ÉRETTSÉGIRE FELKÉSZÍTŐ FELADATOK BIOLÓGIÁBÓL
Az érettségi teszt rövid ismertetője
A tesztek összeállítása Ukrajna Oktatási És Tudományos Minisztériumának 2010. 08. 12. kelt 1218
rendelete alapján kerül összeállításra, a vizsgakövetelményeknek megfelelően.
Зміст тесту визначається на основі Програми зовнішнього незалежного оцінювання з біології
(Затверджено Міністерством освіти і науки України, наказ р.).
A vizsga teszt 60 feladatot tartalmaz.
A feladatok megoldására 120 perc áll rendelkezésre
Négy típusú feladatot tartalmaz a teszt.
1. Négy válaszlehetőséget tartalmaz, ebből csak egy a jó. (egyszerű választás)
Elérhető pontszám 0 vagy 1
2. Azonosságot kell felállítani a számokkal és a betűkkel jelölt információk között, hogy logikai
párok jöjjenek létre (párosítás)
Elérhető pontszám 0, 1, 2, 3, 4
Az eseményeket, jelenségeket, folyamatokat kell logikai sorrendbe helyezni.(sorbarendezés)
Elérhető pontszám 0, 1, 2
3.

4. nyitott végű, rövid választ igénylő feladatok
Elérhető pontszám 0, 1, 2, 3
(Ezen típusú feladatok ebben az évben először kerülnek alkalmazásra. A mintafeladatot lásd a
feladatsor végé)
A teszten maximálisan elérhető összpontszám 84
A felkészülésben felhasználható tankönyvek:
Морозюк С.С. Біологія: підручник для 6 кл. Загальноосвітніх навчальних закладів –Х.: Торсінг,
2000.
Morozjuk Sz. Sz. Biológia tankönyv az általános iskolák 6. oszt. számára, H.:Torszing 2000
Мусієнко М.М., Вервес Ю.Г., Славний П.С., Балан П.Г, Войцехівський М.Ф. Біологія: підручник
для 6 кл. Загальноосвітніх навчальних закладів –К.: Генеза, 2000.
Muszijenko M.M., Vervesz J. G., Szlavnéj P. Sz., Vojcehivszkij M. F. Biológia tankönyv az általános
iskolák 6. oszt. számára, K.:Geneza 2000
Вервес Ю.Г., Балан П.Г., Серебряков В.В. Біологія: підручник для 7 кл. загальноосвітніх
навчальних закладів −К.: Генеза, 2002.
Vervesz J. G, Balan P. G., Szerebrjakov V.V., Biológia tankönyv az általános iskolák 7. oszt. számára,
K.:Geneza 2002
Шабатура М.Н., Матяш Н.Ю, Мотузний В.О. Біологія людини: підручник для 8 кл.
загальноосвітніх навчальних закладів −К.: Генеза, 2004.
Sabatúra M. N., Matjas N. J., Motuznej V. O. Az ember biológiája, tankönyv az általános iskolák 9. oszt
számára - K.:Geneza 2004
Присяжнюк М.С. (метод. оброб. Горяна Л.Г.) Біологія людини: підручник для 9 кл.
загальноосвітніх навчальних закладів −К.: Фенікс, 2003.
Priszjazsnyuk M. Sz. (Gorjan L. G. módszertani átdolgozása) Az ember biológiája, tankönyv az általános
iskolák 9. oszt számára - K.: Feniksz, 2003
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Кучеренко М.Є., Вервес Ю.Г., Балан П.Г., Войціцький В.М. Загальна біологія: підручник для 10
кл. загальноосвітніх навчальних закладів −К.: Генеза 2003, 2004.
Kucserenkó M.J., Bervesz J.G., Balan P.G., Vojcickij B.M. Általános Biológia, tankönyv az általános
iskolák 10. oszt számára - K.:Geneza 2003, 2004
Данилова О.В., Данилов С.А., Шабанов Д.А. Біологія: підручник для 10 кл. загальноосвітніх
навчальних закладів −К.: Генеза, 2006.
Danyilova O. V., Danyilov Sz. A., Sabanov D. A. Általános Biológia, tankönyv az általános iskolák 10.
oszt számára - K.:Geneza 2006.
Кучеренко М.Є., Вервес Ю.Г., Балан П.Г., Войціцький В.М. Загальна біологія: підручник для 11
кл. загальноосвітніх навчальних закладів −К.: Генеза 2003, 2004
Kucserenko M. J., Vervesz J. G., Balan P. G. Vojcickij B.M. Általános Biológia, tankönyv az általános
iskolák 11. oszt számára - K.:Geneza 2003., 2004.
I. TESZT
Az 1-50 feladat négy válaszlehetőséget tartalmaz, ebből csak egy a jó.
Az 53.-58. feladatokban azonosságot kell felállítani a számokkal és a betűkkel jelölt információk között, hogy logikai párok
jöjjenek létre.
Az 60.-62. feladatok megoldásakor az eseményeket, jelenségeket, folyamatokat kell logikai sorrendbe helyezned.
1.

2.

3.

4.

Позначте рівень організації живого, на якому
сучасна біологія вивчає зміни
концентрації СО2 в атмосфері, пов’язані з
господарською діяльністю людини:
А молекулярний;
Б організменний;
В популяційний;
Г біосферний.
Позначте, схема ділянки молекули якої
з кислот наведена на рисунку:
А АТФ;
Б АДФ;
В ДНК;
Г РНК.

Jelöljétek meg azt a szerveződési szintet, amely ember gazdasági
tevékenységének következtében, a légköri CO2 koncentrációjának
a megváltozását tanulmányozza.
A. molekuláris
B. szervezeti
C. populációs
D. bioszféra szintje

Позначте температуру, вище якої
починається інактивація більшості фер7
ментів:
А 60°С;
Б 70°С;
В 90°С;
Г 100°С.
Позначте, яка з азотистих основ НЕ входить
до складу молекули ДНК:
А аденін;

Jelöljétek meg, mely hőmérséklet felett inaktiválódik az enzimek
többsége:
A. 60 oC
B. 70 oC
C. 90 oC
D. 100 oC

Jelöljétek meg, az alábbi rajz mely sav részletét ábrázolja:
A. ATP
B. ADP
C. DNS
D. RNS

Jelöljétek meg, az alábbi nitrogénbázisok közül melyik NEM
alkotórésze a DNS-nek:
A. adenin
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5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

Б урацил;
В гуанін;
Г цитозин.
Позначте твердження, що відображає
функцію амілази:
А прискорює реакції синтезу;
Б розщеплює ліпіди;
В розщеплює білки;
Г розщеплює полісахариди.
Позначте, яка зі структур білків визначає їх
специфічність:
А первинна;
Б вторинна;
В третинна;
Г четвертинна.
Позначте, які з наведених клітин мають
дископодібну форму:
А яйцеклітини;
Б нервові клітини;
В еритроцити;
Г м’язові клітини.
Позначте, порушення будови та функцій
якого з компонентів клітини є причи7
ною більшості захворювань людини:
А мітохондрії;
Б комплекс Гольджі;
В мембрани;
Г рибосоми.
Позначте, під дією яких органел відбувається
розсмоктування хвоста пуголовків
у процесі метаморфозу:
А мітохондрії;
Б лізосоми;
В рибосоми;
Г ядерця.
Позначте частину ядра, що відсутня під час
мітотичного поділу:
А каріоплазма;
Б хроматин;
В ядерце;
Г ядерна мембрана.
Позначте, скільки води міститься в клітинах
новонародженої дитини:
А 97,5 %;
Б 83 %;
В 74 %;
Г 66 %.
Позначте, що визначає буферні властивості
цитоплазми:
А наявність органел;
Б наявність солей;
В наявність білків;
Г наявність вуглеводів.
Позначте, які з пластид є безбарвними:
А хлоропласти;
Б хроматофори;
В лейкопласти;
Г хромопласти.

B. uracil
C. guanin
D. citozin
Jelöljétek meg azt az állítást, ami legjobban tükrözi az amiláz
funkcióit:
A. a szintézis reakcióját meggyorsítja
B. lebontja a lipideket
C. lebontja a fehérjéket
D. lebontja a poloszacharidokat
Jelöljétek meg, a fehérje melyik struktúrája határozza meg
specifikuságukat:
A. elsődleges
B. másodlagos
C. harmadlagos
D. negyedleges
Jelöljétek meg, hogy az alábbi sejtek közül melyeknek van
koronghoz hasonló formájuk:
A. petesejt
B. idegsejt
C. eritrocita
D. izomsejt
Jelöljétek meg, hogy a sejt mely komponensének felépítés és
funkcióbeli sérülései az okai az ember legtöbb betegségének:
A. mitokondrium
B. Golgi-komplex
C. membrán
D. riboszóma

Позначте, до якої молекули подібна
молекула хлорофілу:
А молекула дезоксирибонуклеїнової кислоти;
Б молекула гемоглобіну;
В молекула рибонуклеїнової кислоти;

Jelöljétek meg, hogy mely molekulához hasonlít a klorofil
molekula:
A. dezoksziribonukleinsav molekulához
B. hemoglobin molekulához
C. ribonukleinsav molekulához

Jelöljétek meg, hogy a sejt mely organelumának hatására szívódik
fel az ebihal farka.
A. mitokondrium
B. lizoszóma
C. riboszóma
D. magvacska
Jelöljétek meg, hogy a sejtmag mely része hiányzik a mitózis alatt:
A. karioplazma
B. kromatin
C. magvacska
D. sejtmaghártya
Jelöljétek meg, hogy mennyi vizet tartalmaz egy újszülött sejtje:
A. 97,5 %
B. 83 %
C. 74 %
D. 66 %
Jelöljétek meg, hogy mi fejezi ki a citoplazma puffer
tulajdonságait:
A. az organelumok megléte
B. a sók jelenléte
C. a fehérjék jelenléte
D. a szénhidrátok jelenléte
Jelöljétek meg, hogy melyik plasztisz színtelen:
A. kloroplasztisz
B. kromatofóra
C. leukoplasztisz
D. kromoplasztisz
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

Г молекула аденозинтрифосфорної кислоти.
Позначте представника неклітинної форми
життя:
А амеба;
Б бульбочкова бактерія;
В вірус грипу;
Г молочнокисла бактерія.
Позначте збудників захворювання на сказ та
кір:
А бактерії;
Б віруси;
В найпростіші;
Г гриби.
Позначте літеру, якою на рисунку відмічені
спірили:

Позначте, до якого типу за способом
живлення належать нітрифікуючі
бактерії:
А сапрофіти;
Б паразити;
В фототрофи;
Г хемотрофи.
Позначте, який з організмів НЕ має
скоротливої вакуолі:
А планарія біла;
Б евглена зелена;
В інфузорія туфелька;
Г амеба звичайна.
Позначте, яка з рослин є водорістю:
А маршанція;
Б фукус;
В орляк;
Г латаття.
Позначте ознаки, притаманні грибам–
паразитам:
А живуть в інших живих організмах і є
корисними для них;
Б мешкають у ґрунті та водоймах;
В живуть в інших живих організмах і
завдають їм шкоди;
Г живуть у відмерлих органічних рештках.
Позначте, у якого з грибів плодове тіло
складається з шапки та ніжки:
А сироїжка;
Б трутовик;
В трюфель;
Г сажка.
Позначте, яка з рослин занесена до Червоної
книги України:
А лобода біла;
Б рябчик руський;
В бузина чорна;
Г ліщина звичайна.
Прочитайте текст, виберіть варіант відповіді,
де містяться слова, пропущені в цьому тексті:
Дихальна система кісткових риб
представлена (1), що складаються
з (2) і (3), які пронизані (4) та (5). У кісткових
риб (6) серце.

D. adenozintrifoszforsav molekulához
Jelöljétek meg, hogy melyik nem sejtes életforma:
A. amőba
B. gümőbaktérium
C. influenzavírus
D. tejsavbaktérium
Jelöljétek meg a kanyaró és a veszettség kórokozóját:
A. baktériumok
B. vírusok
C. véglények
D. gombák
Jelöljétek meg azt a betűt, amely az ábrán a spirilumot jelöli:

A baktériumok alakja
Jelöljétek meg, hogy táplálkozási típusuk alapján hová tartoznak a
nitrifikáló baktériumok:
A. szaprofiták
B. paraziták
C. fototrófok
D. kemotrófok
Jelöljétek meg, hogy mely szervezet NEM tartalmaz lüktető
vakuólát:
A. tejfehér örvényféreg
B. zöld eugléna
C. papucsállatka
D. amőba
Jelöljétek meg, hogy az alábbi növények közül melyik moszat:
A. májmoha
B. fukusz
C. saspáfrány
D. tündérrózsa
Jelöld meg a parazita gombákra jellemző tulajdonságokat.
A. más élő szervezetekben élnek és hasznosak számukra
B. a talajban és a vizekben élnek
C. más élő szervezetekben élnek és károsak számukra
D. elhalt szerves maradványokban élnek

Jelöld meg a gombák közül melyik termőteste, tagolódik tönkre és
kalapra
A. galambgomba
B. taplógomba
C. szarvasgomba
D. üszög
Jelöld meg, melyik növény van bejegyezve Ukrajna Vörös
Könyvébe
A. fehér laboda
B. kockásliliom
C. fekete bodza
D. közönséges mogyoró
Olvasd el a szöveget, jelöld meg azt, amely a hiányzó szavakat
tartalmazza.
A csontos halak légző rendszere a (1), mely (2) és (3)-ből épül fel,
amelyet (4) és (5) járnak át. A csontos halak szíve (6).
A. 1- páros tüdő; 2-szájnyílás; 3-tracheák; 4- kapillárisok; 5hörgők; 6- háromkamrás
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25.

26.

27.

28.

29.

30.

А 1 — парними легенями; 2 — ротової
порожнини; 3 — трахеї; 4 — капілярами;
5 — бронхів; 6 — трикамерне;
Б 1 — легенями; 2 — ніздрів; 3 — ротової
порожнини; 4 — артеріями;5 — трахеями;
6 — трикамерне;
В 1 — зябрами; 2 — зябрових дуг; 3 —
зябрових пелюсток; 4 — капілярами;
5 — зябровими тичинками; 6 — двокамерне;
Г 1 — легенями; 2 — щільної губчастої
тканини; 3 — повітряних мішків; 4 —
капілярами; 5 — артеріями; 6 —
чотирикамерне.
Позначте, яка з рослин належить до класу
Однодольні:

B. 1- tüdő; 2- orrnyílás; 3- szájnyílás; 4- artériák; 5-tracheák; 6háromkamrás
C. 1-kopoltyú; 2- kopoltyúívek; 3- kopoltyú lemezek; 4kapillárisok; 5- kopoltyú tüskék; 6-kétkamrás
D. 1- tüdő; 2- légzőhám; 3-légzsákok; 4- kapillárisok; 5- artériák;
6-négykamrás

Позначте остаточного хазяїна малярійних
плазмодіїв:
А людина;
Б комар;
В кішка;
Г велика рогата худоба.
Позначте тканину, яка відсутня в рослин:
А нервова;
Б механічна;
В покривна;
Г провідна.
Укажіть, якими цифрами на рисунку
позначені мікростробіл і шишка сосни
звичайної:
А мікростробіл — 4; шишка — 5;
Б мікростробіл — 2; шишка — 1;
В мікростробіл — 3; шишка — 1;
Г мікростробіл — 1; шишка — 2.

Jelöld meg a malária plazmódium végsőgazdáját
A. ember
B. szúnyog
C. macska
D. szarvas marha

Позначте органи, які має гаметофіт
папоротеподібних
А антеридії та архегонії;
Б джгутики;
В соруси;
Г спорангії.
Позначте рослину, що є отруйною для
людини:
А пастернак;

Jelöld meg, mely növényt soroljuk az egyszikűek osztályához

Jelöld meg a növényeknél hiányzó szövetet
A. idegB. mechanikaiC. bőrD. szállítóMutasd meg hányas szám jelöli az ábrán látható erdei fenyő
mikrostobiluszát és tobozát
A. mikrostobilusz - 4; toboz - 5
B mikrostobilusz - 2; toboz - 1
C. mikrostobilusz - 3; toboz - 1
D. mikrostobilusz - 1; toboz - 2

Jelöld meg a páfrányok gametofitonjának a szerveit
A. anterídium és archegónium
B. ostorok
C. szóruszok
D. sporangiumok
Jelöld meg az ember számára mérgező növényt
A. paszternák
B. csomorika
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31.

32.

33.

34.

35.

36.

Б цикута;
В лобода;
Г череда.
Позначте, яким тваринам властиве шкірне
дихання:
А птахам;
Б рибам;
В плазунам;
Г земноводним.
Позначте тварин, які належать до
Плацентарних ссавців:
А коала, опосум;
Б качкодзьоб, єхидна;
В миші, щури;
Г кенгуру, сумчастий кріт.
Позначте рибу, у якої відсутній плавальний
міхур:
А сом;
Б лосось;
В короп;
Г акула.
Позначте ряди тварин, представники яких є
носіями збудників туляремії та чуми:
А хижі;
Б ластоногі;
В гризуни;
Г непарнокопиті.
Укажіть, якою цифрою на рисунку
позначені первинні овоцити:
А 1;
Б 2;
В 3;
Г 4.

Позначте твердження, що відповідає поняттю
«анемія»:
А зв’язування кисню з гемоглобіном;
Б зменшення кількості еритроцитів у крові;
В перетворення розчинного в крові білка
фібриногену на нерозчинний —
фібрин;

C. laboda
D. farkasfog
Jelöld meg, mely állatokra jellemző a bőrlégzés
A. madarak
B. halak
C. hüllők
D. kétéltűek
Jelöld meg a Méhlepényes emlősök közé tartozó állatokat
A. koala oposszum
B. kacsacsőrű emlős, hangyászsün
C. egerek, patkányok
D. kenguru, erszényes vakond
33. Jelöld meg azt a halat, amelynek hiányzik az úszóhólyagja
A. harcsa
B. lazac
C. ponty
D. cápa
Jelöld meg azt a rendet, melynek képviselői a tularémia és a pestis
kórokozójának a hordozói
A. ragadozók
B. úszólábúak
C. rágcsálók
D. páratlanujjú patások
Mutasd meg az ábrán hányas szám jelöli az elsődleges oocitákat
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4

Jelöld meg azt az állítást, amely az anémiá-nak
(vérszegénységnek) felel meg
A. oxigén kapcsolódása a hemoglobinhoz
B. az eritrociták mennyiségének csökkenése a vérben
C. A vérben oldott állapotban lévő fibrinogén fehérje átalakulása
oldhatatlan - fibrinné
D. Az eritrociták mennyiségének növekedése a vérben
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37.

38.

39.

Г збільшення кількості еритроцитів у крові.
Позначте, яка з залоз людини є залозою
змішаної секреції:
А гіпофіз;
Б щитоподібна;
В підшлункова;
Г вилочкова.
Позначте, як називаються ритмічні
коливання стінки артеріальних судин,
викликані роботою серця:
А аритмія;
Б пульс;
В інфаркт;
Г спазм.
Позначте, прикладом якого схрещування є
схема:
Р
Гамети
F1

40.

41.

42.

43.

44.

ААВВСС × ааввсс
АВС авс
АаВвСс

А моногібридного;
Б дигібридного дигомозиготних особин;
В дигібридного дигетерозиготних особин;
Г тригібридного тригомозиготних особин.
Позначте, якою є тривалість життя
лейкоцитів людини:
А 3–5 днів;
Б 9–12 днів;
В 15–20 днів;
Г 50 днів.
До медико–генетичної консультації
звернулося подружжя, чоловік якого здо7
ровий, а жінка народилась із захворюванням
на фенілкетонурію, виявленим
у 3–тижневому віці. Вона пройшла
відповідне лікування, внаслідок чого має
нормальний фізичний і розумовий розвиток.
Позначте, який прогноз народже7
ння дітей з такою хворобою у цього
подружжя, якщо чоловік гомозиготний
за домінантним геном:
А усі діти будуть хворими;
Б усі діти будуть здоровими, з нормальним
генотипом та фенотипом;
В усі діти будуть здорові фенотипово та
гетерозиготні за фенілкетонурією;
Г 50 % дітей будуть хворими.
Позначте перелік типів сполучної тканини:
А одношарова, багатошарова;
Б плоска, кубічна, циліндрична, війчаста;
В гладенька, поперечносмугаста скелетна,
поперечносмугаста серцева;
Г опорна, щільна, жирова, трофічна.
Позначте, що є елементарною одиницею
еволюції:
А родина;
Б рід;
В вид;
Г популяція.
Позначте визначення, що розкриває поняття
«ноосфера»:
А оболонка Землі, заселена живими
організмами;

Jelöld meg, az ember mirigyei közül, melyik kettős elválasztású
mirigy
A. hipofízis
B. pajzsmirigy
C. hasnyálmirigy
D. csecsemőmirigy
Jelölje meg, hogy nevezzük az artériás erek falának azt a ritmikus
hullámzását, amelyet a szív munkája idéz elő.
A. aritmia
B pulzus
C. infarktus
D. görcs
Jelöld meg milyen keresztezés sémáját látod az ábrán
A. monohibrid- keresztezés
Р
Гамети
F1

ААВВСС × ааввсс
АВС авс
АаВвСс

B. dihomozigóta egyedek dihibrid- keresztezés
C. diheterozigóta egyedek dihibrid- keresztezés
D. trihomozigóta egyedek trihibrid keresztezés
Jelöld meg a leukociták élettartamának a hosszát
A. 3-5 nap
B. 9-12 nap
C. 15-20 nap
D. 50 nap
Egy házaspár genetikai tanácsadásra jelentkezett. A férj
egészséges volt, a feleség fenilketanuriában szenvedett, amelyet 3
hetes korában állapítottak meg. Megfelelő kezelésben részesült,
melyek eredményeképpen fizikai és szellemi fejlődése normális
volt. Jelöljétek meg, hogy milyen gyermekek születhetnek ebből a
házasságból, ha a férj homozigóta domináns?
A. minden gyermek beteg lesz?
B. Minden gyermek egészséges lesz genotípusát és fenotípusát
illetően?
C. Minden gyermek egészséges lesz fenotípusát tekintve, de
heterozigóta lesz a fenilketanuria tekintetében;
D. A gyermekek 50%-a beteg lesz;

Jelöljétek meg a kötőszövet típusokat felsoroló választ
A. egyrétegű, többrétegű
B. laphám, köbhám, hengerhám, csillóshám;
C. sima, harántcsikolt vázizom, harántcsikolt szívizom;
D. támasztó-, tömött rostos kötő-, zsír-, trofikus (vér és nyirok);
Jelöljétek meg, mi az evolúció elemi egysége:
A. család
B. nem (nemzetség)
C. faj
D. populáció
Jelöljétek meg azt a meghatározást, amely a „nooszféra” fogalmát
fejti ki?
A. a Föld azon szférája, amelyet élő szervezetek népesítenek be;
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45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.

