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SZERB KÖZTÁRSASÁG 

OKTATÁSI, TUDOMÁNYOS ÉS TECHNOLÓGIAI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUMA, 

SZERB BIOLÓGIAI TÁRSASÁG 

BIOLÓGIATESZT AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁK VII. OSZTÁLYA SZÁMÁRA 

Községi verseny, 2020. 3. 15. 

Kód: ___________ 

Karikázd be a helyes válasz előtti számot! 

1. Az oxigén jelenlétében történő tápanyag lebontást a sejtben úgy nevezzük, hogy: 

1) sejtredukció; 

2) sejtemésztés; 

3) sejtlégzés; 

4) szintézis. 

 

2. A rachitis gyermekeknél való  kialakulásának megelőzése érdekében a következőt kell alkalmazni: 

1) helyes testtartás ülés közben; 

2) személyes higiénia fenntartása; 

3) mérsékelt mennyiségű napozás; 

4) a fizikai aktivitás csökkentése; 

 

3. Az idegsejtek és az izomsejtek közös tulajdonsága: 

1) kontraktilitás (összehúzódási képesség); 

2) ingerlékenység; 

3) rugalmasság; 

4) ingerületvezető képesség. 

4. Ha az állítás igaz, karikázd be az I betűt, ha hamis, akkor a H betűt! 

A lizoszómák olyan sejtszervecskék, amelyekben kialakul a DNS.     I     Н 

Az ivarsejtekben található teljes kromoszómaszámot n-nel jelöljük, mert bennük két 

kromoszómaszerelvény található. 

    I     Н 

A csontsejtek csillagalakúak és nyúlványaikkal érintik egymást.     I     Н 

A szegycsont, a bordák és a gerinccsigolyák egymáshoz mozgékony összeköttetéseken 

keresztül kapcsolódnak. 

    I     Н 

A nyak szalag alakú izmai lehetővé teszik az embernél a fej mozgatását.     I     Н 

 

5. Töltsd ki a táblázatot! Tégy + jelet azokhoz a tulajdonságokhoz, amelyek közösek az emberre és a csimpánzra 

nézve! A megmaradt mezőkbe írj – jelet! 

. 

Élet a közösségben   

A nőstények ivarsejtjeinek kromoszómaszáma   

Mozgékony hüvelykujj a kézen  

Utódgondozás   

A beszéd képessége  

 

6.  Tudjuk, hogy a ló izomsejtjeinek kromoszómaszáma 64. Határozd meg és írd be a táblázatba a ló és az ember 

táblázatban szereplő sejtjeinek a kromoszómaszámát!  

 idegsejt hámsejt petesejt mirigysejt spermium 

Ló       

Ember       



2 

 

7.  A bal oszlopban lévő vonalakra írj egy számot úgy, hogy a jobb oszlopban szereplő specifikus tulajdonságok (1–4. 

jelölve) a megfelelő szövethez társuljanak. Egy szám felesleges! 

_____csontszövet  

_____rugalmas-rostos kötőszövet 

_____porcszövet  

 

1. A gerinc porckorongjainak kiépítésében vesz részt. 

2. Osszeint tartalmaz 

3. A bőr irhájának részét képezi 

4. Melanint tartalmaz

 

8. A Venn-diagramm különböző betegségeket ábrázol. A következő fogalmakat jelölő számokat írd be a megfelelő 

helyre:1 – felgyorsult szívműködés, 2 – alacsony vérnyomás, 3 – nyugtalanság, 4 – a test periférikus részeinek 

megnagyobbodása, 5 – a bőr barna pigmentációja, elszíneződése,  6 – fokozott hormonkiválasztás, 7 – az endokrín 

mirgyek működésének zavara! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Töltsd ki az üres mezőket az emberi agy részeire és azok feladataira vonatkozó táblázatban!  

AZ AGY RÉSZE IDEGI KÖZPONTOK 

(legalább egy feladatot megnevezni) 

 

 

magasabbrendű idegi tevékenység 

 légzés, szívműködés, tüsszentés, nyelés, 

hányás 

kisagy  

 

 

 elsődleges halló és látó központ, a vázizmok 

tónusának megtartása 

köztiagy 

 

 

10. Írd a csontpárok melleti vonalra a megfelelő számot aszerint, hogy milyen összeköttetés jelentkezik 

közöttük!  

Egy vonalra csak egy szám kerülhet, de egy számot többször is felhasználhatsz! 

nyolcadik borda – szegycsont ___ 

felkarcsont – singcsont___ 

csípőcsont – ülőcsont___ 

orrcsont – homlokcsont___ 

falcsont – nyakszírtcsont ___ 

hetedik nyakcsigolya – első hátcsigolya___ 

1. varrat (merev összeköttetés) 

2. izület (mozgékony összeköttetés) 

3. rugalmas (részben mozgékony összeköttetés) 

4. nem alakul ki kapcsolat az adott csontok között 

BASEDOW- KÓR ADDISON- KÓR 

AKROMEGÁLIA 
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11. Az ábrán olyan szervrendszerek láthatók, melyek részt vesznek a szervezet ingerre adott gyors válaszában. 

  

 
А. Hogyan nevezzük a szervezet ingerre adott válaszának azt a típusát, amely a képen látható? Karikázd be a 

helyes válasz előtti számot!  

1) visszajelzés;  2) gyors reakció; 3) reflex; 4) kényszer reakció 

 

B. A szervezet ingerre adott válaszának szakaszai betűkkel vannak jelölve (A-E). A megadott betűk 

mellé írd oda az adott betűvel jelölt rész nevét! 
 

C __________________________;    D _______________________;   E _______________________. 

        
12. Vizsgáld meg a képeket, és válaszolj a feltett kérdésekre! 

А. A képen egy személy két sejtjét látod, egy idegsejtet és egy hámsejtet. A két sejt genetikai információja 

egyforma vagy eltérő? (Karikázd be a helyes válasz előtti számot!) 

         1) egyformák;  2) eltérők. 

 

B. A képeken két személy hámsejtjeit láthatók. A két sejt genetikai információja egyforma vagy eltérő? (Karikázd 

be a helyes válasz előtti számot!) 

            1) egyformák;  2) eltérők. 

    1. személy   2. személy 

 

13. A képen az emberi kromoszómák vázlata látható. A kép alapján válaszold meg a következő kérdéseket! 

А. Az ábrán látható egy: 

1) kariotípus 

2) kariogramm 

 

B. A képen látható egy: 

1) nő kromoszómáinak összesége, 

2) egy férfi kromoszómáinak összesége. 

 

C. A képen látható kromoszómák összesége: 

1) egy ivarsejthez tartozik, 

2) egy testi sejthez tartozik. 
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14. Oldd meg a feladatokat! 

А. Írd az üres téglalapokba a gerincoszlop megfelelő tájékának (régiójának) a nevét! 

 
 

B. Karikázd be a helyes választ!  

 

1) Az ember összes gerinccsigolyája mozgékony összeköttetésekkel kapcsolódik egymáshoz. IGEN NEM 

2) A zsiráf nyakcsigolyáinak száma az emberéhez viszonyítva.   1) nagyobb 2) kisebb    3) egyforma 

 

15.  Töltsd ki a Venn-diagrammot a megadott sejtszervecskék összehasonlításával! 

 

1 – testi sejtekben fordul elő,   2 – a citoplazmában található,  3 – DNS-t tartalmaz,   4 – mikrocsövecskékből álló 

képződmény,  5 – itt történik a fehérjeszintézis 

 

 

 

 

 

 

 

 
CENTRIÓLUM 

KROMOSZÓMA 

RIBOSZÓMA 


