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Kedves érettségiző diákok! 

 

A következő oldalakon hasznos információkat, tippeket, segítséget találtok egy sikeres, biológiai 

érettségihez. 

Húsz érettségi tételt és annak a Tanügyminisztérium által jóváhagyott megoldását (barem) találjátok, a 

legapróbb lépésekig levezetve, a megfelelő pontszám feltüntetésével.  

Az első részben a 9-10-es, a másodikban a 11-12-es tananyaghoz kötődő érettségi tételeket, illetve 

megoldásokat találjátok, amelyek nem csupán az ellenőrzést segítik, hanem a magyarázatok és a 

pontozás feltüntetése által, még alaposabb tanulás lehetőségét, új információk megszerzését is 

biztosítják. 

Javaslatunk, hogy előbb önállóan oldjatok meg egy-egy tételt, majd a megoldott eredményeiteket 

hasonlítsátok össze az általunk kidolgozott válaszokkal. Fontos kiemelni, hogy bizonyos feladatoknál 

több helyes megoldás is lehetséges, így például a mondatalkotásoknál, az esszénél, az önálló kérdések 

feltevésénél és azok megválaszolásánál, így ezekben az esetekben nem muszáj teljes mértékben a mi 

válaszainkat kövessétek, bemagoljátok.  

Nagyon fontos, hogy valamennyi feladatot figyelmesen olvassátok el, és a legapróbb lépéseket is írjátok 

le a feladatlapra, mert értékes részpontokat veszíthettek, ha nem megfelelően módon oldjátok meg az 

egyes feladatokat. Lásd az esszé feladatát, ahol a kifejezések felsorolása több pontot ér, mint maga a 

esszé (minden helyes kifejezés 1 pontot ér, összesen 6 pont, az összefüggő esszé pedig 4 pontot). 

Az érettségi tételeket az eredeti fordításban közöljük, ezért az abban található fordítási-, vagy egyéb 

hibákért nem tudunk felelősséget vállalni. 

Egy sikeres biológia érettségi reményében állítottuk össze nektek ezt a segédanyagot, használjátok 

legjobb tudásotok szerint. Ugyanakkor szeretnénk hangsúlyozni, hogy ez a könyv nem tartalmaz a 

biológia felvételikhez szükséges feladatokat, ezért azokat más kiadványokban keressétek.  

Amennyiben bármilyen észrevételetek van a feladatokkal, azok megoldásával kapcsolatban, keressetek 

a: kollozsolt@yahoo.co.uk, vagy a majosandrea@gmail.com ímélcímeken. 

Sikeres biológia érettségit kívánunk. A szerzők. 
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Examenul de bacalaureat naţional 2015 

Proba E. d) 
Biologie vegetală şi animală 

Varianta 2 

Filiera teoretică – profilul real; 
Filiera tehnologică – profilurile: tehnic, resurse naturale şi 
protecţia mediului; Filiera vocaţională – profilul militar. 

• Minden tétel kötelező. Hivatalból 10 pont jár. 
• A munkaidő 3 óra. 

I. TÉTEL            (30 pont) 

A 4 pont 

Írja vizsgalapra azokat a fogalmakat, amelyekkel kiegészítve az alábbi kijelentést, helyes 
állítást kapunk. 

A légutakhoz tartoznak a(z) ................és a(z) …............. 
B 6 pont 

Adjon két példát a sejtmag alkotóira az állati sejtnél; írjon minden alkotóhoz egy 

jellegzetességet. 

C 10 pont 

Írja a vizsgalapra a helyes válasz betűjelét. Egyetlen helyes válasz létezik. 
1. Gerinchúrosok: 

a) ízeltlábúak 
b) rovarok 
c) puhatestűek 
d) hüllők 

2. A mohák a következő országhoz tartoznak: 

a) Gombák 
b) Monerák 
c) Növények 
d) Protiszták 

3. Egy 2n = 34 kromoszómával rendelkező anyasejt mitotikus osztódásából származó 

leánysejtek mindegyikére jellemző kromoszóma szám: 

a) 2n = 34 kromoszóma 
b) 2n = 17 kromoszóma 
c) n = 34 kromoszóma 
d) n = 17 kromoszóma 

4. Az emlősöknél a gerincvelő: 

a) fehérállománya szarvakba rendeződik 
b) a központi idegrendszer része 
c) szürkeállománya kívül található 
d) az agyhoz vezeti a mozgató idegimpulzusokat 

5. A spermatozoida: 

a) diploid sejt 
b) részt vesz a megtermékenyítésben 
c) a hím nemi mirigyet képviseli 
d) az ondóhólyagban termelődik 



D 10 pont 

Olvassa el figyelmesen a következő kijelentéseket. Ha helyesnek ítéli, írjon a vizsgalapra a 

kijelentés száma mellé I betűt, ha hamisnak ítéli, a kijelentés mellé H betűt írjon, majd módosítsa 

részben úgy a kijelentést, hogy az igazzá váljon. E célból használja a megfelelő tudományos 

információt. Tagadó kijelentés nem elfogadható. 

1. Az emlősöknél belégzés közben a rekeszizom elernyed. 

2. A látóideget a bipoláris neuronok axonjai alkotják. 

3. A nyelv nyálkahártyájában található kemoreceptorokat ízlelőbimbóknak nevezzük. 

II. TÉTEL (30 pont) 

A 18 pont 

A vér az emlősök belső környezetének alkotóeleme. Összetételében plazma és alakos 
elemek találhatók. 

a) Nevezze meg az ember keringési rendszerének két betegségét, mindegyiknél 
meghatározva a betegségnek egy megnyilvánulását. 

b) Határozzon meg egy szerkezeti és egy működési különbséget a fehérvérsejtek és 
a vérlemezkék között. 

c) Számítsa ki egy atlétanő vérplazmájában levő víz tömegét, tudva a következőket: 
- a vér a test tömegének a 7% - a; 
- a vérplazma a vér tömegének az 55% - a; 
- a víz a plazma tömegének a 90% - a; 
- az atlétanő testtömege 60 kg. 

Írja le a feladat megoldásának minden lépését. 
d) Egészítse ki a feladat c) pontját egy újabb, ön által megfogalmazott 

követelménnyel, amelyben sajátos, a biológiára jellemző tudományos információt 
használ; oldja meg a javasolt követelményt. 

B 12 pont 

Két birsalmafajtát kereszteznek, amelyek a gyümölcs méretében és színében különböznek. 

