
1 

 

 
 

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

Obvodné  kolo – Kategória C 
8. – 9. ročník základnej školy a 3. - 4. ročník gymnázia s osemročným štúdiom 

 
Gyakorlati – Elméleti rész  

 
Feladatok 

 
1. Oldd meg a gyakorlati feladatot! 
      
Cél:  Megállapítani a nátrium-klorid (konyhasó) hatását a levélfonnyadásra. 
Feladat:                  Figyeld és magyarázd meg a konyhasó hatását a levélfonnyadásra.  
Biológiai anyag:   A kiválasztott növény friss levélmintái. 
Eszközök: nagyítólencse, csipesz, 2 főzőpohár, üvegpálcika, üveglap (alátét), mérőhenger, óra.  
Vegyszerek:               40 g nátrium-klorid (konyhasó), 200 ml víz.        

 
A feladatok sorrendje: 
 
a) A főzőpohárba készíts 200 ml vízből és 40 g nátrium-kloridból oldatot. Ūvegpálcikával az oldatot addig ke-

verd, amíg a konyhasó teljesen fel nem oldódik. 

b) A másik főzőpohárba önts 200 ml tiszta vizet.  

c) Mind a két főzőpohárba tegyél egy-egy levelet. 

d) Húsz perc eltelte után csipesszel vedd ki a leveleket a főzőpoharakból. A leveleket helyezd az üveglapra, 
majd szabad szemmel és nagyítóval is figyeld meg. 

e) Az 1.táblázatba röviden írd be a leveleken történt változásokat. 

f) Az 1. ábrán és a 2. ábrán láthatók a megfigyelt levelek sejtjeiben történt változások. Egészítsd ki az ábrák 
alatt látható szöveget. Írd be, hogy melyik sejt származik a nátrium-kloridos (sós) oldatból, és melyik sejt volt 
a tiszta vízben. 

g) Az 1. és a 2. ábrán nyíllal jelöld a víz irányának áthatolását. 
 
Megfigyelések és eredmények:                 
1. táblázat 

   
 
                                                            
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 A változások leírása 

A levél a főzőpohárban levő  
sós oldatban  

 

A levél a főzőpohárban levő tiszta 
vízben 
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Az 1. ábrán látható levél sejtje, amely ...................................... volt.  A 2. ábrán látható levél sejtje,                        
amely ............................................. volt. 

  

Befejezés 
 
A megfigyeléseid és az eddigi tapasztalataid alapján vond le a tanulságokat. 
Válaszd ki és húzd alá a helyes állításokat! 

a) Tiszta vízben a levél üde és rugalmas marad – vizet veszít és elhervad.  

b) Tiszta vízben a levél sejtjei vizet vesznek fel – vizet zárnak ki. 

c) A nátrium-kloridos oldatban a levél üde és rugalmas marad – vizet veszít és fonnyad. 

d) A nátrium-klorid elvonja a levél sejtjeiből a vizet – vizet ad a levél sejtjeinek.  

e) A megfigyeléseid alapján magyarázd meg, hogy télen a járdák és az utak sózása milyen hatással van 
a növényekre. 
.................................................................................................................................................................... 

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

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

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

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

....................................................................................................................................................................                  
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A gyakorlati rész befejezése után, folytasd az elméleti rész feladatainak megoldásával! 

 
2. Alaposan (figyelmesen) olvasd el az alábbi szöveget! Választd ki a helyes kifejezéseket (szavakat) és írd 
azokat a táblázatban a  megfelelő helyre. 

