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Kedves Versenyző! 

 

Szeretettel köszöntünk a biológiaversenyen! 

 

Ezen a feladatlapon oldd meg a feladatokat, majd a megoldásokat vezesd át az 

értékelőlapra, amit a verseny végén be kell adnod.  

100 feladatot kell megoldanod 120 perc alatt. Minden jó megoldás egy pontot ér, 

rossz megoldás esetén nincs pontlevonás! 

A megoldási útmutatókat a feladatok előtt találod!  

 

Az értékelőlapon a feladat sorszáma mellé szöveget, betűt, vagy számot kell 

írnod. Ahol mondatban kell válaszolnod, ott a táblázatban találsz egy *-ot, és a 

válaszodat a táblázat alatt, a feladat újra felírt sorszáma mellett fejtheted ki. 

Nagyon fontos, hogy tollal írd a megoldásaidat és már ne javíts!  

Semmilyen segédeszközt (könyvet, telefont) nem használhatsz, még számoláshoz 

sem! 

 

 

Sikeres versenyzést kívánunk:                                       A verseny szervezői, 

                                                               a Budaörsi 1. Számú Általános Iskola tanárai  
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I. Tévedések 
Az egyenlítői éghajlat növényzete, állatvilága nagyon sok tényezőtől függ. Az esőerdővel 

kapcsolatos igaz állítások után magyarázatként szerepel legalább két indoklás is. Ezekről a 

magyarázatokról kell eldöntened, hogy teljes mértékben igazak - e, vagy nem? Neked csak 

akkor kell igennel ( I ) felelned, ha minden magyarázat helytálló. Amennyiben egyik sem, vagy 

csak az egyik, akkor H betűvel (hamis) kell válaszolnod. Végül az értékelőlapra a feladat 

sorszáma mellé I vagy H betűt írj! 

 

              
 

1. A kancsókának a trópusi esőerdőkben a lomblevelei mellett kancsó alakú, rovarfogó levelei is  

vannak.  Azért, mert ezek a növények rovarok emésztésével jutnak ásványi anyagokhoz, és zöld 

leveleikkel fotoszintetizálnak. ___ 

2. A trópusi esőerdőben mindig lehet virágzó és termést érlelő fát találni, mert ezeket az időjárási 

körülmények és a talaj jó minősége szabályozza. ___ 

3. A fán lakó broméliák nem érintkeznek a talajjal, mert a fák által felszívott tápanyagot veszik fel a 

fa belsejébe fúródó gyökereikkel. A nedvességet a levélrózsáikban összegyűlt csapadékból 

nyerik. ___ 

4. Az esőerdő talajának a tápanyagtartalma nagyon alacsony, mert a gyors anyagcsere miatt az 

ásványi sókat nagyon gyorsan felszívják a növények, és a maradék humusztartalmat a sok, nagy 

eső kimossa a felső talajrétegből. ___ 

5. A Földön a trópusi esőerdők állatvilága rendkívül gazdag, mert nagy mennyiségű táplálék áll 

rendelkezésre és a fák lombkoronaszintjei gazdag búvóhelyet biztosítanak a különböző 

állatfajok számára. ___ 

6. Nagy testű, növényevő állatok nem tudnak legelészni az esőerdő gyepszintjén, mert a gyér 

aljnövényzet nem biztosít számukra elegendő táplálékot, valamint a lehulló leveleken sem 

tudnának megélni. ___ 

 



4 
 

7. A bőgőmajmok a dél-amerikai esőerdők lombkorona-szintjén élnek, mindenevő állatok, de főleg 

növényekkel táplálkoznak, mert rossz színlátásuk miatt nem képesek megkülönböztetni a fán 

fészkelő madarakat, de hanghólyagjuk segítségével olyan erős hangot adnak ki, ami távol tartja 

a ragadozókat. ___ 

8. A legnagyobb termetű emberszabású majmok, a gorillák Afrika esőerdeiben őshonosak, de 

jelenleg a legveszélyeztetettebb állatfajok közé tartoznak, mivel egyedszámuk az esőerdő fáinak 

