
 
 
 
 

BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDA – 46. ročník – školský rok 2011/2012 
 

Obvodné  kolo – Kategória C 
 

8. – 9. ročník základnej školy a 4. ročník gymnázia s osemročným štúdiom 
 

Gyakorlati – ELMÉLETI  RÉSZ  
Feladatok 

 
1.Oldd meg a gyakorlati feladatot! 
      
Cél:  Az adott segédanyagok alapján meghatározni a gerincesek  bőrét fedő képződmény szerkezetét. 
Feladat: Figyeld és hartározd meg az adott gerincesek testét  fedő képződmények szerkezetét!   
Biologiai segédanyag:  1-es minta – a madár fedőtolla, 2-es minta – emlős szőrzete (macska, kutya) 
Segédeszközök: nagyítólencse, mikroszkóp, pinzetta, fedőlemez, tárgylemez, cseppentő, Petri-csésze, 

olló, bonctű.                               
               

 
A feladat sorrendje: 
a) Szabad szemmel, vagy nagyítóĺencsével figyelmesen vizsgáld meg az 1es számú mintát! 

b) Rajzold le az 1-es számú mintát – a madár fedőtollát. Jelöld nyíllal és nevezd meg a megfigyelt részeket.  

c) Kézzel borzold fel a madár tollát. Figyeld meg nagyítólencsével! Majd a tollat símítsd le és figyeld meg nagyí-
tólencsével! 

d) 2-es számú minta – az emlős szőre, ollóval vágd kisebb darabokra a szőrt, akkorára, hogy ráférjenek 
a tárgylemezre. 

e) A 2 es mintából készíts preparátumot és figyeld meg mikroszkóp alatt. 

f) Állapítsd meg a szőr felépítését! Készítsd el a 2-es számú rajzot! A megfigyelt részeket rajzold le, nyíllal jelöld 
és nevezd meg!            

A helyes megnevezés: kéregállomány, velőállomány, kutikula. 
 

Megoldások, rajzok és megfigyések:                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 1-es rajz – 1-es minta                                                      2-es rajz – 2-es minta  
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Befejezés 
A megfigyeléseid, valamint eddigi tudásod alapján értékeld a felismeréseidet. 
Válaszd ki és húzd alá a helyes állításokat! 

a) A madár fedőtollának részei:  cséve – zászló – szár – pehelytoll – gerinc – ágak 

b) A zászlótollak felborzolásával a toll összetertása: károsodik – nem károsodik. 

c) A zászlótoll lesimításával  a toll összetartása: helyrehozható – nem hozható helyre. 

d) A szőrszál összetevői: kitín – kutikula – kitöltés – kéregállomány – háncs – velőállomány – kinin – erezet 

e) Kereszttel jelöld azt a rajzot, amely a hal pikkelyét ábrázolja. 
 
 
 

                            
 
       A.                                                                B.                                                              C. 
 
 
f) Milyen képződmény a  hal pikkelye: szarus - csontos 
 
g) A pikkelye alapján megállapítható a hal: viszonylagos testsúlya – a kora – hogy milyen vizekben él 
 

A gyakorlati rész befejezése után folytasd  az elméleti rész feladatainak megoldásával! 
2. 
 Az emlősök bőrét további képződmények is fedhetik (kinőnek) – páncél , körmök, szarvak és agancsok. 
a) Határozd meg és jelöld kereszttel, hogy az ábrák közül melyik a szarv. 
 

                                                  
           A.                                                                                          B. 
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b) Válaszd ki és húzd alá azokat a jegyeket, amelyek a szarvra jellemzőek. 

 
         üreges ~ tömör       csontképződmény ~ szaruképződmény        állandó ~ levetik 
 
3.   
Tüzetesen olvasd el a következő szöveget. A szövegben tudatosan van 5 téves állítás (hiba). A táblázatba írd be 
a hibás állításokat, és ugyanabba a sorba mellé írd  a helyes állítást. 

A halak testét bőr fedi, amelyekből elszarusodott pikkelyek nőnek ki. A nyálka a bőrön a vízben való mozgáskor 
csökkenti a súrlódást. A kétéltűek bőre sima és száraz, amely lehetővé teszi a bőrön át való légzést. A bőrön át 
való légzésnek leginkább a vízben való úszás idején van jelentősége. A hüllők testét száraz bőr, illetve szarupik-
kelyek borítják. A kígyók bőrüket több részben vedlik le. A hozzájuk hasonló gyíkok bőrüket egyben vedlik le. 
 

