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BIOLÓGIAI OLIMPIA – 48. évfolyam – 2013/2014-es iskolai év 

Kerületi forduló – C kategória 

Az általános iskola 8. – 9. évfolyamos tanulói és a nyolcosztályos gimnáziumok  
3. - 4. évfolyamos tanulói számára  

 
Gyakorlati és elméleti rész  

Feladatok 

 

1. Oldd meg a gyakorlati feladatot.  

Cél:       Megfigyelni és leírni a tyúktojás szerkezetét. 

Segédezközök:     Csipesz, preparálótű, nagyító, 3 darab Petri-csésze, cseppentő.  

Vegyszerek:                        Ecet  (vagy higított sósav), szesz. 

Biológiai anyag:      Nyers tyúktojás. 

Egyéb anyag:     Mészkő (kalcium-karbonát),  olaj. 

 

1. számú feladat 

a) A preparálótű segítségével készíts a tyúktojás héjának a közepén egy nyílást, majd a csipesz 

segítségével szélesítsd ki kb. 3 - 4 cm nagyságúra. Alaposan figyeld meg a tyúktojás valamennyi 

részét.  

b) Vigyázva ürítsd ki a tyúktojás tartalmát a Petri-csészébe. Figyeld meg a tyúktojás egyes részeit és 

a héj belső felszínét. 

c) Rajzold le a tyúktojás keresztmetszetét és nevezd meg az egyes alkotórészeit.  

 

Eredmények:  

A tyúktojás keresztmetszeti rajza  az egyes alkotórészek megjelölésével. 
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2. számú feladat 

a)  Tisztítsd meg a tojáshéjat szesszel. Figyelmesen nézd meg nagyító segítségével a tojáshéj felszínét.  

b) Egy másik darab tojáshéj felszínére cseppents egy kevés olajat. Figyeld meg a tojáshéj belső 

felszínét és írd le mit vettél észre.  

Eredmények:  

Húzd alá az igaz állítást, amely a megfigyelésedből következik.  

a) A tojáshéj felszíne pórusos volt →  bőrszerű volt 

b) Az olaj a tojáshéj belső felszínére áthatolt →  nem hatolt át   

 

3. számú feladat 

a)  Tegyél néhány darab nem használt tojáshéjat a Petri-csészébe és cseppents rá ecetet (vagy 

higított sósavat). Figyeld meg, hogy reagál a tojáshéj.   

b)  Egy másik Petri-csészébe tegyél mészkövet (kalcium-karbonátot) és cseppents rá ecetet (vagy 

higított sósavat). Figyeld meg, hogyan reagál a mészkő.  

Eredmények:  

Milyen jelenséget tudtál megfigyelni a tojáshéj és a mészkő felszínén ecet (vagy higított sósav) 

hozzáadása után? Húzd alá a valós állításokat.  

A tojáshéjból és a mészkőből oxigénbuborékok szabadultak fel → pezsgés → a tojáshéj és 

a mészkő feloldódtak → nem történt semmi → a tojáshéjból és a mészkőből szén-dioxid buborékok 

szabadultak fel → a tojáshéjból és a mészkőből szén-monoxid buborékok szabadultak fel  

Befejezés:   

1. A megfigyelésekből következtess arra, hogy milyen fontos életfolyamat játszódik le a tojáshéjon 

keresztül. Válassz a lehetőségekből és karikázd be. 

kiválasztás → légzés →  szaporodás  → tápanyagfelvétel 

2. A tojáshéj egy olyan anyagot tartalmaz, amely előhívta az ecettel megfigyelt reakciót. Melyik anyag 

ez?  

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

3. Sorold fel a tojás összes megfigyelt részét, melyek a tojásfehérjét és a tojássárgáját védik a 

mechanikai sérülésektől és a tojás védőburkait alkotják.  

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

4. Az olajjal végzett kísérlet alapján magyarázd meg, mi történik a tojással és a petesejttel 

(embriókezdeménnyel) az olajkatasztrófák alkalmával.  