Baktériumok különböző (mikroorganizmusok) élőlénycsoportok képviselői. Különböző környezetekben élnek – 
levegőben, vízben, talajban, a szervezetek felszínén és a szervezetekben.  
A baktériumok leginkább heterotrófok – szaprofiták, pl. rothadást okozó és élesztőbaktériumok, valamint élős-
ködők, melyek különböző fertőző betegségeket okoznak, pl. tífuszt vagy tüdőbajt.  
A baktériumok ivartalanul szaporodnak, leginkább osztódással. Némely baktériumok sarjadzással szaporodnak. 
Gombák egyedileg a szervezetek legnagyobb birodalmát alkotják. Legtöbbjük mikroszkopikus pl. a borélesztő, 
fejespenész.                                                                                                                                                                     
A gombák heterotróf szervezetek, mivel szervezetükben nem megy végbe fotoszintézis. Számukra energiaforrá-
sul a környezetükben található szerves anyagok szolgálnak. Ezeket mint paraziták – élő szervezetekből, vagy 
mint szaprofiták – növényi eredetű hulladék lebontásával nyerik, vagy pedig a szerves anyagok maradékából. 
A természetben együtt a baktériumokkal mint reducenseknek van fontosságuk – lebontják a szerves anyagokat 
szervetlen anyagokká.  
A gombák ivartalanul szaporodnak – sarjadzással vagy spórákkal. A termőtestű gombák ivarosan is szaporod-
hatnak – két ivarsejt összeolvadásával ivarszervek alakulnak ki vagy egyesülnek. 

A növények a környezetükben található szervetlen anyagokból szerves anyagokat képeznek – a talajból és 
a levegőből. A zöld növények autotróf (önellátó) szervezetek. Fotoszintézis útján szerves anyagokat képeznek, 
amelyekkel további szervezetek élnek. Az önellátó szervezetek a táplálékláncban nem függnek más élőlényektől. 
A növényeket producenseknek nevezzük.  
Szaporodnak ivartalanul – testrészükkel, hagymával, dugvánnyal, indákkal, gyökértözzsel stb.  
Az ivaros szaporodásnál a hím és a női ivarsejt egyesülésével új egyed keletkezik. A virágos növények többsége, 
pl. a napraforgó ivarosan magvakkal szaporodik, melyekből új egyed képződik.  

 

 Baktériumok Gombák Növények 

 
Példa a szervezetekre 
 

   

 
A szervezetek megneve-
zése a tápanyag felvétel 
szerint  
 

   

 
Fontosságuk 
a természetben levő 
táplálékláncban 
 

   

 
Szaporodásuk módja 
 

   

 
3. A táplálékon kívül az életben maradáshoz majdnem minden szervezetnek szüksége van oxigénre.  
 A táblázatban feltüntetett szervezeteknél a túlélés szempontjából jelöld x-szel az oxigén fontosságát.                                                 

 A szükségük van az oxigénre Élhetnek oxigén nélkül is 

Rothadást okozó baktériumok   

Élesztőbaktériumok   

Gombák   

Növények   
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4. Némely szervezetek egyedei szélsőséges (extrém) életfeltételek között is képesek élni. Ezek az úgynevezett 
extremofil mikroorganizmusok. Az extremofil mikroorganizmusok életfeltételeihez nélkülözhetetlenek 
a szélsőséges (extrém) életfeltételek. Számukra ezek az optimális életfeltételek. A táblázatban feltüntettünk 
néhány szélsőséges életkörnyezetet, ezek az adatok a szélsőséges életfeltételek határát jelzik.  
Figyelmesen nézd át a táblázatot, és tartalmával összefüggően oldd meg!  

Feltételek, melyeket tolerálják a szélsőséges élőhelyekhez 
alkalmazkodott mikroorganizmusok  

A szélsőséges (extremofil) mikroorganiz-
musok megnevezése 

Extrém meleg környezet Magas (50-110 °C) termofil 

alacsony (5- 20 °C) psychrofil 

A pH határeset értéke savas pH <2 acidofil 

lúgos pH >9 alkalofil 

A só magas koncentrátuma (3- 20%) halofil 

Magas nyomás barofil 

A szerves anyagok alacsony koncentrátuma  oligotrof 

vízhiány osmofil 

 

a) Hány sejtből van az extremofil teste? .................................................................................................... 

b) Milyen maximális hőmérsékletet tolerálnak a termofilek? 
.......................................................................................................... 

c) Milyen pH értéket szeretnek az acidofilok? 
..................................................................................................................... 

d) Milyen életfeltételt tolerálnak az osmofilok? ........................................................................................................ 

e) Hány fok a hőterjedelme a  psychrofilnak? ............................................................................................. 

f)  A szerves anyagok alacsony koncentrátumát kedvelik ................................................................................. 
 