A gyümölcsök nagy mérete (M) és sárgás-narancsszíne (P) a domináns jellegek, míg a közepes 

méret (m) és az aranyszín (p) recesszív jellegek. Egyik birsalmafajta gyümölcse nagy és sárgásg 

narancsszínű, mindkét jellegre nézve homozigóta, míg a másik fajta gyümölcse közepes méretű és 

aranyszínű. Az első, F1 nemzedékben hibrid szervezetek jönnek létre. Az F1 nemzedék hibridjeinek 

keresztezésével az F2-ben az örökletes tényezők 16 féle kombinációja alakul ki. Állapítsa meg a 

következőket: 

a) a két birsalmafajta genotípusát; 
b) három példát az F1 egyedei által létrehozott gaméta típusokra; 
c) az F2-ben a mindkét jellegre homozigóta kombinációk számát; az F2 azon 

egyedeinek genotípusát, amelyeknek nagy és aranyszínű gyümölcsük van. 
d) Egészítse ki ezt a feladatot egy újabb, ön által megfogalmazott követelménnyel, amelyben 

sajátos, a biológiára jellemző tudományos információt használ; oldja meg a 
javasolt követelményt. 

Írja le a feladat megoldásának minden lépését. 
 
III. TÉTEL            (30 pont) 

1. 14 pont 

Az emlősök emésztőrendszerét a tápcsatorna és a járulékos mirigyek alkotják. 
a) Jellemezze az emlősök emésztőrendszerének egyik járulékos mirigyét, meghatározva: 

a járulékos mirigy megnevezését, elhelyezkedését és az általa termelt emésztőnedv nevét. 
b) Fogalmazzon meg egy érvet annak fontossága mellett, hogy betartsuk az emésztőrendszer 

és az emésztés higiéniai szabályait. 
c) Alkosson négy kijelentő mondatot, kettőt mindenik tartalomra vonatkozóan, helyesen 

használva a tudományos nyelvezetet. 
 



Használja e célra a következő tartalmakra vonatkozó információkat: 
- Heterotróf táplálkozás. 
- A vastagbél. 

2. 16 pont 

A kiválasztás egyike az élőlények alapvető életműködéseinek. 
a) Soroljon fel az emlősök kiválasztó rendszeréhez tartozó három húgyutat. 
b) Magyarázza meg a gázcserenyílások szerepét a növények kiválasztásában. 
c) Alkosson egy miniesszét a következő címmel „Az emlősök veséje”, a megfelelő 
tudományos információt használva. 

E célból tartsa be a következő lépéseket: 
- soroljon fel a témával kapcsolatos hat jellegzetes fogalmat; 
- alkosson egy három-négy összetett mondatból álló szöveget, amelyben helyesen és 
összefüggően használja a felsorolt fogalmakat. 

 
_________________________________________________________________________________ 

2015/2 - Megoldások 

I. TÉTEL - 30 pont 

I. A (4 pont) - légcső, hörgők (2 x 2 = 4 pont) 

I. B (6 pont) - két sejtmag alkotó: kromoszóma, sejtmagvacska (2 x 1 = 2 pont) 

- a DNS, fehérjékkel kromoszómákat alkot, a sejtmagvacska RNS-ből és fehérjékből 

áll (2 x 2 = 4 pont)  

I. C (10 pont) - 1d, 2c, 3a, 4b, 5b (5 x 2 = 10 pont) 

I. D (10 pont)  1. H – összehúzódik 

   2. H – multipoláris 

   3. I    

3 x 2 = 6 pont (H, H, I), 2 x 2 = 4 pont (a hamis kijelentések javításáért) 

II. TÉTEL – 30 pont 

II. A (18 pont) a) szívinfarktus, megnyilvánulás: mellkasi fájdalom (2 pont) 

    érelmeszesedés, megnyilvánulás: magas vérnyomás (2 pont) 

b) A fehérvérsejteknek van sejtmagjuk, a vérlemezkéknek nincs, a 

fehérvérsejteknek az immunitásban van szerepük, a vérlemezkéknek a 

véralvadásban (4 pont) 

   c) - a vér tömegének kiszámítása: 60 x 7: 100 = 4,2 kg (2 pont) 

 - a vérplazma tömegének kiszámítása: 4,2 x 55 : 100 = 2,31 kg (2 pont) 

 - a vérplazma víztartalmának kiszámítása: 2,31 x 90 : 100 = 2,079 kg (2 

pont)  

   d) Kérdés: Mennyi az alakos elemek tömege? (2 pont)  

    Válasz: 4,2 - 2,31 = 1,89 kg (2 pont) 

II. B (12 pont)  

a) a szülők genotípusa: MMPP, mmpp (2 pont)  

b) gamétatípusok: MP, mP, Mp (3 pont) 

   c) kétszeresen homozigóta kombinációk száma: 4 db (1 pont) 

      nagy aranyszínű genotípusok: MMpp, Mmpp (2 pont) 

 



d) Kérdés: A közepes méretű, aranyszínű fenotípusok száma F2-ben?  

(2 pont) 

   Válasz: 1db.   (2 pont) 

III. TÉTEL – 30 pont 

III. 1 (14 pont) a) Nyálmirigyek, a szájüreg szomszédságában helyezkednek el, váladékuk a 

nyál (3 x 1 = 3 pont) 

b) Az emésztőrendszer higiéniai szabályainak betartásával elkerülhetjük az 

emésztőrendszerünket károsító kórokozók okozta fertőzéseket, például 

hastífusz, bélférgekkel való fertőzések, hepatitisz vírusok stb.   (3 pont) 

c) A heterotróf táplálkozású élőlények a táplálékukat a környezetből veszik 

fel. Az állatok és a gombák heterotróf táplálkozású élőlények. 

A vastagbél a tápcsatorna szakasza, embernél 1,5 m hosszú. Első szakasza 

a vakbél, majd a felszálló-, haránt-, leszálló remese, majd a szigmabél és 

utolsó szakasza a végbél (4 x 2 = 8 pont) 

III. 2 (16 pont) a) húgyvezeték, húgyhólyag, húgycső (3 pont) 

b) A gázcserenyílások nyitódása és záródása szabályozza, a növények 

párologtatását, nappal nyitva vannak, éjszaka zárva. A vízmolekulák a 

gázcserenyílásokon hagyják el a növényt. (3 pont) 

c) kifejezések: kéregállomány, velőállomány, babszem, vesepiramisok, 

nefron, vesemedence (6 x 1 = 6 pont)  

Az emlősök veséje 

A vese babszem alakú páros szerv. Felépítésében megkülönböztetjük a 

külső elhelyezkedésű kéregállományt, a belső elhelyezkedésű velőállományt, 

amely a vesepiramisokat tartalmazza. A vese szerkezeti és működési 

egysége a nefron. A nefron egy csatornahálózat mely a vesemedencébe 

torkollik.  (4 pont) 

  



Examenul de bacalaureat naţional 2015 

Proba E. d) 
Biologie vegetală şi animală 

Varianta 9 

Filiera teoretică – profilul real; 
Filiera tehnologică – profilurile: tehnic, resurse naturale şi 
protecţia mediului; Filiera vocaţională – profilul militar. 