kivágása miatt, valamint a kíméletlen vadászatuknak köszönhetően rendkívüli módon 

lecsökkent. ___ 

9. A jelenleg fenyegető, globális éghajlatváltozás egyik oka az esőerdő fáinak irtása, mert 

gigantikus mennyiségű szén-dioxidot tudnak megkötni az óriási fák, amik kivágásuk esetén nem 

tudják betölteni ezt a feladatukat.  ___  

10. Amennyiben, mi itthon a trópusokról származó parkettát rakatunk a házainkba, vagy a 

trópusokról származó fűszerekkel ízesítjük az ételeinket, hozzájárulunk az esőerdő irtásához, 

mert a fák egy részét kereskedelmi célok miatt vágják ki, másrészt azért, hogy helyet 

biztosítsanak a gazdasági növények termesztéséhez. ___ 

 

II. A trópusokon termesztett növények 

 

    
 
Az alábbiakban állításokat találsz a trópusokon termesztett növényekről. Csak azt kell 

eldöntened, hogy a 18. feladat után felsorolt növények közül, melyik növényről van szó, és a 

betűjelét az értékelőlapon a feladat sorszáma mellé kell írnod. Vigyázz, több lehetséges 

növényfaj nevét soroltuk fel, mint ahányat a válaszaidnál fel lehet használni! 

 

11. Dél-Amerika trópusi esőerdeiben vadon is él. Hatalmas termései a fák törzsén fejlődnek, 

melyekben sok mag képződik, amiket betakarítás után érlelnek, pörkölnek. ___ 

12. Kelet-Afrikában a magasabb fekvésű szavannákon őshonos cserje. Termésének magját szárítják, 

majd felhasználás előtt pörkölik. Magas koffein tartalma miatt keresett árucikk a világon. 

Jelenleg Brazília világelső a termesztésében. ___ 

13. Fűszerként a fa kérgét használják, mely illóolajokban gazdag, sárgásbarna színű.___ 

14. Kúszónövény, melynek csonthéjas terméséből csípős fűszer készül. Az éretlen, zöld termést 

szedik le, majd megszárítják, így fogyasztják. ___ 
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15. Az amerikai esőerdőkben őshonos, de jelenleg Ázsiában van a legtöbb ültetvénye. Fája olyan 

nedvet tartalmaz, amely a természetes gumi nyersanyaga. A rágógumi ebből készül.___ 

16. Fényigényes, kétlaki, lágyszárú, fűféle növény. Az ültetvényeken csak termős virágú egyedeket 

tartanak, melyek 6-8 méter magasra nőnek. Termése jól szállítható, ha még éretlenül szedik le. 

Kedvező kalcium és cukor tartalma miatt világszerte keresett a gyümölcse.___ 

17. Orchideaféle, melynek a termését használják fűszerként. Az ültetvényeken leszedett hosszú, 

zöld terméseket hőkezelik, majd érlelik. Így végül fekete fűszernövényként használják fel.___ 

18. A trópusi tengerpartok egyik legfontosabb haszonnövénye. Termésének héja kőkemény, 

belsejében fehér folyadékot találunk.  Termésfalából olajat sajtolnak ki.___ 

A: bors, B: szegfűszeg, C: kókuszpálma, D: kivi, E: kakaó, F: vanília, G: fahéjfa, H: kaucsuk,                

I: datolya, J: mangó, K: kávé, L: banán 

III. Fenyők 
Hasonlítsd össze a képeken látható három fenyőfajt, majd az alattuk található állításokat 

párosítsd a megfelelő képpel. Amelyik állítás a képeken látható fák közül nem csak egyikre 

igaz, hanem többre, ott „ABC” sorrendbe írd a betűket!  

Megoldásaidat vezesd át az értékelőlapra! 

