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130 tétel biológiából emelt szint – szóbeli
„A” tételek

  A laposférgekben (örvényférgek) két szakaszos béledényrendszer alakult ki, 
melyben sejten kívüli emésztés is zajlik, de mindenképpen a sejteken belül feje-
ződik be, az anyagáramlás kétirányú. 1 pont

  A hengeresférgektől kezdődően az anyagáramlás már egyirányú. A gyűrűsférgek
nek tagolódik először az előbelük garatra, nyelőcsőre, begyre és gyomorra. (Csak 
sejten kívül emésztenek, először az állatvilág evolúciója során.) 1 pont

  A puhatestűeknek háromszakaszos bélcsatornájuk van középbéli miriggyel. Csi-
gáknál és fejlábúaknál gyakori a reszelőnyelv (radula) megléte. 1 pont

  A rovarokban a tápcsatorna háromszakaszos: elő, közép és utóbélre tagolódik, 
az emésztés kizárólag sejten kívül zajlik, emésztőmirigyük (nyálmirigy) is kiala-
kult, a bélcsatornának két nyílása van. 1 pont

  A gerincesekben is háromszakaszos, kétnyílású bélcsatorna alakult ki, az emész-
tés kizárólag sejten kívüli, járulékos emésztőmirigyeik általában a nyálmirigyek 
(de pl. a halaknak nincs), a máj és a hasnyálmirigy. 1 pont

Az emlősök táplálékszerzésében nagy szerepet játszanak a maradandó gyökeres 7. 
fogak, melyek különneműek (kivéve a rovarevőket). Megkülönböztetünk metsző, 
szem, kisőrlő és nagyőrlő fogakat. 2 pont
Az emlősök táplálkozási módjának és fogazatának összefüggése:8. 

  ragadozók: a metszőfogak kicsik; a szemfogak erősek, hegyesek, kiemelkedők; a 
zápfogak tarajosak 1 pont

  rovarevők: differenciálatlan tűhegyes fogak 1 pont
  növényevők: a metszőfogak változatosak (kérődzőkben felül nincsenek, rágcsá-

lókban 22 nyitott gyökerű), a szemfogak általában hiányoznak, a zápfogak redő-
sek 1 pont

  mindenevők: a metszőfogak előreállók, a szemfog agyarrá fejlődhet, a zápfogaik 
gumósak 1 pont

Ismertesse a madarak szervezetében a levegő útját! 1. 
Milyen anatómiai és működésbeli különbségek figyelhetők meg a két élőlénycsoport 2. 
légzőszervrendszere között? 
Hogyan adnak le hőt légzőrendszerükkel ezek az élőlények? 3. 
Milyen folyamatban és hogyan, és melyik sejtalkotóban keletkezik az a hőmennyi-4. 
ség, amely biztosítja az állandó testhőmérsékletet?

25. tétel: Az állatok táplálkozása

FELADAT:

Ismertesse a táplálkozás feladatát! 1. 
Táplálkozásukat tekintve milyen életmódot folytatnak az állatok? Definiálja is a fo-2. 
galmat! 
Csoportosítsa az állatokat táplálékfelvételük alapján, adja meg az egyes csoportok 3. 
ökológiai státuszát is! 
Milyen sajátságos táplálkozású csoportokat ismer? (Legalább 2 csoportot említ-4. 
sen!)
Mi a tápcsatorna feladata?  5. 
Ismertesse a nevezett állatcsoportok táplálkozási rendszerének típusait: szivacsok, 6. 
laposférgek (szabadon élők), hengeres/fonalférgek és gyűrűsférgek, puhatestűek, ro-
varok, gerincesek! 
Milyen típusú fogaik vannak az emlősöknek általában? 7. 
Ismertesse az emlősök táplálkozási módjának és fogazatának összefüggéseit!8. 