Б фаза розвитку біосфери, у ході якої
розумна діяльність людства стає визна7
чальним фактором її функціонування;
В штучний біогеоценоз;
Г сукупність живих організмів, що взаємодіє
з навколишнім середовищем.
Позначте, хто є основоположником учення
про центри походження культур7
них рослин:
А М. В. Ломоносов;
Б Г. Мендель;
В В. І. Вернадський;
Г М. І. Вавилов.
Позначте загальну первинну продуктивність
суші:
А 100 тис. т;
Б 5 млрд. т;
В 28 млрд. т;
Г 150 млрд. т.
Позначте, у скільки разів приблизно
зменшується загальна біомаса кожної
наступної ланки ланцюга живлення:
А удвічі;
Б у 5 разів;
В у 10 разів;
Г у 50 разів.
Позначте визначення, що відповідає поняттю
«заказник»:
А окремі природні об’єкти, що мають
наукове, історичне та культурно–естетичне
значення;
Б територія або акваторія, що особливо
охороняється, цілком виключена з
господарської діяльності з метою збереження
природних комплексів, охорони видів
живого та стеження за природними
ресурсами;
В велика територія або акваторія, що
перебуває під охороною, де природа не
зазнала впливу людини;
Г територія або акваторія, в межах якої
протягом певного часу перебувають
під охороною окремі елементи природного
комплексу.
Позначте рису, НЕ притаманну тваринам–
ендопаразитам:
А відсутність органів руху;
Б захисна пігментація;
В двостатевість;
Г анаеробна дисиміляція.
Позначте послідовність основних
таксономічних одиниць сучасної системи
органічного світу в порядку від найнижчої до
найвищої:
А рід – родина – вид – клас – порядок (ряд) –
тип;
Б вид – рід – родина – порядок (ряд) – клас –
тип;
В вид – порядок (ряд) – рід – родина – тип –
клас;
Г тип – клас – порядок (ряд) – родина – рід –
вид.
Установіть відповідність між речовинами та
їхньою біологічною роллю:

B. a bioszféra azon fejlődési fázisa, amelynek működését az ember
szellemi tevékenysége határozza meg;
C. mesterséges biogeocönózis;
D. olyan élő szervezetek összessége, amelyek kölcsönhatásban
vannak környezetükkel;
Jelöljétek meg, a kultúrnövények származási központjairól szóló
tan megalapjtóját:
A. M. V. Lomonoszov
B. G. Mendel
C. V. I. Vernadszkij
D. M. I. Vavilov
Jelöljétek meg a szárazföld elsődleges produktivitását
A. 100 ezer tonna
B. 5 milliárd tonna
C. 28 milliárd tonna
D. 150 milliárd tonna
Jelöljétek meg kb. hányszorosan csökken a biomassza mennyisége
a tápláléklánc mindenegyes következő láncszeménél:
A. kétszeresen
B. ötszörösen
C. 0-szeresen
D. 50-szeresen
Jelöljétek meg azt a meghatározást, amely megfelel a rezervátum
kifejezésnek?
A. különálló természeti objektumok, amelyeknek tudományos,
történelmi, kulturális és esztétikai jelentősége van;
B. terület vagy akvatórium, amely különleges védelem alatt áll, s
teljesen ki van kapcsolva a gazdasági tevékenységből a
természeti komplexumok, az élő szervezet fajainak, valamint a
természeti kincsek védelme céljából;
C. nagy terület vagy akvatórium, amely védelem alatt áll, s ahol a
természetre még nem hatott az ember tevékenysége;
D. terület vagy akvatórium, amelynek a határain belül az ott
találhatótermészetes komplexum alkotó részei meghatározott
ideig védelem alatt állnak

Jelöld meg azt a tulajdonságot, amely NEM jellemző az
ektoparazitákra
A. a mozgásszervek hiánya
B. védő színezet
C. himnősség
D. anaerob disszimiláció
Jelöld meg a mai rendszertanban alkalmazott fő taxonómiai
egységek helyes sorrendjét, a legalsótól a legfelsőig:
A.
B.
C.
D.

nem – család – faj – osztály – rend – törzs;
faj – nem – család – rend – osztály – törzs;
faj – rend – nem – család – törzs – osztály;
törzs – osztály – rend – család – nem – faj;

Párosítsátok a megnevezett kémiai vegyületeket biológiai
szerepükkel:
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52.

53.

54.

55.

1. тРНК,
2. жири,
3. хітин,
4. осеїн
А. Забезпечує газообмін у клітинах і
тканинах,
Б. Надає пружність кісткам,
В. Надають пір’яному покриву водоплавних
птахів водовідштовхувальних властивостей,
Г. Приєднує та переносить амінокислоти до
місця синтезу білка,
Д. Входить до складу клітинних стінок
грибів, кутикули членистоногих.
Установіть відповідність між групами в
екологічній системі океану та організмами:
А продуценти;
Б консументи 1-го порядку;
В консументи 2-го порядку;
Г редуценти.
1 риби;
2 дрібні ракоподібні;
3 одноклітинні водорості;
4 бактерії гниття;
5 пріони.
Установіть відповідність між твердженнями
та цифрами на рисунку:
А містить ДНК;
Б складається з геміцелюлози та
пектину;
В оточує цитоплазму клітини;
Схема будови бактеріальної клітини

Установіть відповідність між категоріями
органів і прикладами, що їх ілюструють:
А атавістичні;
Б аналогічні;
В рудиментарні.
1 куприк у людини;
2 смугастість у домашніх свиней;
3 зябра ракоподібних та зябра риб;
4 крило кажана та рука людини.
Установіть відповідність для зображеного
організму між таксономічними
категоріями та наведеними назвами
А тип;
Б клас;
В ряд.
1 Хордові;
2 Членистоногі;
3 Комахи;
4 Павуки-павутинники;
5 Павукоподібні;
6 Кліщі;
7 Павук-хрестовик.

1. tRNS,
2. zsírok,
3. kitin,
4. oszein
A. a sejtekben és szövetekben biztosítja a gázcserét,
B. biztosítja a csontok rugalmasságát,
C. vízhatlanná teszi a vízimadarak tollazatát,
D. az aminosavakat szállítja a fehérjeszintézis helyére,
E. megtalálható a gombák sejtfalában és az izeltlábúak
kutikulájában

Párosítsd az óceán ökológiai rendszerének alkotóit a
szervezetekkel:
A. producensek
B. elsődleges konzumensek
C. másodlagos konzumensek
D. reducensek
1. halak
2. apró rákfélék
3. egysejtű zöldmoszatok
4. rothasztó baktériumok
5. prionok
Párosítsd az állításokat az ábrán látható számokkal:
A. DNS-t tartalmaz
B. Hemmicellulózból és pektinből áll.
C. Körül veszi a sejt citoplazmáját

Párosítsd a szerveket és azt illusztráló példákat:
A. atavizmusok
B. analóg szervek
C. rudimentumok
1. az ember farkcsigolyája
2. a házi sertések csíkossága
3. a rákfélék és a halak kopoltyúja
4. a denevér szárnya és az emberi kéz
Párosítsd a megfelelő rendszertani kategóriát a felsorolt
megnevezésekkel.)
A törzs
B. osztály
C. rend
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Gerincesek
Ízeltlábúak
Rovarok
Hálót szövő pókok
Pókszabásúak
Kullancsok
Keresztes pók
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57.

58

69.

Установіть відповідність між описом
процесу та його назвою:
А утворення жіночих гамет;
Б перенесення пилку на
приймочку маточки;
В злиття сперматозоїда з
яйцеклітиною;
1 запліднення;
2 сперматогенез;
3 овогенез;
4 запилення.
Установіть відповідність між типами суцвіть,
які зображені на рисунку, і їх назвами:
А китиця;
Б головка;
В кошик.

Párosítsd a folyamat leírását az elnevezésével!
A. a női gaméták keletkezése
B. a virágpor átvitele a bibére
C. a hímivarsejt egybeolvadása a petesejttel
1. megtermékenyítés
2. spermatogenezis
3. ovogenezis
4. megporzás

Визначте послідовність подій у ході еволюції
життя на Землі:
А поява людини;
Б вимирання великих плазунів;
В поява перших хордових;
Г вихід рослин на сушу;
Д поява насінних папоротей
Визначте послідовність складових частин
великого кола кровообігу людини,
починаючи з найбільшої артерії:
А капіляри;
Б аорта;
В верхня та нижня порожнисті вени;
Г артерії;
Д артеріоли.

Határozza meg a földi élet evolúciós folyamatainak sorrendjét!
A. az ember megjelenése;
B. a nagytestű hüllők kihalása
C. az első gerincesek megjelenése
D. a növények áttérése a szárazföldi életmódra
E. a magvas páfrányok megjelenése

Párosítsd a virágzattípusok megnevezését az ábra rajzaival!
A. fürt
B. fejecske(gömb)
C. fészek

45. Határozza meg az ember nagy vérkörében található
véredények sorrendjét a legnagyobb artériától kezdve:
A. kapillárisok
B. aorta
C. felső és alsó öblös véna
D. artériák
E. arteriolák
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I. TESZT. Megoldások
D
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3.
A
4.
B.
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D
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A
7.
C
8.
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9.
B
10. D
11. C
12. B
13. C
14. B
15. C
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17
18
19
20
21
22
23
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28
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B.
D
D.
A.
B
C
A
B
C
B
B.
A
B
А
B

31
32
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36
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38
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D
C
D
C
B
B
C
B
D
A.
C
D
D
B
C
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2,1,5
2,3,1
2,5,4,
3,4,1.
3,2,1.
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C,D,E,B,A.
B,D,E,A,C.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

II. TESZT
Az élő anyag milyen szerveződési szintjén valósul meg a
Який рівень організації живої матерії
szervrendszerekbe csoportosuló szervek kölcsönhatása:
забезпечується взаємодією різних органів, які
об’єднуються у системи органів?
A. populáció-fajszínt,
А популяційно-видовий
B. szervezetek szintje
Б організмовий
C. sejtes szint,
В клітинний
D. biogeocönozisok szintje.
Г біогеоценотичний
Melyik vegyi elem kationjai idézik elő a fejlábú
Катіони якого хімічного елемента зумовлюють
puhatestűek vérének kék színeződését:
блакитне забарвлення крові головоногих
A. réz,
молюсків?
B. magnézium
А Купруму
C. mangán
Б Магнію
D. vas.
В Мангану
Г Феруму
A kihalt szervezeteket tanulmányozó tudomány:
Вимерлі організми досліджує наука
A. paleontológia,
А палеонтологія.
B. szisztematika,
Б систематика.
C. evolúciós tan,
В еволюційне вчення.
D. archeológia.
Г археологія.
Ennek megléte különbözteti meg a növényi sejtet az állati
Рослинна клітина від тваринної відрізняється
sejttől:
наявністю
A. plasztisz
А пластид.
B. mitokondrium,,
Б мітохондрій.
C. sejtmag,
В ядра.
D. Golghi-készülék.
Г комплексу Гольджi.
Biológiailag aktív vegyületek, amelyek magasabb rendű
Біологічно активні речовини, які утворюються в
növények és gombák meghatározott sejtjeiben keletkeznek:
певних клітинах вищих рослин і грибів
A. fitohormonok.
називаються
B. antibiotikumok
А фітогормони.
C. ideghormonok
Б антибіотики.
D. vitaminok
В нейрогормони.
Г вітаміни.
Фрагмент кодогенного ланцюга ДНК складається A DNS működő láncának egyik szakasza a következő
sorrendben elhelyezkedő nukleotidokból áll GTA-GCGз нуклеотидів, розташованих у такому порядку:
AAT-CCG-AGT-ACA. Határozd meg az aminosavak
ГТА ГЦГ ААТ ЦЦГ АГТ АЦА
típusát és sorrendjét a polipeptidláncban: Használj
Визначте склад і послідовність амінокислот у
kódszótárt
поліпептидному ланцюзі. (див. таблицю
A. val-ala-lys-pro-arg-thr,
”Генетичний код”, подану на останній сторінці
B. his-arg-leu-gly-ser-cys,
Вашого зошита)
C. gly-leu-phe-his-cys-ser
А вал – ала – ліз – про – арг –тре
D. phe-pro-ala-val-thr-his.
Б гіс – арг –лей – глі – сер – цис
В глі – лей – фен – гіс – цис – сер
Г фен – про – ала – вал – тре – гіс
Mi a funkciója a növényi sejt X betűvel jelölt
Яку функцію виконує органела рослинної
sejtszervecskéjének:
клітини, позначена буквою
Х?
A. víz fotolizise
А фотоліз води
B. ozmoreguláció
Б осморегуляції
C. fototaxisok
В здійснення фототаксисів
végrehajtása,
Г терморегуляції
D. hőszabályozás.
Скільки аутосом і яку статеву хромосому одержує
донька від батька?
А 22 аутосоми та Y-хромосому
Б 22 аутосоми та X-хромосому
В 23 аутосоми та Y-хромосому
Г 23 аутосоми та X-хромосому
Яка органела клітини здатна утворювати
фрагменти клітинної мембрани?
А мітохондрія
Б лізосома
В ендоплазматична сітка
Г рибосома

Hány autoszómát és milyen ivari kromoszómát kap a lány
az apjától:
A. 22 autoszómát és Y-kromoszómát.
B. 22 autoszómát és X-kromoszómát,
C. 23 autoszómát és Y-kromoszómát
D. 23 autoszómát és X-kromoszómát,
Melyik sejtszervecske képes sejtmembrán részleteket
szintetizálni:
A. mitokondrium,
B. lizoszóma
C. endoplazmatikus retikulum,
D. riboszóma
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Послідовне перетворення органічних кислот
(цикл Кребса) відбувається в
А матриксі мітохондрій.
Б апараті Гольджі.
В лізосомі.
Г рибосомі.
У клітині томатів кількість хромосом дорівнює 24.
Спочатку в цій клітині відбувся мейоз, потім три
новоутворені клітини дегенерували, а четверта
відразу ж пройшла три мітотичні поділи без
цитокінезів. Скільки клітинних ядер і скільки
хромосом у кожному з них буде після всіх
перетворень?
А 3 ядра з 24 хромосомами в кожному
Б 4 ядра з 12 хромосомами в кожному
В 6 ядер з 24 хромосомами в кожному
Г 8 ядер з 12 хромосомами в кожному
Реакції організму на подразники зовнішнього і
внутрішнього середовища, які відбуваються за
участю нервової системи, це –
А рефлекси.
Б нервові імпульси.
В імунітет.
Г таксиси.
Групу прокаріотів називають анаеробними, якщо
вони
А нездатні до фотосинтезу.
Б отримують енергію за рахунок окиснення
органічних речовин.
В використовують енергію хімічних реакцій для
синтезу нових органічних речовин.
Г отримують енергію за рахунок безкисневого
розщеплення органічних речовин.
Російський вчений Дмитро Йосипович
Іванівський у 1892 році довів існування
А бактерій.
Б вірусів.
В грибів.
Г лишайників.
Яку речовину, що використовують як індикатор в
хімії, добувають із лишайників?
А метилоранж
Б лакмус
В фенолфталеїн
Г метиленовий синій
В одній пробірці міститься розчин кухонної солі,
а в другій – розчин цукру. До кожної пробірки
додали однаковий реагент. У першій жодних змін
не відбулось, а в другій почався процес з
виділенням вуглекислого газу. Що було додано у
пробірки?
А шлунковий сік
Б слину
В дріжджі
Г молочнокислі бактерії

A szerves savak fokozatos átalakulása (Krebs ciklus) itt
megy végbe:
A. a mitokondrium mátrixában.
B. a Golghi-készülékben
C. a lizoszómában,
D. riboszómában,
Paradicsom sejt kromoszómaszáma 24. A sejtben meiózis
történt, a keletkezett utódsejtek közül három elpusztult, a
negyedik pedig azonnal három mitotikus osztódáson ment
keresztül citokinézisek nélkül. Hány sejtmag és hány
kromoszóma képződik minden sejtben az összes átalakulást
követően:
A. 3 sejtmag és 24 kromoszóma mindegyikben,
B. 4 sejtmag és 12 kromoszóma mindegyikben,
C. 6 sejtmag és 24 kromoszóma mindegyikben,
D. 8 sejtmag és 12 kromoszóma mindegyikben.

Розгляньте рисунок клітин спірогіри і вкажіть,
яку складову клітини
позначено буквою Х.
А хлоропласт
Б вакуолю
В ядро
Г цитоплазму

17. Figyeld meg a spirogira sejt ábráját, milyen sejtalkotót
jelöl az X betű:

A szervezet reakciója a környezet külső és belső ingereire,
amely az idegrendszer részvételével valósul meg, ez -:
A. a reflex,
B. az idegimpluzus
C. az immunitás.
D. a taxis
Anaeroboknak nevezzük a prokarióták azon csoportját,
amelyek:
A. képtelenek a fotoszintézisre,
B. szerves anyagok oxidációjából nyernek energiát,
C. kémiai reakciók energiáját használják új szerves
anyagok szintéziséhez,
D. szerves anyagok oxigénmentes lebontásából
nyernek energiát.
Ivanovszkij Dmitro Joszipovics, orosz tudós, 1892-ben
bizonyította be létezésüket:
A. a baktériumoknak
B. a vírusoknak,
C. a gombáknak
D. a zuzmóknak
Melyik a kémiában indikátornak alkalmazott vegyületet
nyerik zuzmóból.
A. metiloranzs,
B. lakmusz,
C. fenolftalein,
D. metilénkék.
16.
Az egyik kémcsőben konyhasó-oldat, a másikban
cukor-oldat van. Mindegyikhez azonos reagenst adtak. Az
első kémcsőben nem történt változás, a másikban
elkezdődött a szén-dioxid kiválása. Mit adtak a
kémcsövekben lévő oldatokhoz:
A. gyomornedvet,
B. nyálat,
C. élesztőt,
D. tejsav baktériumot

A.
B.
C.
D.

kloroplasztisz,
vakuólum,
sejtmag,
citoplazma.
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18.

19.

У більшості хвойних рослин листки набули
форми голок. У зв’язку з чим виникло це
пристосування?
А для забезпечення майже повного припинення
випаровування вологи
Б для кращого захисту від рослиноїдних тварин
В через високу внутрішньовидову конкуренцію
Г для запобігання обламуванню гілок під час
снігопадів
У якому органі хвоща польового відбувається
процес фотосинтезу?
А листку спороносного пагона
Б стеблі
В листку вегетативного пагона
Г стробілі
Розгляньте малюнки й установіть, на якому з них
зображено лійкоподібні квітки.

A nyitvatermők többségének levelei tűalakúak. Mivel
kapcsolatban jött létre az adott alkalmazkodás:
A. biztosítja a nedvesség elpárolgásának majdnem
teljes megszűnését,
B. védelemet biztosit a növényevő állatokkal
szemben,
C. a fajon belüli éles konkurenciával,
D. megakadályozza az ágak letörését hóesés közben

Видозмінами листка є:
А бульбокорені жоржини, бульби топінамбура.
Б вусики огірка, колючки глоду.
В вуса суниці, кореневище купини.
Г лусочки цибулі, вусики гороху.
Характерними ознаками більшості однодольних
рослин є
А паралельне жилкування листків і дві сім’ядолі в
насінині.
Б мичкувата коренева система та паралельне
жилкування листків.
В розвинутий головний корінь і сітчасте
жилкування листків.
Г стрижнева коренева система й одна сім’ядоля в
насінині.
Яка тканина розташована в зоні поділу кореня?
А механічна
Б твірна
В покривна
Г провідна
Який мутуалістичний організм живе у травному
каналі травоїдних ссавців?
А інфузорія
Б евглена
В плазмодій
Г амеба
У представників типу Найпростіші реакції на
будь-які подразнення проявляються у вигляді
А тропізмів.
Б настій.
В рефлексів.
Г таксисів.
Які з поданих нижче клітин розташовані в
зовнішньому шарі тіла гідри?
1 залозисті
2 проміжні
3 епітеліально-м'язові
4 жалкі
5 травні

Levélmódosulás a:
A. dália gyökérgumói, csicsóka gumói,
B. uborka kacsai, galagonya tövisei
C. földieper indái, salamonpecsét gyöktörzse,
D. vöröshagyma pikkelyei, veteményborsó kacsai,
Az egyszikűek többségére jellemző tulajdonságok:
A. párhuzamos levélerezet és két sziklevél a magban,
B. bojtos gyökérzet és párhuzamos levélerezet.
C. fejlett főgyökér és hálózatos levélerezet,
D. főgyökérrendszer és egy sziklevél a magban.