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. 
• Timpul de lucru efectiv este de 3 ore. 

I. TÉTEL           (30 pont) 

A 4 pont 

Írja a vizsgalapra azokat a fogalmakat, amelyekkel kiegészítve az alábbi kijelentést, helyes 
állítást kapunk. 

Az orrüreg, a ................. és a ..................... légutak. 

B 6 pont 
Adjon két példát a mitotikus sejtosztódás fázisaira; írjon minden fázishoz egy-egy 

jellegzetességet. 

C 10 pont 

Írja a vizsgalapra a helyes válasz betűjelét. Egyetlen helyes válasz létezik. 

1. A Spórások a következő országhoz tartoznak: 

a) Állatok 
b) Gombák 
c) Növények 
d) Protiszták 

2. A vesekő a következő rendszer betegsége: 

a) keringési 
b) emésztő 
c) kiválasztó 
d) helyváltoztató 

3. Az alkoholos erjedés(t): 

a) felhasználják az ecet gyártásához 
b) egysejtű gombák végzik 
c) az aerob légzés egyik típusa 
d) zárvatermőkre jellemző 

4. A járulékos mirigyek egyike az emlősök emésztőrendszerében: 

a) a nyelőcső 
b) a garat 
c) a máj 
d) a gyomor 

5. A petesejt: 

a) számos tüszőt tartalmaz 
b) diploid sejt 
c) részt vesz a megtermékenyítésben 
d) a női nemi mirigyet képviseli 
    

D            (10 pont) 

Olvassa el figyelmesen a következő kijelentéseket. Ha helyesnek ítéli, írjon a vizsgalapra a 
kijelentés száma mellé I betűt, ha hamisnak ítéli, a kijelentés száma mellé H betűt írjon, majd 
módosítsa részben a kijelentést úgy, hogy igazzá váljon. E célból használja a megfelelő tudományos 
információt. Tagadó kijelentés nem elfogadható. 

 



1. A lábasfejűek gerinchúrosok. 

2. Növényeknél, fotoszintéziskor fényenergia szabadul fel. 

3. Az emlősök szemének szerkezetében levő érhártya véredényeket tartalmaz. 

II. TÉTEL (30 pont) 

A            (18 pont) 
A szív és az osztóerek, gyűjtőerek és hajszálerek által képviselt véredények, az emlősök 

keringési rendszerének alkotói. 
a) Nevezze meg az ember keringési betegségeinek két megelőzési módját. 
b) Hasonlítsa össze az aorta osztóeret a felső üres gyűjtőérrel, kiemelve két különbséget a 

két véredény között. 
c) Számolja ki egy élsportoló vérplazmájának víztartalmát, ismerve a következőket: 

- a vér térfogata a testtömeg 7 %-a; 
- a vérplazma a vértérfogatának 55 %-a; 
- a víz a vérplazma összetételének 90%-a; 
- az élsportoló testtömege 76 kg. 

Írja le a feladat megoldásának minden lépését. 
d) Egészítse ki a feladat c) pontját egy újabb, ön által megfogalmazott követelménnyel, 

amelyben sajátos, a biológiára jellemző tudományos információt használ; oldja meg a 
javasolt követelményt. 

B 12 pont 
Kereszteznek két körte fajtát, melyek a gyümölcsök alakjában és színében különböznek. A 

tojásdad (O) alakú és sárgás-zöldes (G) gyümölcsök domináns tulajdonságok, a körte alakú (o) és 
téglaszínű (g) gyümölcsök pedig recesszív tulajdonságok. Egyik körtefajta tojásdad alakú és 
sárgás-zöldes gyümölcsökkel rendelkezik, mindkét tulajdonságra homozigóta, a másik körtefajta 
pedig körte alakú és téglaszínű gyümölcsei vannak. Az első, F1 nemzedékben hibrid szervezetek 
keletkeztek. Az F1 hibridjeinek keresztezése nyomán, F2–ben az örökletes tényezők 16 
kombinációja keletkezett. Állapítsa meg a következőket: 

a) a két körtefajta genotípusát; 

b) az F1szervezetek által termelt gaméták három típusát; 

c) F2-ben, a gyümölcsök színére heterozigóta egyedek kombinációinak számát; F2-ben, a 
körte alakú és sárgás-zöldes gyümölcsökkel rendelkező egyedek genotípusát. 

d) Egészítse ki a feladatot egy újabb, ön által megfogalmazott követelménnyel, amelyben 
sajátos, a biológiára jellemző tudományos információt használ; oldja meg a javasolt 
követelményt. 
Írja le a feladat megoldásának minden lépését. 

III.TÉTEL (30 pont) 

1. 14 pont 

A gerincvelő és az agyvelő az emlősök központi idegrendszerének alkotói. 
a) Mutassa be a gerincvelő alkotásában található állomány típusokat és ezek 

elhelyezkedését. 
b) Magyarázza mag a következő állítást: „Az alkoholfogyasztás egy kockázati tényező a 

szervezet egészségére nézve”. 
c) Alkosson négy kijelentő mondatot, kettőt mindenik tartalomra vonatkozóan, helyesen 

használva a tudományos nyelvezetet. 
Használja e célból a következő tartalmakra vonatkozó információkat: 
- Epilepszia. 
- Kisagy. 
 

2. 16 pont 

A sejt az élőlények szerkezeti, működési és genetikai alapegysége. A sejt genetikai 
információjának legnagyobb része a sejtmagban tárolódik. A környezet befolyásolhatja 
az öröklődést. 

a) Adjon három példát a mutagén tényezőkre. 
b) Érveljen a következő kijelentés mellett: „A sejt genetikai információjának nagyobb része 

a sejtmagban tárolódik”. 
c) Alkosson egy miniesszét a következő címmel „Örökletes betegségek”, helyesen 

használva a tudományos nyelvezetet. 
 
 



E célból tartsa be a következő lépéseket: 
- soroljon fel a témával kapcsolatos hat fogalmat; 
- alkosson egy három-négy összetett mondatból álló összefüggő szöveget, 
amelyben helyesen és összefüggően használja a felsorolt fogalmakat. 