   

A.                                                       B.                                                      C. 

 

19. Tűlevelei párosával állnak. ___ 

20. Tobozai hengeres alakúak és hosszúkásak. ___ 

21. Lombhullató. ___ 

22. Fája gyantát tartalmaz. ___ 

23. Lucfenyő. ___ 

24. Tűlevelei egyesével állnak. ___ 

25. Örökzöld. ___ 

26. Vörösfenyő. ___ 

27. Nyitvatermő. ___ 

28. A talajból a tápanyagot gombafonalak segítségével szívja fel. ___ 

29. Tobozai a három közül a legkisebbek. ___ 

30. Erdeifenyő. ___ 

 



6 
 

 

IV. Keresztrejtvény 

Oldd meg a keresztrejtvényt, majd a megoldásaidat vezesd át az értékelőlapra! 

                                                             39. 

 31.     é l e t k ö z ö s s é g          

 32.      t ű r ő k é p e s s é g         

 33.       l e b o n t ó  s z e r v e z e t e k 

 34. f é n y k e d v e l ő k              

 35.    s z i m b i ó z i s             

 36.        f o g y a s z t ó k         

 37.   p o p u l á c i ó               

 38.    c s ú c s r a g a d o z ó k         
 

31. Az egy helyen élő, egymásra utalt növények, állatok, baktériumok és gombák közössége. 

32. Megmutatja, hogy az élőlény az élettelen környezeti tényezők változásait milyen határok között 

viseli el. 

33. A táplálkozási lánc azon tagjai, amelyek az elhalt élőlényeket átalakítják olyan ásványi 

anyagokká, amelyeket a növények képesek felszívni, majd belőlük felépíteni saját szervezetük 

anyagait. 

34. Azok az élőlények, amelyek a réten, a mezőn, a szántóföldön élnek, ahol magas a napsütéses 

órák száma. Ezek az élőlények árnyékban alig fejlődnek.  

35. Két, vagy több élőlény szoros együttélése. Ilyen a zuzmó, amelyben moszatok és gombafonalak 

élnek együtt. 

36. A táplálkozási láncnak azok a tagjai, amelyek a termelők, vagyis a növények által elkészített 

táplálékot, esetleg más állatokat esznek meg. 

37. Egy faj azon egyedeinek az összessége, amelyek területileg úgy helyezkednek el, hogy tényleges 

szaporodási közösséget alkothatnak. 

38.  Állatevő állatok, melyeknek az adott közösségen belül nincsenek természetes ellenségei. 

39. A keresztrejtvény megfejtése 
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V. Aranylilék 

 

Az aranylile eurázsiai elterjedésű faj. Európa és Ázsia északi részén költ, a telet Dél-Európában 
tölti. Európában Izlandon, Nagy-Britanniában, Skandináviában és a Balti-államokban fészkel. A 
tundrát és síkságokat kedveli, kizárólag olyan helyeket, ahol széles kilátás nyílik a közeli 
területekre. A bíbicnél kisebb, testhossza 26-29 cm, szárnyfesztávolsága 67-76 cm, tömege 160-
280 gramm. A két ivarnál nincs nemi kétalakúság. Barnás madár, felül sárgásbarna, alsó 
szárnyfedői és hónalja fehér színezetű. Nászidőszakban alsó része fekete, erőteljesen elválik a 
felső részétől. Bár parti madár, mégsem kötődik annyira a vízhez, mint más lilék. Költési 
időszakban kimondottan szárazföldi madarak módjára él. Fészkelő helyet mocsarak, lápok, 
mohás tundravidékek biztosítanak számára. A hím és tojó váltja egymást a fészken, mindketten 
költenek, a fiókákat is együtt etetik. Hazánkban kizárólag vonulása idején március-április és 
szeptember-december hónapokban láthatjuk a síksági vizes élőhelyeken, ahol bár kis számban, 
de rendszeresen átvonulnak. Rovarok és lárváik, férgek, apróbb csigák, pókok, rákok képezik 
táplálékát. A táplálékot a talajról, partokon, növények leveleiről gyűjti össze. A 
Természetvédelmi Világszövetség Vörös listáján nem szerepel veszélyeztetett fajként. Az 
európai állomány 460-740 ezer fészkelő párra becsült. 