A mezei zsurló melyik szervében megy végbe a
fotoszintézis:
A. spóratartó hajtások leveleiben,
B. a szárban,
C. vegetatív hajtások leveleiben,
D. a strobiluszban
Jelöld meg azt a képet, amely tölcséres virágot ábrázol:
A

B

C

D

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

Milyen szövet található a gyökér, osztódási övében:
A. szilárditó szövet
B. osztódószövet,
C. bőrszövet,
D. szállítószövet.
Melyik mutualisztikus szervezet él a növényevő emlősök
emésztő csatornájában:
A. papucsállatka,
B. zöld eugléna,
C. malária plazmódium
D. amőba.
Milyen formában nyilvánul meg az egysejtúek bármilyen
ingerre adott válasz reakciója:
A. tropizmus
B. nasztia,
C. reflex,
D. taxis.
A felsorolt sejtek közül, melyek találhatóak meg a hidra
külső sejtrétegében:
1) mirigysejtek,
2) köztisejtek,
3) bőrizomsejtek,
4) csalánsejtek,
5) emésztősejtek
Jelöld meg a helyes kombinációt:
A. 1,2,4,
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27.

28.

29.

30.

31.

Визначте систему органів тварин, яка здійснює
транспортну та захисну функції:
А ендокринна;
Б дихальна;
В кровоносна;
Г видільна.
За допомогою якого органа кісткові риби можуть
змінювати глибину занурення?
А зябрових тичинок
Б плавального міхура
В спинного плавця
Г бічної лінії
Лише у сенсорних системах ссавців наявна
А вушна раковина.
Б третя повіка.
В барабанна перетинка.
Г нюхова капсула.
Яка адаптивна риса будови тіла птаха пов’язана з
пристосуванням до польоту?
А чотирикамерне серце
Б порожнисті кістки
В два кола кровообігу
Г шкірні перетинки між пальцями
Яка кістка входить до складу передпліччя?
А велика гомілкова
Б плечова
В ліктьова
Г лопатка
Розгляньте рисунки. Визначте, на якому з них
зображено хрящову тканину.
А
Б
В
Г

B. 2,3,4,
C. 1,3,5,
D. 2,4,5.
Jelöld meg az állatok szállító és védő funkciót ellátó
szervrendszerét
A. Endokrinrendszer
B. Légzőrvrendszer
C. Keringésirendszer
D. Kiválasztórendszer
Melyik szerv segítségével képesek a csontos halak
változtatni a merülés mélységet:
A. kopoltyú hártya,
B. úszóhólyag.
C. hátúszó,
D. oldalvonal
Csak az emlősök érzékszervrendszerében van jelen a:
A. fülkagyló,
B. harmadik pislogóhártya,
C. dobhártya,
D. szagló kapszula
A madár testfelépítésének melyik adaptív vonása függ
össze a repüléshez való alkalmazkodással:
A. négyrekeszes szív,
B. üreges csontok,
C. két vérkör,
D. bőrhártya az ujjak között
Melyik csont tartozik az alkarhoz:
A. sípcsont
B. felkarcsont
C. singcsont,
D. lapocka.
Melyik ábrán látható a porcszövet:
A

B

C

D

32.

33.

34.

35.

36.
37.

Збільшення частоти дихання під час фізичного
навантаження зумовлено
А підвищенням концентрації О2 у крові.
Б звуженням кровоносних судин.
В підвищенням концентрації СО2 у крові.
Г розширенням кровоносних судин.
Яким шляхом проходить нервовий імпульс в
організмі?
А дендрит → синапс → тіло нейрона → аксон
Б аксон → тіло нейрона → дендрит → синапс
В дендрит → тіло нейрона → аксон → синапс
Г аксон → дендрит → синапс → тіло нейрона
Яку першу допомогу потрібно надати людині, яку
вкусила отруйна змія?
А прикласти до місця укусу лід або холодний
предмет
Б тимчасово накласти джгут вище місця укусу
В накласти джгут нижче місця укусу
Г дати знеболювальний препарат
Утворенню вітаміну D в організмі сприяє
А уживання продуктів рослинного походження.
Б уживання риб’ячого жиру.
В ультрафіолетове випромінювання.
Г інфрачервоне випромінювання.
Загальною функцією для надниркових залоз,

Ez határozza meg a levegővétel gyakoriságát fizikai
megterheléskor:
A. az O2 koncentrációjának emelkedése a vérben,
B. a véredények beszűkülése,
C. a CO2 koncentrációjának emelkedése a vérben
D. a véredények tágulása.
Milyen pályán halad az idegimpulzus a szervezetben:
A. dendrit →szinapszis→neuron teste→axon,
B. axon →neuron teste→dendrit→szinapszis,
C. dendrit →neuron teste→axon→szinapszis,
D. axon →dendrit→szinapszis→neuron teste,
Milyen elsősegélyt kell nyújtani mérgeskigyó marásakor
A. jeget vagy hideg tárgyat kell tenni a marás helyére,
B. ideiglenes szoros kötést kell tenni a marás fölé,
C. ideiglenes szoros kötést kell tenni a marás alá,
D. fájdalomcsillapítót kell adni
Elősegíti-e a D-vitamin képződését a szervezetben :
A. növényi eredetű élelem fogyasztása,
B. halzsír fogyasztása
C. ibolyántúli sugárzás,
D. infravörös sugárzás.
A mellékvese, a hasnyálmirigy és a máj közös funkciója:
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38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

підшлункової залози і печінки людини є:
А регуляція швидкості обміну речовин.
Б синтез сечовини та сечової кислоти.
В розщеплення жирів.
Г участь у регуляції рівня глюкози у крові.
Яка складова шлункового соку знезаражує їжу та
активує ферменти?
А пепсиноген
Б хлоридна кислота
В ліпаза
Г слиз
Голландський учений Г. де Фріз помітив
наявність різних форм рослини енотери. Він
дослідив, що каріотип нормальної форми
складається з 14 хромосом, а гігантської – 28.
Поява гігантської форми є результатом
А геномної мутації.
Б модифікаційної мінливості.
В генної мутації.
Г хромосомної мутації.
У хлопчика І група крові (за системою АВ0), у
його матері – ІІ, а в батька – ІІІ. Яка ймовірність
того, що сестра буде мати таку ж групу крові, як і
брат?
А 1/16 або 6,25%
Б 1/8 або 12,5%
В 1/4 або 25%
Г 1/2 або 50%
Унаслідок дії яких променів підвищується
температура тіла змій, ящірок і комах?
А ультрафіолетових
Б інфрачервоних
В видимих
Г α-променів
Яку роль відіграє личинка в житті коралових
поліпів, двостулкових молюсків?
А підсилює внутрішньовидову конкуренцію
Б забезпечує розселення
В прискорює розвиток
Г сприяє формуванню тканин та органів дорослої
особини
Які адаптивні біологічні ритми впливають на
зміну забарвлення ваблячого краба?
А добові
Б припливно-відпливні
В сезонні
Г річні
Яку властивість біогеоценозу можна встановити,
спостерігаючи вплив популяції хижаків на
популяцію здобичі?
А цілісність
Б самовідтворення
В стійкість
Г саморегуляцію
Утворення рослинами вуглеводів є результатом
процесу
А дихання.
Б транспортування.
В фотосинтезу.
Г мінералізації.
Який абіотичний фактор обмежує поширення
життя в океані, проте, як правило, не обмежує
його поширення на суходолі?
А наявність мінеральних речовин

A. szabályozzák az anyagcsere intenzitását
B. karbamid és a húgysav képződésében vesznek
részt,
C. részt vesznek a zsírok bontásában,
D. részt vesznek a vércukorszint szabályozásában,
A gyomornedv melyik összetevője fertőtleníti az ételt és
aktiválja az enzimeket:
A. pepszinogén,
B. sósav,
C. lipáz,
D. nyálka.
A holland Hugo de Vries a ligetszépe (Oenothera)
különböző formáit figyelte meg. Kutatásai révén kiderült,
hogy a normál forma kariotípusa 14-, az óriás forma 28
kromoszómából áll. Minek a következménye az óriás
formák megjelenése:
A. genommutáció,
B. modifikációs változékonyság,
C. génmutáció,
D. kromoszómamutáció.
A fiúgyermek vércsoportja I (az AB0 rendszer szerint), az
anyjának – II, az apjának – III. Milyen a valószínűsége
annak, hogy a leánygyermek ugyan ilyen vércsoportú lesz:
A. 1/16 vagy 6,25%.
B. 1/8 vagy 12,5%,
C. ¼ vagy 25%,
D. ½ vagy 50%,
Milyen sugarak hatására emelkedik a kígyók, gyíkok és
rovarok testhőmérséklete:
A. ibolyántúli,
B. infravörös,
C. látható,
D. α-sugarak.
Milyen szerepet játszik a lárva a korallpolipok és a kagylók
életében:
A. fokozza a fajon belüli konkurenciát
B. biztosítja az elterjedést,
C. felgyorsítja a fejlődést,
D. hozzájárul a kifejlett egyed szöveteinek és
szerveinek képződéséhez.
Milyen adaptív biológiai ritmusok hatnak a csalogató
tarisznyarák szinváltozására:
A. napi,
B. árapály,
C. évszakos,
D. éves
A biogeocönózis melyik tulajdonságát lehet megállapítani,
amikor a ragadozók populációjának hatását figyeljük meg
az áldozatok populációjára:
A. egységét,
B. önreprodukcióját
C. stabilitását,
D. önszabályozását,
Melyik folyamat következménye a szénhidrátok képződése
a növényekben:
A. légzés,
B. szállítás,
C. fotoszintézis,
D. mineralizáció
Melyik abiotikus tényező korlátozza az élet elterjedését az
óceánban, ugyanakkor nem korlátozó tényező a
szárazföldön:
A. az ásványi anyagok jelenléte
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47.

48.

49.

50.

Б освітленість
В атмосферний азот
Г в’язкість води
Використовуючи правило екологічної піраміди,
визначте площу (м2) відповідного біогеоценозу,
на якій може прогодуватися лев масою 150 кг
(ланцюг живлення: трав'янисті рослини →
парнокопитні → лев). Біомаса рослинності савани
становить 750 г/м2.
А 1 500
Б 2 000
В 15 000
Г 20 000
Визначте
правильну
послідовність
появи
організмів у первинній сукцесії.
А мохи → лишайники → трав’янисті рослини
Б трав'янисті рослини → лишайники → мохи
В лишайники → мохи → трав’янисті рослини
Г трав’янисті рослини → мохи → лишайники
Поклади якої корисної копалини утворилися,
зокрема, вимерлими Папоротеподібними?
А залізної руди
Б кам’яного вугілля
В вапняку
Г торфу
Ароморфозом є:
А поява яскравих квіток у комахозапильних
рослин.
Б виникнення захисного забарвлення.
В поява матки у ссавців.
Г поява шкірно-легеневого дихання в
земноводних.

B. a megvilágitás
C. a légköri nitrogén,
D. a víz viszkozitása.
Az ökológiai piramis szabályának megfelelően határozd
meg annak a biogeocönózisnak a területét (m2), amely
képes eltartani, egy 150 kg-os oroszlánt. (tápláléklánc:
lágyszárúak →párosujjú patások→oroszlán). A szavanna
növényzetének biomasszája 750g/m2.:
A. 1 500,
B. 2 000,
C. 15 000,
D. 20 000.

Установіть відповідність між органелами,
зображеними на рисунках, і функціями, які вони
виконують.
A
B
C
D

Keress összefüggést az ábrán látható sejtorganellumok és
funkcióik között.
A
B
C
D

Határozd meg az elsődleges szukcesszióban a szervezetek
megjelenésének helyes sorrendjét:
A. mohák→zuzmók→lágyszárúak,
B. lágyszárúak→zuzmók→mohák,
C. zuzmók→mohák→ lágyszárúak,
D. lágyszárúak →mohák→zuzmók.
Melyik ásványi kincs rétegei képződtek kihalt
ősharasztokból:
A. vasérc,
B. kőszén
C. mészkő,
D. tőzeg.
Aromorfózis az:
A. élénk
színű
virágok
megjelenése
a
rovarmegporzású növényeknél,
B. védőszín megjelenése,
C. az anyaméh megjelenése az emlősöknél
D. bőr- és tüdőlégzés megjelenése a kétéltűeknél

51.

52.

53.

А синтез білків
Б синтез АТФ
В здійснення фотосинтезу
Г регуляція внутрішньоклітинного тиску
Д дозрівання, розподіл і транспортування
синтезованих речовин

Установіть відповідність між наведеними
прикладами структур та рівнями їхньої
організації.
1. листяний ліс 2. конвалія травнева, 3. хлорофіл,
4. листок
А молекулярний
Б клітинний
В органний
Г організмовий
Д біогеоценотичний

A.
B.
C.
D.
E.
A

fehérje szintézis,
ATP szintézis,
fotoszintézis,
a sejtnyomás szabályozása
a szintetizált anyagok, érése,
szállítása.
B

C

1
2
3

D

E

elosztása

és

4

Keress összefüggést a felsorolt struktúrák és a szerveződési
szintjeik között:
1. lombos erdő, 2. májusi gyöngyvirág, 3. klorofill, 4 levél.
A. molekuláris,
B. sejtes,
C. szervek szintje,
D. szervezet szintje,
E. biogeocönitikus szint.
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Установіть відповідність між назвою плоду та
його зображенням.
A
B
C
D
E

54.
1 яблуко
2 біб
3 стручок
4 ягода
Установіть відповідність між органами,
зображеними на рисунках, і системами, до яких
вони належать.
A
B
C
D

A
B
C
D
E
1
2
3
4
Keress összefüggést a terméstípusok és az ábrák között:
A
B
C
D
E

1. alma, 2. hüvely, 3. becő, 4. bogyó
A
B
C
D
E
1
2
3
4
Keress összefüggést a szervek és a szervrendszerek között:
A
B
C
D

A.
B.
C.
D.
E.
A

55.
А сенсорна
Б кровоносна
В опорно-рухова
Г видільна
Д ендокринна

56.

У дурману пурпурове забарвлення квіток (C)
домінує над білим (c), а колючі коробочки (D) –
над гладенькими (d). Установіть відповідність між
схемою схрещування рослин дурману та
ймовірним співвідношенням фенотипів
потомства.
1 Ccdd × Ccdd
2 CcDd × ccdd
3 CcDd × CcDd
4 Ccdd × ccdd
А9:3:3:1
Б3:1
В1:1
Г1:2:1
Д 1 : 1: 1 : 1

érzékszerv rendszer,
keringési rendszer
tamasztás és a mozgás szervrendszer,
kiválasztó szervrendszer
endokrinrendszer.
B
C
D
E

1
2
3
4
A maszlag vörös virágszíne (C), dominál a fehérvirágszin
(c) fölött, a szúrós tok (D) pedig a sima (d) tok fölött.
Határozd meg az összefüggést a maszlag kereszteződési
sémái és az utódok fenotípusainak valószínűségi arányai
között:
1. Ccdd x ccdd,
2. CcDd x ccdd,
3. CcDd x CcDd,
4. Ccdd x Ccdd.
A. 9 : 3 : 3 .1,
B. 3 : 1,
C. 1 : 1,
D. 1 : 2 : 1,
E. 1 : 1 : 1 : 1.
A

B

C

D

E

1
2
3
4

57.

До кожного типу органів доберіть приклад, який
його ілюструє.
1 атавізми
2 рудименти
3 аналогічні органи
4 гомологічні органи
А забарвлення у клопа-солдатика
Б верхня кінцівка людини та передня кінцівка

Minden szervtipushoz párositsd, az azt illusztráló példát.
1. atavizmus,
2. rudimentumok,
3. analóg szervek,
4. homológ szervek
A. pirosfoltos mezei poloska szine,
B. az ember keze és a ló mellső végtagja,
C. a delfin medencecsontjai,
D. a halak és a rák kopoltyúi
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E. számfeletti emlők az embernél.
A
B
C
D
E

коня
В тазові кістки дельфіна
Г зябра риби та зябра рака
Д багатососковість у людини

58.

Установіть послідовність проходження нервового
імпульсу в зоровому аналізаторі.
А біполярні клітини
Б потилична частка кори великих півкуль
В колбочки
Г зоровий нерв

1
2
3
4
Határozd meg az idegimpulzusok lefutásának sorrendjét a
látó analizátorban:
A. bipoláris sejtek,
B. a féltekék agykérgének tarkólebenye,
C. csapok,
D. látóideg,

Установіть послідовність стадій життєвого циклу
колорадського жука.
A

A
B
C
D
1
2
3
4
Határozd meg a kolorádó bogár életciklus-szakaszinak
sorrendjét:
A
B
C
D

59.

60.

Визначте послідовність етапів обміну жирів.
А утворення жирової тканини сальника
Б розщеплення жирів до гліцерину та жирних
кислот
В всмоктування речовин у лімфатичні капіляри
Г емульгація жирів за допомогою жовчі

A
B
C
D
1
2
3
4
Állítsd fel a zsíranyagcsere szakaszainak helyes sorrendjét:
A. zsírszövet képződése,
B. a zsírok glicerinre és zsírsavakra való bomlása,
C. anyagok felszívása a nyirok hajszálereibe
D. zsírok emulgeálása az epe közreműködésével.
A

B

C

D

1
2
3
4

II. TESZT. Megoldások
1
B
2
A
3
A
4
A
5
A
6
B
7
B
8
B
9
C
10
A
11
D
12
A
13
D
14
B
15
B

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

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

31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

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

46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
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D
D
C
B
C
1E, 2C, 3B, 4A
1E, 2D, 3A, 4C
1B, 2A, 3E, 4C
1A, 2C, 3D, 4E
1C, 2E, 3A, 4B
1E, 2C, 3D, 4B
1E, 2B, 3D, 4C
C, A, D, B
D, B, A, C
D, B, C, A

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

III. TESZT
Мoлекули яких органічних сполук е полімерами? Mely szerves vegyületek molekulái polimerek:
A. fehérje,
А білків
B. lipid,
Б.ліпідів
C. vitaminok,
В вітамінів
D. alkaloidák
Г алкалоїдів
Mely tudósok készítették el a DNS molekula szerkezetének
Які вчені запропонували модель будови ДНК?
modelljét.
А Шлейден і Шванн
A. Schleiden és Schwann,
Б Уотсон і Крік
B. Watson és Crieck,
В Дарвін і Уоллес
C. Darwin és Wallas,
Г Пастер і Кох
D. d) Pasteur és Koch.
Який полісахарид є резервним джерелом енергії в
організм
А крохмаль
Б глікоген
В целюлоза
Г хітин
Яка особливість є спільною для всіх вітамінів?
А мают подібну хімічну будову
Б не розчиняються у воді
В не синтезуються в організмі в достатній
кількості
Г потрібні щоденно у великій кількості
Яка органела постачає енергію клітині?
А ядро
Б мітохондрія
В рибосома
Г вакуоля
Які організми належать до прокаріотичних?
А гриби
Б рослини
В бактерії
Г тварини
Під час якого процесу лімфоцити поглинають
бактерії?
А фагоцитозу
Б піноцитозу
В дифузії
Г пасивного транспорту
Яка клітинна органела складається з РНК та
білків?
А комплекс Гольджі
Б рибосома
В пероксисома
Г вакуоля
Які
клітинні
органели
мають
власний
білоксинтезуючий апарат?
А вакуолі
Б комплекс Гольджі
В мітохондрії
Г клітинний центр
У якій фазі мітозу відбувається розходження
хооматид?
А телофазі
Б анафазі
В метафазі
Г профозі
Яка амінокислота містить у своєму складі
Сульфур та є ініціаторкою під час синтезу білка?
А гліцин
Б аланін
В метіонін
Г тирозин

Az ember és az állatok szervezetében tartalék tápanyagként
szereplő poliszacharid:
A. keményítő,
B. glikogén,
C. cellulóz,
D. kitin.
Mely sajátosság jellemző minden vitaminra:
A. egyforma a vegyi összetételük,
B. vízben nem oldódnak,
C. a szervezetben nem elegendő mennyiségben
szintetizálódnak,
D. naponta nagy mennyiségben szükségesek.
Mely organellum látja el energiával a sejtet:
A. sejtmag,
B. mitokondrium,
C. riboszóma,
D. vakuólum.
Mely szervezeteket soroljuk a prokariótákhoz:
A. gombák,
B. növények,
C. baktériumok,
D. állatok.
Mely folyamat során kebelezik be a limfociták a
baktériumokat:
A. fagocitózis,
B. pinocitózis,
C. diffúzió,
D. passzív transzport
Mely sejtorganellumot alkotja RNS és fehérje:
A. Golghi-komplex,
B. riboszóma,
C. peroxiszóma,
D. vakuólum.
Melyik sejtorganellum rendelkezik saját fehérjeszintetizáló
készülékkel:
A. vakuólum,
B. Golghi-készülék,
C. mitokondrium,
D. sejtközpont.
A mitózis mely fázisában történik meg a kromoszómák
szétválása:
A. telofázis,
B. anafázis,
C. metafázis,
D. profázis.
Melyik aminosav tartalmaz ként és a fehérjeszintézis
indítója (iniciátora):
A. glicin,
B. alanin,
C. metionin,
D. tirozin.
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Milyen maximális mennyiségű ATP molekula képződhet
egy molekula glükóz teljes oxidációja során:
A. 1,
B. 3,
C. 15,
D. d) 38.

