
BIOLÓGIA OLIMPIA – 53. évfolyam – 2018/2019-es iskolai év 
Járási forduló – D kategória 

Az általános iskolák 6. – 7. évfolyama és a nyolcosztályos gimnáziumok 1. és 2. évfolyama számára  
 

Megoldások 
gyakorlati - elméleti rész 

 

Utasítások a bizottságnak:  

 A gyakorlati rész megoldásához minden versenyző számára szükséges répagyökeret biztosítani teljes gyökérrendszerrel 
és fű növényt szintén a teljes gyökérrendszerrel. A répagyökeret megjelölni mint 1. minta és a fű növényt 
a gyökérrendszerével mint 2. minta.   

 Minden versenyző számára meg kell készíteni a nagyítót, alátétet, pinzettát, bonckést vagy kést, mikroszkópot, 
tárgylemezt, fedőlemezt, főzőkádat desztillált vízzel és a cseppentőt.   

 A rajz helyességet a bizottság a lentebb látható ajánlott rajzok alapján dönti el.  

 Javasoljuk a versenyzőknek kifejteni mi az a keresztmetszet, esetleg segíteni nekik az elkészítésben.  

 A gyakorlati-elméleti rész megoldására az optimális időkeret 90 percet A gyakrolati részre 45 percet javasolunk adni, 
hasonló módon az elméleti részre is 45 percet.  

 Javasoljuk a gyakorlati rész megoldása után szünet nélkül megoldani az elméleti részt is.  Ha adunk szünetet a gyakorlati 
és elméleti rész között, korrekt felügyeletet kell biztosítani, hogy meggátoljuk a versenyzők közötti eszmecserét.  

 

Feladat A feladatok helyes megoldása  Pontszám 

1. 

Megállapítások és eredmények:  
1. rajz 

                                 
                  1. minta                                                     2. minta 
 
2. rajz                                                                3. rajz 

                            
 
Megjegyzés: A rajzoknál azok realitását értékeljük. Minden rajzért 2 pont adható. A 3. 
rajzért 2 pont adható és az edénynyalábok megjelöléséért és megnevezéséért 1 pont.  
 
Befejezés:  
1. 1. minta -  kúpos gyökér 

  2. minta – nyalábos (mellék) gyökér 
2. külső felépítés:  bőrszövet, hajszálgyökerek, gyökérsüveg   
    belső felépítés:  bőrszövet, gyökérhús, edénynyalábok 
3. hajszálgyökerek 
4. elkorcsosult főgyökér, melyet oldalgyökerek (mellékgyökerek) helyettesítenek 
 
 
 

     
1. rajz 
 
1. minta            2p 
2. minta            2p 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.rajz 
rajz                    2p 
  
 
3.rajz 
rajz                    2p 
az edénynyalábok 
megjelölése  
és megnevezése  
                           1p 
 
 
 
 
 
 
 
1p 
1p 
1+1+1=3p 
1+1+1=3p 
2p 
2p 
 
 
 

edénynyalábok 



5. A vizet és a tápanyagokat szállítják a földből a növény föld feletti részeibe.  
Megjegyzés: helyes válaszként elfogadni a hasonló magyarázatot vagy kifejtést.  
6. a) edénynyalábok - szállítószövet  
    b) a gyökér felülete - bőrszövet 

2p 
 
1p 
1p 

Összesen a gyakorlati részért  25 pont 

2. 

vízfelvétel a vízben oldott szervetlen anyagokkal, a növény rögzítése a talajban, ivartalan 
szaporodás, tartalék tápanyagok raktározása 
Megjegyzés:  
Minden ezen felüli helytelen válaszért 1 pontot levonni, maximálisan 4 pontot.   

1+1+1+1=4p 
 
 
Összesen 4 pont  

3. 
húsos termésfal – paradicsom, uborka 
szilárd termésfal – mák, borsó, napraforgó 

1+1=2p 
1+1+1=3p 
Összesen 5 pont 

4. 

 
Mitokondriumok a, d  

Kloroplasztisz e, f, h 

Vakuólum b, c, g 

 

 
0,5+0,5=1p 
0,5+0,5+0,5=1,5p 
0,5+0,5+0,5=1,5p 
Összesen 4 pont 

5. 

a) B) zuzmók 
b) moszat, gomba (elfogadható a kékmoszat is) 
c) C) az erdő levegője tiszta és egészséges  
Megjegyzés:  
Minden ezen felüli helytelen válaszért az a) és c) feladatrészben a pont nem adható meg.  

1p 
1+1=2p 
1p 
 
Összesen 4 pont 

6. 

a) hóvirág 
b) eper 
c) kankalin 
d) gyöngyvirág 

1p 
1p 
1p 
1p 
Összesen 4 pont 

7. 

a) dolgozók,  utódok fejlődésére, terméketlenek, tetvekkel, torból és fejből, 6, 
gerinctelenekkel, közvetett, teljes, hasznosak  

b) 

 

0,5+0,5+0,5+0,5+0,5+0,5
+0,5+0,5+0,5+0,5=5p 
 
 
2p 
 
 
Összesen 7 pont 

8. 

a) mogyoró – mókus -  sas 
mogyoró - egér – sas 
mogyoró – egér - uhu 
mogyoró – mókus - róka 
lucfenyő - betűzőszú - fakopáncs 
ebír - egér- sas 
ebír – egér - uhu 

Megjegyzés:  
A helyesen összeállított táplálékláncért 1 pont adható, a három táplálékláncért összesen 
3 pont. 
Az a) feladatrészben minden lehetséges megoldás fel van sorolva, elég ebből 3-at 
feltüntetni.  
b) konzumensek  és producensek 
c) B) Jelentős következmények lesznek, mivel mindkét ragadozó madárfaj számára 

táplálékforrás  
Megjegyzés:  
Minden egyéb helytelen válaszért a c) feladatrészben a pont nem adható meg.  

1+1+1=3p 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1p 
1b 
 
 
Összesen 5 pont 

9. 
Marek   2p 

Összesen 2 pont 

10. 

a) szöcske 
b) ponty 
c) galamb 
d) galamb 
e) szöcske 
 

1p 
1p 
1p 
1p 
1p 
Összesen 5 pont 



 

11. 

a) a havasi mormota alacsony száma miatt, amit a vadászat okozott  
b) 20 belégzéssel 
c) a testtömeg 1/3-ával   
d) a sípolásból, amit veszély esetén ad ki  
e) 6,5 hónapig 
f) csökken a hőleadás, hogy energiát spóroljon  

1p 
1p 
1p 
1p 
1p 
1p 
Összesen 6 pont 

12. 

Az 1 és 2 számok bearikázva 
1 – Tátrai Nemzeti Park - TANAP  

    2 – Alacsony-Tátra Nemzeti Park - NAPANT  
Megjegyzés:  

 Elég feltüntetni a nemzeti park nevét vagy rövidítését. Ha a nemzeti park 
megnevezéséhez helytelen számot adnak meg a pontot nem adjuk meg.   

1+1=2p 
1+1=2p 
 
 
 
Összesen 4 pont 

Összesen az elméleti részért 50 pont 

Összesen a gyakorlati-elméleti részért  75 pont 