Az alábbi 2 térkép az aranylile költözésével kapcsolatos, több mint tíz éves kutatáson alapul. 
Az 1. térkép az aranylile őszi, déli irányú költözési útvonalait, a 2. térkép pedig a tavaszi, 
északi irányú költözési útvonalait ábrázolja. A nyilak vastagsága a költöző madarak 
csoportjainak méreteire utalnak. 
1.                                                                                       2. 
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Az aranylilék életével és költözésével kapcsolatos állítások közül melyeket támasztja alá a két 
térkép és a madár életéről szóló leírás? Döntsd el, hogy az állítások igazak, vagy hamisak! A 

feladat sorszáma mellé I (igaz), vagy H (hamis) betűt írj az értékelőlapra! 

40. A térképek azt mutatják, hogy az utóbbi 10 évben csökkent a délre költöző aranylilék száma. 
41. Az aranylilék nem növényevő madarak. 
42. A hímek párzáskor színes nászruhát viselnek, csakúgy, mint a tőkésrécék gácsérjai. 
43. Az aranylile szigorúan védett, veszélyeztetett faj. 
44. A fiókák költésekor a hím és a tojó is kotlik a tojásokon. 
45. A térképek szerint az aranylilék egyes csapatainak északi irányú költözési útvonala eltér a déli 

irányú útvonaltól. 
46. A térképek azt mutatják, hogy a költöző aranylilék a telet fészekrakó helyüktől délre, dél-

nyugatra töltik. 
47. Fészkelő helyük a fenyőerdők tisztásainak, a mocsaras, lápos területein van. 
48. A térképek szerint az utóbbi tíz évben az aranylilék költözési útvonalai távolabb kerültek a 

tengerparti területektől. 
 

VI. Futás a hőségben 
 

 

Hosszútávfutás közben a testhőmérséklet megemelkedik, és izzadás lép fel.  

 

Ha a futók nem isznak eleget, hogy pótolják az izzadással elvesztett vizet, akkor kiszáradás 

jelentkezhet náluk. A testtömeg 2%-ának megfelelő vagy afölötti vízveszteséget tekintik 

kiszáradásnak.   

 

Ha a testhőmérséklet 40°C-ra, vagy fölé emelkedik, a futóknál a hőgutának nevezett 

életveszélyes állapot jelentkezhet.  

 
Az előző képen látható futók négy nap egymás után, minden nap egy 1 órás futóversenyen indulnak. 
Mindegyik nap más időjárási körülmények vannak. Ezt ábrázolja az alábbi két táblázat. Ezen kívül a 
versenyzők izzadságának mennyiségét, vízveszteségét a testsúlyuk % arányában, valamint a 
testhőmérsékletüket a célba érkezéskor.   
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Az 5373-as rajtszámú versenyző minden frissítőállomáson megissza azt a mennyiségű vizet, amennyit 
előtte kiizzadt.  
Az 5003-as rajtszámú versenyző azt mondja, hogy ha iszik, csak lötyög a gyomrában a víz, nem tud tőle 
futni, ezért nem frissít verseny közben.  
 

1. táblázat 5373 rajtszámú versenyző 

napok 

száma 

levegő 

hőmérséklete 

(
0
C) 

levegő 

páratartalma 

(%) 

izzadság 

mennyisége 

(liter) 

vízveszteség 

(%) 

testhőmérséklet 

(
0
C) 

1. 25 60 1,1 0 39,1 

2. 35 60 1,8 0 40,5 

3. 35 40 1,5 0 39,8 

4. 40 20 1,6 0 39,8 

 

2. táblázat 5003 rajtszámú versenyző 

napok 

száma 

levegő 

hőmérséklete 

(
0
C) 

levegő 

páratartalma 

(%) 

izzadság 

mennyisége 

(liter) 

vízveszteség 

(%) 

testhőmérséklet 

(
0
C) 

1. 25 60 1,1 1,6 39,1 

2. 35 60 1,8 2,5 40,5 

3. 35 40 1,5 2,2 39,8 

4. 40 20 1,6 2,3 39,8 

 
 

Feladatok 
A futással kapcsolatos feladatoknál a helyes válasz betűjelét, vagy szövegét kell átvezetned az 
értékelőlapra! Válaszaidat a táblázatok segítségével tudod megadni! 
 