5. Kellően odafigyelve olvasd el a szöveget. 

 A 17. század elején egy flamand tudós, van Helmont, megmérte tömegét egy fiatal fűznek, majd megmérte annak 
a szárazföldnek a tömegét is, amelyet a fűz edénybe való ültetésénél felhasznált. A földhöz csak vizet adott.  Öt év 
elteltével ismét megmérte a fa és a föld tömegét. Megállapította, hogy a fűz tömege 75 kg-mal lett több, de a talajból 

csak 60 g hiányzott. Van Helmont ebből megállapította, hogy a fa csak a talajból élt. Bizonyos mértékig igaza volt, 
viszont nem gondolt arra, hogy a táplálék forrása lehetett a levegő is. 

Egészítsd ki a következő szöveget. 

a) Jelenleg tudjuk, hogy a növények szerves anyagot, pl. cukrot állítanak elő. Miből?  
................................................ és ..................................... 

 Ennél a folyamatnál a légtérbe .................................. bocsátanak ki.  

 Ezt a folyamatot ............................................................ nevezzük. 

b) Az előző feladat minden folyamatából válaszd ki és húzd alá a helyes állítást. 

• Ez önellátó életfolyamat 

•  Ez heterotróf életfolyamat. 

• Ez élősködő életfolyamat. 

• Ebben a folyamatban az energia lekötődik. 

• Ebben a folyamatban energia szabadul fel. 

6. Az állatok heterotróf szervezetek – a tápanyagot és az energiát más növényi és állati szervezetekből nyerik. 
Mivel ők kész szerves anyagokat vesznek fel, ezért konzumenseknek nevezzük őket.  
Az alább feltüntetett állatokat tápanyagfelvételük szerint sorold be a táblázatba. 
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gímszarvasvaddisznó vakond mezei pocok szarvasmarha  

 hiúz farkas denevér 

Növényevők  

Húsevők  

Mindenevők  

Rovarevők  

7. Az emlősök fogazata függ attól, hogy milyen táplálékot fogyasztanak. Az ábra alatti kockába írd be azt 
a nagybetűt, amely a helyes választ jelöli. 

                                                                   

1.  ábra                                                                                                                2. ábra 

                                                                    

3.  ábra                                                                                                               4. ábra 

 
A. A szarvasmarha zápfogai tompán lekerekítettek, növényi táplálék megrágásához alkalmazkodtak. 

B. A  vakond fogazata apró, éles fogakból áll. 

C. A kutyának erős szemfogai és zápfogai vannak. 

D. A disznó hatalmas szemfogait (agyarait) veszély esetén erős fegyverként használja. 

 

8. Az állatok szervezetében a vérkeringés útján a tápanyagok eljutnak az egész szervezetbe. Az egész testben 
a tápanyagokon kívül a vér igen fontos gázt is szállít – oxigént. A gerincesek szervezeténél az oxigénfelvételre a 
légzőszervek alkalmazkodtak. A légzőszervek fontos része a tüdő.  

Az ábra alatt feltüntetett gerincesek megnevezése közül válaszd ki azokat, amelyeknek a megfelelő típusú tüde-
jük van. Az ábra alá írd a megnevezésüket. 