Яка максимальна кількість молекул АТФ може
утворитися при повному окисненні однієї
молекули глюкози?
А1
Б3
В 15
Г 38
Які неспецифічні білки захищають організм від
вірусів?
А колагени
Б інтерферони
В альбуміни
Г кератини
До якого відділу водоростей належить хлорела?
А Бурі водорості
Б Зелені водорості
В Червоні водорості
Г Діатомові водорості
Як називається статеве покоління рослин?
А спорофіт
Б гамето фіт
В антеридій
Г архегоній
За 1оо років вимерлі
мохоподібні можуть
утворити шар торфу завтовшки?
А 1 см
Б 1о см
В 15 см
Г 2о см
У процесі еволюції плауноподібні
А дали початок мохоподібним.
Б є предками голонасінних рослин.
В є сліпою гілкою еволюції.
Г далі початок папоротеподібним.
До якого відділу відноситься одна з реліктових
рослин України-Сальвінія плаваюча?
А Плауноподібні
Б Мохоподібні
В Папоротеподібні
Г Голонасінні

13. Milyen nem specifikus fehérjék védik a szervezetet a
vírusoktól:
A. kollagén,
B. interferon,
C. albumin,
D. keratin.
A moszatok mely törzséhez soroljuk a chlorellát:
A. Barnamoszatok,
B. Zöldmoszatok,
C. Vörösmoszatok,
D. Kovamoszatok?.
Hogyan nevezik a növények ivaros nemzedékét:
A. sporofiton,
B. gametofiton,
C. anteridium,
D. archegónium
Az elhalt mohákból 100 év alatt ilyen vastagságú tőzegréteg
képződik:
A. 1cm,
B. 10 cm,
C. 15 cm,
D. 20 cm.
A korpafűfélék az evolúció folyamán:
A. a moháknak voltak az ősei
B. a nyitvatermők elődei,
C. az evolúció vak ágát képezik,
D. a páfrányféléknek voltak az ősei
Mely törzshöz tartozik a képen látható ukrajnai
reliktikumfaj a rucaöröm (Salvinia natans):
A. Korpafűfélék,
B. Mohák,
C. Páfrányfélék,
D. Nyitvatermők.

Пилкова трубка виникла у зв’язку з
А життям у водному середовищі
Б життям на суходолі
В пристосуванням до запилення комахами.
Г пристосуванням до запилення птахами.
Які речовини,
що виділяються хвойними
рослинами. Мають згубну дію на мікроорганізми?
А вуглекислий газ
Б фітонциди
В вода
Г амінокислоти
Чоловічий гаиетофіт покритонасінних рослин
розвивається у
А зародковому мішку.
Б пилковому зерні.

A pollentömlő ennek következtében alakult ki:
A. vízi közegben való életmód következménye,
B. szárazföldi életmód következménye,
C. rovarbeporzáshoz való alkalmazkodás,
D. madarak általi beporzáshoz való alkalmazkodás
A nyitvatermők által termelt anyag, amely elpusztítja a
baktériumokat:
A. szén-dioxid,
B. fitoncidák,
C. víz,
D. aminosavak
A zárvatermők hím gametofitonja itt fejlődik ki:
A. embriózsákban,
B. a pollenben,
C. a pollentömlőben,
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22.

23.

24.

25.

26.

В пилковій трубці.
Г тичинці.
Пікірування розсади у сільському господарстві
проводять з метою
А. збільшення росту кореня в глибину.
Б стимулювання розростання бічних і додаткових
коренів.
В боротьби зі шкідниками.
Г зменшення площі , яку займає рослина.
До якої групи найпростіших належить збудник
малярії?
А Інфузорії
Б Споровики
В Саркодові
Г Джгутикові
Проміжним хазяїном печінкового сисуна є
А людина.
Б ставковик
В кішка
Г синя
Яки черви відіграють значну роль у процесах
ґрунтоутворення?
А Круглі
Б кільчасті
В стьожкові
Г війчасті
До якого класу належить тварина , зображена на
рисунку?
А Ракопдібні
Б Павукоподібні
В комахи
Г Джгутикові

D. a porzóban.
Ebből a célból pikírozzák a mezőgazdasági növények
palántáit:
A. a hosszanti irányú gyökérnövekedés növelése
végett,
B. az oldal és mellékgyökerek terebélyesedését
stimulálják,
C. így harcolnak a kártevők ellen,
D. így csökkentik a növény által elfoglalt területet.
Az egysejtűek, mely csoportjához soroljuk a malária
kórokozóját:
A. Infuzóriumok,
B. Spórások,
C. Állábasok,
D. Ostorosok.
A májmétely köztigazdája az:
A. ember,
B. iszapcsiga,
C. macska,
D. sertés.
Mely férgek játszanak fontos szerepet a talajképződés
folyamatában:
A. Hengeres férgek,
B. Gyűrűs férgek,
C. Galandférgek,
D. Csillósok.
Mely osztályba soroljuk a képen látható állatot:
A. Rákfélék,
B. Pókszabásúak,
C. Rovarok,
D. Csillósok,

27.

Яка частина мозку риб має найбільші розміри? (на
рисунку позначена буквою Х)
А передній мозок
Б середній мозок
В мозочок
Г довгастий мозок

A halak agyának melyik része rendelkezik a legnagyobb
mérettel (a képen X jelöli):
A.előagy,
B. középagy,
C. kisagy,
D.nyúltagy

28.

Серце амфібій –
А однокамерне.
Б двокамерне
В трикамерне
Г чотирикамерне

A kétéltűek szíve:
A. együregű,
B. kétüregű,
C. háromüregű,
D. négyüregű
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Яку функцію у птахів виконує
зображене на рисунку буквою Х?
А травлення
Б подвійного дихання
В. запліднення
Г координації рухів

30.

До якого ряду належить тварина, зображена на
рисунку?
А Гризуни
Б Комахоїдні
В Хижі
Г Примати

Mely rendbe soroljuk a képen látható állatot:
A. Rágcsálók,
B. Rovarevők,
C. Ragadozók,
D. Főemlősök.

31.

У якому відділі головного мозку знаходиться
дихальний центр?
А корі великих півкуль
Б довгастому мозку
В Мозочку
Г середньому мозку
Яка
речовина
є
головним
органічним
компонентом сполучних тканин
А глюкоза
Б жир
В колаген
Г ДНК
Який коефіцієнт корисної дії м’язів людини?
А 90-100%
Б 70-80%
В 25-30%
Г 5-10%
Яка сполука перешкоджає зсіданню крові?
А фібрин
Б гепарин
В гемоглобін
Г глюкоза
Яка властивість серцевого м’яза характеризує
його здатність скорочуватись під впливом
імпульсів,що виникають у самому серці?
А збудливість
Б провідність
Вскоротливість
Г автоматизм
Скільки часу в шлунку людини триває травлення
білкових продуктів харчування?
А 10-15 хвилин
Б 0,5-1 годину
В 4-6 годин
Г 10-12 годин
Який об’єм первинної сечі утворюється в нирках
людини за добу?

Az agy melyik részében található a légzőközpont:
A. az agykéregben,
B. a nyúltagyban,
C. a kisagyban,
D. a középagyban.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

утворення,

Milyen funkciót végez a madaraknál a képen X-szel jelzett
képződmény:
A. emésztés,
B. kettős légzés,
C. megtermékenyítés,
D. a mozgás koordinálása.

29.

Melyik vegyület tekinthető a kötőszövet fő szerves
komponensének (összetevőjének):
A. glükóz,
B. zsír,
C. kollagén,
D. DNS.
Mennyi az emberi izomzat hatásfoka
A. 90-100%,
B. 70-100%,
C. 25-30%,
D. 5-10%.
Mely vegyület akadályozza meg a véralvadást:
A. fibrin,
B. heparin,
C. hemoglobin,
D. glükóz,
A szívizom mely tulajdonsága jellemzi a szívben keletkező
impulzusok hatására történő összehúzódási képességet
A. ingerelhetőség,
B. vezetőképesség,
C. összehúzódó képesség,
D. automatizmus.
Mennyi ideig tart a fehérje tartalmú táplálék lebontása a
gyomorban:
A. 10-15 perc,
B. 0,5-1 óra,
C. 4-6 óra,
D. 10-12 óra
Milyen mennyiségű elsődleges vizelet (szürlet) képződik a
vesében egy nap alatt:
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А 0,5-0,7 л
Б1,5-1,7л
В 15-17 л
Г 150-170 л
Який чинник особливо згубно діє на збудника
туберкульозу?
А вологе повітря
Б холодне повітря
В сонячне світло
Г нестача вітамінів
Які гормони
забезпечують формування
адаптивних реакцій під час стресу?
А інсулін та глюкагон
Б кортикостероїди
В соматотропін та гонадотропін
Г естрогени
Який вітамін необхідний для обміну фосфатів та
кальцію?
А ретинол
Б аскорбінова кислота
В кальциферол
Г тіамін
З якого зародкового листка розвивається скелет та
мускулатура?
А ектодерми
Б ентодерми
В мезодерми
Г меристеми
До якої екологічної групи належить рослина ,
зображена на рисунку?
А вологолюбні
Б посухостійкі
В тіньовитривалі
Г холодостійкі

A. 0,5-0,7 l,
B. 1,5-1,7 l,
C. 15- 17 l,
D. 150-170 l.
Mely tényező pusztítja el leginkább a tuberkulózis
kórokozóját:
A. nyirkos levegő,
B. hideg levegő,
C. napfény,
D. vitaminhiány
Mely hormonok biztosítják az adaptív (alkalmazkodó)
reakciók kialakulását stressz helyzetekben:
A. inzulin és glükagon,
B. kortikoszteroid,
C. szomatoropin és gonadotropin,
D. ösztrogének.
Mely vitamin szükséges a foszfát- és kalcium
anyagcseréhez:
A. retinol,
B. aszkorbinsav,
C. kalciferol,
D. tiamin.
Melyik csíralemezből fejlődik ki a csontváz és az izomzat:
A. ektoderma,
B. entoderma,
C. mezoderma,
D. merisztéma.

43.

Який тип взаємодії між організмами зображено на
рисунку?
А паразитизм
Б мутуалізм
В квартиранство
Г нахлібництво

Milyen kölcsönhatás típus van a képen látható szervezetek
között:
A. parazitizmus,
B. mutualizmus,
C. együttlakás,
D. asztalközösség.

44.

Який
еволюційний
рисунку?
А конвергенція
Б дивергенція
В ароморфоз
Г дегенерація

Mely evolúciós folyamatot ábrázol a kép:
A. konvergencia,
B. divergencia,
C. aromorfózis,
D. degeneráció

38.

39.

40.

41.

42.

процес

зображено

на

Melyik ökológiai csoporthoz tartozik a képen láthat
növény:
A. nedvességkedvelő,
B. szárazságtűrő,
C. árnyéktűrő,
D. hidegtűrő
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45.

46.

До якої
групи за характером використання
території можна віднести хатніх горобців?
А осілих
Б кочових
В періодично мігруючих
Г перелітних
Яка маса продуцентів потрібна .щоб створити 1кг
біомаси консументів ІІІ порядку?
А 1 кг
Б 10 кг
В 100 кг
Г10 00 кг

Milyen csoporthoz sorolható a házi veréb, a területhasználat
tekintetében:
A. megtelepedett,
B. vándor
C. periodikusan vándorló,
D. költöző.
Milyen mennyiségű producensre (termelőre) van szükség
ahhoz, hogy a harmadlagos konzumens (csúcsragadozó) 1
kg-nyi biomasszát hozzon létre:
A. 1 kg,
B. 10 kg,
C. 100 kg,
D. 1000 kg.
A biogeocönózis milyen változása figyelhető meg a képen,
amely egy mezőgazdasági terület helyén ment végbe.
A. ciklusos változások,
B. elsődleges szukcesszió,
C. másodlagos szukcesszió
D. populációs hullám.

47.

Які зміни в біогеоценозі, що утворився на місці на
сільськогосподарської
ділянки, зображено на
рисунку?
А циклічні зміни
Б первинна сукцесія
В вторинна сукцесія
Г популяційні хвилі

48.

Яка корисна копалина утворилася з решток
викопних голонасінних?
А природний газ
Б буре вугілля
В торф
Г апатит
З накопиченням яких речовин в атмосфері
пов’язане виникнення озонових дірок?
А кисню
Б чадного газу
В вуглекислого газу
Г хлорфлуоркарбонових сполук
Який вид адаптації проілюстровано рисунком ?
А. захисне забарвлення
Б мімікрія
В погрозлива поведінка
Г попереджувальне забарвлення

Milyen ásványi kincs képződött a nyitvatermők
maradványaiból
A. földgáz,
B. barnaszén,
C. tőzeg,
D. apatit.
A légkör milyen anyagainak a felhalmozódásához köthető
az ózonlyuk kialakulása
A. oxigén,
B. szén-monoxid,
C. szén-dioxid,
D. klór-fluór-karbon vegyületek
Az alkalmazkodás melyik fajtája látható a képen:
A. védőszín,
B. mimikri,
C. fenyegető viselkedés,
D. figyelmeztető szín.

Установіть
відповідність
між
методами
біологічних досліджень та явищами які вони
дозволяють вивчати
1 порівняльно-описовий
2. польові експерименти
3 лабораторні експерименти
4 моделювання
А визначення зв’язків
між чисельністю
рослиноїдних тварин та хижаків
Б визначення вмісту глюкози в крові
В дослідження впливу нового пестициду

Keress összefüggést a biológiai módszerek és a jelenségek
között, amelyeket tanulmányoznak.
1. összehasonlító-leíró,
2. szabadföldi kísérlet,
3. laboratóriumi kísérlet,
4. modellezés
A. a növényevők és ragadozók létszáma közötti
kapcsolat meghatározása,
B. a vér glükóz tartalmának meghatározása,
C. az új peszticidek hatásának vizsgálata,
D. egy meghatározott faj evolúciós helyzetének

49.

50.

51.
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vizsgálata,
E. a kapott eredmények valószínűségének vizsgálata.
A
B
C
D

В дослідження еволюційного положення
Д
дослідження
вірогідності
одержаних
результатів

52.

Установіть
відповідність
між
клітинними
органелами та процесами що в них відбуваються
1 ядро
2 мітохондрія
3 рибосома
4 ендоплазматичний ретикулум
А синтез вуглеводів
Б синтез білків
В синтез ДНК
Г синтез вторинних месенджерів
Д синтез АТФ

53.

Установіть
відповідність між відділами
головного мозку людини та центрами. що в них
розташовані
1 кора великих півкуль
2 мозочок
3 середній мозок
4 проміжний мозок
А центр мовлення
Б дихальний центр
В центр орієнтувальних рефлексів
Г центр регуляції обміну речовин
Д центр рівноваги

1
2
3
4
Keress összefüggést a sejtorganellumok és bennük zajló
folyamatok között:
1. sejtmag,
2. mitokondrium,
3. riboszóma,
4. endoplazmatikus retikulum
A. szénhidrátok szintézise,
B. fehérjeszintézis,
C. DNS szintézis,
D. másodlagos meszendzserek szintézise,
E. ATP szintézis.
A
B
C
D
1
2
3
4
Keress összefüggést az agy részei és a bennük elhelyezkedő
központok között:
1. agykéreg,
2. kisagy,
3. középagy,
4. köztiagy
A. beszédközpont,
B. légzőközpont,
C. a tájékozódási reflexek központja,
D. az anyagcsere szabályozásának
E. központja,
F. egyensúly központja.
A

B

C

D

E

1
2
3
4
54.

Установіть відповідність між типами суцвіть та
рослинами для яких вони характерні
1 китиця
2 щиток
3 волоть
4 зонтик
А черемха
Б глід
В морква
Г овес
Д пшениця

55.

Установіть відповідність між паразитами та
їхніми хазяїнами
1 ціп’як

Keress összefüggést a virágzatok és a növények között,
amelyekre jellemzők:
1. fürt,
2. sátor,
3. buga,
4. ernyő
A. zelnicemeggy,
B. galagonya,
C. sárgarépa,
D. zab,
E. búza
.
A
B
C
D
E
1
2
3
4
Keress összefüggést a paraziták és a gazdaszervezeteik
között:
1.galandféreg,

56. KMPSZ 2011 – BIOLÓGIA SZAKCSOPORT (Kohut E., Kun Zs.)

2.tripanoszóma,
3.echinokokusz,
4.plazmódium.

2 трипаносома
3 ехінокок
4 плазмодій
А ставковик
Б комар
В собака
Г антилопа
Д корова

A.
B.
C.
D.
E.
B

A

iszapcsiga,
szúnyog,
kutya,
antilop
szarvasmarha.
C
D

E

1
2
3
4
56.

Установіть відповідність
між організмом та
середовищем його існування
А водне
Б наземне
В ґрунтове
Г повітряне
Д інші організми

Keress összefüggést a szervezetek és életterük között:
A. vízi,
B. szárazföldi,
C. talaj,
D. légköri,
E. más szervezetek.
1
2
3
4
A

1

57.

2

3

4

1

Установіть відповідність між організмами та
ерою їхньої появи на Землі
А палеозой
Б мезозой
В кайнозой
Г архей
Д протерозой

B
2

3
4
3

E
4

Keress összefüggést a szervezetek megjelenése és a Föld
történeti korok között.
A. paleozoikum,
B. mezozoikum,
C. kainozoikum,
D. archaikum,
E. protozoikum.
A
B
C
D
2

2

D
3

1

1

C

4
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58.

Установіть привільну послідовність
елементів неврона, що здійснюють
утворення сечі, починаючи від капілярного
клубочка .
А петля Генле
Б Мальпігіїв клубочок
В. звивистий канадець першого порядку
Г звивистий канадець другого порядку

Határozd meg a nefront felépítő elemek sorrendjét, amelyek részt
vesznek a vizelet képződésében, kezd a hajszálérgomolyagtól:
A. Henle-kacs,
B. hajszálérgomolyag (Malpighi gomolyag),
C. elsőrendű kanyarulatos csatorna,
D. másodrendű kanyarulatos csatorna

59.

Установіть привільну послідовність етапів
гаструляції
А розшарування
Б інвагінація
В імміграція
Г обростання

Határozd meg a gasztruláció szakaszainak sorrendjét:
A. sejtrétegek kialakulása,
B. invagináció,
C. immigráció,
D. körülnövés
A

B

C

D

1
2
3
4
60.

Установіть привільну послідовність
процесу біосинтезу білка
А зв’язування іРНК з рибосомою
Б транскрипція
В впізнання антикодоном тРНК кодону і
РНК
Г перетворення про-іРНК на активну
форму іРНК

III. TESZT. Megoldások
1.
A
2.
B
3.
B
4.
C
5.
B
6.
C
7.
A
8.
B
9.
C
10.
B
11.
C
12.
D
13.
B
14.
B
15.
B

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

A
C
C
B
B
B
B
B
B
B
A
B
C
B
B

31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

Állítsd sorrendbe a fehérje bioszintézisének szakaszait:
A. az mRNS kapcsolódása a riboszómához
B. transzkripció,
C. a tRNS antikodonja felismeri az mRNS kodonját,
D. a pro-mRNS átalakulása aktív érett mRNS-sé.
A

B

C

1
2
3
4

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

46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

D
C
B
D
B
1D, 2C, 3B, 4A
1C, 2E, 3B, 4A
1A, 2E, 3C, 4D
1A, 2B, 3D, 4C
1E, 2D, 3C, 4B
1B, 2A, 3C, 4E
1E, 2A, 3B, 4C
B, C, A, D
B, D, C, A
B, D, A, c
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D

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

IV. TESZT
Наука, що вивчає дві фундаментальні властивості
живих організмів – спадковість і мінливість, – це
А гістологія.
Б ембріологія.
В генетика.
Г анатомія.
Яка властивість води запобігає різким коливанням
температури в клітині?
А низька теплоємність
Б структурованість
В висока теплоємність
Г буферність
Який полісахарид входить до складу клітинних
стінок деяких грибів, кутикули членистоногих?
А целюлоза
Б крохмаль
В глікоген
Г хітин
Фрагмент молекули ДНК складається з нуклеотидів,
розташованих у такому порядку:
АЦЦ ГАТ ТАТ ЦЦА АГЦ ТГЦ.
Укажіть склад і послідовність амінокислот у
поліпептидному ланцюзі.
А три –лей – іле – глі – сер – тре
Б тре – глу – асп – про – сер – глі
В фен – про – мет – гіс – арг – глу
Г іле – глн – глу – глі – цис – арг
Якої органели немає у тваринній клітині?
А ядра
Б мітохондрії
В хлоропласта
Г вакуолі
Якщо клітину помістити в розчин, концентрація
солей у якому вища, ніж у цитоплазмі, то
спостерігається явище
А плазмолізу.
Б піноцитозу.
В деплазмолізу.
Г фагоцитозу
Яка структура клітини має вибіркову проникність?
А хромосома
Б клітинна мембрана
В рибосома
Г клітинний центр
Під час поділу клітини хромосоми стають видимими
завдяки
А фрагментації оболонки.
Б змішуванню каріоплазми
з цитоплазмою.
В зникненню ядерця.
Г конденсації хроматину.
Яка органела містить ферменти, що здатні
розщеплювати органічні речовини?
А рибосома
Б ендоплазматична сітка
В вакуоля
Г лізосома
У інтерфазі перед мітозом
А хромосоми розходяться до полюсів клітини.
Б кількість молекул ДНК подвоюється.
В хромосоми розташовуються по екватору клітини.