49. 5003 rajtszámú versenyzőt a 4. napon milyen veszély fenyegeti? 
A: kiszáradás 
B: hőguta 

50. Ezt mutatja a futó (előző feladat megoldása) 
A: izzadásának mennyisége 
B: vízvesztesége 
C: testhőmérséklete 

51. Az 5003 rajtszámú versenyzőt a második napon a kiszáradás és a hőguta veszélye is fenyegeti. 
Milyen kockázata lenne ezeknek, ha inna vizet?  
A: Víz ivása a hőguta kockázatát csökkentené, de a kiszáradásét nem. 
B: Víz ivása a kiszáradás kockázatát csökkentené, de a hőgutáét nem. 
C: Víz ivása a hőguta és a kiszáradás kockázatát is csökkentené. 
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D: Víz ivása sem a hőguta, sem a kiszáradás kockázatát nem csökkentené. 
52. Melyik  versenyző, hányadik napi adataival támasztanád alá az előző döntésedet? ____ ____ 
53. Ha a levegő páratartalma 60%-os, milyen hatással van a levegő hőmérsékletének a növekedése 

az izzadság mennyiségére 1 óra futás után?  
A: mennyisége nő 
B: mennyisége csökken 
C: mennyisége nem változik 

54. Mi ennek a biológiai magyarázata? Egy mondatban válaszolj! ____________________ 
______________________________________________________________________ 

55. Mit gondolsz, biztonságos, vagy veszélyes volt a versenyzése a 3. napon az 5003 rajtszámú 
versenyzőnek? 
A: biztonságos 
B: veszélyes  
 

VII. Anyagcsere 
Hasonlítsd össze az autotróf és a heterotróf szervezeteket! Az értékelőlapra a feladat 
sorszáma mellé a helyes válasz betűjelét kell írnod! 
 
A: autotróf 
B: heterotróf 
C: mindkettőre jellemző 
D: egyikre sem jellemző 
 

56. Kis energiatartalmú szervetlen kismolekulákból nagy energiatartalmú szerves molekulákat 
építenek. 

57. Légzés során szén-dioxidot vesznek fel a környezetükből.  
58. Táplálkozáskor kész szerves anyagokat vesznek fel a környezetükből. 
59. A nap fényenergiáját használják ahhoz, hogy anyagcseréjük során, a felvett anyagokból 

felépítsék saját testük anyagait. 
60. Ilyen élőlény a rénszarvaszuzmó, amely gombafonalak és zöldmoszat együttélése. 
61. A táplálkozáskor felvett nagy molekulákat lebontják kisebb egységekre. 
62. Energiára van szükségük a lebontó anyagcseréhez. 
63. Építő anyagcsere-folyamatuk a fotoszintézis is lehet. 
 

64.  65.  
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VIII. Szövetek 
Az alábbi képeken szöveteket látsz. A feladatok sorszáma mellett a szövetek neve szerepel. A 
71. feladat után vannak a szövetek jellemtői kisbetűkkel jelölve. Az a feladatod, hogy a szövet 
neve mellé rendeld a képét nagybetűjével (A,B,C), majd  a rá jellemző tulajdonságokat 
kisbetűjével (a, b, c). Vigyázz, mert lesz olyan jellemzés, ami nem illik egyik képen látható 
szövetre sem! Megoldásaidat vezesd át az értékelőlapra! 

 

      
              A.                                                      B.                                              C. 

    
             D.                                                               E.                                                                F. 

66. Porcszövet ___ ___ 

67. Harántcsíkolt izomszövet ___ ___ 

68. Többrétegű hámszövet ___ ___ 

69. Szívizomszövet ___ ___ 

70. Csontszövet ___ ___ 

71. Idegszövet ___ ___ 

a.) Behálózza az élőlény egész testét. Anyagokat szállít a szervek között. Megnyúlt sejtjei 

egymáshoz kapcsolódva csöveket alkotnak. 

b.) Egymáshoz szorosan illeszkedő sejtekből áll, sejt közötti állománya alig van. Az élőlény külső 

és belső felületét borítja, véd, határol és összekapcsol a környezettel. 

c.) Kötőszövet, amiben a sejtek között sok a sejt közötti állomány. Ezt a sejt közötti teret laza, 

rugalmas rostok töltik ki. 