Hibás szöveg Helyes szöveg 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
4.  
Minden élőlényt védi saját testfelület.Old meg és válaszolj a kérdésre, hogyan és mi védi  a rák testét? 

Választd ki és használd a helyes  kifejezéseket: kinin, kitin, palást, nyálka, kalciumkarbonát, oxigén, hemoglobín, 
széndioxid, bebábozódik, levedli, cserélődik,  párolog, szaporodik, elrejtőzik, regenerálódik, hálót sző, külső 
váza, szépiacsont, belső váza 

a)  A rák testét páncél védi, amely nem növekszik a testével. Mit tesz a rák a kis páncéljával? 
................................... 

b) Hogyan viselkedik, amikor nincs páncélja?  .............................................................................................  

c)  Milyen anyagokat tartalmaz a páncél ?.......................................... és ................................................  

d)  Milyen váznak  nevezzük azt, amelyet páncél  képez? ......................................................................                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

5.  

A növények bőrszövetének több funkciója van. A leveleken található nyílásokon keresztül a növény lélegzik. 

Helyesen válaszolj! 

a) Hogyan nevezzük a levélen található nyílásokat? 
..........................................................................................................................  

b) Általuk a növény a légzés folyamatában milyen gázokat vesz fel a levegőből?  ...................................... 

c) Milyen folyamatnak nevezzük a növény légzésének fordított folyamatát? .......................................  

d) Ezzel a folyamattal a növény milyen gázt juttat a levegőbe? ..............................................................  
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6. 

A növények bőrszövete alatt szállítónyalábok vannak, melyekben anyagok jutnak a gyökérből a levélbe és 
a levélből a gyökérbe. A szállítónyalábok vannak a háncstestben és a fatestben.  
 
Nyíllal jelöld a helyes állítást:  

Szállítónyalábok a háncstestben   •                     •   organikus (szerves) anyagokat szállítanak, amelyek fotoszinté-

zissel útján  képződtek a levélből a gyökérbe 
 

Szállítónyalábok a fatestben          •           •   anorganikus (szervetlen) anyagokat juttatnak – 

tápanyagokat a gyökérből a levélbe 

7.  

Az állatok testében a tápanygokat a keringési rendszer szállítja. Alapja a szív. A rajzon különböző osztályba tar-
tozó gerinces szívét látod. Tudod, hogy a felsorolt állatok közül melyik faji megnevezést  melyik szív alá írjuk?  

 vizisikló ~ pisztráng ~ vidra  

A felsorolt  faji megnevezést írd a betűk utánni pontozott vonalra a megfelelő szív alá.  

 

          

 

 

 

 

      a)..................................                   b) ..............................              c) .................................... 

 

8.  

Tápanyagokon kívül az egész testben a  vér szállítja az oxigént, melyet az állatok különböző módon vesznek fel.  

Életük folyamán a kétéltűek kétféle módon lélegeznek.  

Nevezd meg a kétéltűek légzési módját. 

a) Lárva fejlődési állapotban mivel lélegeznek?........................................................................................ 

b)  Mivel lélegeznek a kifejlett egyedek?.........................................és .................................................... . 

 

9.  
 
A madarak  tüdeje alkalmazkodott a madár életfolymataihoz, ellátja a madár testét oxigénnel, és alkalmazko-
dott a madár  testének  könnyebbé tételére. 
Az ábra alatt jelöld kereszttel azt a négyzetet, amely felett a madarak légzőrendszere látható. 
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    A.                                 B.                               C.                                      D. 

 
 
10.  
A gerinctelenek légzése egyszerűbb. Tudod, hogy melyik állat mivel lélegzik? 
Nyíllal kösd össze a légzőszerv megnevezését  a neki megfelelő  állat faji megnevezésével.  
 

 

Légcsövek(tracheák • 

 • Mézelő méh 

 • rák 

kopoltyú • 

 • keresztes pók 

 • Éti csiga 

légzsákok • 

 • tavikagyló 

 • galandféreg 

Az egész testfelüeté-
vel 

 
• 

 

• födigiliszta 

 
11.  

