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Kedves Versenyző! 

Szeretettel köszöntünk a 2014/15-os tanév biológia tantárgyi versenyének 

megyei döntőjén! 

Gratulálunk az iskolai fordulón elért eredményedhez, melynek köszönhetően 

eljutottál a megyei fordulóig. 

 

Néhány fontos információ a feladatlappal kapcsolatban. 

A feladatlap 100 feladatot tartalmaz, a helyes válaszokat az ÉRTÉKELŐ 

LAPON kell rögzítened.  

A feladatlapon javíthatsz, de az ÉRTÉKELŐ LAPON csak a tollal írt, javítás 

nélküli válaszokat értékeljük.  

A feladatlapot nem kell beadnod, nálad maradhat. 

Figyelmesen olvasd el a feladatok előtti megoldási útmutatót! 

 

Célszerű először a feladatlapon dolgozni, majd a helyes válaszokat átvezetni az 

értékelő lapra. 

 

A munkához 90 perc áll rendelkezésedre. 

 

                 Sikeres munkát kíván a  

           Versenybizottság 
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I. Táblázat kiegészítés - Rendszertan 

Egészítsd ki a táblázatot a hiányzó részekkel! Az értékelő lapra a megfelelő szám mellé 

írd a megfelelő TÖRZS és  Osztály nevét. 

 

Törzs Osztály Faj 

1.  2.  közönséges tintahal 

3.  4.  tavaszi tőzike 

5.  6.  petúnia 

7.  8.  bálnaabrak 

9.  10.  tengeri pillangók 

11.  12.  csigáspolip 

13.  14.  hóvirág 

15.  16.  piros árvacsalán 

17.  18.  languszta 

19.  20.  tarajos gőte 

 

 

 

II. Legek az emlősök világában. A számok mellé a megfelelő emlős csoport nevét írd! 

 

a leghosszabb életű emlősök, akár 70 évesek is lehetnek:     21. 

a magasugrás világbajnokai - 7-8 m-es szökkenésre is képesek:    22. 

a legszívósabbak – 34 napig is képesek étlen - szomjan menetelni:    23. 

a távolugrás rekorderei – 12-15 méteres ugrásokra is képes menekülés közben:  24. 
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III. Igaz-hamis. Figyelmesen olvasd el a következő állításokat, majd döntsd el, melyik 

igaz, melyik hamis.  

Az értékelő lapra a megfelelő szám mellé vagy I vagy H betűt kell írnod. 

 

25. Az állatok és növények egymáshoz sok-sok szállal kapcsolódnak, életközösséget 

alkotnak. 

26.  A fény, a hő és a nedvesség élő környezeti tényezők. 

27. A kutya és a kullancs közötti kölcsönhatás élősködés. 

28.  A Déli-sark felé haladva a pingvinek testtömege egyre csökken. 

29.  A másodlagos ragadozónak nincs természetes ellensége. 

30.  A csúcsragadozónak nincs természetes ellensége. 

31.   A versengés mindkét fél számára előnyös kapcsolat.   

32. A szintek kialakulása elsődlegesen a táplálékért való küzdelem következménye. 

33. Az optimumtól távolodva az élőlények élettevékenységei csökkennek. 

34. Az oroszlán és a keselyűk közötti kapcsolatot együttélésnek nevezzük. 

35. Az oroszlán és hiéna közötti kapcsolat lehet versengés vagy asztalközösség  

 

IV. A belek „alagútjain”.  – Az értékelő lapon a karikázd be a megfelelő betűt jelét a 

megfelelő szám mellett. 