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

 



3 
 

A gyakorlati feladat befejezése után folytasd az elméleti feladatok megoldásával  

 

2.  A képen két madárfajt látsz, melyeket biztosan ismersz.  

A) Írd a képek alá a nemzetségük megnevezését és a négyzetekbe helyesen oszd szét 

a jellemzéseket a kínálatból.    

 

 

 

 

 

 

 

 

             

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

 

 

 

 

 

 

csoportokban fészkel → a fészkét az épületek belsejében vagy istállókban építi → a fészek 

agyaggolyókból és fűszálakból van összetapasztva → a zárt fészken kis nyílás található  

B) Mindkét madár költözőmadár, a madarak vándorlása nagyobb távolságokra ösztönökkel irányított. 

Válaszolj az alábbi kérdésekre, melyek a madarak ösztönös viselkedésével kapcsolatosak.  

  a) Mi a neve annak a tudományágnak, amely az élőlények ösztönös viselkedésével és  

       tanuláskészségével foglalkozik? 

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

b) Válaszd ki a madarak egyéb megnyilvánulásait tartalmazó  jegyzékből azokat, melyek nem    

       tartoznak az ösztönösek közé és karikázd be őket.  

fészeképítés → az utódokról való gondoskodás  → udvarlás →  a környezet felmérése  →  

vadászat → hangutánzás 
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3.   Figyelmesen olvasd el a szöveget a keretben és válaszolj a kédésekre. 

 

a) Hogyan nevezzük ezeket  az ember által nem használt földterületeket?  

 

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

 

b) Miért pont gyomnövények telepítik be ezeket a földfelületeket? Válassz ki legalább egyet 

a lehetőségek közül. 

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

 

sok tápanyagra van szükségük → jól alkalmazkodnak a különböző feltételekhez → 

gyorsan nőlnek  →igényesek a földre →lassan nőlnek  

 

c) Válassz ki a lehetőségekből  kettő ilyen nem kihasznált földterületet. 

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

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

építkezések körüli felületek, szennygödrök  → parkok → az utak és vasutak melletti 

külterületek → építés alatt álló, vagy elhagyatott épületek  → városi sétálóutcák → 

szeméttelepek körüli felületek 

 

d) Némelyek a felsorolt gyomnövények közül gyógynövények vagy mérgező növények, vagy 

mindkét csoportba besorolhatók. Válaszd ki a gyomnövények közül azokat, melyek ide 

tartoznak és írd be őket a megfelelő sorba.  

 

Mérgezők: ............................................................................................................................. 

              

 Gyógynövények: ........................................................................................................................ 

 

Az emberi településeken találunk nem kihasznált földterületeket, amelyek az emberi 
tevekénység számára közönbösek, nem befolyásoltak, nem ültetnek rájuk növényeket.  

Legtöbbször az emberi tevékenység következményeként jöttek létre. 

Főleg gyomnövények nőlnek rajtuk, melyek közé tartoznak: üröm, útszéli zsázsa, csalán,  
rezeda, árvacsalán, kutyatej, libatop, vérehulló fecskefű, mezei katángkóró, pipacs, 
csucsor.  
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e) A képeken néhány, a feladat elején felsorolt gyomnövény látható. Írd a képek alá az 

adott növény nemzetségének a megnevezését.  

                                   

 

 

 

                                        

 

 

 

 

 

1. ................................          2. ...........................           3. ...............................         4. ......................... 

4.    A kertekben az emebrek elsősorban zöldséget termesztenek, mely a vadon élő növényekből lett 

kinemesítve.  

a) Oszd szét a zöldségféléket a megfelelő csoportokba és a nevüket írd a keretekbe. 

sárgarépa → bab → paprika → szója → karalábé → fokhagyma → metélőhagyma → zeller 

  

 

 

          koreňová                             

 

 

Gyökérzöldség                               Gumós zöldség              Termés zöldség        

 

 

 

 

 

 

                                    Hagymafélék                                              Hüvelyesek 

b) Helyesen oszd szét az adott zöldségtípusok jellemzését a kínálatból. Az adott lehetőség 

betűjelét írd a megfelelő keretbe.  