A  keresztrejtvényben egy védett növény neve van elrejtve, üde, kúszó-gyepes növekedésű, örökzöld növé-

ny, mészkő-törmeléklejtőkön, sziklán, napfényes erdeifenyvesekben, gyakran lemosódva, kavicsos fo-

lyópartokon nő. Szárai csak 5–10 centiméter magasra emelkednek a talaj felszíne fölé, mirigyes 

szőrűek.Virágai nagyok, nyolc, tejfehér, fordított tojás alakú szirommal, számos aranysárga porzóval 

Fejtsd meg a nevét a keresztrejtvényből.  

Megjegyzés: vízszintesen és függőlegesen keresd az alábbi szavakat. 
 
Mák ~ Mandula ~ Káka ~ Boglárka ~ Kukorica~ Korpafű ~ Bab ~ Székfű  ~ Fagyal ~ Perje 

 

          

A K Á K H K Á M 

B O G L Á R K A 

A R A V A S I N 

B P E J R E P D 

M A A G C S Á U 

K F A G Y A L A 

 Ó Ű F K É Z S A 

A C I R O K U K 

http://hu.wikipedia.org/wiki/%C3%96r%C3%B6kz%C3%B6ld_n%C3%B6v%C3%A9ny
http://hu.wikipedia.org/wiki/%C3%96r%C3%B6kz%C3%B6ld_n%C3%B6v%C3%A9ny
http://hu.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9szk%C5%91_%28k%C5%91zet%29
http://hu.wikipedia.org/wiki/Erdeifeny%C5%91
http://hu.wikipedia.org/wiki/Centim%C3%A9ter
http://hu.wikipedia.org/wiki/Vir%C3%A1g
http://hu.wikipedia.org/wiki/Szirom
http://hu.wikipedia.org/wiki/Porz%C3%B3
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  Megfejtés:   .   .   .   .   .   .   magcsákó 

                                                                                     
12.   
Némely növény a 11- es feladatból értékes, ezért ..................................... vannak nyilvántartva. 
A keresztrejtvényt megfejted, ha megtalálod az egyes növények nevét. 

Minden négyes csoportból húzd át azon élő szervezet nevét, amely nem tartozik a csoportba  

Az áthúzott  szervezet neve előtti nagy betűt írd a neki megfelelő négyzetbe. 

Minden  négy csoportos szervezet alatt találhatók pontozott vonalak, ezekre kell feltüntetni azt az indoklást, 
amiért az a bizonyos szervezet nem tartozik abba bizonyos csoportba. Az indoklás fel van tüntetve a 12-es fela-
dat végén, ezek közül válaszd ki a megfelelőt.  
    

a) b) c) d) e) f) g) 

       

  
Rejtvény: .................................................................................... 
 
a)  B közönséges nyír                       b)  H sárga nőszirom                    c)  Z szarka 
     P gyermekláncfű                               C erdei pajzsika                            H éti csiga 
     R erdei szamóca                               J kocsányos tölgy                         V ponty 
     O vörös érdestinórú                          K napraforgó                                 B havasi mormota 
 
.................................................      .................................................     .......................................................        

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

 
d)  C  sárgahasú unka                      e)  K mocsári teknős             f)  C poszméh 
     Á  zöld levelibéka                            C keresztes vipera                              O német darázs  
     R  házi egér                                  J zöld gyík                                          M káposztalepke 
     K barna varangy                     A szivárványos pisztráng                   N keresztespók  
 
....................................................    ..................................................    ...................................................         

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

 g)   U szúrós luc                                                  
       S hegyi juhar                                                                    
       X vadgesztenye                   
       O kereklevelű kapotnyak 
                                                                                    
.................................................  ................................................. 

Indok:  
Nyitvatermő növény a zárvatermők között ~ gomba a növények között ~ növény állatok között ~ gerinctelenek 
gerincesek között ~ hal hüllők között ~ pók rovarok között ~ spórás növény magvas növények között ~ emlős 
állat kétéltűek között 
13.  
Abban az esetben, ha jól tudsz számolni és figyeled a természetet, akkor könnyen megoldod ezt a feladatot. 
A négyzetekbe írd be a megfelelő számokat, amelyek  kiegészítik a mondatokat. 
 
a)  Bab a                                      szikű növények közé tartozik. 
 
b) A nyeles hidrának                        sejtrégege van. 
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c) A burgonyabogárnak                 lába van. 
 
d) Kerestespóknak                       pá lába van. 
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