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BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDA – 47. ročník – školský rok 2012/2013 

Obvodné kolo – Kategória D 

6. – 7. ročník základnej školy a 1. a 2. ročník gymnázia s osemročným štúdiom 

 
Gyakorlati- elméleti rész   

Feladatok 
1.  Oldd meg a gyakorlati feladatot!  

Cél: Lágy szárú növények szárainak összehasonlítása és megkülönböztetése. A lágy szárú növényi szár 
keresztmetszetének mikroszkópikus megfigyelése.  

Biológiai anyag: leveles lágy szárú növények (1. – 3. minták), orgonaág (4. minta), lágy szárú 
növény (5. minta).  

Segéd anyag:       mikroszkóp, tárgylemez, fedőlemez, csipesz, szike (olló), preparációs tű, 
cseppentő, Petri -csésze vízzel, itatós papír. 

 
A feladat sorrendje: 

 1. feladat 

a) Figyelmesen nézd meg az előtted látható növényi szárakat (1. – 4. minta), minden egyes mintán 
figyeld meg a levelek elhelyezkedését a száron.  

b) Rajzold le a levelek elhelyezkedését a száron (1. – 3. minta). Az 1. ábrán a lágy szárú növények 
szártípusait és azok megnevezését látod. Az 1. ábrán látható növények segítségével határozd meg 
az egyes mintanövények szártípusait, és azok  megnevezését írd be a rajz alatti téglalapba.   

Rajz: 

                  1. minta                                 2. minta                                              3. minta 

 

 

 

 

    

1. ábra. A  lágy szárú növények szártípusai  

 

 

 

 

               

    dudvaszár        elágazó szár          tőkocsány                   szalmaszár 
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c) Állapítsd meg, hogy az 1., 2., 3., 4. növényi minták szára lágy vagy fás szár. Megállapításodat jegyezd 
be a táblázat első oszlopába. 

d) Állapítsd meg, hogy az 1.,2.,3.,4. növényi minták szára leveles vagy levéltelen (csupasz). 
Megállapításodat írd a táblázat második oszlopába.  
 

e) Figyeld meg, hogy az 1., 2., 3., 4. minták száraik a bőrszövet felszínén simák (szőröcskék nélkül) vagy 
a szár a bőrszövet felszínén szőröcskés. Megállapításodat írd a táblázat 3. oszlopába. 

f) Az előtted látható növényi minták (1., 2., 3., 4. minták) szárát szikével (vagy késsel) vágd keresztbe. 
A szikéve (késsel) bánj figyelmesen! Figyeld meg a szárak keresztmetszetét és állapítsd meg, hogy: 

- milyen a szár keresztmetszetének alakja, hasonlítsd össze a 2. ábrán látható egyes szárak 
keresztmetszetének  alakjával, és az eredményt írd a táblázat 4. oszlopába, 

- a szár belseje üreges vagy tömör, a megállapítást írd a táblázat utolsó oszlopába. 

Tablázat 

 
lágy szár – fás 

szár 
szár leveles – 

szár levéltelen 

Szár csupasz 
(szőröcskék 

nélkül –
szőröcskés) 

A szár 
keresztmetszetének 

alakja 

A szár belseje 
üreges – tömör 

1. minta 
 

 

    

 2. minta 
 

 

    

 3. minta 
 

 

    

 4. minta 
 

 

    

 

2. ábra A szár keresztmetszetének alakja 

 

 

   henger                nyomott                         háromszög                négyszög             sokszög 

2. feladat 

A lágy szárú növény szárának keresztmetszetéből készíts mikroszkópikus preparátumot 

(5. minta).   

a) A  növényi mintát tedd fektetve az alátétre, majd szikével (késsel) a szárát vágd keresztbe, úgy hogy 
a kör alakú metszet ne legyen 1 – 1,5 mm-nél vastagabb;   

b)  A tárgylemezre cseppents vizet, helyezd a keresztmetszetet a vízcseppbe, majd a 
preparátumot fedőlemezzel fedd le, a fölösleges vizet itatóspapírral itasd fel. A megfigyelést kezd 
a legkisebb nagyítással, ha lehet, akkor folytasd a megfigyelést (100x – 200x) nagyítással. 

c) A rajzon nevezd meg, és írd a vonalakhoz a lágy szár belső felépítését. 