A táplálkozás feladata az, hogy az állatok életműködéséhez szükséges energiaterme-1. 
léshez és a saját anyagaik előállításához szükséges alapanyagokat biztosítsa.  
  2 pont
Az állatok heterotrófok, ami azt jelenti, hogy kész szerves anyagokat vesznek fel, 2. 
ebből termelik saját testük anyagait, és ezek oxidációjával jutnak energiához is.  
  1 pont
A táplálék felvétele alapján az állatok lehetnek:3. 

  növényevők: a növények anyagait fogyasztják, elsődleges fogyasztók 1 pont
  ragadozók: rendszerint más fajba tartozó állatokat fogyasztanak (ritkán kanniba-

lizmus is előfordulhat), másodlagos vagy harmadlagos fogyasztók 1 pont
  mindenevők: vegyes táplálkozásúak, tehát növényi és állati anyagokat is fo-

gyasztanak, ebből kifolyólag bármely fogyasztói szinten állhatnak 1 pont
sajátságos táplálkozásúak4. : pl. a szimbionták (csalánozókkal egyes halak), szap-
rofiták (giliszták, szivacsok stb.), ekto és endoparaziták (szúnyogok, kullancsok, 
májmétely stb.) 1 pont
A tápcsatorna feladata: a táplálék felvétele, emésztése, felszívása és a salakanyagok 5. 
eltávolítása.  1 pont
A tápcsatorna felépítése, rendszerének típusai: 6. 

  A szivacsok, mivel valódi szöveteik nincsenek, az űrbélből veszik fel tápanyaga-
ikat, és sejten belüli emésztést folytatnak. 1 pont
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  A laposférgekben (örvényférgek) két szakaszos béledényrendszer alakult ki, 
melyben sejten kívüli emésztés is zajlik, de mindenképpen a sejteken belül feje-
ződik be, az anyagáramlás kétirányú. 1 pont

  A hengeresférgektől kezdődően az anyagáramlás már egyirányú. A gyűrűsférgek
nek tagolódik először az előbelük garatra, nyelőcsőre, begyre és gyomorra. (Csak 
sejten kívül emésztenek, először az állatvilág evolúciója során.) 1 pont

  A puhatestűeknek háromszakaszos bélcsatornájuk van középbéli miriggyel. Csi-
gáknál és fejlábúaknál gyakori a reszelőnyelv (radula) megléte. 1 pont

  A rovarokban a tápcsatorna háromszakaszos: elő, közép és utóbélre tagolódik, 
az emésztés kizárólag sejten kívül zajlik, emésztőmirigyük (nyálmirigy) is kiala-
kult, a bélcsatornának két nyílása van. 1 pont

  A gerincesekben is háromszakaszos, kétnyílású bélcsatorna alakult ki, az emész-
tés kizárólag sejten kívüli, járulékos emésztőmirigyeik általában a nyálmirigyek 
(de pl. a halaknak nincs), a máj és a hasnyálmirigy. 1 pont

Az emlősök táplálékszerzésében nagy szerepet játszanak a maradandó gyökeres 7. 
fogak, melyek különneműek (kivéve a rovarevőket). Megkülönböztetünk metsző, 
szem, kisőrlő és nagyőrlő fogakat. 2 pont
Az emlősök táplálkozási módjának és fogazatának összefüggése:8. 

  ragadozók: a metszőfogak kicsik; a szemfogak erősek, hegyesek, kiemelkedők; a 
zápfogak tarajosak 1 pont

  rovarevők: differenciálatlan tűhegyes fogak 1 pont
  növényevők: a metszőfogak változatosak (kérődzőkben felül nincsenek, rágcsá-

lókban 22 nyitott gyökerű), a szemfogak általában hiányoznak, a zápfogak redő-
sek 1 pont

  mindenevők: a metszőfogak előreállók, a szemfog agyarrá fejlődhet, a zápfogaik 
gumósak 1 pont

26. tétel: A madarak és az emlősök légzésének összehasonlítása

FELADAT:

Ismertesse a madarak szervezetében a levegő útját! 1. 
Milyen anatómiai és működésbeli különbségek figyelhetők meg a két élőlénycsoport 2. 
légzőszervrendszere között? 
Hogyan adnak le hőt légzőrendszerükkel ezek az élőlények? 3. 
Milyen folyamatban és hogyan, és melyik sejtalkotóban keletkezik az a hőmennyi-4. 
ség, amely biztosítja az állandó testhőmérsékletet?