A) sok fehérjét tartalmaznak → B) az illatos szár ételízesítésre használatos → C) C vitamint és 

káliumot tartalmaznak → D) a szárgumó, megvastagodott virágzat, levelek fogyaszthatók 
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5.   Az első oszlopban helyettesíts be az összes állatfajhoz egy világrészt, ahonnét az állatfaj 

származik. Helyettesítsd be a tábláztaba a hím vagy az utód megnevezését a tenyésztett 

állatfajokból.  

Amerika  →  Ázsia  →  Afrika  →  Ausztrália  →  Európa 

 

 

6.  Az állatok közvetlenül vagy közvetve fejlődnek. A rovaroknak  összetett fejlődésük van különféle 

fejlődési stádiumokkal. Az megadott rovarfajokhoz írd le a lárva megnevezését és a fejlődés 

típusát. A fejlődés típusát a megadott lehetőségekből válaszd ki.  

 

 

               

 

 

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

tökéletes átalakulás, közvetett fejlődés → tökéletes átalakulás, közvetlen fejlődés → tökéletlen 

átalakulás, közvetlen fejlődés →  tökéletlen átalakulás, közvetett fejlődés  

 

 
Világrész 

 
Nőstény Hím (termékeny) Utód 

szarvasmarha 
                                 

Ázsia, Afrika, Európa  
tehén   

pulyka 
 

 
pulykatojó  pulykacsibe 

háziló 
 

 
kanca  csikó 

házityúk 
 

 
tyúk kakas  

cserebogár  

lárva:  ................................................                

fejlődés: .............................................................................................          

sáska 

lárva:  ................................................                

fejlődés:  ..............................................................................................          

 
lepke 

lárva:  ................................................                

fejlődés: ...............................................................................................          
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7.  Minden kijelentés egy állatfaj jellemzését rejti, amely együtt él az emberrel.   

 

A.Határozd meg, mely állatfajról van szó és írd a keretbe a nemzetsége megnevezését.   

 

a) Az ember vékonybelében élősködik. Lapított, szelvényezett  teste van.  Elveszi a tápanyagokat, 

melyet egész testfelületével vesz fel. Hasfájást és bágyadtságot okoz. Hímnős állat.  

 

 

 

 

    b) Lapos testű rovar, amely éjszaka az ember vérét szívja. Nappal hézagokban, nyílásokban bújkál.   

 

 

 

 

 

c) Az ember vékonybelében élősködik. Henger alakú, szelvényezetlen teste van, kifejlett émésztő-, 

ideg-, kiválasztó- és szaporító szervrendszerrel. A hím kisebb, mint a nőstény és a teste végén 

hajlított.  

 

  

 

  

B. Felelj a kérdésekre.  

a)   Milyen társas életformája van az állatoknak, melyek jellemzése az A) feladatrészben van 

feltüntetve?  

   

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

b) Hogy hívják azt a növényt, melynek fehér termései vannak, örökzöld levelei és a fákon nől? Írd 

le a nemzétsége megnevezését.  

 

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

c) Hogy hívják azokat az élőlényeket, melyekből ezek az élőlények tápanyagokat vesznek fel az 

életfolyamataikhoz?  

 

.................................................................................................................................................. 
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8.    A méhek, hangyák és egyéb állatfajok nem képesek önállóan élni, ezért csoportokban élnek, 

melyekben nagyobb esélyük van a túlélésre.  

 

a) Nyíllal rendeld hozzá  az egyes szociális csoportokhoz a megfelelő állatokat a kínálatból: 

 

falka  

kolónia 

nyáj 

raj 

csapat 

  

 

b)  A méhek nagy közösségben élnek. Karikázd be a az igaz állításoknál a P betűt, a hamisaknál 

pedig az N betűt.  

 

Az idős királynő a dolgozók csapata egy részével rajt alkot.    P  N 

A dolgozók lárvái csak méhpempővel tápláltak.                   P  N 

A méhek termékei a méz, viasz, nektár, propolisz.      P N 

A herék fullánkkal védik a kaptárat.      P  N 

A méhek tánccal jelzik a távolságát és gazdagságát  
a táplálékforrás helyének.                                                                                   P          N                                    
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