Az a tudomány, amely az élőszervezetek két alapvető
sajátosságát az öröklődést és a változékonyságot
tanulmányozza az a
A. Hisztológia
B. Embriológia
C. Genetika
D. anatómia
A víz milyen tulajdonsága akadályozza meg az éles
hőmérséklet ingadozást a sejtben
A. Alacsony hő kapacitás
B. Strukturáltság
C. Magas hő kapacitás
D. A víz puffer tulajdonsága
Milyen poliszacharid alkotja egyes gombák sejtfalát és az
ízeltlábúak kutukiláját
A. Cellulóz
B. Keményítő
C. Glikogén
D. kitin
Egy DNS molekula töredék a következő sorrendben
elhelyezkedő nukleotidokból áll
ACC GAT TAT CCA AGC TGC
Add meg a polipeptid láncot alkotó aminosavak
sorrendjét
A. trp-leu-ile-gly-ser-thr,
B. thr-glu-aszp-pro-ser-gly,
C. phe-pro-met-his-arg-glu,
D. ile-gln-glu-gly-cys-arg.
Milyen sejtalkotó nincs az állati sejtben?
A. Sejtmag
B. Mitokondrium
C. Kloroplasztisz
D. Vakuólum
Ha a sejtet olyan folyadékba helyezzük, amelynek a só
koncentrációja magasabb a sejt citoplazmájának a só
koncentrációjától, akkor a következő jelenség figyelhető
meg
A. Plazmolízis
B. Pinocitózis
C. Deplazmolízis
D. Fagocitózis
Milyen sejtstruktúrának van féligáteresztő tulajdonsága?
A. Kromoszóma
B. Sejtmembrán
C. Riboszóma
D. Sejtközpont
A sejtosztódás során minek köszönhetően válnak
láthatóvá a kromoszómák
A. A sejthártya fragmentációjának
B. A citoplazmának
C. A sejt magvacskának
D. A kromatin kondenzációjának
Milyen sejtorganellum tartalmaz, szerves anyagokat
bontó enzimeket
A. Riboszóma
B. Endoplazmatikus hálózat
C. Vakuólum
D. Lizoszóma
Az interfázisban a mitózis előtt
A.
A kromoszómák a sejt pólusaira vándorolnak
B.
A DNS molekula mennyisége megkettőződik
C.
A kromoszómák az egyenlítő mentén
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Г кількість молекул ДНК зменшується вдвічі.
26.

27.

28.

29.

Кінцевим продуктом ферментативного розщеплення
крохмалю є
А галактоза.
Б мальтоза.
В глюкоза.
Г рибоза
Який вірус порушує роботу імунної системи
людини?
А поліомієліту
Б ВІЛ
В віспи
Г грипу
Яку органелу можна побачити у клітині прокаріот?
А лізосому
Б рибосому
В мітохондрію
Г ендоплазматичну сітку
Яка комаха перебуває в облігатних симбіотичних
відносинах із людським організмом?

A малярійний Б
комар
воша
головна
30.

31.

32.

33.

34.

35.

В тарган Г
рудий
муха хатня

Який гриб спричинює в людини захворювання
„антонів вогонь” (гангрена)?
А öсажка
Б борошниста роса
В ріжки
Г фітофтора
Лишайники є індикаторами забруднення
А ґрунту.
Б води.
В повітря.
Г гірських порід.
До якого відділу водоростей належить вольвокс?
А Бурі водорості
Б Зелені водорості
В Діатомові водорості
Г Червоні водорості
У якому органі Плауноподібних розташовані
спорангії?
А спорогоні
Б стробілі
В вайї
Г сорусі
Яка рослина належить до відділу Голонасінні?
А евкаліпт
Б гінкго
В орляк
Г маршанція
Щоб дізнатися, де розташовані продихи на листках
певної рослини, було проведено експеримент.
Листки цієї рослини змастили вазеліном:

helyezkednek el
D.
A DNS molekula mennyisége megfeleződik
A keményítő enzimes bontásának végterméke
A. Galaktóz
B. Maltóz
C. Glükóz
D. Ribóz
Milyen vírus zavarja meg az ember immunrendszerét
A. Gyermekbénulás
B. HIV
C. Himlő
D. Influenza
Milyen sejtalkotót láthatunk a prokarióta sejtben?
A. Lizoszóma
B. Riboszóma
C. Mitokondrium
D. Endoplazmatikus hálózat
Milyen szúnyog van obligát szimbiózisban az ember
szervezetével
(Milyen szúnyog obligát parazitája az embernek)

A.
Malária
szúnyog

B
Fejtetű

C
Német
csótány

D
Házi légy

Milyen gomba okozza a „Szent Antal tüze” (ergotizmus
gangraenosus) megbetegedést?
A. üszöggomba
B. lisztharmat gomba
C. anyarozs
D. fitoftóra
A zuzmók a …… szennyeződésének indikátorai
A. talaj
B. víz
C. levegő
D. kőzet
Milyen moszat törzshöz tartozik a volvox
A. Barna moszat
B. Zöld moszat
C. Diatóma moszat
D. Vörös moszat
A korpafűfélék milyen szervében találhatóak a
sporangiumok
A. sporogóniumokban
B. strobilusban
C. páfrány levélen
D. szóruszban
Melyik növény nyitvatermő?
A. Eukaliptusz
B. Gingo
C. Saspáfrány
D. Csillagos májmoha
Hogy megtudjuk, hogy egy adott növény levelén, hol
találhatóak a gázcserenyílások elvégeztek. egy kísérletet.
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листок І – обидві поверхні;
листок ІІ – нижню поверхню;
листок ІІІ – не намастили.
Листки зважували через певні інтервали часу.
Отримані результати відображено на графіку.
Проаналізуйте його та з’ясуйте, де розташовані
продихи на листках цієї рослини.
А на обох поверхнях листка
Б на верхній поверхні листка
В на нижній поверхні листка
Г неможливо з’ясувати
36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

Ріст клітин якої меристеми сприяє утворенню річних
кілець?
А первинної
Б верхівкової
В вставної
Г бічної
Який орган рослин забезпечує нестатеве
розмноження?
А квітка
Б архегоній
В антеридій
Г спорангій
Який тип вегетативного розмноження характерний
для коралових поліпів?
А фрагментація
Б брунькування
В невпорядкований поділ
Г упорядкований поділ
З допомогою яких органел спеціального призначення
пересувається інфузорія-туфелька?
А одного джгутика
Б багатьох джгутиків
В псевдоподій
Г війок
Збудником малярії є
А плазмодій.
Б амеба.
В інфузорія.
Г евглена
Яка залоза внутрішньої секреції регулює діяльність
інших залоз?
А епіфіз
Б статева
В гіпофіз
Г надниркова
Якою цифрою на рисунку позначено жалку клітину
гідри прісноводної.

Az adott növény levelét bekenték vazelinnel:
az I. levélnek mindkét felületét;
a II. levélnek a fonákát;
a III. levélet nem kenték be.
Egy meghatározott idő elteltével lemérték a levelek
tömegét, a kapott eredményeket egy grafikonon
ábrázolták. Elemezd az ábrát és állapítsd meg, az adott
növény levelein, hol helyezkednek el a gázcsernyílások
A. A levél mindkét oldalán
B. A levél felszínén
C. A levél fonákán
D. Nem lehet megállapítani
Milyen merisztéma sejteknek köszönhető az évgyűrűk
keletkezése
A. elsődleges merisztéma
B. csúcsmerisztéma
C. köztes merisztéma
D. oldalmerisztéma
A növény melyik szerve biztosítja az ivartalan
szaporodást
A. a virág
B. az archegónium
C. anterídium
D. sporangium
A vegetatív szaporodás milyen típusa jellemző a
korallpolipokra?
A. fragmentáció
B. bimbózás
C. szabálytalan osztódás
D. szabályos osztdás
A papucsállatka milyen speciális sejtalkotókkal mozog
A. egy ostorral
B. sok ostorral
C. állábakkal
D. csillókkal
A malária kórokozója
A. Plazmódium
B. Amőba
C. Infuzórium
D. Eugléna
Milyen belső elválasztású mirigy szabályozza más
mirigyek működését
A. epifízis
B. ivarmirigy
C. hipofízis
D. mellékvese
Milyen betű jelöli az édesvizihidra csalánsejtjét
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43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.

А1
Б2
В3
Г4
Скільки камер має серце кісткових риб?
А одну
Б дві
В три
Г чотири
Яка адаптивна риса будови тіла птаха пов’язана з
пристосуванням до польоту?
А чотирикамерне серце
Б два кола кровообігу
В порожнисті кістки
Г шкірні перетинки між пальцями
Між клітинами якої тканини людського організму
зникають плазматичні мембрани?
А сполучної
Б м’язової
В нервової
Г епітеліальної
Катіони якого елемента переважають у складі кісток?
А Калію
Б Стронцію
В Магнію
Г Кальцію
За допомогою якої речовини передається збудження
у синапсі?
А мієліну
Б ферменту
В нейромедіатора
Г фосфоліпіду
Молекули яких речовин виконують в організмі
транспортну функцію?
А нуклеїнових кислот
Б білків
В фосфоліпідів
Г полісахаридів
Яким відділом кишечника людини неперетравлені
рештки їжі безпосередньо надходять до прямої
кишки?
А дванадцятипалою кишкою
Б сигмоподібною кишкою
В сліпою кишкою
Г порожнистою кишкою
Які гормони виробляються мозковим шаром
наднирників?
А кортикостероїди
Б адреналін і норадреналін
В вазопресин та окситоцин
Г інсулін і глюкагон
До якої групи належать біологічно активні речовини:
тіамін, рибофлавін, піридоксин?
А амінокислоти
Б гормони щитоподібної залози
В вітаміни

A. 1
B. 2.
C. 3.
D. 4.
Hány kamrás szíve van a csontos halnak?
A. egy
B. kettő
C. három
D. négy
A madár testének milyen adaptív vonása köthető a
repüléshez való alkalmazkodáshoz
A. négykamrás szív
B. két vérkör
C. üreges csontok
D. bőr redők az újjak között
Az emberi szervezet mely szövetének sejtjei között tűnik
el a plazmamembrán?
A. kötőszövet
B. izomszövet
C. idegszövet
D. hámszövet
A csontok összetételében milyen elem kationjai vannak
többségben?
A. kálium
B. stroncium
C. magnézium
D. kalcium
Milyen anyag segítségével továbbítódik az ingerület a
szinapszisban?
A. mielin
B. enzim
C. neurotranszmitter
D. foszfolipid
A szervezet milyen anyagainak molekulái végeznek
transzport funkciót
A. nukleinsavak
B. fehérjék
C. foszfolipidek
D. poliszacharidok
Az ember bélcsatornájának, melyik szakasza továbbítja
közvetlenül a végbélbe a meg nem emésztett táplálék
maradványait
A. A patkóbél
B. A szigmabél
C. Vakbél
D. Éhbél
Milyen hormont termel a mellékvese kéregállománya
A. kortikoszteroidokat
B. adrenalint és noradrenalint
C. vazopresszint és oxitocint
D. inzulint és glükagont
Milyen csoporthoz tartoznak az alábbi biológiailag aktív
anyagok: tiamin, riboflavin, piridoxin
A. aminosavak
B. pajzsmirigy hormonok
C. vitaminok
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Г нейромедіатори
Яке розщеплення за фенотипом матимуть гібриди
другого покоління від схрещування домінантної
гомозиготи з рецесивною гомозиготою при
неповному домінуванні?
А3:1
Б1:1
В2:1
Г1:2:1
53.
Більшість мутацій є
А летальними.
Б корисними.
В шкідливими.
Г нейтральними.
54. 3 Назвіть елемент будови ембріона, позначений на
9 рисунку стрілкою.
52.

55.

56.

57.

58.

59.

А вторинна порожнина
Б первинний рот
В первинна порожнина
Г вторинний рот
Який фактор належить до абіотичних?
А господарська діяльність людини
Б взаємодія між особинами у популяції
В коменсалізм
Г газовий склад повітря
Проявом якого типу біоритму є листопад?
А добового
Б сезонного
В багаторічного
Г вікового
Як попередити порушення людиною рівноваги в
біосфері?
А вивчати біологію рідкісних і зникаючих видів
Б підвищувати продуктивність біомаси екосистеми
В враховувати екологічні закономірності в
господарській діяльності
Г підвищувати інтенсивність господарської
діяльності
Яка корисна копалина сформувалася внаслідок
концентраційної функції прокаріотів?
А діатоміт
Б залізна руда
В вапняк
Г радіолярит
На схемі кругообігу речовин у біогеоценозі вкажіть
компонент, що позначений цифрою 1.
А продуцент
Б консумент І порядку
В консумент ІІ порядку
Г редуцент

D. neurotranszmitterek
Milyen fenotípusos hasadás várható a második
hibridnemzedékben, ha domináns homozigótát, recesszív
homozigótával kereszteznek, nem teljes dominancia
estén?
А. 3 : 1
B. 1 : 1
C. 2 : 1
D. 1 : 2 : 1
A mutációk többsége
A. letális
B. hasznos
C. káros
D. semleges
Nevezd meg az embrió, nyillal jelölt részét

A.
B.
C.
D.

másodlagos testüreg
ősszáj
elsődleges testüreg
újszáj

Melyik abiotikus tényező
A. az ember gazdasági tevékenysége
B. a populáció egyedei közötti kölcsönhatás
C. kommenzalizmus
D. a levegő gáz összetétele
A lombhullás milyen bioritmus típus megnyilvánulása?
A. napi
B. szezonális
C. sokéves
D. korszakos
Hogyan lehet megelőzni a bioszféra egyensúlyának,
ember okozta megbomlását
A. Tanulmányozni kell a ritka és eltünőfélben lévő
fajok biológiáját
B. Fokozni kell az ökoszisztéma biomasszájának a
produktivitását
C. Számításba kell venni a az ökológiai
törvényszerűségeket a gazdasági
tevékenységben
D. Fokozni a gazdasági tevékenység intenzitását
Milyen ásványi kincs keletkezett a prokariota szervezetek
koncentrált funkcióinak eredményeként
A. diatómaföld
B. vasérc
C. mészkő
D. radiolarit
A biogeocönózis anyag körforgását ábrázoló sémán
milyen komponenst jelöl az 1 szám
A..producensek
B. elsődleges konzumensek
C. másodlagos konzumensek
D. reducensek
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60.

61.

62.

63.

64.

65.

У перетворенні біосфери основну роль відіграють
А процеси самовідтворення.
Б виділення коренями рослин кислот.
В живі організми.
Г біоритми.
Використовуючи правило екологічної піраміди,
визначте площу (м2) відповідного біогеоценозу, на
якій може прогодуватися морський леопард масою
300 кг (ланцюг живлення: планктон → риба →
пінгвін → морський леопард). Біомаса планктону
становить 400 г/м2.
А 40 000
Б 300 000
В 750 000
Г 1 200 000
Яка закономірність характерна процесам сукцесії?
А утворюються біогеоценози, здатні до
самовідтворення
Б знижується видове різноманіття організмів
В постійно зростають темпи приросту біомаси
Г звужуються трофічні сітки
Зміни будови, що не впливають на загальний рівень
організації і є пристосуванням до конкретних умов, –
це
А ароморфоз.
Б ідіоадаптація.
В дегенерація.
Г мутагенез.
Установіть відповідність між біологічними явищами
та рівнями організації живого.
1 спороутворення
2 дрейф генів
3 реплікація
4 слиновиділення
А екосистемний
Б популяційно-видовий
В організмовий
Г тканинний
Д клітинний

Установіть відповідність між біологічним процесом і
клітинною структурою, з допомогою якої він
здійснюється
1 розщеплення жирів
2 трансляція
3 реплікація

A bioszféra átalakulásában főszerepet játszanak
A. önreprodukcis folyamatok
B. a növény gyökereinek sav kiválasztása
C. élő szervezetek
D. bioritmus
Az ökológiai piramis szabályt felhasználva, határozd meg
a biogeocönózisnak azt a területét (m2,) amely táplálni
tud egy 300 kg-os leopárdfókát (Hydrurga leptonyx), (a
táplálkozási lánc; plankton –hal –pingvin-leopárdfóka). A
plankton biomasszája egyenlő 400 g/m2
A. 40 000
B. 300 000
C. 750 000
D. 1 200 000
Milyen törvényszerűség jellemző a szukcessziós
folyamatokra
A. önreprodukcióra képes biogeocönózisok,
keletkeznek
B. csökken a szervezetek faji sokfélesége
C. folyamatosan emelkedik a biomassza
növekedésének tempóját
D. szűkűlnek a táplálkozási hálózatok
A felépítés olyan megváltozása, amely nem hat az
szerveződés
általános
szintjére,
hanem
csak
alkalmazkodás a konkrét körülményekhez
A. aromorfózis
B. idioadaptáció
C. degeneráció
D. mutagenezis
Párosítsd a biológiai jelenségeket és a szerveződési
szinteket
1.
spóraképzés
2.
génáramlás (drift)
3.
replikáció
4.
nyálelválasztás
A. ökoszisztémák szintje
B. populációs-faji szint
C. szervezetek szintje
D. szövetek szintje
E. sejtek szintje
A
B
C
D
1
2
3
4
Párosítsd a biológiai folyamatokat és a folyamatokat
megvalósító sejtstruktúrákat
1. zsírbontás
2. transzláció
3. replikáció
4. iontranszport
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4 транспорт іонів
А комплекс Гольджi
Б рибосома
В ядро
Г лізосома
Д мембрана

66.

Установіть відповідність між органами та
біологічними процесами, що відбуваються в них
1 гортань
2 печінка
3 гіпофіз
4 мозочок
А виділення пролактину
Б координація рухів
В акомодація зору
Г формування голосу
Д нагромадження глікогену

67.

Установіть відповідність між типами плодів і
назвами рослин, на яких вони формуються
1 листянка
2 розкривна коробочка
3 нерозкривний біб
4 кістянка
А арахіс
Б фіалка
В терен
Г квасоля
Д бавовник

68.

Установіть відповідність між типом взаємодії генів і
механізмом цієї взаємодії
1 комплементарність
2 епістаз
3 неповне домінування
4 полімерія
А рецесивна алель проявляється в гетерозиготному
стані
Б на прояв однієї ознаки впливають кілька
неалельних генів
В алель одного гена пригнічує прояв алелі іншого
гена
Г рецесивна алель пригнічує домінантну
Д два домінантні неалельні гени формують одну
ознаку

69.

Установіть відповідність між трофічними рівнями та
організмами, які знаходяться на них у екосистемах

A.
B.
C.
D.
A

Golgi-komplex
sejtmag
lizoszóma
sejtmembrán
B

C
D
1
2
3
4
Párosítsd a szerveket és a bennük zajló biológiai
folyamtokat
1. garat
2. máj
3. hipofízis
4. kisagy
A. prolaktin kiválasztás
A. .mozgáskoordináció
B. .látás akkomodáció
C. hangképzés
D. glikogén felhalmozódás
A
B
C
D
1
2
3
4
Párosítsd a terméstípusokat azon növényfajok
megnevezéseivel, amelyeken fejlődnek
5. tüsző
6. felnyíló tok
7. zárvamaradó hüvely
8. csonthéjas
A. földimogyoró
B. árvácska
C. kökény
D. bab
E. gyapot
A
B
C
D
1
2
3
4
Párosítsd a génkölcsönhatás típust a kölcsönhatás
mechanizmusával.
1. komplementaritás
2. episztázis
3. nem teljes dominancia
4. poliméria
A. recessziv allél csak heterozigóta állapotban
nyílvánul meg
B. A tulajdoság megnyílvánulására több nem allél
gén van hatással
C. A gén egyik allélja elnyomja a másik gén
alléjának a megnyílvánulását
D. A recesszív allél elnyomja a domináns allét
E. Két domináns nem allél gén alakít ki egy
tulajdonságot
A
B
C
D
1
2
3
4
Párosítsd a trofikus szinteket az ökoszisztémában lévő
szervezetekkel
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1 продуценти
2 консументи І порядку
3 консументи ІІ порядку
4 редуценти
А вівця
Б вовк
В малярійний плазмодій
Г бульбочкова бактерія
Д дощовий черв’як
Установіть відповідність між типами органів та
прикладами, що їх ілюструють.
1 рудиментарні органи
2 атавізми
3 гомологічні органи
4 аналогічні органи
A

poducensek
elsődleges konzumensek
másodlagos konzumensek
reducensek
A.
juh
B.
farkas
C.
gyökérgümő baktérium
D.
malária plazmódium
E.
földi giliszta
Párosítsd a szerveket és a képeket
1. rudimentum szervek
2. atavizmusok
3. homológ szervek
4. analóg szervek
5.
A
B
C
D

71.

Установіть послідовність проходження нервового
імпульсу в слуховому аналізаторі
А скронева звивина кори великих півкуль
Б слуховий нерв
В волоскові клітини Кортіївого органа
Г біполярні нейрони

72.