  A megfigyelt részek – alapszövet sejtjei (húsos rész), bőrszövet, edénynyalábok.  
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Rajz: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Befejezés:  

Húzd alá a helyes adatokat. 

a) A fűfélék szára:  
üreges –tömör – tagolt – tagolatlan – fás – húsos – dudvaszár – tőkocsány – szalmaszár.  
 

b) A fás szárú növények  fedő (felső) részén van a:  farész –  húsos rész –  háncsrész –  kéreg –  
bőrszövet.  
 

c) Tömör szár részei – bütykös csomó, amelyből kinő a levél. Ez a szár típus pedig  jellemző a:  
dudvaszárra –tőkocsányra – szalmaszárra – fás szárra. 
 

d) A lágy szár (húsos szár) belsejét bizonyos (elrendezett) sejtek töltik ki:  
bőrszövet –kéreg – sejtfal – edénynyalábok –gyökérsüveg –fedő szövet.  
 
 A gyakorlati rész befejezése után, folytasd az elméleti rész feladatainak megoldásával! 

2. A szárhoz hasonlóan a levél is a növény talaj feletti része. Az ábrán jelöld meg a levél részeit.  
 

 

 

 

 

 

 
3. A levél több élőlény faj tápláléka.  
a) Nevezd meg (írd le), az olyan élőlények csoportját, amely kimondottan növényi táplálékot 

fogyaszt.  
 
.......................................................... 
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b) A felsorolt élőlények közül válaszd ki, és karikázd be azokat, amelyek tápláléka kimondottan 
növényi eredetű.  
 

      szarvassün  medve  denevérkaticabogár  juh sertés  nyúl patkány róka 

hiúz   

c) A b) feladatban felsorolt élőlények közül válaszd ki és írd a téglalapba azok nevét, melyek 
mindenevők.  
 

 
 

 

4. Az egyes élőlények nem csak táplálékfelvételük eredetében különböznek egymástól, hanem külső 
jegyeikben is különböznek egymástól. 
a) Írd le, hogy mit szemléltetnek a megadott ábrák. 

 
           A                                                                                          B 
 
 
 

       

            

  

 

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

b) Magyarázd meg, hogy milyen a kettő közötti különbség. 

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

c) Melyik ábra ékesíti a leírt állat fejét? A nyomtatott nagy A és B betűk az a) feladat ábráit jelölik. 
Az egyes betűket írd helyesen a neki megfelelő állat neve utáni kockába. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

szarvasmarha                                                                                 szarvas     

 

5. A növényvilágban sok olyan növény él, amelyeknek jellegzetes jegyeik vannak. Ilyen jegyek 
lehetnek pl. a növények formái, a szártípusai, a virág színei, és a viráglevelek. Az ábrán jelöld és 
nevezd meg a tulipán és a tavaszi kankalin viráglevelének részeit.   
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6. A növény szaporító szerve a virág. Tudod, hogy hogyan szaporodnak a gombák, az élőlények és 
a virágtalan növények? A felsorolt szervezeteket nyíllal kösd össze a hozzájuk tartozó szaporodási 
formával. 
a) csiperke                                            spórák                                       d) hidra 

 

b) élesztőgomba                                   bimbózás                                 e) páfrányok 

 

c) penészgombák                                 osztódás                              f) papucsá 

d)  

e) llatka 

7. A virágzó növények szépítik környezetünket, miközben némely fű, fa és egyéb növényi faj pollenjei 
allergiás náthát okoznak. A naptárban figyeld meg az egyes allergén fűfélék virágzásának idejét. 
   

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

a) Melyik az a növény, amelyik elsőként virágzik?  
 
 ...............................................             
 

b)  A naptárban keresd meg azt a növényt, amely 
még a novemberi hónapban is virágzik.    

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

 
c) Melyik két hónap a legrosszabb az allergiások 

számára, mert akkor virágzik a legtöbb allergén 
növény.  
 