                              
 
    A. ........................       B. ..........................        C. ..........................          D............................... 
  

halak  gyűrűsférgek kétéltüek  puhatestüek  csalánozók hüllők madarak  

 laposférgek emlősök ízeltlábúak 
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9. a táplálékot a gerinctelenek egyszerűbb emésztőrendszerrel veszik és dolgozzák fel, mint a gerincesek. Ne-
vezd meg az ábrákon látható élőlényeket, majd az ábra alatt felsorolt testrészekből válaszd ki a helyes megne-
vezéseket, és írd a testrészt jelölő vonalhoz.                                               

                                                                                                              

 

                                                                                                                

       

 

 

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

 

kloáka • kiöklendezőnyílás • hátsónyílás • végbélnyílás • szájnyílás • felvevőnyílás • száj • bélcső • emésztő-
üreg • vékonybél • hosszúbél • vastagbél • gyomor • máj 

10. Szlovákiában jelentős mennyiségű szervezet védett területeken él. Szlovákiában a védett területek 
összkiterjedése 1 079 928 ha (nemzeti parkok, tájvédelmi körzetek, természeti rezervátumok, természetvédelmi 
emlékek, védett létesítmények). 

 

 

 A következő grafikon százalékarányosan tünteti fel Szlovákia és néhány kiválasztott ország védett területeit.  

A grafikon százalékban mutatja ki az egyes országok védett területének nagyságát. Figyelmesen nézd át 
a grafikont, és karikázd be a grafikonból kifolyólagos helyes állításokat. 

                               

0%

5%

10%

15%

20%
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30%

35%

Percentuálne zastúpenie plôch chránených území

Percentuálne zastúpenie plôch 
chránených území

 
a)  Szlovákia (SR) összterületének 22 %-a védett. 
b) Százalékban Ausztriának (Rakúsko) van a legnagyobb védett területe. 
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c) A kiválasztott országokat (OECD) a védett területek átlagosan 32 %-ban képviselik. 
d) Szlovákia (SR) és Csehország (ČR) védett területei között a különbség 7 % Csehország javára. 
e) Szlovákia(SR) és Csehország (ČR) védett területei között a különbség 7 % Szlovákia javára. 
f) Százalékban legnagyobb védett területe Dániának (Dánsko) van. 
g) Összehasonlítva az  országokat százalékban Magyarországnak (Maďarsko) van  a legkisebb védett területe.  
11. Ismered Szlovákia védett területeit? Nyíllal kösd össze a védett területeket a nekik megfelelő besorolással. 
         

• Magas-Tátra • 

• Alacsony-Tátra • 

• Sztrázsói hegyek • 

• Devínska kobyla • 

• Murányi-fennsík • 

• 
Szlovák Paradi-
csom 

• 

• Szlovák Karszt • 

• Kvacsnói-völgy • 

• Nagy-Fátra • 

• Kis -Fátra • 

• Pieninek • 
 
 
12.  A megelőző feladat védett területeiből hiányzik egy nemzeti park. A hiányzó nemzeti park meghatározásá-
ban segít az alábbi keretben olvasható szöveg. 
 

A Nemzeti Park 1997. október 1-jétől létezik 298,05 km² területen. A nemzeti park némely része, mint a Stužica, 
Havešová és a Rožok őserdők 2007-ben az UNESCO által a Világörökség részévé váltak. A nemzeti park része 
a Keleti-Kárpátok bioszféra rezervátumának. 
A parkban található endemitek. 
Található itt több mint 800 penészfaj és 100 zuzmófaj.  
A növényzetre a Keleti-Kárpátok fajai jellemzőek. Megtalálhatók itt pl. a csodaszem, a balkáni ibolya, a rózsás 
pozdor, az erdőkben az erdélyi boglárka, pirosló hunyor, erdélyi lednek és más növények.   
A nemzeti parkban előfordul 5 981 faj ismert gerinctelen és 294 gerinces faj.  A kétéltűek közül megtalálható itt 
minden szalamandrafaj, a kígyók közül itt él az erdei sikló.  2004-ben betelepítették az európai bölényt. 
 

 
 
Nevezd meg a szöveg által leírt nemzeti parkot: .............................................................. 
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