Установіть послідовність стадій життєвого циклу
Аурелії, починаючи від запліднення
А медуза
Б поліп
В яйце
Г личинка з війками
Установіть послідовність процесів світлової фази
фотосинтезу.
А ланцюг переносників розпочинає передавати
збуджені електрони на фотосистему І
Б акцептори електронів захоплюють збуджені
електрони фотосистеми ІІ
В молекули НАДФ+ відновлюються до НАДФ·Н
Г фосфорилювання

Állítsd sorrendbe a hallási analizátorban futó
idegimpulzus útját
A. A nagyagyféltekék halótekervényei (gyrus
temporalis superior)
B. Hallóideg
C. Corti szerv szőrsejtjei
D. Bipoláris idegsejtek
Állítsd sorrendbe az Aurelia (füles medúza)
életciklusának szakaszait, kezd a megtermékenyítéssel
A. medúza
B. polip
C. petesejt
D. csillós lárva
Állítsd sorrendbe a fotoszintézis fényszakaszának a
folyamatait
A. Az elektronszállító rendszer megkezdi
továbbítani az aktivált elektronokat az I
fotorendszerre
B. A II. fotorendszer aktivált elektronjait felfogják
az elektronakceptorok
C. A NADP molekula NADPH-vá redukálódik
D. foszforilláció

70.

73.

IV. TESZT. Megoldások
1
C
2
C
3
D
4
A
5
C
6
A
7
B
8
D
9
D
10 B
11 C
12 B
13 B
14 B
15 C

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

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

31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

1.
2.
3.
4.

B
D
C
B
C
B
B
C
D
D
B
D
B
C
B
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46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

E

B
C
C
A
B
1C;2B;3E;4D
1D;2B;3C;4E
1D;2E;3A;4B
1B;2E;3A;4C
1E;2C;3A;4B
1D;2A;3B;4E
1C;2E;3D;4B
C;D;B;A
C;D;B;A
B;A;D;C

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

V. TESZT
biotechnológia
azon
irányzata,
amely
Напрям
біотехнології,
що
використовує A
мікроорганізми для отрімання антібіотіків і mikroorganizmusokat használ antibiotikumok és
vitaminok előállítására:
вітамінів, це –
a) a sejttenyészet,
а) клітинна інженерія,
b) mikrobiológiai szintézis,
б) мікробіологічний синтез,
c) génsebészet,
в) генна інженерія,
d) biokémiai szintézis.
д) біохімічний синтез.
Уявіть, що на одяг потрапила крапля олії. Розчин Képzeld el, hogy a ruhára olaj cseppent. Milyen anyag
якої речовини можна використати для її oldatát használhatjuk, a folteltávolítására?
a) jód,
виведення:
b) cukor
а) йоду,
c) benzol
б) цукру,
d) ecetsav
в) бензолу,
д) оцтової кислоти.
Основною речовиною у складі копит і рогів A patások patájának és szarvának fő alkotórésze:
a) kalcium vegyületek
копитних тварин є:
b) keratin
а) сполука Кальцію,
c) fibrin
б) кератин,
d) stroncium vegyületek
в) фібрин,
г) сполука Стронцію
Відносна молекулярна маса білкової молекули A fehérjemolekula relatív molekulatömege 30000, egy
становить 30000, а відносна молекулярна маса aminosav relatív molekulatömege 100. Határozd meg
однієї амінокислоти – 100. Визначте масу гена, annak a génnek a tömegét, amely az adott
kódolja,
ha
egy
nukleotid
що кодує цю білкову молекулу, якщо відносна fehérjemolekulát
молекулярна маса одного нуклеотиду становить molekulatömege 345:
a) 34500
345.
b) 103500
а) 34500,
c) 310500
б) 103500,
d) 621000
в) 310500,
г) 621000
Яка із зображених форм життя є фототрофною:
Az ábrázolt életformák közül melyik fototróf?
А
Б
В
Г
А
B
C
D

Кислий смак щавлю зумовлений наявністю в
клітинах кристалів щавлевокислого кальцію
(кальцій оксалат). Яка клітинна структура
утворюється цими кристалами:
а) клітинна мембрана,
б) ядро,
в) включення,
г) вакуоля.
Клітини яких організмів мають глікокалікс:
а) рослин,
б) тварин,
в) грибів,
г) бактерій
Яка структура клітини регулює її розмноження,
ріст і розвиток:
а) рибосома,
б) мітохондрія,
в) ядро,
г) плазматична мембрана
Органела клітини, в якій відбувається синтез
органічних речовин з неорганічних, це -:
а) рибосома,
б) мітохондрія,
в) хлоропласт,

A sóska savanyú íze a sejtjeiben lévő kalcium – oxalát
kristályoknak köszönhető. Milyen sejtstruktúrát alkotnak
az nevezett kristályok?
a) sejtmembrán
b) sejtmag
c) zárványok
d) vakuólumok
Milyen szervezetek sejtjeinek van glikokalixa?
a) növények,
b) állatok
c) gombák
d) baktériumok
A sejt melyik struktúrája szabályozza szaporodását,
növekedését és fejlődését?
a) riboszóma
b) mitokondrium
c) sejtmag
d) plazmamembrán
Sejtorganellum, amelyben a szervetlen anyagokból
szerves anyagok keletkeznek?
a) riboszóma
b) mitokondrium
c) kloroplasztisz
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

г) лізосома.
Основу росту будь-якого багатоклітинного
організму становить процес:
а) мейозу,
б) мітозу,
в) множинного поділу,
г) гаметогенезу.
Яка речовина є джерелом кисню під час
фотосинтезу:
а) вуглекислий газ,
б) вода,
в) глюкоза,
г) озон.
Яке вірусне захворювання важко діагностувати
на початковій стадії через відсутність видимих
симптомів:
а) віспу,
б) ящур,
в) паротит,
г) СНІД
Для
прокаріотичної
клітини
характерна
наявність:
а) мітохондрій,
б) ядра,
в) плазматичної мембрани,
г) ендоплазматичної сітки
Яка бактерія здатна синтезувати в організмі
людини вітамін К та незамінніт амінокислоти:
а) сальмонелла,
б) кишеова паличка,
в) стрептокок,
г) туберкульозна паличка
Які гриби завдають шкоди цінним породам
дерев:
а) маслюки,
б) сажки,
в) опеньки,
г) трутовики
Представники
якого
відділу
водоростей
використовуються для виготовлення фільтрів:
а) Зелені водорості,
б) Бурі водорості,
в) Червоні водорості,
д) Діатомові водорості.
На якому рисунку зображено спорофіт:
А
Б
В
Г

Яка характерна особливість голонасінних надала
їм перевагу над вищими споровими рослинами:
а) наявність стрижневої кореневої системи,
б) ріст стебла в товщину за рахунок кори,
в) наявність запліднення зачатків,
г) залежність запліднення від наявності води.
Перлову крупу виготовляють з:
а) вівса,
б) ячменю,
в) сочевиці,

d) lizoszóma
Bármelyik többsejtű élőlény növekedésének alapja az
alábbi folyamat:
a) meiózis
b) mitózis
c) sokszoros osztódás
d) gametogenezis
Melyik anyag az oxigén forrása a fotoszintézis során?
a) szén-dioxid
b) víz
c) glükóz
d) ózon
Melyik vírusos megbetegedést nehéz diagnosztizálni a
kezdeti stádiumban, a látható tünetek hiány miatt?
a) himlő
b) száj-és körömfájás
c) mumps
d) AIDS
Megléte jellemző a prokarióta sejtre:
a) mitokondrium
b) sejtmag
c) plazmamembrán
d) endoplazmatikus hálózat
Melyik baktérium képes K-vitamint és eszenciális
(pótolhatatlan) aminosavakat szintetizálni az emberi
szervezetben?
a) Salmonella
b) Coli baktérium
c) Streptococcus
d) Tuberkulózis (tbc) pálcika
Mely gombák károsítják az értékes fa fajtákat?
a) vajgombák
b) üszöggombák
c) bokros gombák
d) taplógombák
Melyik moszat törzs képviselőit használják szűrők
készítéséhez?
a) Zöldmoszatok
b) Barnamoszatok
c) Vörösmoszatok
d) Kovamoszatok
Melyik ábrán látható a sporofiton?
А
B
C
D

A nyitvatermők melyik jellegzetessége nyújtott számukra
előnyt a magasabbrendű spórásokkal szemben:
a) karós gyökérzet megléte
b) a szár, kérgének köszönhető vastagodása
c) magkezdemény megléte
d) a víz jelenlététől függő megtermékenyítés
Milyen növényből készül a gersli?
a) zab
b) árpa
c) lencse
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20.

21.

22.

г) кукурудзи.
Під час поривів вітру тополя гнеться, але не
ламається. Наявністю яких тканин це зумовлено:
а) твірних,
б) провідних,
в) покривних,
г) механічних
Яку частину квітки позначено на рисунку буквою
Х?
а) пелюстку,
б) приймочку маточки,
в) зав’язь,
г) пиляк тичинки

d) kukorica
Erős széllökés esetén a nyárfa hajlik, de nem törik
derékba. Milyen szövetek meglétének köszönhető ez?
a) osztódó szövet
b) szállító
c) bőrszövet
d) szilárdító szövet
A virág melyik részét jelöli az ábrán az X betű:
a) sziromlevél
b) a termő bibéje
c) magház
d) a porzó portokja

Яка із зображених рослин розмножується
вегетативно за допомогою кореневища:
А
Б

A képen látható növények közül, melyik szaporodik
vegetatívan gyöktörzzsel:
А
B

В

23.

24.

25.

26.

Г

Збудником сонної хвороби:
а) лейшманія,
б) малярійний плазмодій,
в) трипаносома,
г) лямблія.
Кровоносна система є незамкненою, якщо:
а) кров рухається по судинах і не витікає в
порожнину тіла,
б) кров рухається тільки по венах,
в) кров рухається тільки по артеріях,
г) кров рухається по судинах і витікає в
порожнину тіла.
Кормом для акваріумних риб є:
а) піскожил,
б) трубочник,
в) п’явка,
г) дощовий черв’як.
За пропозицією французького вченого К.
Бернара у ХІХ столітті в Сорбонні (Паризький
університет) було відкрито перший пам’ятник
жабі. Чим ця тварина заслужила таку шану?
а) знищила велику кількість комах,
б) опинилися на межі зникнення,
в) була дослідним об’єктом,
г)
використовувалася
у
французькій

C

D

Az álomkór kórokozója:
a) leishmania
b) malária-plazmódium
c) trypanosoma
d) lamblia
A keringési rendszer nyitott, ha:
a) a vér a véredényekben kering, és nem folyik ki a
testüregbe
b) a vér csak a vénákban kering
c) a vér csak az artériákban kering
d) a vér a véredényekben kering és folyik a
testüregbe is
Az akváriumi halak tápláléka:
a) homokféreg
b) csőféreg
c) pióca
d) földigiliszta
Egy francia tudós, K Bernar javaslatára, a XIX.
Században egy Párizsi egyetemen elsőként emlékművet
állítottak a békáknak. Mivel érdemelte ki az állat ezt a
tiszteletet?
a) rengeteg rovart pusztított el
b) a kipusztulás határára került
c) kísérleti alany
d) a francia konyhaművészetben betöltött
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27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

кулінарії.
У птахів більш ускладнені рухи та їхня
координація, ніж у плазунів. Розвиток якої
структури нервової системи забезпечує таке
ускладнення?
а) мозочка,
б) спинного мозку,
в) середнього мозку,
г) довгастого мозку.
До якої систематичної групи належать морж,
тюлень, нерпа?
а) Надклас Риби,
б) Клас Земноводні,
в) Клас Плазуни,
г) Клас Ссавці.
Якa тканинa зображенa на рисунку?
а) нервову,
б) сполучну,
в) епітеліальну,
г) м’язову

szerepéért
A madarak mozgása bonyolultabb, koordinációjuk pedig
fejlettebb, mint a hüllőké. Az idegrendszer, mely
szerkezeti elemének fejlettsége teszi ezt lehetővé:
a) kisagy
b) gerincvelő
c) középagy
d) nyúltagy

Зменшення тертя поверхонь кісток у суглобі під
час руху відбувається за рахунок:
а) остеонів,
б) окістя,
в) суглобової рідини,
г) суглобових зв’язок.
Одна з головних характеристик гуморальної
регуляції фізіологічних процесів у організмі
полягає в тому, що реакція виникає:
а) миттєво і діє тривалий час,
б) повільно і діє короткочасно,
в) миттєво і діє короткочасно,
г) повільно і діє тривалий час.
Який імунітет виникає в організмі після введення
лікувальної сироватки проти правця?
а) вроджений,
б) пасивний,
в) активний,
г) клітинний.
Венозна кров в організмі людини рухається:
а) по легеневій вені,
б) з лівого шлуночка в аорту,
в) по легеневій артерії,
г) з лівого передсердя в лівий шлуночок.
Під час швидкого підйому водолаза з великої
глибини в його крові утворюются пухірці газу,
що є причиною розвитку кесонної хвороби. Який
це газ?
а) вуглекислий,
б) чадний,
в) кисень,
г) азот.
Яку складову зуба позначено на рисунку буквою
Х?
а) пульпу,
б) дентин,

Az ízületekben a csontok közötti súrlódást, csökkenti
mozgás közben:
a) csontsejtek
b) csonthártya
c) az ízületi folyadék
d) az ízületi szalagok
A szervezetben, az élettani funkciók humorális
szabályozásának az egyik fő jellemzője, hogy a reakció
kialakulása:
a) hirtelen és hosszan tartó
b) lassú és rövid ideig tart
c) hirtelen és rövid ideig tart
d) lassú és hosszan tartó
Milyen immunitás lép fel a tetanusz szérum beadása
után?
a) veleszületett
b) passzív
c) aktív
d) sejtes
Az emberi szervezetben vénás vér áramlik:
a) a tüdővénában
b) a bal kamrából az aortába
c) a tüdőartériában
d) a bal pitvarból a bal kamrába
Ha a búvár hirtelen emelkedik fel nagy mélységből,
akkor a vérében gázbuborékok keletkeznek, ami
keszonbetegséget idéz elő. Melyik ez a gáz?
a) szén-dioxid
b) szén-monoxid
c) oxigén
d) nitrogén

Mely rendszertani csoporthoz tartozik a rozmár, a
grönlandi fóka, a gyűrűsfóka?
a) Halak osztálya?
b) Kétéltűek osztálya
c) Hüllők osztálya
d) Emlősök osztálya
Milyen szövetet ábrázol a kép?
a) idegszövet
b) kötőszövet
c) hámszövet
d) izomszövet

A fog melyik részét jelöli az X betű:
a) fogbél
b) dentin
c) cement
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в) цемент,
г) емаль

36.

37.

38.

39.

40.
41.

Яки гормони забезпечують розвиток первинних і
вторинних статевих ознак?
а) адреналін і норадреналін,
б) тироксин і трийодтрионін,
в) окситоцин і вазопресин,
г) тестостерон і прогестерон.
При нестачі вітаміну С розвивається,
а) рахіт,
б) цинга,
в) бері-бері,
г) куряча сліпота.
Ген, що обумовлює круглу форму плодів
помідорів, повністю домінує над геном, що
обумовлює
грушоподібну
форму
плодів.
Існування якої пари генетичних характеристик
неможливе для помідорів?
а) круглі гомозіготи,
б) грушоподібні гомозиготи,
в) круглі гетерозиготи,
г) грушоподібні гетерозиготи.
З урожаю картоплі одного сорту відібрали 100
бульб. Кожну зважали й побудували варіаційну
діаграму.
Для посіву залишили тільки бульби, що
мали масу 180-200 грамів. Бульби якою
масою можна очікувати в урожаї
наступного року?
а) від 30 до 200 грамів,
б) тільки від 90 до 130 грамів,
в) тільки 110 грамів,
г) тільки від 180 до 200 грамів.

Однією з причин виникнення в лєдини гострого
лейкозу є втрата невеликої частини 21-ої

d) zománc

Mely hormonok biztosítják a másodlagos nemi jellegek
kialakulását?
a) adrenalin és noradrenalin
b) tiroxin és trijódtrionin
c) oxitocin és vazopreszin
d) tesztoszteron és progeszteron
C-vitamin hiány esetén a következő betegség alakul ki:
a) angolkór
b) skorbut
c) beri-beri
d) farkasvakság
A gén, amely a paradicsom gömbölyű formáját kódolja,
dominál a körteformát kódoló gén felett. Milyen
genetikai
jellemzőpáros
nem
lehetséges
a
paradicsomoknál?
a) gömbölyű homozigóta
b) körteformájú homozigóta
c) gömbölyű heterozigóta
d) körteformájú heterozigóta
A burgonya egy fajtájának terméséből kiválasztottak 100
gumót. Mindet megmérték és elkészítették a variációs
görbét. További szaporításra azokat a burgonyákat
használták fel, amelyek tömege 180-200 g volt. Milyen
tömeggel rendelkező gumók várhatók a következő évi
termésben?
a) 30-tól 200g
b) csak 90-tól 130 g
c) csak 100 g
d) csak 180-tól 200g

A heveny leukémia kialakulásának egyik oka, a 21. pár
kromoszóma egy apró szakaszának elvesztése, ez a
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42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

хромосоми, що є результатом:
а) модифікаційної мінливості,
б) генної мутації,
в) геномної мутації,
г) хромосомної мутації.
У результаті сперматогенезу утворюються:
а) чотири сперматозоїди,
б) три сперматозоїди і полярне тільце,
в) два сперматозоїди і два полярних тільця,
г) один сперматозоїд і три полярних тільця.
Для тропічних рослин характерні переважно
листки:
а) великі, темно-зелені, з безліччю продихів з
обох боків,
б) малих розмірів, темно-зелені, з невеликою
кількістю продихів,
в) середніх розмірів, світло-зелені, опушені, з
продихами на нижньому боці,
г) великі, світло-зелені, з продихами тільки
на одному боці.
Ящірка туатара (острови Нова Зеландія) не
облаштовує собі нори, а користується гніздом
буревісника. Коли птах вночі повертається до
гнізда, ящірка вирушає на полювання. Який це
тип взаємозв’язків між організмами?
а) мутуалізм,
б) паразитизм,
в) коменсалізм,
г) хижацтво.
У середині ХІХ ст. На одній із ферм в Австралії
випустили на волю 12 пар кроликів, завезених із
Європи. За 40 років популяція кроликів
розрослась до кількох сот мільйонів особин, які
знищили кормову базу місцевих травоїдних. Яку
властивість біогеоценозу порушено?
а) самовідтворення,
б) цілісність,
в) стійкість,
г) саморегуляцію.
Для агроценозу характерний незбалансований
кругообіг речовин, тому що:
а) людина вилучає більшу частину біомаси,
б) є значна видова різноманітність,
в) ланцюги живлення мають надто багато
ланок,
г) використовується тільки сонячна енергія.
Яка
послідовність
правільно
відображає
передавання енергії в ланцюгу живлення?
а) сосна→дятел→сокіл→короїд,
б) короїд→сосна→дятел→сокіл,
в) сокіл→дятел→короїд→сосна,
г) сосна→короїд→дятел→сокіл.
Однією з причин обміління малих річок України
є:
а) глобальне потепління,
б) вирубування лісів,
в)забруднення
біотипу
хімічними
речовинами,
г) забруднення грунтів.
Біомаса рослин у біосфері більша за біомасу
інших організмів, тому що вони:
а) інтенсивніше розмножуються,
б) є фотоавтотрофами,
в) кількісно переважають над іншими

jelenség nem más mint:
a) modifikációs változékonyság
b) génmutáció
c) genom mutáció
d) kromoszóma mutáció
A spermatogenezis eredményeként keletkeznek:
a) négy hímivarsejt
b) három hímivarsejt és egy sarki testecske
c) két hímivarsejt és két sarki testecske
d) egy hímivarsejt és három sarki testecske
A trópusi növények leveleire jellemző:
a) nagyok, sötétzöldek, számtalan gázcsere nyílással
mindkét oldalon
b) kicsik, sötétzöldek, kevés gázcsere nyílással
c) közepes méretűek, világoszöldek, bolyhosak,
gázcsere nyílásokkal az alsó oldalukon
d) nagyok, világoszöldek, gázcsere nyílásokkal az
egyik oldalukon
Egy Új-Zélandi gyík nem készít magának fészket, tojásait
a viharmadár fészkébe rakja. Amikor a viharmadár este
visszatér a fészkére, a gyík elindul vadászni. Milyen
típusú együttélés ez a két szervezet között?
a) mutualizmus
b) parazitizmus
c) kommenzalizmus
d) ragadozás
A XIX. Század elején Ausztrália egy farmjáról szabadon
engedtek 12 pár, Európából behozott nyulat. 40 év alatt a
nyulak populációi elérték a több száz-milliós
egyedszámot, amelyek lepusztították a helyi növényevők
táplálékául szolgáló növényzetet. A biogeocönózis
melyik tulajdonsága sérült?
a) önmegújulás
b) egységesség
c) stabilitás
d) önszabályozás
Az agrocönózisra jellemző a nem kiegyensúlyozott
anyagkörforgás, mivel:
a) az ember elveszi a biomassza nagy részét
b) jelentős a faji sokféleség
c) a táplálékláncok igen sok szintből állnak
d) csak a napenergiát hasznosítják
Milyen sorrend mutatja az energiaáramlás helyes
sorrendjét a táplálékláncban?
a) erdeifenyő→harkály→sólyom→kéregszú
b) kéregszú→erdeifenyő→harkály→sólyom
c) sólyom→harkály→kéregszú→erdeifenyő
d) erdeifenyő→kéregszú→harkály→sólyom
Ukrajna kisebb folyóinak vízszint csökkenését a
következő tényező okozza
a) a globális felmelegedés
b) az erdők irtása
c) a biotóp vegyi anyagokkal való szennyeződése
d) a talaj szennyeződése
A növények biomasszája a bioszférában nagyobb, mint a
többi élőlény biomasszája mivel:
a) intenzíven szaporodnak
b) fotoautotrófok
c) létszámban felülmúlják a többi élőlényt
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50.