 

_________________________________________________________________________________ 

2015/09 - Megoldások 

I. TÉTEL - 30 pont 

I. A (4 pont) - légcső, hörgők (2 x 2 = 4 pont) 

I. B (6 pont) - profázis, metafázis (2 x 1 = 2 pont) 

- profázisban eltűnik a sejtmaghártya, kialakul az osztódási orsó, metafázisban a 

kromoszómák az osztódási orsó közepére rendeződnek.   (2 x 2 = 4 pont)  

I. C (10 pont) - 1d; 2c; 3b; 4c; 5c    (5 x 2 = 10 pont) 

I. D (10 pont)  1. H – gerinctelenek 

   2. H – használódik el 

   3. I    

3 x 2 = 6 pont (H, H, I), 2 x 2 = 4 pont (a hamis kijelentések javításáért) 

II. TÉTEL – 30 pont 

II. A (18 pont) a) egészséges táplálkozás, testmozgás (4 pont) 

b)  Az aorta a bal kamrából indul, a felső üres gyűjtőér a jobb pitvarba tér 

vissza. Az aorta a szívből szállítja a vért a sejtek fele, a felső üres gyűjtőér a 

sejtektől a szív fele. ( 4 pont) 

   c)   - a vér tömegének kiszámítása: 76 x 7 : 100 = 5,32 kg  (2 pont) 

 - a vérplazma tömegének kiszámítása: 5,32 x 55 : 100 = 2,926 kg (2 pont) 

    - a vérplazma víztartalmának kiszámítása:  

2,926 x 90 : 100 = 2,6334 kg (2 pont)  

   d) Kérdés: Mennyi a plazma szárazanyag tömege? (2 pont)  

    Válasz: 2,926 -  2,6334 = 0, 2926kg ( 2 pont) 

II. B (12 pont)             a) a szülők genotípusa: OOGG; oogg; (2 pont)  

b) gamétatípusok: OG, Og, oG (3 pont) 

c) F2-ben, a gyümölcsök színére heterozigóta egyedek kombinációinak 

számát: 8 (8/16); db (1 pont) 

körte alakú és sárgás-zöldes egyedek genotípusát: ooGG; ooGg (2 pont) 

          d) Kérdés: A körte alakú és téglaszínű fenotípusok száma F2- ben? (2 pont) 

   Válasz: 1db (2 pont) 

III. TÉTEL – 30 pont 

III. 1 (14 pont) a) A szürkeállomány a gerincvelőben belül helyezkedik el, a fehérállomány 

meg kívül. (3 x 1 = 3 pont) 

b) „Az alkoholfogyasztás egy kockázati tényező a szervezet egészségére 

nézve”, mert negatívan befolyásolja több szervünk működését, például máj-, 

gyomor-, idegrendszer károsító szerepe van. (3 pont) 



c)  Az epilepszia az idegrendszer betegsége, amely görccsel kísért vagy 

görcs nélkül jelentkező rohamok egymás után következő 

megnyilvánulásaiból áll. A rohamok az agyban található idegsejtek nagy 

erejű elektromos kisüléseiből keletkeznek. 

A kisagy az agyvelő része. Az agytörzs mögött helyezkedik el, nyakszirti 

tájékon.  (4 x 2 = 8 pont) 

III. 2 (16 pont) a) radioaktív sugárzás, vírusok, kolchicin  (3 pont) 

b) A sejt genetikai információjának nagyobb része a sejtmagban tárolódik 

kromatinfonal formájában, mely osztódáskor kromoszómákba szerveződik. A 

genetikai információ egy kis része megtalálható a mitokondriumokban 

mitokondriális DNS formájában, illetve növényi sejtekben kloroplasztisz DNS 

formájában.  (3 pont) 

c) kifejezések: Down-kór, albinizmus, heteroszóma, autoszóma, hemofília, 

recesszív (6 x 1 = 6 pont)  

Örökletes betegségek 

A Down-kórt a teljes genomot érintő mutáció okozza. A Down-kóros 

egyénekre eggyel több  kromoszóma, jellegzetes arcvonások, szellemi 

fogyatékosság jellemző. Az albinizmus és a hemofília génmutációs 

betegségek. Az albinizmust autoszómákat érintő génmutáció okozza, a 

hemofília heteroszomális génmutáció által kiváltott genetikai betegség. 

Mindkét betegség recesszíven öröklődik.  (4 pont) 

  



Examenul de bacalaureat naţional 2016 

Proba E. d) 
Biologie vegetală şi animală 

Varianta 10 

Filiera teoretică – profilul real; 
Filiera tehnologică – profilurile: tehnic, resurse naturale şi 
protecţia mediului; Filiera vocaţională – profilul militar. 

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. 
• Timpul de lucru efectiv este de 3 ore. 

I.TÉTEL              (30 pont) 

A 4 pont 

Írja a vizsgalapra azokat a fogalmakat, amelyekkel kiegészítve az alábbi kijelentést, az 
helyessé válik. 

Embernél, a ............ képviselik a női nemi mirigyeket, a ............ pedig a hím nemi 
mirigyeket. 
B 6 pont 

Nevezzen meg két gerinchúros állatot; mindkét gerinchúroshoz írjon egy-egy alaktani 
jellegzetességet. 

C 10 pont 

Írja a vizsgalapra a helyes válasz betűjét. Egyetlen helyes válasz létezik. 

1. Gombák országához tartoznak: 

a) zárvatermők és nyitvatermők 
b) tömlősgombák és bazidiumosgombák 
c) lábasfejűek és csigák 
d) rovarok és pókszabásúak 

2. A lemezes szklerózis és a bénulás a következő rendszer betegségei: 

a) kiválasztó rendszer 
b) központi idegrendszer 
c) női szaporító rendszer 
d) légzőrendszer 

3. A csap és pálcikasejtek: 

a) hiányoznak a sárgafoltból 
b) a látóideg alkotói 
c) az érhártyában találhatók 
d) látó receptorok 

4. Az aerob légzés: 

a) a légköri oxigén hiányában zajlik 
b) a felsőbbrendű növényekre jellemző 
c) nagy mennyiségű energiát termel 
d) erjedésnek is nevezik 

5. Emlősöknél a vese: 

a) az emésztőrendszer alkotója 
b) a hasüregben helyezkedik el 
c) két mellhártya védi 
d) a húgyutak egyike 
 
D 10 pont 

Olvassa el figyelmesen a következő kijelentéseket. Ha helyesnek ítéli, írjon a vizsgalapra a 
kijelentés száma mellé I betűt. ha hamisnak ítéli, a kijelentés száma mellé H betűt írjon, majd 
módosítsa részben a kijelentést, úgy, hogy az igazzá váljon. E célból a megfelelő tudományos 
információkat használja. Tagadó kijelentés használata nem megengedett. 