d.) Sejtjei nem illeszkednek szorosan egymáshoz, sejt közötti állományuk kemény a benne 

található mészsóktól. 

e.) Az ember szervezetében a csöves csontok végein található szövet, melynek sejt közötti 

állományában az ásványi anyagok mellett rugalmas rostok is vannak. 

f.) Mikroszkópi képén a rostok lefutási irányára merőlegesen csíkozottság figyelhető meg. Gyors, 

nagy erőkifejtésű összehúzódásra képes, de fáradékony szövet.  
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g.) Gerincesekben a belső szervek mozgásáért felel. Lassú, tartós összehúzódásra és 

elernyedésre képes, de nem fejt ki nagy erőt.  

h.) Mikroszkópi képe harántcsíkolt, nagy erőkifejtésre képes ritmikus összehúzódásai és 

elernyedései kapcsán, nem fáradékony. 

i.) Sejthálózatok szövevénye. A szövet sejtjeinek testéről több rövid és egy hosszú nyúlvány 

ered, melynek leadó nyúlvány is a neve.  

 

IX. Az ember bőre 
Nevezd meg a bőr betűvel jelzett részeit, majd a csillaggal jelzett betűk mellé 1-1 mondatban 

írd az értékelőlapra az adott rész feladatát is. 

 

72. A*: ________________________  76. E: ________________________ 

73. B:  _________________________  77. F: ________________________ 

74. C*:_________________________  78. G*: _______________________ 

75. D: _________________________ 
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X. Mozgás-szervrendszerünk betegségei 

A következő feladatoknál leírjuk az egyes mozgás-szervrendszeri betegségek tüneteit, neked a 

betegség nevét kell megadnod és átvezetned az értékelőlapra. 

79. A gerincoszlop állandósult oldalirányú görbülete. _________ 

80. A lábboltozat ívének lesüllyedése. Ennek következtében a járás rugalmatlan lesz. __________  

81. Az ízületet alkotó csontok eltávolodnak egymástól, túlságosan megnyúlik az ízületi tok, és az    

ízületi szalagok, de később visszatérnek eredeti helyükre. Az ízület környéke megdagad, fáj. 

__________ 

82. Az ízületben részt vevő csontok annyira eltávolodnak egymástól, hogy elszakad az ízületi tok és 

egy, vagy több szalag is, a csontok nem a helyükre térnek vissza. Nagyon erős fájdalommal jár. 

__________  

83. A csípőízület fejlődési rendellenessége. A combcsont feje nem a helyén lesz a gyermek felállása 

után. __________ 

84. A szokásosnál erőteljesebb mozgás következtében az izmokban létrejövő fájdalom érzésével jár. 

__________ 

 

XI.      Az oxigén felvétele és szállítása 

Egyszerű választásos feladatok következnek, melyekben 4-5 lehetséges válasz közül kell 

kiválasztanod az egy helyeset és a betűjelét az értékelőlapon a feladat sorszáma mellé írnod. 

Egy kisgyermeknél nyugalmi helyzetben percenként 20 lélegzetvétel számlálható, egy-egy 

belégzés alkalmával 320 cm3-rel nő tüdejének térfogata.  

85. Hány liter friss levegő kerül a tüdejébe percenként? (Mennyi a légzési perctérfogata?) 

A. 3,2 liter 

B. 6,4 liter 

C. 64 liter 

D. 32 liter 

E. 320 cm3 

86. Mely izmok összehúzódása zajlik belégzéskor? 

A. a bordaközi izmok 

B. a rekeszizom 

C. a rekeszizom és a bordaközi izmok 

D. a rekeszizom és a hasfal izmai 

E. a rekeszizom, a bordaközi izmok és a hasfal izmai 

87. Milyen sorrendben halad át a levegő a felsorolt szerveken kilégzéskor? 

A. léghólyagok, orrüreg, gége, hörgők 

B. léghólyagok, hangrés, hörgők, orrüreg 

C. léghólyagok, hörgők, gége, orrüreg 

D. léghólyagok, gége, hörgők, orrüreg 

E. orrüreg, gége, hörgők, léghólyagok 
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88. Mennyi a gyermek szervezetének oxigénfelvétele percenként, ha a belélegzett levegő 20%-a 

oxigén, a kilélegzett levegőnek 15%-a az oxigén.  

