
Nákres č.1                                                                                

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

Körzeti forduló – C Kategória  
Az alapiskolák 8. – 9. évfolyam valamint a 8 éves gimnáziumok diákjai részére 

 

                              szerzői megoldás és a feladatok értékelése. 
 

gyakorlati – elméleti rész 
 
Utasítás ABIO Járási komissziójának.   
 A gyakorlati és az elméleti rész megoldására optimálisan 90 percet ajánlunk. A gyakorlati részre 30 percet, az elméleti 

részre 60 percet. 

 A versenyt szünet nélkül ajánlatos lebonyolítani. Abban az esetben, ha szünetet iktatnak be, kérjük a korrekt felügyelet 
bebiztosítását, hogy megelőzzék a versenyzők közötti esetleges megbeszélés lehetőségét.  

 A versenyzők részére ajánlatos bebiztosítani egyfajta madár fedőtollát (pl. házilúd, háziréce, esetleg a hozzáférhetőség 
szerint), továbbá bebiztosítani egyfajta emlősállat szőrét (pl. macska, kutya). A tollakat és az emlősállat  szőrét ollóval 

vágd le, esetleg a szőrt fésüld ki, semmi esetre nem kitépni!  
 

Felada
t 

A feladatok helyes megfejtése  Pontok száma 

1. 

Megfejtések 
                            
                                1-es számú rajz 

 
Rajz            3p 
 
A rajz leírása 1+1+1=3p 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 2-es számú Rajz 

 
Rajz 3p 
 
A rajz leírása 
1+1+1=3p 
 
 

Befejezés 
a)  cséve, zászló, gerinc 

 
0,5+0,5+0,5=1,5p 

b)  károsodik 1p 

c)  igen, helyrehozható 1p 

d)  kutikula, kéregállomány, velőállomány 0,5+0,5+0,5=1,5p 

e)  B 1p 

f)  csontos 1p 

g)  viszonylagos kora 1p 
Együtt a gyakorlati részért  20 pon 

2. a) B 0,5p 

b) üreges, szarus képződmény, állandó 0,5+0,5+0,5=1,5p 

zászló 

 
gerinc 

 
cséve 

 

velőállomány 

 kutikula 

 

kéregállomány 
kéregállomány 
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3.  

Hibás szöveg Helyes szöveg 

szarus  csontos  

Száraz bőr Nedves bőr 

A vízben való úszás szárazon, téli álma idején (elég egy hasonló válasz) 

több részben egyben 

egyben több részben 
 

 
 

0,5+0,5=1p 

0,5+0,5=1p 

0,5+0,5=1p 

0,5+0,5=1p 

0,5+0,5=1p 

 

 
Felada

t 
A feladatok helyes megoldása Pontok száma 

4. a) levedli, b) elrejtőzik, c) kitin (szerves vegyület) és kalcium-karbonát (szervetlen 
vegyület), d) külső váz  

0,5+0,5+0,5+0,5=2,5p  

5. a) légzőnyílások 0,5p 

b) oxigént 0,5p 

c) fotoszintézisnek 0,5p 

d) oxigént 0,5p 

6. Szállítónyalábok háncstest – szervetlen anyagokat szállít – tápanyagokat a gyökérből a 

levél 
0,5p 

Szállítónyalábok  fatest – szerves anyagokat, amelyek fotoszintézis útján termelődnek 
a levéből a gyökérbe 

0,5p 

7. a) vidra  1p 

b) pisztráng 1p 

c) sikló 1p 

8. a) kopoltyúval 0,5p 

b) tüdővel és bőrön át 0,5+0,5=1p 

9. D 1p 

10. Légcsövek – mézelő méh 
Kopoltyú – folyami rák, tavikagyló 
Légzsákok – keresztes pók, éti csiga 
Az egész testfelületével - földigiliszta, galandféreg 

0,5p 
0,5+0,5 =1p 
0,5+0,5 =1p 
0,5+0,5 =1p 

11. Keresztrejtvényben: Havasi magcsákó 4p 

12. a) O vörös érdestinórú – gomba a növények között 1b + 0,5b = 1,5p 

b) C erdei pajzsika – spórás növény a magvas növények között 1b + 0,5b = 1,5p 

c) H éti csiga – gerinctelen a gerincesek között 1b + 0,5b = 1,5p 

d) R  házi egér – emlős a kétéltűek között 1b + 0,5b = 1,5p 

e) A szivárványos pisztráng – hal a hüllő között 1b + 0,5b = 1,5p 

f) N keresztespók – pók a rovarok között 1b + 0,5b = 1,5p 

g) U szúrós luc – nyitvatermő növény a zárvatermő növények között 1b + 0,5b = 1,5p 

Megjegyzés: A rejtvény, melyben a szó „ Ochranu“ nem kell értékelni.    

13. a) 2 1p 

 a) 2 1p 

 a) 6 1p 

 a) 4 1p 

Együtt az elméleti feladatokért  40 pont 

Együtt a gyakorlati és az elméleti részért 60 pont 

  