51.

52.

організмами,
г) поширені в усіх середовищах існування.
Найбільшу концентрацію отруйних речовин у
забрудненому біогеоценозі можна виявити в
організмі:
а) травоїдних тварин,
б) дерев’янистих рослин,
в) хижих тварин,
г) трав’янистих рослин.
Ароморфозом є:
а) маскуюче забарвлення шкіри в озерної
жаби,
б) поява шкірних перетенок між пальцами
задніх кінцівок жаби,
в) проява присосок у квакши,
г) легеневе дихання в земноводних.
Установіть відповідність між таксономічними
категоріями та їхніми назвами для зображеного
організму:
1. Відділ
а) Бобоцвіті
2. Клас
б) Покритонасінні
в) Бобові
3. Порядок
г) Пасльонові
4. Родина
д) Дводольні

d) elterjedtek az összes élettérben
A legnagyobb mérgezőanyag koncentrációt a szennyezett
biogeocönózisban a következő élőlényeken lehet
kimutatni:
a) a növényevő állatokban
b) a fásszárú növényekben
c) ragadozó állatokban
d) lágyszárú növényekben
Aromorfózisnak tekintjük:
a) a tavi béka álcázó bőrszínezetét
b) a bőrredők megjelenését a békák hátsó lábainak
ujjai között
c) a tapadókorongok megjelenését a levelibékáknál
d) a tüdő légzést a kétéltűeknél
A képen látható növényfajra vonatkoztatva
Keress összefüggést a taxonok és az elnevezések között
1. törzs,
2. osztály,
3. rend,
4. család
a) pillangósvirágúak
b) zárvatermők
c) pillangósok
d) burgonyafélék
e) kétszíkűek

53.

Установіть відповідність між позначеними
клітинними органеллами та функціями, які вони
виконують:
а) забезпечення зв’язку з навколишнім
середовищем,
б) синтез та накопичення ліпідів і вуглеводів,
в)
забезпечення
внутришньоклітинного
травлення,
г) формування веретена поділу,
д) синтез АТФ.

Keress összefüggést a sejtszervecskék és funkcióik
között:
a) biztosítja a külvilággal való összeköttetést
b) lipidek és szénhidrátok előállítása és
felhalmozása
c) biztosítja a sejten belüli emésztést
d) osztódási magorsó fonal kialakítása
e) ATP szintézis

54.

Установіть
відповідність
між
органами,
зображеними на рисунках, і системами, до яких
вони належать:
а) сенсорна,
б) кровоносна,

Keress összefüggést a képen látható szervek és
szervrendszerek között:
a) szenzorrendszer
b) keringési rendszer
c) támasztó- és mozgás szervrendszer
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d) emésztőrendszer
e) légző rendszer

в) опорно-рухова,
г) травна
д) дихална.

55.

1

2

1

2

3

4

3

4

Установіть відповідність між назвами рослин та
схамами суцвіть, що їм належать:
1. морква,
2. ромашка,
3. кукурудза,
4. подорожник.
А
Б
В

Г

Д

Keress
között:
1.
2.
3.
4.
А

összefüggést a növények és a virágzatsémák
sárgarépa
orvosi székfű
kukorica
útifű
B

D

C

E

56.

У великої рогатої худоби ген безрогості (шутості)
(В) домінує над геном рогатості (в), ген чорного
забарвлення (С) – над геном червоного (с).
Установіть
відповідність
між
схемою
схрещування великої рогатої худоби та
ймовірним
співвідношенням
фенотипів
потомства:
1. Ввсс х Ввсс
а) 1:1
2. Ввсс х ввсс
б) 3:1
3. ВвСс х ВвСс в) 1:2:1
4. ВвСс х ввсс
г) 1:1:1:1
д) 9:3:3:1

57.

Установіть відповідність між компонентами
ланцюга живлення та їхньою загальною масою,
якщо загальна маса консументів першого
порядку становить 300 кг:
1. дрібні ракоподібні
а) 3 кг
2. карась
б) 30 кг
3. планктон
в) 300 кг
4. щука
г) 3000 кг
д) 30000кг

A szarvasmarhánál a szarvatlanságot kódoló gén (B)
dominál a szarvaltságot kódoló gén (b) felett, a fekete
színt kódoló gén (C) – a vörös színt kódoló gén (c) felett.
Párisítsd a szarvasmarha kereszteződési sémáit és az
utódnemzedékben megnyílvánuló, fenotípus szerinti
hasadási arányokat:
1. Bbcc x Bbcc, 2. Bbcc x bbcc, 3. BbCc x BbCc, 4.
BbCc x bbcc
a) 1:1
b) 3:1
c) 1:2.1
d) 1:1:1:1
e) 9:3:3:1
Keress összefüggést a tápláléklánc összetevői és
össztömegük között, ha ismeretes, hogy az elsődleges
konzumensek össztömege 300kg:
1. apró rákok, 2. kárász, 3. plankton, 4. csuka
a) 3kg
b) 30kg
c) 300kg
d) 3000kg
e) 30000kg

58.

Установіть відповідність між формами адаптацій
живих істот до умов середовища та прикладами,
які їх ілюструють:
1. мімікрія
2. маскування
3. попереджувальне забарвлення

Keress összefüggést a különböző adaptációs formák és az
azt illusztráló példák között:
1. mimikri,
2. álcázás,
3. figyelmeztető szín,
4. elhatároló szín
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59.

60.

61.

4. розмежовуюче забарвлення
а) забарвлення камбали
б) забарвлення
волосяного покриву
бурого ведмедя
в) забарвлення осоподібних мух
г) забарвлення тіла саламандри
д) смугасте тіло у тигра
Установіть послідовність стадій індивідуального
розвитку хордових, починаючи від зиготи:
а) формування мезодерми
б) утворення двошарового зародка
в) формування окремих органів
г) утворення бластомерів
Голодного білого пацюка помістили в металеву
клітку з отвором для годування та важелем, при
натисканні на який подавалась їжа. Установіть
послідовність етапів
утворення
умовного
рефлексу в пацюка:
а) вплив їжі на смакові рецептори
б) утворення тимчасового нервового зв’язку
між смаковим і руховим центрами кори
великих півкуль
в) утворення слиновидільного рефлексу в
центрі слиновиділення довгастого мозку
г) використання важеля для подавання їжі як
умовного подразника
Установіть послідовність процесів під час мітозу,
починаючи від профази:
А
Б

В

V. TESZT. Megoldások
1
B
2
C
3
B
4
D
5
B
6
C
7
B
8
C
9
C
10
B
11
C
12
D
13
C
14
B
15
D

Г

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

a) a lepényhal színezete
b) a barnamedve szőrzetének színe
c) a darázslegyek testszíne
d) a szalamandra testszíne
e) a tigris csíkolt bundája
Helyezd sorrendbe a gerinchúrosok egyedfejlődésének
szakaszait, kezd a zigóta állapottal:
a) a mezoderma kialakulása
b) két csíralemezből álló embrió kialakulása
c) a szervek kialakulása
d) blasztomérák keletkezése
Egy éhes fehérpatkányt fémketrecbe helyeztek, amelyben
egy etetésre szolgáló nyílás és egy pedál volt, melynek
megnyomására étel adagolódott a ketrecbe. Helyezd
sorrendbe a patkány feltételes reflexének kialakulási
fázisait:
a) az étel hatása az ízlelő receptorokra
b) ideiglenes neuron kötések kialakulása az ízlelési
és mozgási központok között
c) nyálelválasztási reflex keletkezése a nyúltagy
nyálelválasztási központjában
d) a pedál, mint feltételes inger, ételadagolásra való
használata
Helyezd sorrendbe a mitózis alatt történő folyamatokat,
kezd a profázistól:
А
B

C

31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

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

D

46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
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D
B
B
C
D
1b, 2e, 3a, 4c
1c, 2d, 3e, 4a
1e, 2d, 3a, 4c
1d, 2a, 3e, 4c
1b, 2a, 3e, 4d
1c, 2d, 3b, 4e
1c, 2a, 3d, 4e
d, b, a, c
d, a, c, b
d, a, b, c

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

VI. TESZT
На якому рівні організації живої матерії здійснюється
вільний обмін спадковою інформацією між різними
представниками певного виду та передача її нащадкам?
А організмовому
Б популяційно-видовому
В біогеоценотичному
Г біосферному
Укажить хімічний елемент, який приймає участь у
зсіданні крові:
А Кальций
Б Магній
В Фосфор
Г Нітроген
Які зв’язки виникають між залишками цистеїну у
молекулі білка?
А йонні
Б водневі
В дисульфідні
Г пептидні
Укажіть вуглевод, що не розчиняється у воді і не має
солодкого смаку.
А глюкоза
Б мальтоза
В фруктоза
Г целюлоза
Визначте кількість тимінових нуклеотидів у молекулі
ДНК, якщо кількість гуанінових нуклеотидів становить
32 % від загальної кількості.
А 64 %
Б 36 %
В 32 %
Г 81 %
Який процес називають деплазмолізом?
А Відокремлення цитоплазми від клітинної стінки в
результаті того, що концентрація солей за межами
клітини висока, вода виходить із неї.
Б Надходження води у клітину в результаті того, що
концентрація солей за межами клітини низька.
В Надходження води у клітину в результаті того, що
концентрація солей за межами клітини висока.
Г Відокремлення цитоплазми від клітинної стінки в
результаті того, що концентрація солей за межами
клітини низька, вода виходить із неї.
Надмембранною структурою тваринної клітини є
А цитоплазматична мембрана.
Б глікокалікс.
В клітинна стінка.
Г плазмалема.
Що утворюють у клітині мікротрубочки?
А клітинну мембрану
Б клітинний центр
В клітинні включення
Г клітинну оболонку
Яка сполука є безпосереднім джерелом кисню, що
утворюється під час фотосинтезу?
А вуглекислий газ
Б хлорофіл
В вода
Г сірководень
Яка кількість хромосом і молекул ДНК буде в кожній
дочірній клітині після мітозу, якщо перед поділом клітина
мала 36 хромосоми і 72 молекул ДНК?
А 36 хромосоми і 72 молекул ДНК

Jelöld meg az élő anyag szerveződésének azon szintjét,
amelyen az örökletes információ átadása történik egy
fajon belül: az elődöktől az utódokhoz
A. szervezet,
B. populáció-faj,
C. biogeocönózis,
D. bioszféra
Jelöld meg a véralvadásban fontos szerepet játszó
kémiai elemet:
A. Kalcium,
B. Magnézium,
C. Foszfor,
D. Nitrogén.
Milyen kötés alakul ki a fehérjemolekula cisztein
aminosav maradékai között
A. ionos-kötés,
B. hidrogén-kötés,
C. diszulfid-kötés,
D. peptid kötés.
Jelöld meg azt a szénhidrátot, amelyiknek nincs édes
íze és nem oldódik vízben:
A. glükóz,
B. maltóz,
C. fruktóz,
D. cellulóz.
Határozd meg a timin nukleotidok mennyiségét a DNS
molekulában, ha a guanin nukleotidok mennyisége a
nukleotidok összmennyiségének 32%-át teszik ki:
A. 64%,
B. 36%,
C. 32%,
D. 81%.
Melyik folyamatot nevezik deplazmolizisnek:
A. a citoplazma elválik a sejtfaltól, mert a sejten
kívüli só koncentráció nagyobb,
B. a víz a sejtbe áramlik, mert a sejten kívüli só
koncentráció kisebb,
C. a víz a sejtbe áramlik, mert a sejten kívüli só
koncentráció nagyobb,
D. a citoplazma elválik a sejtfaltól, mert a sejten
kívüli só koncentráció kisebb.
Az állati sejt membrán feletti struktúrája a :
A. citoplazmatikus membrán,
B. glikokalix,
C. sejtfal,
D. plazmalemma.
Mit alkotnak a mikrocsövecskék:
A. a sejtmembránt,
B. a sejtközpontot,
C. a sejtzárványokat,
D. a sejtfalat.
Melyik vegyületet, az oxigén közvetlen forrása a
fotoszintézis folyamatában:
A. szén-dioxid,
B. klorofill,
C. víz,
D. kénhidrogén.
Hány kromoszóma és hány DNS molekula lesz minden
utódsejtben a mitózis után, ha az anyasejtnek az
osztódás előtt 36 kromoszómája és 72 DNS molekulája
volt:
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Б 18 хромосом і 36 молекули ДНК
В 36 хромосоми і 36 молекули ДНК
Г 18 хромосом і 72 молекул ДНК
11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Де у мітохондріях містяться молекули ДНК, іРНК, тРНК,
рибосоми?
А у матриксі
Б на зовнішній мембрані
В на внутрішній мембрані
Г на кристах
Яку форму мають ламели хлоропластів?
А видовжені складки
Б порожнисті пухирці
В видовжені трубочки
Г сплющені мішечки
З яких речовин складається оболонка складних вірусів?
А ДНК і білків
Б вуглеводів і білків
В білків і ліпідів
Г білків і вуглеводів
Як називається особлива ядерна зона бактерій, у якій
знаходиться ДНК?
А ядро
Б нуклеоїд
В ядерце
Г вакуоля
Що відбувається у процесі квашення овочів і силосування
кормів?
А молочнокислі бактерії, що розвиваються на овочах і
зеленій масі, здійснюють молочнокисле бродіння,
продукти якого пригнічують розвиток інших бактерій
Б бактерії, що розвиваються на зеленій масі й овочах
виділяють антибіотики, які вбивають інші бактерії
В у процесі квашення або силосування зеленої маси
немає вільного доступу кисню, в результаті чого настає
загибель всіх бактерій
Г утворюються неорганічні солі, які виконують роль
консервантів
Як називається тіло лишайника?
А міцелій
Б слань
В стебло
Г мікориза
Який із прикладів є позитивним фототаксисом?
А рух інфузорії-туфельки від кристалика солі
Б рух евглени до джерела світла
В рух інфузорії-туфельки до бактерій
Г рух сперматозоїдів до яйцеклітини
Яка характеристика пов’язує гриби із тваринами?
А будова тіла
Б необмежений ріст
В адсорбтивне живлення
Г гетеротрофність
Який спосіб живлення характерний для
водоростей?
А хемотрофний
Б фототрофний
В гетеротрофний
Г сапротрофний
Для якої тканини рослин характерна наявність великих
міжклітинників?

A. 36 kromoszóma és 72 DNS molekula,
B. 18 kromoszóma és 36 DNS molekula,
C. 36 kromoszóma és 36 DNS molekula,
D. 18 kromoszóma és 72 DNS molekula.
Hol találhatóak a mitokondriumokban DNS, m-RNS, tRNS molekulák és riboszómák
A. mátrixban,
B. külső membránon,
C. belső membránon,
D. krisztákon
Milyen a kloroplasztiszok lamelláinak alakja:
A. nyújtott betüremkedések,
B. üreges hólyagocskák,
C. nyújtott csövecskék,
D. lapított zsákocskák.
Milyen vegyületek alkotják a vírusok burkát:
A. DNS és fehérje,
B. szénhidrátok és lipidek,
C. fehérjék és lipidek,
D. fehérjék és szénhidrátok
Hogy nevezzük a baktérium azon különleges
magzónáját, ahol a DNS található
A. sejtmag,
B. nukleoid,
C. magvacska,
D. vakuolum.
Mi történik a zöldsédek savanyítása és a takarmány
silózása közben:
A. zöldtakarmányon, és a zöldségeken fejlődő
tejsav baktériumok tejsavaserjedést indítanak
be, amelyek végtermékei gátolják a többi
baktérium fejlődését,
B. a zöldtakarmányon, és a zöldségeken fejlődő
baktériumok antibiotikumokat termelnek,
amelyek más baktériumokat pusztítanak el;
C. a savanyítás és a takarmány silózása közben
nincs oxigén ellátás és ennek következtében
elpusztul az összes baktérium,
D. szervetlen sók keletkeznek, amelyek tartósító
szerepet játszanak.
Hogyan nevezik a zuzmók testét:
A. micélium,
B. teleptest,
C. szár,
D. mikorhizza.
Melyik jelenség pozitív fototaxis:
A. a papucsállatka mozgása a sókristálytól,
B. az eugléna mozgása a fény felé,
C. a papucsállatka mozgása a baktériumok
irányába,
D. a hímivarsejtek mozgása a petesejt felé.
Jelöld meg a gombák és az állatok közös vonásait:
A. testfelépítésük,
B. korlátlan növekedés,
C. adszorbtív táplálkozás,
D. heterotróf táplálkozás.
Milyen táplálkozási mód, jellemző a moszatokra
A. kemotróf,
B. fototróf,
C. heterotróf,
D. szaprotróf
Mely szövetnek vannak nagy sejtközi járatai:
A. osztódószövet,
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21.

22.

23.

24.

А твірної
Б провідної
В покривної
Г основної
Укажіть тип вегетативного розмноження, що характерний
для бріофілуму.
А виводковими бруньками
Б стебловими відводками
В вусами
Г цибулинами
На що перетворюється зародок вищих спорових рослин,
який сформувався із заплідненої яйцеклітини?
А на особину статевого покоління (гаметофіт)
Б на особину нестатевого покоління (спорофіт)
В на спорангій
Г на статевий орган
Яку властивість мають фітонциди, що виділяються
хвойними рослинами?
А приваблення комах-запилювачів
Б антибактеріальність
В сприяють поширенню насіння
Г прискорення фотосинтезу
За рисунками визначте однодольну рослину

Jelöld meg a Bryofillum vegetatív szaporodásának
típusát:
A. sarjrügyekkel
B. bujtásokkal,
C. indával,
D. hagymával.
Mivé alakul át a megtermékenyített petesejtből fejlődő
csíra a :magasabb rendű spórás növényeknél
A. az ivaros nemzedék egyedévé (gametofiton),
B. az ivartalan nemzedék egyedévé (sporofiton),
C. sporangiummmá,
D. ivarszervvé.
Milyen tulajdonságaik vannak a tűlevelű növények által
kibocsájtott fitoncidáknak:
A. a megporzó rovarok vonzása,
B. antibakteriális hatás,
C. kedveznek a magvak terjedésének,
D. gyorsítják a fotoszintézist.
Jelöld meg az egyszikű növényt:

А

Б

А

B

В

Г

C

D

25.

До якої систематичної групи належать форамініфери?
А Найпростіші
Б Плоскі черви
В Кільчасті черви
Г Кишковопорожнинні

26.

Яка тканина рослин є провідною?
А стовпчаста паренхіма
Б камбій
В епідерма
Г ксилема
Яка тканина характеризується здатністю до сприйняття
подразнень та скорочення?
А епітеліальна
Б сполучна
В м’язова

27.

B. szállítószövet,
C. bőrszövet,
D. alapszövet.

Milyen
rendszertani
csoporthoz
tartoznak
a
foraminiferák.
A. Véglények,
B. Laposférgek,
C. Gyűrűsférgek,
D. Csalánozók (Űrbelűek).
A növények melyik szövete, szállító szövet:
A. oszlopos parenchima,
B. kambium,
C. epidermisz,
D. xilem
Melyik szövetre jellemző az ingerületfelfogó és
összehúzódó képesség:
A. hámszövet,
B. kötőszövet,
C. izomszövet,
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28.

Г нервова
З екто-, енто- і мезодерми розвиваються тканини й органи
тваринного організму. Визначте, яка з поданих
комбінацій є правильною:
A
Б
В
Г
Ектодерма

Шкіра

Органи
чуття

Головни
йі
спинний
мозок

Епідерміс

Мезодерма

Кістки

Товстий
кишечник

Легені

Серце

Ентодерма

Нирки

М’язи

Кров

Печінка

29.

Які клітини сприяють утворенню черепашки молюсків?
А паренхіми
Б целомічного епітелію
В травних залоз
Г залозисті клітини мантії

30.

Прочитайте текст, у якому пропущено окремі слова та
словосполучення, що позначені цифрами. Виберіть
правильний варіант відповіді.
Дихальна система голуба представлена (1), від яких
відходять (2), які виконують роль (3) повітря.
Характерним є (4) дихання: (5) відбувається при вдиху і
видиху. У голуба (6) серце та (7) кола кровообігу.
А 1 – легенями; 2 – повітряні мішки; 3 – резервуарів; 4 –
подвійне; 5 – газообмін; 6 – чотирикамерне; 7 – два
Б 1 – зябрами; 2 – зяброві дуги; 3 – зябрових пелюсток; 4
– шкірне; 5 – газообмін; 6 – двокамерне; 7 – одне
В 1 – легенями; 2 – ніздрі; 3 – трахей; 4 – шкірне; 5 –
дихання; 6 –трикамерне; 7 –два
Г 1 – легенями; 2 – повітряні мішки; 3 – трахей; 4 –
відсутність; 5 – затримка; 6 – чотирикамерне; 7 – два

31.