A. 32 cm3 

B. 64 cm3 

C. 640 cm3 

D. 320 cm3 

E. 960 cm3 

89. A szív melyik üregéből indul a vér a nagy vérkörbe? 

A. bal kamra 

B. bal pitvar 

C. jobb kamra 

D. jobb pitvar 

90. Hol zajlik az oxigénfelvétel? 

A. az egy sejtrétegű légzőhámon át a nagy vérkör hajszálereibe 

B. az egy sejtrétegű légzőhámon át a kis vérkör hajszálereibe 

C. az egy sejtrétegű légzőhámon át a nagy vérkör gyűjtőereibe 

D. a több sejtrétegű légzőhámon át a nagy vérkör hajszálereibe 

E. a több sejtrétegű légzőhámon át a kis vérkör hajszálereibe 

91. A tüdőből távozó vér a szív melyik üregébe kerül?  

A. bal kamra 

B. bal pitvar 

C. jobb kamra 

D. jobb pitvar 

92. Mi igaz az egy perc alatt a tüdő felől a szívbe bejutó és a szívből a nagy vérkörbe kerülő vér 

mennyiségéről? 

A. a szívbe bejutó vér több 

B. a szívből elinduló vér több 

C. egyenlő a két említett vérmennyiség 

D. nem határozható meg egyértelműen a viszony 

93. A gyermek pulzusa nyugalomban 80/perc. A szívből egy szívösszehúzódás során a nagy vérkörbe 

kerülő vér térfogata 50 cm3. Határozd meg az adatok alapján, hogy mekkora térfogatú vért pumpál 

a szív percenként a nagy vérkörbe! (a szív perctérfogata) 

A. 6250 cm3, azaz 6,25 liter 

B. 625 cm3, azaz 0,625 liter 

C. 400 cm3, azaz 0,4 liter 

D. 4000 cm3, azaz 4 liter 

E. 1600 cm3, azaz 1,6 liter 
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XII. Vízmozgás a szervezetünkben 
Értelmezd az ábrát, és válaszolj a kérdésekre!  

A nagybetűvel jelzett téglalapok a tápcsatornába bizonyos váladékot juttató mirigyeket 

jelentenek. A számok az egyes szervek, folyadékterek közötti napi vízmozgást mutatják 

milliliterben (ml) kifejezve. 

„A”: három pár mirigyes szervet jelent. 

„C”: ez a mirigyes szerv inzulint termel, valamint zsírokat, fehérjéket és szénhidrátokat bontó 

enzimeket. „D” váladékával azonos szakaszon ürül a váladéka a középbélbe. 

  

   2400 
     

 500   

vér        

 A. 
    

1000 
 

 
 előbél 

    
tüdő 
 

  

 B. 
    

2000 
 

              
           

 
      8500 

 
 

  

 C. 
    

1000 
 

                    bőr      700 

 D. 
    

600 
 

középbél vér  
   

  

 E. 
    

2000 
 

   
vese 

  

   utóbél   
     

 200  
   

  

       vér  
    

 300 
  

900 
  

 

A következő kérdésekre az ábrán látható nagybetűkkel válaszolj, vagy a feliratot értelmezve 

szöveget írj, vagy számold ki a szükséges adatokat! Megoldásaidat vezesd át az értékelőlapra! 

 

94. Melyik betű jelenti a hasnyálmirigyet? __ 

95. Melyik mirigy váladéka tartalmaz sósavat? __ 

96. Melyik az a mirigy, amelynek váladéka csak szénhidrátot képes bontani? __ 

97. Melyik betű jelenti a májat? ___ 

98. Mennyi víz távozik a szervezetünkből vízpára formájában? ___  

99. Milyen vízmozgást jelent az ábrán a 900 ml felirat? ___ 

100. Mennyi a középbélből az utóbélbe jutó vízmennyiség? ___                                        

 


