2-3-4-gyel 

jelöltük. 

 

A 2. ábra a melléklet következő két oldalán található. 

3. ábra 4. ábra 

 
 

 

5. ábra 

Kékcinegék ivari elkülönülése kifejlett (adult) madarak szárnyszínezete alapján. 

  

5%

12%

22%61%

Az áramlási ellenállás eloszlása 

a vérkeringési rendszer fő 

szakaszaiban

1 2 3 4
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2. ábra 

A.  

 

B. 

 

C. 
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D. 

 

E. 

 

6. ábra 
Kékcinegék szárnyhosszának eloszlása. 

 

sárga: tojó,  

kék: hím,  

zöld: tojó, ha a hímek gyakorisági 

értéke a magasabb;  

hím, ha a tojó gyakoriság értéke 

a magasabb. 
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7. ábra 

 
Forrás: http://www.webexhibits.org/causesofcolor/17B.html 

8. ábra 

 

 

A jelölt felnőtt sallangvirág tövek 

státusai: 

R: reproduktív, virágzó tövek, 

V>4: nagyméretű vegetatív tövek, 

V3: közepes méretű vegetatív tövek, 

V12: kisméretű vegetatív tövek, 

L: lappangó tövek, 

M: mortalitás (az adott évben 

elpusztuló egyedek aránya) 

Forrás: http://www.nyf.hu/kornyezet/sites/www.nyf.hu.kornyezet/files/tamop/Biodiverzitas_monitorozas.pdf 

9. ábra 

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