 



1. Az emlősök halló receptorai a középfülben találhatók. 

2. Egy normál belégzés alatt, a tüdőn belüli nyomás értéke túlhaladja a légköri nyomás 

értékét. 

3. Az öröklődés mendeli törvényeinek egyike a gaméták tisztaságának törvénye. 

II. TÉTEL (30 pont) 

A 18 pont 

A szívből és vérerekből felépülő emberi keringési rendszer betegségei a szívinfarktus, 
érelmeszesedés, agyvérzés, visszértágulat és az osztóeres magas vérnyomás. 

a) Jellemezze a felsorolt betegségek közül az egyiket, meghatározva: egy okot, két 
megnyilvánulást, két megelőzési lehetőséget. 

b) Magyarázza meg miként járulnak hozzá a limfociták a szervezet immunitásának 
megvalósításához. 

c) Számítsa ki egy gyerek vérplazmájában levő víz tömegét, tudva a következőket: 
- a vér a test tömegének 7%; 
- a vérplazma a vér tömegének 55%; 
- a víz a vérplazma tömegének 90%; 
- a gyerek testtömege 18 kg. 

Írja le a feladat megoldásához szükséges minden lépést. 
d) Egészítse ki a feladat c) pontját egy újabb, ön által megfogalmazott kérdéssel, 
sajátos biológiai tudományos információt használva, majd válaszolja/oldja is meg azt. 

B 12 pont 

Keresztezve két lóhere növényt, egyik pirosvirágú és nagyméretű (RRMM), másik 
fehérvirágú és kisméretű (rrmm), az első nemzedékben, az F1 –ben, hibrid növények keletkeznek. 
Az F1egyedeinek keresztezésével az F2-ben az örökletes tényezők 16 féle kombinációja alakul ki. 
Határozza meg: 

a) az F1egyedeinek fenotípusát; 
b) az F1egyedei által termelt gamétatípusokat; 
c) az F2 azon kombinációinak számát, amelyek kétszeresen heterozigóták; az F2 azon 

egyedeinek genotípusát, amelyek pirosvirágúak és kisméretűek. 
d) Egészítse ki ezt a feladatot egy újabb kérdéssel, sajátos biológiai tudományos 

információt használva, majd válaszolja meg azt. 
Írja le a feladat megoldásának minden lépését. 

III.TÉTEL           (30 pont) 

1. 14 pont 

Az élőlények szerkezeti és működési egysége a sejt. Osztódása megvalósulhat mitózis és 
meiózis által. 

a) Soroljon fel három fázist a meiózisból. 
b) Írjon egy érvet a következő kijelentés alátámasztására: „Az eukarióta sejt 

szerkezete bonyolultabb felépítésű, mint a prokarióta sejt szerkezete”. 
c) Alkosson négy kijelentő mondatot, kettőt-kettőt mindenik tartalomra vonatkozóan, helyesen 

használva a tudományos nyelvezetet. 
Használja fel erre a célra a következő tartalmakat: 
- Genetikai rekombináció kölcsönös génkicserélődés által. 
- A mitózis jelentősége. 
 
 
2.           16 pont 
Az emlősök emésztőrendszerét tápcsatorna és járulékos mirigyek alkotják. 

a) Jellemezze az ember emésztőrendszerének egyik betegségét, pontosítva: a 
betegség megnevezését, egy kiváltó okot, egy megnyilvánulást. 

b) Magyarázza meg a következő kijelentést: „Emlősöknél, a vékonybél hossza alkalmazkodott 
a táplálék típusához”. 

c) Alkosson egy minieszét a következő címmel: „A máj”, felhasználva a megfelelő 
tudományos tartalmakat. 

 
 



E célból tartsa be az alábbi lépéseket: 
- soroljon fel a témának megfelelő hat kifejezést; 
- alkosson legtöbb három-négy mondatból álló összefüggő szöveget, amelyben 

helyesen és összefüggően használja a felsorolt fogalmakat. 
 
 
_________________________________________________________________________________ 

2016/10 - Megoldások 

I. TÉTEL - 30 pont 

I. A (4 pont) - petefészek, here (2 x 2 = 4 pont) 

I. B (6 pont) - két gerinchúros felsorolása (pl. madár, kígyó stb) (2 x 1 = 2 pont) 

- első végtagok szárnyakká alakultak, a kígyóknál nincsenek végtagok (2 x 2 = 4 

pont)  

I. C (10 pont) - 1b, 2b, 3d, 4c, 5b (5 x 2 = 10 pont) 

I. D (10 pont)  1. H – belső fülben 

   2. H – kilégzés 

   3. I    

3 x 2 = 6 pont (H, H, I), 2 x 2 = 4 pont (a hamis kijelentések javításáért) 

II. TÉTEL – 30 pont 

II. A (18 pont) a) szívinfarktus: egy ok:  koszorúér elzáródás, egészségtelen életmód 

(táplálkozás, stressz stb),  (1 pont) 

 két megnyilvánulás: mellkasi fájdalom, légszomj (2 x 1= 2 pont) 

 két megelőzési lehetőség: egészséges táplálkozás, testmozgás, 

stresszmentes életmód (2 x 1= 2 pont) 

b) A limfocitáknak több típusuk van. Egyesek antitesteket termelnek, mások 

megjelölik az idegen testeket, vannak amelyek elpusztítják, bekebelezik.  (3 

pont) 

   c)   - a vér tömegének kiszámítása: 18 x 7: 100 = 1,26 k  (2 pont) 

   - a vérplazma tömegének kiszámítása: 1,26 x 55 : 100 = 0,693 kg(2 pont) 

- a vérplazma víztartalmának kiszámítása: 0,693 x 90 : 100 = 0,6237 kg (2 

pont)   

   d) Kérdés: Mennyi az alakos elemek tömege? (2 pont)  

    Válasz: 1,26 - 0,693 = 0,567kg ( 2 pont) 

 

II. B (12 pont)            a) F1 fenotípusa: piros virágú, nagyméretű  (1pont)  

b) gamétatípusok: RM, Rm, rM, rm (4pont) 

   c) kétszeresen heterozigóta kombinációk száma: 4 db (1 pont) 

      pirosvirágú, kisméretű genotípusok: RRmm, Rrmm (2 pont) 

            d) Kérdés: A fehérvirágú, nagyméretű egyedek genotípusa F2-ben? (2 pont) 

   Válasz: rrMm, rrMM (2 pont) 

 

 



III. TÉTEL – 30 pont 

III. 1 (14 pont)  a) profázis, metafázis, anafázis  (3 x 1 = 3 pont) 

b) Az eukarióta sejt szerkezete bonyolultabb felépítésű mint a prokarióta sejt 

szerkezete, mert sejtmaghártyával határolt sejtmagja van, vannak 

sejtszervecskéi. (3 pont) 

c) A genetikai rekombináció a meiózis profázisában történik, a kromoszóma 

párok bizonyos szakaszai kölcsönösen kicserélődhetnek.  A genetikai 

rekombináció élőlények változékonyságának egyik forrása. 