Ismertesse a táplálkozás feladatát! 1. 
Táplálkozásukat tekintve milyen életmódot folytatnak az állatok? Definiálja is a fo-2. 
galmat! 
Csoportosítsa az állatokat táplálékfelvételük alapján, adja meg az egyes csoportok 3. 
ökológiai státuszát is! 
Milyen sajátságos táplálkozású csoportokat ismer? (Legalább 2 csoportot említ-4. 
sen!)
Mi a tápcsatorna feladata?  5. 
Ismertesse a nevezett állatcsoportok táplálkozási rendszerének típusait: szivacsok, 6. 
laposférgek (szabadon élők), hengeres/fonalférgek és gyűrűsférgek, puhatestűek, ro-
varok, gerincesek! 
Milyen típusú fogaik vannak az emlősöknek általában? 7. 
Ismertesse az emlősök táplálkozási módjának és fogazatának összefüggéseit!8. 

A táplálkozás feladata az, hogy az állatok életműködéséhez szükséges energiaterme-1. 
léshez és a saját anyagaik előállításához szükséges alapanyagokat biztosítsa.  
  2 pont
Az állatok heterotrófok, ami azt jelenti, hogy kész szerves anyagokat vesznek fel, 2. 
ebből termelik saját testük anyagait, és ezek oxidációjával jutnak energiához is.  
  1 pont
A táplálék felvétele alapján az állatok lehetnek:3. 

  növényevők: a növények anyagait fogyasztják, elsődleges fogyasztók 1 pont
  ragadozók: rendszerint más fajba tartozó állatokat fogyasztanak (ritkán kanniba-

lizmus is előfordulhat), másodlagos vagy harmadlagos fogyasztók 1 pont
  mindenevők: vegyes táplálkozásúak, tehát növényi és állati anyagokat is fo-

gyasztanak, ebből kifolyólag bármely fogyasztói szinten állhatnak 1 pont
sajátságos táplálkozásúak4. : pl. a szimbionták (csalánozókkal egyes halak), szap-
rofiták (giliszták, szivacsok stb.), ekto és endoparaziták (szúnyogok, kullancsok, 
májmétely stb.) 1 pont
A tápcsatorna feladata: a táplálék felvétele, emésztése, felszívása és a salakanyagok 5. 
eltávolítása.  1 pont
A tápcsatorna felépítése, rendszerének típusai: 6. 

  A szivacsok, mivel valódi szöveteik nincsenek, az űrbélből veszik fel tápanyaga-
ikat, és sejten belüli emésztést folytatnak. 1 pont
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130 tétel biológiából emelt szint – szóbeli
„A” tételek

Ismertesse a szerv fogalmát! 1. 
Hogyan csoportosíthatók a növényi szervek egy zárvatermő növényben?2. 
Jellemezze az egyes vegetatív szerveket az alábbi szempontok szerint: fő feladataik, 3. 
leggyakoribb módosulataik példákkal! Hány szakaszra tagolható a gyökér felépítése 
és működése alapján? 
Milyen szártípusokat ismer? 4. 
Mi a fő különbség az egy és kétszikű növények szárkeresztmetszetében? 5. 
Ismertesse a levél részeit, majd határozza meg az összetett levél fogalmát! 6. 
Milyen fő különbségek vannak az egy és kétszikű növények levélkeresztmetszeti  7. 
képén?

A szerv általában egy fő feladat ellátására különböző szövetekből szerveződött ana-1. 
tómiai egység. 1pont
A zárvatermő növényekben minden, a növényekre jellemző szerv megjelent. Az 2. 
egyik fő csoport a vegetatív szervek csoportja. Ebbe a csoportba tartozik a gyökér, 
a szár és a levél. A másik fő csoportba, a reproduktív szervekébe a virág és a termés 
tartozik. 2 pont
A gyökér a valódi szövetes növények általában földben lévő, zöld leveles hajtást 3. 
soha nem tartalmazó, korlátlan növekedésű vegetatív szerve, mely rögzít, felszív, 
továbbszállít, és esetenként módosulhat. 1 pont
A gyökérnek – felépítése és működése alapján – négy szakaszát különíthetjük el, 
melyek alulról felfelé haladva a következők:

  osztódási zóna: itt található a gyökér osztódó szövete (gyökércsúcs), mely két 
irányban hoz létre új sejteket: lefelé a gyökérsüveg sejtjeit, melyek elnyálkásod-
nak, segítik a gyökér növekedési mozgását, és felfelé a gyökér sejtjeit, melyek 
differenciálódnak 1 pont

  megnyúlási zóna: a sejtek megnyúlnak és differenciálódnak: bőrszöveti, alapszö-
veti és szállítószöveti sejtek lesznek belőlük 1 pont

  felszívási zóna: az intenzív tápanyagfelvétel helye, ahol a bőrszöveti sejtek jel-
legzetes citoplazmanyúlványt hoznak létre (gyökérszőr), ezzel is növelve a táp-
anyagfelvételre rendelkezésre álló felületet (ez a zóna a gyökércsúcstól mindig 
konstans távolságra van) 1 pont

  szállítási zóna: ebben a szakaszban alakulnak ki a szállítószövetek (központi hen-
ger), ez a terület biztosítja, hogy a felszívott víz és ásványi sók a hajtásba jussa-
nak. 1 pont

A repüléshez nagy mennyiségű energia szükséges, ez fokozott oxigénszükségletet 1. 
igényel.  1 pont
A madarak orrnyílásán keresztül a levegő a felső gégefőn át a gégecsőbe jut. A cső 
a nyak tövével egy magasságban kettéágazik. Itt található a madarakra jellemző alsó 
gégefő, amely a hangadó szervük. A hörgőkön át a levegő a tüdőbe jut.  2 pont
Az emlősöknek nincs alsó gégefőjük. 2. 1 pont
A madarak légzőrendszerének kiegészítői a csontokba, valamint a zsigeri szervek 
közé is benyúló légzsákok, amelyekből általában öt pár található. A légzsákok teszik 
lehetővé a kettős légzést, ami azt jelenti, hogy a be és a kilégzés során is oxigénben 
dús levegő áramlik át a légzőhám felszínén.  3 pont
A madarak esetében a légzőhám nem léghólyagocskákat jelent, hanem 
légkapillárisokat/léghajszálcsöveket. 1 pont 
A tüdő mögött a belégző légzsákok, a fej mögött a test elülső részén az elülső, vagy 
kilégző légzsákokat találjuk, amelyek a levegő tárolására alkalmasak. 1 pont
A madaraknak nincs rekeszizmuk, az emlősökben viszont ez az izom megtalálható, 
amelynek összehúzódása létrehozza a mellkasban a légzésükhöz szükséges nyomás-
különbséget.  1 pont
A madár belégzéshez a bordaközi izmait használja, ami a tüdő helyett inkább a lég-
zsákok térfogatnövekedését idézi elő. 1 pont
A kulcscsont alatti nagy légzsákokból repülés közben a repülést biztosító izmok 
okozta szárnycsapások okozzák a levegő kiáramlását, ezért a vitorlázórepülés alatt 
is szükségesek a szárnycsapások.  2 pont
Az emlősök lihegés során nagy mennyiségű hőtől képesek megszabadulni. A ma-3. 
darak légzsákjainak nagy felülete a belső szervekből sok hőt von el, így biztosítja a 
hőleadást, amely a testfelület tollborítása miatt ilyen módon lehetséges. 2 pont
A sejtekben a mitokondrium a biológiai oxidáció színhelye. A citromsavciklus 4. 
(SzentGyörgyi–Krebsciklus) a mitokondrium alapállományában megy végbe, a 
terminális oxidáció folyamatai a belső membránhoz kötődnek. 2 pont
A terminális oxidáció folyamatában a mitokondrium két membránja közti térben 
H+ionok felhalmozása történik, ami feltöltött állapotot eredményez. Speciális ion-
csatornák megnyílásakor az ionok transzportja ATP szintézisére fordítódik (ATP
szintetázenzimek). A folyamatot az ún. kemiozmotikus elmélet magyarázza, amely 
Mitchell nevéhez fűződik. A folyamat közben természetesen hőenergia is felszaba-
dul. 3 pont