 

Négyféle asszociáció 

 

A  vékonybél 

B vastagbél 

C mindkettő  

D egyik sem 

 

36.  A patkóbéllel kezdődő bélszakasz. 

37.  Keverő mozgást is végez. 

38.  K-, B-, A-, D-vitamint képez. 

39.  Hullámszerű tovahaladó összehúzódások és elernyedések jellemzik. 

40.  K-, B1-, B12-vitamint képez. 

41.  Ehhez a bélszakaszhoz tartózó máj a szervezet legnagyobb mirigye. 

42.  Az epe itt fejti ki hatását. 

43.  Kezdeti szakaszát „tizenkétujjnyi” bélnek is nevezik. 

44.  Jellemzően simaizomszövet építi fel. 

45. Jellemzően harántcsíkolt izomszövet építi fel. 

46.  Hossza 1-1,5 méter. 

47.  Hossza 6-7 méter. 

48.  Egyik váladéka a zsírokat apró cseppekre bontja. 

49. A gyomor is ehhez a bélszakaszhoz tartozik 

50.  Váladékainak kémhatása savas a benne termelődő sósavnak köszönhetően. 
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V. Ábraelemzés -  A szív 

Az értékelő lapon a megfelelő szám mellé írd a megfelelő betű jelét! Egy betűt nem 

kell felhasználnod! 

 

 

 

 

51. bal kamra 

52. tüdővéna 

53. félhold alakú billentyűk 

54. aorta 

55. jobb pitvar 

56. a szív izomzata  

57. bal pitvar 

58. nagy gyűjtővéna 

59. tüdőartéria 

60. vitorlás billentyű 

 

 

VI. A vérzésellátás általános szabályai – Az értékelő lapon karikázd be a megfelelő 

betűt a megfelelő szám mellett! 

Ötféle asszociáció. 

A hajszáleres vérzés 

B gyűjtőeres vérzés 

C ütőeres vérzés 

D mindhárom 

E egyik sem 

 

61. Belső vérzések 

62. Külső vérzések 

63. A vér szivárgását fedőkötéssel szüntetjük meg. 

64. Élénkpiros színű a vér, a szívverésnek megfelelően tör elő a sebből. 

65.  Ilyen vérzésnél nyomókötést alkalmazunk. 

66. Artériás nyomókötést készítünk a vérzés csillapításához. 

67. A testből nem folyik ki, de a keringési rendszerből elvész. 

68. 11 nyomáspontja van a szervezetünkben.  

69. A sebre mindig steril gézlapot helyezünk. 

70. Az ilyen sérültet orvoshoz kell vinni. 
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VII. Betegségek – szervrendszerek. Az értékelő lapon karikázd be a megfelelő betűt a 

megfelelő szám mellett! 

 

A légzési szervrendszer 

B keringési szervrendszer 

C mozgási szervrendszer 

D kiválasztó szervrendszer 

E táplálkozási szervrendszer 

 

71. szívinfarktus 

72. fogkő 

73. gyomorfekély 

74. csuklás 

75. asztma 

76. lúdtalp 

77. tüdőgyulladás 

78. lumbágó 

79. magas vérnyomás 

80. vesekő 

81. dialízis 

82. (húgy)hólyaghurut 

83. vérszegénység 

84. rándulás 

85. hörgőgyulladás 

 

VIII. Bőrünk felépítése és működése. Az értékelő lapon a megfelelő szám mellé írd a 

megfelelő betűt! 

 

A. a bőr legkülső rétegére jellemző 

B. a bőr középső rétegére jellemző 

C. a bőr legalsó rétege 

D. mindháromra jellemző 

E. egyikre sem jellemző 

 

86. Többrétegű elszarusodó hámszövet építi fel. 

87. A hámnál hatszor vastagabb. 

88. Jellemző szövete a laza rostos kötő. 

89. Laza rostos kötőszövete közé jelentős mennyiségű zsírszövet ágyazódik be. 

90. Alsó sejtsorában festék/pigment sejtek találhatók. 

91. A bőrünk rétegei. 

92. Szaruképződménye a köröm. 

93. Vitaminok oldódhatnak benne. 

94. A bennük lévő faggyúmirigyek a hőszabályozásban játszanak fontos szerepet. 

95. A bennük lévő verejtékmirigyek a szőrtüszőbe juttatják váladékukat. 
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IX. Szövettan – Ábrafelismerés  

Az értékelő lapon a megfelelő szám mellé írd az ábrán látható szövet nevét! 

 

 

96. 

 

 

97. 

 

 

98. 

 

 

99. 

 

100. 

 

 

 

 

Köszönjük a munkádat! 