A mitózis számtartó sejtosztódás. Biztosítja a szervezet növekedését, 

fejlődését, a szövetek regenerációját. (4 x 2 = 8 pont) 

III. 2 (16 pont) a) gyomorfekély: ok: Helicobacter pylori, megnyilvánulás: Hasi fájdalmak 3p. 

b) A vékonybél hossza alkalmazkodott a táplálék típusához, növényevőknek 

a leghosszabb, mindenevőknek közepes hosszúságú, a ragadozóknak a 

legrövidebb. (3 pont) 

c) kifejezések: epe, epehólyag, enzim, zsírok, emulgeálás, patkóbél (6 x 1 = 

6 pont)  

A máj 

A máj az emésztőrendszer járulékos mirigye. Váladéka az epe, amely a 

táplálkozások közötti szünetekben az epehólyagban tárolódik, innen ürül a 

patkóbélbe.  Az epe nem tartalmaz enzimeket, szerepe a zsírok 

emulgeálása. (4 pont) 

  



Examenul de bacalaureat naţional 2017 

Proba E. d)  

Biologie vegetală şi animală 

Simulare 

Filiera teoretică – profilul real; 
Filiera tehnologică – profilurile: tehnic, resurse naturale şi 
protecţia mediului; Filiera vocaţională – profilul militar. 

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. 
• Timpul de lucru efectiv este de 3 ore. 

I.TÉTEL            (30 pont) 

A 4 pont 

Írja a vizsgalapra azokat a fogalmakat, amelyekkel kiegészítve az alábbi kijelentést, 
az helyessé válik. 

Az a két légzőmozgás, amellyel a tüdőszellőzés megvalósul a ............ és .................. 

B 6 pont 

Adjon példát két növénycsoportra; mindkettőhöz társítson egy-egy jellegzetes képviselőt. 

10 pont 

Írja a vizsgalapra a helyes válasz betűjét. Egyetlen helyes válasz létezik. 
 
 

 

C 

 

1. A hidraállatok: 

a) gyűrűsférgek 
b) űrbelűek 
c) puhatestűek 
d) gerincesek 

2. A szemlencse: 

a) szórólencse alakú 
b) a szemgolyó fénytörő közegeinek része az emlősöknél 
c) bőven vérerezett biztosítva a szemgolyó táplálását 
d) tudja változtatni az átmérőjét a benne található izmok segítségével 

3. A méhlepényes emlősök: 

a) ízeltlábúak 
b) gerinchúrosok 
c) monérák 
d) protiszták 

4. A vitaminhiány, mellékpajzsmirigy túltengés, a növényekben és tejben gazdag táplálkozás oka 

lehet a/az: 

a) érelmeszesedésnek 
b) kandidózisnak 
c) vesekőnek 
d) tüdőgyulladásnak 

5. A húgyvezeték: 

a) vesén kívüli húgyút 
b) a vese része 
c) nemi út a férfiaknál 
d) kettős tok által védett 
 
D 10 pont 

Olvassa el figyelmesen a következő kijelentéseket. Ha helyesnek ítéli írjon a kijelentés 
száma mellé I betűt. Ha hamisnak ítéli, a kijelentés száma mellé H betűt írjon, majd módosítsa 
részben a kijelentést úgy, hogy igazzá váljon. E célból a megfelelő tudományos információt 
használja. Tagadó kijelentés használata nem fogadható el. 

 
 



1. A petefészkek számos kanyarulatos csatornát tartalmaznak. 

2. A hallás receptorsejtjei a belső fül hártyás csigájában találhatók. 
3. A növényeknél a faedények az asszimilált tápanyagok szállításában vesznek részt. 

II.TÉTEL (30 pont) 

A 18 pont 

A szív ér a vérerek az emlősök keringési rendszerének részei. 
a) Hasonlítsa össze a tüdőosztóeret az aortával figyelembe véve a következőket: a szív 
üregeit amelyekkel kapcsolatban van , a szállított vér típusát, a szállítás irányát. 
b) Fogalmazzon egy érvet a szerkezet és működés egységessége érdekében a vörös vértestek 
esetében az emlősöknél. 
c) Számítsa ki a vérplazma víztartalmát egy személy esetében tudva a következőket: 
- a vér a szervezet tömegének 7% -a; 
- a vérplazma a vér tömegének 55%-a; 
- a víz a vérplazma tömegének 90%-a; 
- a személy tömege 59 kg. 
Írja le a feladat megoldásának minden lépését. 
d) Egészítse ki a feladat c) alpontját egy új kérdéssel tudományos biológiai 

információt felhasználva, majd válaszoljon rá. 

B 12 pont 

Keresztezünk egy fehér (A) és nagy (M) gyümölcsű eperfát egy piros (a) és kis (m) 
gyümölcsű eperfával. A szülők homozigóták mindkét tulajdonságra nézve. Az első generációban, 
F1-ben, hibrid szervezeteket kapunk. Az F1 hibridjeinek keresztezéséből az F2-ben az öröklődési 
tényezők 16 kombinációját kapjuk. Határozza meg a következőket: 
a) a két szülő genotípusát; 
b) az F1 egyedei által termelt gaméta típusokat; 
c) az F2 piros és nagy gyümölcsű egyedeinek genotípusát. 
d) Egészítse ki ezt a feladatot egy biológiára jellemző tudományos információt felhasználó új 
kérdéssel, majd válaszoljon rá. 
Írja le a feladat megoldásának minden lépését. 

III.TÉTEL (30 pont) 

1. 14 pont 

A profázis, metafázis, anafázis és telofázis a mitózis szakaszai. 
a) Határozza meg az anafázis két jellemzőjét. 
b) Magyarázza meg az a következő kijelentést: „ A meiózis szerepet játszik a fajra 
jellemző kromoszómaszám állandóságának megőrzésében”. 
c) Alkosson négy kijelentő mondatot, kettőt-kettőt mindenik tartalomra vonatkozóan, megfelelő 
tudományos nyelvezetet használva. 
Használja fel erre a célra a következő tartalmakat: 
- A sejtmag szerkezete és ultrastruktúrája. 
- Az élővilág eredete. 
 