Укажіть характерні ознаки будови і функцій зубів
ссавців.
А не мають коренів, за будовою і функціями однакові
Б мають корені, за будовою і функціями однакові
В не мають коренів, за будовою і функціями
диференційовані
Г мають корені, за будовою і функціями диференційовані

32.

На якому з рисунків зоброжено сполучну тканину?
А
Б

В

Г

D. idegszövet.
Az állati szervezet szövetei és szervei ekto-, ento- és
mezodermából fejlődnek. Jelöld meg a helyes
kombinációkat
A

B

C

D

Ektoderma

bőr

érzékszer
vek

agyvelő,
gerincvelő

epider
misz

Mezoderma

csontok

vastagbél

tüdő

szív

Entoderma

vese

izmok

vér

máj

Milyen sejtek biztosítják a puhatestűek héjának
képződését:
A. parenchima sejtek,
B. a testüreg hámszöveti sejjei,
C. emésztő mirigy sejek,
D. köpeny mirigysejtek.
Olvasd el a szöveget, amelyben számokkal jelölt
szavak és szókapcsolatok hiányoznak. Válaszd ki azt a
változatot, amelyik a helyes válaszokat tartalmazza
A galamb légzőszerve a (1), amelyből (2) erednek, ezek
feladata a levegő (3). Jellemző a madarakra a (4). A (5)
a belégzés és kilégzés alkalmával valósul meg. Szívük
(6) rekeszes. A galamb keringési rendszere (7)
vérkörből áll.
A. 1-tüdő, 2-légzsákok, 3-tartalék, 4-kettős
légzés, 5-gázcsere, 6-négy, 7-kettő,
B. 1-kopoltyú, 2-kopoltyú ív, 3-kopoltyú
lemezek, 4-bőr, 5-gázcsere, 6-kettő, 7-két,
C. 1-páros tüdő, 2-orrnyílás, 3-légcső, 4-bőr, 5légzés, 6-három, 7- kettő,
D. 1-tüdő, 2-orrnyílás, 3-légcső, 4-hiányzik, 5visszafogott, 6-négy, 7-kettő.
Jelöld meg az emlősök fogainak szerkezeti és
funkcionális sajátosságait:
A. nincs foggyökér, a fogak felépítésük és
funkciójuk szerint azonosak,
B. van foggyökér, a fogak felépítésük és
funkciójuk szerint azonosak,
C. nincs foggyökér, a fogak felépítésük és
funkciójuk szerint differenciáltak,
D. van foggyökér, a fogak felépítésük és
funkciójuk szerint differenciáltak.
Melyik ábrán látható kötőszövet:
А
B

C
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D

33.

Укажіть цифри, якими на рисунку позначені можечок та
гіпофіз:
А 5-можечок, 8-гіпофіз
Б 2-можечок, 5-гіпофіз
В 3-можечок, 6,7-гіпофіз
Г 1-можечок, 4-гіпофіз

Mely számok jelölik a kisagyat és a hipofízist:
A. 5-kisagy, 8-hipofizis,
B. 2-kisagy, 5-hipofizis,
C. 3-kisagy, 6,7-hipofizis,
D. 1-kisagy, 4-hipofizis.

34.

Який гормон стимулює розщеплення глікогену печінки
до глюкози?
А адреналін
Б глюкагон
В інсулін
Г тироксин
Укажіть групу речовин, які надають кісткам твердості та
міцності.
А гемоглобін і фібрин
Б солі натрію і сполуки хлору
В солі кальцію і сполуки фосфору
Г колаген і кератин
Визначте формені елементи крові, скориставшись
поданою характеристикою.Безбарвні, мають ядро,
утворюються в червоному кістковому мозку, селезінці,
лімфатичних вузлах, руйнуються в селезінці та місцях
запалення:
А лейкоцити;
Б еритроцити;
В тромбоцити;
Г антитіла.
Завдяки якому процесу здійснюється рух газів через
альвеоли в капіляри?
А осмосу
Б дифузії
В активному транспорту
Г пасивному транспорту
Яка речовина всмоктується в товстому кишечнику?
А глюкоза
Б жирна кислота
В аланін
Г вода
Коли людині холодно, у неї з’являється „гусяча шкіра”.
Які причини цього явища?
А скорочення шкірних м’язів
Б скорочення скелетних м'язів
В скорочення гладеньких м'язів
Г скорочення м'язів кінцівок
Визначте розщеплення ознак за фенотипом при
аналізуючому моногібридному схрещуванні.
А3:1
Б1:2:1
В1:1
Г9:3:3:1

Melyik hormon stimulálja a májban lévő glikogén
bomlását:
A. adrenalin,
B. glükagon,
C. inzulin,
D. tiroxin.
Jelöld meg a csontok szilárdságát és erősségét biztosító
anyagok csoportját:
A. hemoglobin és fibrin,
B. nátrium sói és klór vegyületei,
C. kalcium sói és a foszfor vegyületei,
D. kollagén és keratin.
A vér, mely sejtes elemére vonatkozik az alábbi
jellemzés. Szintelen sejtmagvas elemek, amelyek a
vörös csontvelőben, a lépben, a nyirok csomókban
képződnek a lépben és gyulladás helyén pusztulnak el:
A. leukociták,
B. eritrociták,
C. trombociták,
D. antitestek.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

Визначте компонент середовища, що належить до

Melyik folyamat valósítja meg a gázoknak
alveólusokon keresztül a hajszálerekbe való mozgását
A. ozmózis,
B. diffúzió,
C. aktív transzport,
D. passzív transzport.
Melyik anyag szívódik fel a vastagbélben:
A. glükóz,
B. zsírsav,
C. alanin,
D. víz.
Amikor az ember fázik „libabőrös” lesz. Mi az oka
ennek a jelenségnek:
A. a bőr izmainak összehúzódása,
B. a vázizmok összehúzódása,
C. a sima izmok összehúzódása,
D. a végtagok izmainak összehúzódása.
Határozd meg melyik fenotípus szerinti hasadási arány
felel meg a monohibrid tesztelő (elemző)
keresztezésnek:
A. 3:1,
B. 1:2:1,
C. 1:1,
D. 9:3:3:1.
Határozd meg melyik környezeti elem biotikus
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біотичних екологічних факторів.
А вологість повітря
Б вирубування тропічних лісів
В викиди газів від фабрик та заводів
Г конкуренція за особин протилежної статі
42.

43.

44.

45.

Яка з характеристик вказує на високу стійкість
біогеоценозу?
А коливання кількісних та якісних показників
продуктивності
Б велике видове різноманіття
В взаємозв’язки організмів між собою та навколишнім
середовищем
Г здатність популяцій відтворювати свою чисельність
До якої групи належать організми, що мешкають на межі
повітряного та водного середовища?
А планктон
Б нейстон
В бентос
Г перифітон
Визначте природну зону, що є найменш продуктивною в
континентальній частині біосфери.
А тундра
Б степ
В тропічний ліс
Г тайга
Чим можна пояснити весняне збільшення біомаси
фітопланктону?
А збільшенням довжини світлового дня та підвищенням
температури
Б збільшенням кількості мінеральних речовин і
підвищенням температури
В зменшенням довжини світлового дня та зниженням
температури
Г зменшенням кількості мінеральних речовин і
збільшенням довжини світлового дня

46.

Використовуючи спрощену схему круго- обігу Нітрогену
в екосистемі, визначте групу бактерій, які беруть участь у
перетворенні білків на амоніак (NH3)
А денітрифікуючі;
Б бактерії гниття;
В хемосинтезуючі;
Г фотосинтезуючі.

47.

Використовуючи правило екологічної піраміди, визначте,
на скільки збільшилася маса сокола, якщо протягом дня
вона з’їла 10 горобців (маса одного горобця 20 г).
Візьміть до уваги, що масова частка води в організмі
становить 70 % від загальної маси.
А2г
Б6г
В 10 г

ökológiai tényező:
A. a levegő nedvessége,
B. a trópusi esőerdők irtása,
C. gyárak és üzemek gázkibocsátása,
D. az ellentétes nem egyedeiért folytatott
konkurencia.
A jellemzők közül melyik utal a biogeocönózis
nagyfokú állandóságára:
A. a termelékenység mennyiségi és minőségi
mutatóinak ingadozása,
B. nagy faji sokféleség,
C. a szervezetek egymással és a környezettel való
kölcsönhatása,
D. a populációk egyedszámegújító képessége.
Milyen csoporthoz tartoznak a légköri és a vízi élőhely
határán élő szervezetek:
A. plankton,
B. neuszton,
C. bentosz,
D. perifiton.
Jelöld meg a bioszféra kontinentális részének
legkevésbé termékeny természeti zónáját (biomját):
A. tundra,
B. sztyepp,
C. trópusi erdő,
D. tajga.
Mivel magyarázható a fitoplankton biomasszájának
tavaszi növekedése:
A. a nappalok hosszának a növekedésével és a
hőmérséklet emelkedésével,
B. az ásványi anyagok mennyiségének a
növekedésével hőmérséklet emelkedésével,,
C. a nappalok hosszának a rövidülésével és a
hőmérséklet csökkenésével,
D. az
ásványi
anyagok
mennyiségének
csökkenésével
és
a
hőmérséklet
emelkedésével
A Nitrogén körforgásának egyszerűsített sémája alapján
határozd meg azon baktériumok csoportját, amelyek
részt vesznek a fehérjék ammóniává (NH3) való
átalakításában
A. denitrifikáló baktériumok
B. rothasztó baktériumok
C. kemoszintetizáló baktériumok
D. fotoszintetizáló baktériumok.

Az ökológiai piramis szabályát felhasználva állapítsd
meg mennyivel nőtt meg a sólyom tömege, ha egy nap
alatt 10 verebet fogyasztott el (egy veréb tömege 20g). Vedd figyelembe, hogy az élő szervezet
testtömegének 70%-a víz:
A. 2g,
B. 6g,
C. 10g,
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48.

49.

50.

51.

Г 20 г
Укажіть рослину, яка занесена до Червоної книги
України.
А жовтець золотистий
Б конюшина лучна
В мальва лісова
Г ковила Іоанна
Який організм в умовах зниження температури
навколишнього середовища та відсутності їжі впадає у
сплячку?
А лисиця звичайна
Б бурундук азіатський
В заєць сірий
Г білка звичайна
Позначте
правильну
послідовність
основних
таксономічних одиниць царства Тварини сучасної
системи органічного світу, починаючи від нижчої.
А тип – клас – порядок – родина – рід – вид
Б вид – рід – родина –порядок –клас – відділ
В відділ – клас – ряд – родина – рід – вид
Г вид –рід – родина –ряд – клас – тип
Установіть відповідність між речовинами та їхньою
біологічною роллю.
1 тРНК
2 жири
3 хітин
4 осеїн
А забезпечує газообмін у клітинах і тканинах
Б надає пружності кісткам
В надають пір’яному покриву водоплавних птахів
водовідштовхувальних властивостей
Г приєднує та переносить амінокислоти до місця синтезу
білка
Д входить до складу клітинних стінок грибів, кутикули
членистоногих

52.

Установіть відповідність між органелами та їхніми
функціями:
1 пластиди;
2 рибосоми;
3 незерниста ендоплазматична сітка;
4 лізосоми.
А внутрішньоклітинне травлення;
Б синтез ліпідів і гормонів ліпідної природи;
В регуляція внутрішньоклітинного тиску;
Г фотосинтез;
Д синтез білка.

53.

Установіть відповідність між органами та системами
органів, до яких вони належать:
1 аорта;
2 нирка;
3 велика гомілкова кістка;
4 печінка.
А нервова;

D. d) 20g.
Jelöld megmelyik növény van bejegyezve Ukrajna
Vörös Könyvébe:
A. boglárka,
B. vöröshere,
C. erdei mályva,
D. árvalányhaj.
Melyik szervezet reagál, úgy a táplálékhiányra és a
környezet hőmérséklet csökkenésére, hogy álomba
merül (anabiózis)
A. róka,
B. ázsiai burunduk,
C. mezei nyúl,
D. közönséges mókus.
Jelöld a szerves világ korszerű rendszerének
megfelelően,
az
állatok országa
taxonómiai
egységeinek helyes sorrendjét. Kezd a legkisebbel:
A. törzs-osztály-rend-család-nem-faj,
B. faj-nem-család-rend-osztály-növényi törzs,
C. növényi törzs-osztály-rend-család-nem-faj,
D. faj-nem-család-rend-osztály-törzs.
Keress összefüggést a szerves vegyületek és biológiai
szerepük között:
1. t-RNS,
2. zsír,
3. kitin,
4. osszein
A. biztosítja a sejtek és szövetek gázcseréjét,
B. rugalmasságot kölcsönöz a csontoknak,
C. a vízi madarak tollazatát víztaszító
tulajdonságokkal látja el,
D. megköti és szállítja az aminosavakat a
fehérjék bioszintézisének helyszínére,
E. a gombák sejtfalának és az ízeltlábúak
kűltakarójának összetevője.
A
B
C
D
E
1
2
3
4
Keress összefüggést az organellumok és a funkcióik
között:
1. plasztiszok
2. riboszóma,
3. sima EPH,
4. lizoszóma
A. sejtenbelüli emésztés
B. lipidek és lipidalapú hormonok szintézise
C. a sejt belső nyomásának szabályozása
D. fotoszintézis
E. fehérjeszintézis,
A
B
C
D
E
1
2
3
4
Keress összefüggést a szervek és a szervrendszerek
között:
1. aorta,
2. vese,
3. sípcsont,
4. máj
A. idegrendszer
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Б опорно-рухова;
В кровоносна;
Г видільна;
Д травна.

54.

55.

56

Установіть відповідність між складовими сенсорних
систем і видами рецепторів:
1 смакові рецептори слизової оболонки піднебіння;
2 холодові рецептори шкіри;
3 палички сітківки ока;
4 рецептори півколових каналів.
А фоторецептори;
Б хеморецептори;
В механорецептори;
Г терморецептори;
Д електрорецептори.

Установіть відповідність між назвами стадій життєвого
циклу стьожака широкого
та їхніми зображеннями на малюнку:
1 яйце стьожака;
2 перший проміжний
хазяїн;
3 остаточний хазяїн;
4 личинка стьожака.

У помідорів ген червоного забарвлення плодів (А)
домінує над геном жовтого забарвлення (а), ген, що відповідає за високе стебло (В), –
над геном карликовості
(b). Установіть відповідність між схемою схрещування
помідорів та розщепленням ознак за фенотипом у потомстві.
1 АаВb _ ААBВ;
2 АаВb _ ааbb;

B.
C.
D.
E.

támasztó- és mozgásszervrendszer,
véredényrendszer,
kiválasztórendszer
emésztőszervrendszer

A
B
C
D
E
1
2
3
4
Keress összefüggést a szenzorredszerek és receptoraik
között:
1. a szájpadlás nyálkahártyájának ízérzékelő receptorai
2. a bőr hidegérzékelő receptorai,
3. pálcikák a recehártyán,
4. a félkörös ívjáratok receptorai
A. foto receptorok
B. kemoreceptorok,
C. mechanikai receptorok
D. termo receptorok
E. elektro receptorok,
A
B
C
D
E
1
2
3
4
Keress összefüggést a széles galandféreg fejlődési
ciklusa szakaszainak megnevezése és az ábra rajzai
között
1. pete
2. első köztigazda,
3. végsőgazda;
4 féreglárva. .

A
B
C
D
E
1
2
3
4
A paradicsom termésének színét meghatározó (A) gén
dominál a sárgaszínt kialakító (a) gén felett a hosszú
szárat kialakító (B) gén a törpe növésű szárt kialító (b)
gén fölött.
Párisítsd a paradicsom kereszteződési sémáit és az
utódnemzedékben megnyílvánuló, fenotípus szerinti
hasadási arányokat
1 АаВb _ ААBВ;
2 АаВb _ ааbb;
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3 АaВb _ АаВb;
4 Ааbb _ ааbb.
А 9 (червоні високі) : 3 (червоні карликові) :
3 (жовті високі) : 1 (жовті карликові);
Б усі жовті карликові;
В 1 (червоні карликові) : 1 (жовті карликові);
Г усі червоні високі;
Д 1 (червоні високі) : 1 (червоні карликові) :
1 (жовті високі) : 1 (жовті карликові

57.

58.

59.

Установіть відповідність між організмами та трофічними
рівнями, на яких вони знаходяться:
1 сокіл;
2 короїд;
3 дуб;
4 синиця.
А первинний продуцент;
Б консумент першого порядку;
В консумент другого порядку;
Г консумент третього порядку;
Д редуцент.

Установіть відповідність між доказами еволюції в галузі
порівняльної анатомії та прикладами, які їх ілюструють:
1 гомологічні органи;
2 аналогічні органи;
3 рудименти;
4 атавізми.
А поява багатососковості в людини;
Б недорозвинені очі в крота;
В захисне забарвлення коника;
Г передня кінцівка кота та рука людини;
Д крило птаха та крило метелика.

Установіть послідовність процесів, що відбуваються під
час другого мейотичного поділу.
А хромосоми деспіралізуються, формується ядерце і
ядерна оболонка
Б хроматиди розходяться до полюсів клітини
В хромосоми, що складаються з двох хроматид,
ущільнюються, зникають ядерця, руйнується ядерна
оболонка, формується веретено поділу
Г до центромер хромосом, розміщених у центральній
частині клітини, прикріплюються нитки веретена поділу

3 АaВb _ АаВb;
4 Ааbb _ ааbb.
A. 9 (piros hosszúszárú): 3 (piros törenövésű ): 3
(sárga hosszúszárú): 1 (sárga törpenövésű),
B. az összes sárga törpenövésű
C. 1 (piros törenövésű)::1 (sárga törpenövésű),
D. az összes piros hosszúszárú,
E. 1 (piros hosszúszárú): 1 (piros törenövésű):
1 (sárga hosszúszárú): 1 (sárga törpenövésű).
A
B
C
D
E
1
2
3
4
Keress összefüggést a szervezetek és azon trofikus
szintek között, amelyeken az adott szervezetek
találhatóak
1. sas,
2. kéregszú,
3. tölgy,
4. cinege.
A. elsődleges producens,
B. elsődleges konzumens,
C. másodlagos konzumens,
D. harmadlagos konzumens,
E. reducens
A
B
C
D
E
1
2
3
4
Keress összefüggést az összehasonlító anatómia
evolúciós bizonyítékai és az azt illusztráló példák
között:
1. homológ szervek,
2 analóg. szervek,
3. rudimentumok,
4. atavizmusok
A. számfeletti mellbimbók megjelenése az
embernél,
B. a vakond fejletlen szeme
C. a sáska védőszíne
D. a macska és az ember melső végtagja,
E. a madár szárnya és a lepke szárnya
A
B
C
D
E
1
2
3
4
Állítsd fel a második meiotikus osztódás folyamatainak
helyes sorrendjét:
A. a kromoszómák szétcsavarodnak, kialakul a
magvacska és a maghártya,
B. a kromatidák a sejt ellentétes pólusaira
vándorolnak
C. a kétkromatidás kromoszómák tömörülnek,
eltűnnek a magvacskák, eltűnik a maghártya,
kialakul a magorsófonal,
D. a kromoszómák a sejt közepébe kerülnek és a
centromérákhoz húzófonalak kapcsolódnak.
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60.

A
B
C
D
1
2
3
4
Állítsd fel a belégzés folyamatának helyes sorrendjét:
A. a bordák felemelkednek, a rekeszizom
vízszintes helyzetet foglal el, növekedik a
mellkas térfogata,
B. a nyomás a tüdőben csökken, a levegő az
alveolósukba áramlik
C. összehúzódnak a bordaközi izmok és a
rekeszizom
D. a nyúltagy légzőközpontjának az ingerlése

Установіть послідовність фізіологічних явищ процесу
вдиху:
А піднімаються ребра, діафрагма набуває
горизонтального положення, збільшується об’єм грудної
порожнини;
Б тиск у легенях стає нижчим, повітря проходить до
альвеол;
В скорочення міжреберних м'язів і діафрагми;
Г збудження дихального центру довгастого мозку.

A

B

C

D

1
2
3
4

VI. TESZT. Megoldások
1
B
2
A
3
C
4
D
5
D
6
B
7
B
8
B
9
C
10
C
11
A
12
A
13
C
14
B
15
A

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

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

31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

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

46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
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B
B
D
B
D
1D, 2C, 3E, 4B
1D, 2E; 3B; 4A
1C; 2D; 3B; 4E
1.B; 2D; 3A; 4C
1B; 2D; 3A; 4C
1.D.; 2E; 3A; 4C
1D; 2B; 3A;4 C
1D; 2E; 3B; 4A
1C, 2D, 3B, 4A
1D; 2C; 3A; 4B

Mintafeladat a nyitott végű, rövid választ igénylő feladatra
Виберіть ознаки, що властиві організму, зображеному на рисунку!
Válassza ki azokat a jellegeket, amelyekkel a képen látható élőlény rendelkezik!

Систематичне положення
1 Тип Губки
2 Тип Kишковопорожнинні
3 Тип Молюски
4 Тип Круглі черви
Rendszertani helye
1. Szivacsok törzse
2. Csalánozók törzse
3. Puhatestűek törzse
4. Hengeresférgek törzse

Місце проживання
1 на суходолі
2 у річках
3 у морях

Спосіб живлення
1 хижацький
2 фільтрування
3 фотосинтез

Élőhelye
1. Szárazföld
2. Folyó
3. tenger

Táplálkozási mód
1. Ragadozó
2. szűrő
3. fotoszintizáló
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