................................................................................ 
 

d) A virágzó allegrén növények naptárában 
gabonafélék is vannak feltüntetve. Melyek azok? Megnevezésüket írd a pontozott vonalra.  

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

 
8. Vannak olyan virágok is, melyeknek van hím és női ivarszerv része. A megnevezett és felsorolt 

növényi ivarszervek közül melyeket soroljuk a hím ivarszervek közé? Karikázd be az általad 
helyesen besorolt ivarszerv előtti betűt.  

            a) termő     b) porzó      c) magkezdemények  d) virágporszemek   e)  portok 

 
9. Az erdők, mezők, szántóföldek, folyópartok és folyóvizek otthonul szolgálnak különböző fajokhoz 

tartozó szervezeteknek. A felsorolt növények és állatok közül húzd alá a védetteket.  
 

tavirózsa tiszafa  hérics zsálya tüdőfű  juharnádkukoricaszarvasbogár  szalamandra 

varjú pacsirta lótücsök róka szentjánosbogárvakond 

 
 
 
 

Hónapok 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

mogyoró                   

égerfa                   

nyárfa                    

nyírfa                    

tölgyfa                    

rozs                 

perje                

komócsin                

angolperje                

kukorica                 

utifű                 

tarackbúza                

kamilla                

üröm                 
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10. Hasonlítsd össze az erdő és a rét növényzetének szintjét. Írd le, hogy melyik szintek hiányoznak 

a réten.   
 
                            Erdei növényzet szintjei                           Réti növények szintjei 
 

 lombkorona-szint 

 

 

            

          cserje                                                    lágy szárú       

          moha                                                   növények  

          gyökér 

                                                                                                                                                         

 ............................................         .............................................     …………………………………………………….                                                                                                                                                

11.  A bekeretezett részben figyelmesen olvasd el az avar égetésről szóló szöveget. A szövegből keress 
ki és írj le két olyan okot, amely a természet biológiai egyensúlyának felbomlását idézheti elő. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

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

12.  Némely élőlényfajok nem kívánatosak az ember és az egyéb közösségek számára. Karikázd be 
a tűlevelű fák erdejében nem kívánatos élőlények megnevezése előtt álló betűt.   

 
a) Hód  

b) hangya 

c) betűzőszú 

d) mókus 

e) apácalepke 

Tavasszal a  réteken, legelőkön, szántóföldeken és kiskertekben elég gyakori eset az avar égetése, 
ennek káros hatását az ember gyakran nem is tudatosítja. 

Az avar égetésénél 600 – 800°C keletkezik, ezáltal bekövetkezik az egyes  rovarok lárváinak, az 
apró élőlények minden egyes fejlődési szakaszában történő megsemmisítése, a gerincesek 
búvóhelyeinek megsemmisítése, a talajban élő szervezetek rongálás, nem kívánatos rovarok és 
ellenállóbb növényi egyedek terjedése.   

Elpusztítja az életkörnyezetet, veszélyezteti az emberi életet, a hatalmas tüzek óriási gazdasági 
károkat okoznak. Ez a tett a természetben egészen a biológiai egyensúly felbomlásához vezethet.   

A  kertekben és az emberi települések közelében hogyan akadályozhatjuk meg a törvényellenes 
avarégetést? Ennek az egyik lehetséges módja a komposztálás és a komposzt trágyaként való 
felhasználása. 
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13. Ismered jól az ízeltlábúakat? Abban az esetbe, ha igen akkor ezt a feladatot gondtalanul 
megoldod. Hány lábuk van összesen a leírt ízeltlábúaknak? 

 
a) 2 keresztes póknak                                                c) 3 bolhának 

 

b) 1 lombszöcskének                                                d) 1 pávaszemnek 

 

 

        Végösszeg: 

 

14. Kedvelt házi állat a kutya és a macska. Nyíllal kösd össze a két állat nevét a rájuk vonatkozó 
jellegzetes állításokkal!  
 

                                                megnyúlt koponya 

                                                zsákmányát ugrással ejti el 

                                                behúzható karmok 

                                                 fekete-fehér látás 

                                                 jó szaglás 

                                                 tapintóbajusz (tapintószerv) 

kutya macska 