2. 16 pont 

Az emlősöknél heterotróf táplálkozást találunk. Az emlősök emésztő rendszere tartalmazza 
a tápcsatornát és járulékos mirigyeket, amelyeket a nyálmirigyek, máj és hasnyálmirigyek 
képviselik. 
a) Jellemezzék az emlősök máját, meghatározva: a máj elhelyezkedését, az általa termelt 
emésztőnedvet, ennek szerepét az emésztésben. 
b) Határozzon meg egy hasonlóságot a heterotróf és autotróf táplálkozás között. 
c) Alkosson egy esszét a következő címmel „A fotoszintézis szakaszai”, felhasználva a megfelelő 
tudományos tartalmakat. 
E célból tartsa be a következő lépéseket: 
- soroljon fel a témának megfelelő hat fogalmat; 
- alkosson három-négy összetett mondatból álló összefüggő szöveget, amelyben helyesen és 
összefüggően használja a felsorolt fogalmakat. 

 
 

 

 



2017/simulare - Megoldások 

I. TÉTEL - 30 pont 

I. A (4 pont) - belégzés, kilégzés (2 x 2 = 4 pont) 

I. B (6 pont) - nyitvatermők, zárvatermők (pl. csonthéjas, hüvely)  (2 x 1 = 2 pont) 

Nyitvatermők képviselője az erdei fenyő, zárvatermők képviselője a bükk. (2 x 2 = 4 

pont)  

I. C (10 pont) - 1b; 2b; 3b; 4c; 5a      (5 x 2 = 10 pont) 

I. D (10 pont)  1. H – herék 

   2. I  

   3. H – háncsedények  

3 x 2 = 6 pont (H, I, H), 2 x 2 = 4 pont (a hamis kijelentések javításáért) 

II. TÉTEL – 30 pont 

II. A (18 pont) a) A tüdőosztóér  a jobb kamrából indul, széndioxidos vért szállít a tüdő fele, 

az aorta a bal kamrából indul, oxigénes vért szállít a sejtekhez. (2 x 3p. = 6 

pont) 

b). A vörösvértestek kétszeresen homorú korong alakú alakos elemek, fő 

összetevőjük hemoglobin fehérje. A hemoglobin vastartalma segítségével 

reverzibilisen képes kötni, és ilyen módon szállítani az oxigént és a 

széndioxidot.  ( 2pont) 

   c)   - a vér tömegének kiszámítása: 59 x 7:100 = 4,13 kg  (2 pont) 

- a vérplazma tömegének kiszámítása: 4,13 x 55:100 = 2,2715 kg (2 pont) 

- a vérplazma víztartalmának kiszámítása: 2,2715 x 90:100 = 2,04435 kg;  

(2 pont)   

   d) Kérdés: Mennyi a plazma szárazanyag tartalma? (2 pont)  

    Válasz: 2,2715 -  2,04435 = 0, 22715 kg (2 pont) 

 

II. B (12 pont)            a) szülők genotípusa: AAMM; aamm (2 x 1 = 2 pont)  

b) gamétatípusok az F1 egyedeinél: AM; aM; am; Am (4 pont) 

c) piros és nagy gyümölcsű egyedeinek genotípusát F2- ben: aaMM; aaMm   
(2 pont) 

          d) Kérdés: A piros és kis gyümölcsű egyedek arányát F2-ben? (2 pont) 

   Válasz: 1: 16 (2 pont) 

III. TÉTEL – 30 pont 

III. 1 (14 pont) a) Anafázisban a két kromatidás kromoszómák kromatidái szétválnak és a  

pólusok fele vándorolnak. (2 x 2 = 4 pont) 

b) A meiózis szerepet játszik a fajra jellemző kromoszómaszám 

állandóságának megőrzésében, mert számfelező sejtosztódás és a szaporító 

sejtek képződését biztosítja. A szaporító sejtek a testi sejtekhez viszonyítva 

fél kromoszóma szerelvénnyel rendelkeznek, de megtermékenyítéskor az 

egyesülő szaporító sejtek biztosítják a fajra jellemző kromoszóma számot.  

(2 pont) 



c)  A sejtmagot kettős, pórusokat tartalmazó lipoproteid hártya határol a sejt 

többi részétől. Tartalmazza a sejt genetikai anyagának nagy részét 

kromatinfonal formájában.  

Jelenlegi ismereteink szerint a Föld kb. 4,6 milliárd éves, és több mint 3,5 

milliárd évesek azok a kőzetek, amelyekben már élőlénymaradványokat 

találtak. Ezek az élőlények egysejtű, a ma élő prokariótáknál is egyszerűbb 

szervezetek lehettek.  

(4 x 2 = 8 pont) 

III. 2 (16 pont)  

a) A máj a hasüregben a rekeszizom alatt a jobb oldalon található, váladéka 

az epe, amelynek a zsírok emulgeálásában van szerepe  (4 pont) 

b) Az autotróf és heterotróf táplálkozás is csak élő sejtekben történő, 

enzimatikus folyamat. (2 pont) 

c) kifejezések: szerves anyag, fény szakasz, tilakoidok, sötét szakasz, 

sztróma, kloroplasztisz   (6 x 1 = 6 pont)  

„A fotoszintézis szakaszai” 

A fotoszintézis egy autotróf táplálkozási mód, amely során a növények 

szerves anyagokat állítanak elő szervetlen anyagokból. A fotoszintézis a 

növényi sejtek kloroplasztiszaiban megy végbe. Két szakasza van: a fény 

szakasz mely a kloroplasztiszok tilakoidjaiban történik, ebben a szakaszban  

a fény energia hatására a  víz oxidációja és az elektronok transzportja 

kezdődik meg az elektron akceptor fele, miközben oxigén szabadul fel. A 

sötét szakasz a kloroplasztiszok sztrómájában történik, ebben a szakaszban 

a széndioxid redukciója játszódik le,  s ezáltal a szerves anyagok 

keletkezése. (4 pont) 

  



Examenul de bacalaureat naţional 2017 

Proba E. d) 

Biologie vegetală şi animală 

Varianta 4 

Filiera teoretică – profilul real; 
Filiera tehnologică – profilurile: tehnic, resurse naturale şi 
protecţia mediului; Filiera vocaţională – profilul militar. 

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. 
• Timpul de lucru efectiv este de 3 ore. 
 
I. TÉTEL            (30 pont) 

A 

4 pont 

Írja a vizsgalapra azokat a fogalmakat, amelyekkel kiegészítve az alábbi kijelentést, az 
helyessé válik. 

A rekeszizom összehúzódik a ............. ideje alatt és a mellkas térfogata ............. 

B 6 pont 

Adjon példát két gerinces állatcsoportra; írjon egy-egy helyváltoztatási módot mindkét 

gerinces csoporthoz. 

C 10 pont 

Írja a vizsgalapra a helyes válasz betűjét. Egyetlen helyes válasz létezik. 

1. Az emlősök kiválasztó rendszerének alkotója a: 

a) szív 
b) vese 
c) gyomor 
d) légcső 

2. A hártyás csiga: 

a) magába foglalja a kalapácsot, üllőt és kengyelt 
b) fényérzékeny sejteket tartalmaz 
c) a belső fülben helyezkedik el 
d) az Eustach-féle kürttel folytatódik 

3. A zárvatermők virágának termőtáját alkotják: 

a) a termőlevelek összessége 
b) a sziromlevelek összessége 
c) a csészelevelek összessége 
d) a porzók összessége 

4. Nyitvatermők: 

a) a mohák 
b) a toboztermők 
c) a kétszikűek 
d) a harasztok 

5. Az agyféltekék: 

a) külső részükön kisagykéreggel rendelkeznek 
b) az agytörzs alkotói 
c) szürke állományú hidak által vannak összekapcsolva 
d) agyféltekék közötti árok által vannak elválasztva 
 
 



D 10 pont 

Olvassa el figyelmesen a következő kijelentéseket. Ha helyesnek ítéli, írjon a kijelentés 
száma mellé I betűt. Ha hamisnak ítéli, a kijelentés száma mellé H betűt írjon, majd módosítsa 
részben a kijelentést úgy, hogy igazzá váljon. E célból a megfelelő tudományos információt 
használja. Tagadó kijelentés használata nem fogadható el. 

1. Növényeknél a légzés kimutatható az elhasznált CO2 által. 

2. A hím nemi mirigyek számos petefészek tüszőt tartalmaznak. 

3. Emlősöknél a multipoláris neuronok axonjai alkotják a látóideget. 

II.TÉTEL (30 pont) 

A 18 pont 

Az emlősök keringési rendszere felépül szívből és vérerekből, melyeket osztóerek, 
gyűjtőerek és hajszálerek képviselnek. 

a) Magyarázza meg a pitvar-kamrai és a félhold alakú billentyűk szerepét. 
b) Hasonlítsa össze a tüdő osztóeret az aortával, meghatározva egy hasonlóságot és egy 

különbséget e véredények között. 
c) Számítsa ki a vérplazma víztartalmát egy atléta esetében, tudva a következőket: 

- a vér a szervezet tömegének 7% -a; 
- a vérplazma a vér tömegének 55%-a; 
- a víz a vérplazma tömegének 90%-a; 
- az atléta testtömege 71 kg. 

Írja le a feladat megoldásának minden lépését. 
d) Egészítse ki a feladat c) alpontját egy új kérdéssel tudományos biológiai 
információt felhasználva, majd válaszoljon rá. 

B 12 pont 

Kereszteznek egy nagyméretű (M) és sárga (G) virággal rendelkező, mindkét tulajdonságra 
heterozigóta rózsafajtát, egy kicsi méretű (m) és fehér (g) virágú rózsafajtával. 
Határozza meg a következőket: 

a) a két szülő genotípusát; 
b) mindkét tulajdonságra heterozigóta szülő által létrehozott gaméták típusait; 
c) az F1 kicsi méretű és sárga virágú egyedeinek genotípusát. 
d) Egészítse ki ezt a feladatot egy biológiára jellemző tudományos információt felhasználó 

új kérdéssel, majd válaszoljon rá. 
Írja le a feladat megoldásának minden lépését. 

III.TÉTEL (30 pont) 

1. 14 pont 

A táplálkozás az élőlények alapvető életműködéseinek egyike. A szénforrás szerint 
két táplálkozási típus létezik: autotróf és heterotróf. 

a) Határozzon meg egy hasonlóságot a szaprofita és a parazita táplálkozások között; 
nevezzen meg egy heterotróf táplálkozású élőlény csoportot. 

b) Magyarázza meg a következő állítást: „A fotoszintézisnek szerepe van a légkör állandó 
összetételének megtartásában”. 

c) Alkosson négy kijelentő mondatot, megfelelő tudományos nyelvezetet használva. 

Használja fel erre a célra a következő tartalmakat: 

- Emlősök emésztőrendszere. 
- Az ember emésztőrendszeri betegségeinek megelőzése. 

2. 16 pont 

Az élővilágban két alapvető sejtes szerkezet létezik: prokarióta és eukarióta. A növényi 
és állati sejtek eukarióta típusú szerveződéssel rendelkeznek. 

a) Soroljon fel egy prokarióta sejt szerkezetében található három alkotóelemet. 
b) ĺrjon egy érvet a következő állítás mellett: „Az állati sejt szerkezetéből hiányoznak a 

kloroplasztiszok”. 
c) Alkosson egy miniesszét a következő címmel „Az állati sejt szerkezete és ultrastruktúrája”, 

felhasználva a megfelelő tudományos tartalmakat.  
 
 



E célból tartsa be a következő lépéseket: 
- soroljon fel a témának megfelelő hat fogalmat; 
- alkosson három-négy összetett mondatból álló összefüggő szöveget, amelyben helyesen 
és összefüggően használja a felsorolt fogalmakat. 
 

_________________________________________________________________________________ 

2017/04- Megoldások 

I. TÉTEL - 30 pont 

I. A (4 pont) - belégzés, nő (2 x 2 = 4 pont) 

I. B (6 pont) - halak, madarak(2 x 1 = 2 pont) 

  - úszás, repülés (2 x 2 = 4 pont)  

I. C (10 pont) - 1b; 2c; 3a; 4b; 5d. (5 x 2 = 10 pont) 

I. D (10 pont)  1. H – oxigén 

   2. H – női nemi mirigyek 

   3. I    

3 x 2 = 6 pont (H, H, I), 2 x 2 = 4 pont (a hamis kijelentések javításáért) 

II. TÉTEL – 30 pont 

II. A (18 pont) a) A pitvar- kamrai billentyűk meghatározzák a vér áramlásának irányát a 

pitvarokból a kamrákba, a félhold alakú billentyűk a kamrákból a nagy 

osztóerekbe.  (4 pont) 

b) A tüdő osztóér és az aorta is osztóér, a tüdő osztóér a jobb kamrából indul 

és a tüdő fele szállít széndioxidos vért, az aorta a bal kamrából indul és a 

sejtek fele szállít oxigénes vért. (2 x 2p. = 4 pont) 

   c)   - a vér tömegének kiszámítása: 71 x 7:100 = 4,97 kg;  (2 pont) 

         - a vérplazma tömegének kiszámítása: 4,97 x 55:100 = 2,7335 kg  

(2 pont) 

- a vérplazma víztartalmának kiszámítása: 2,7335 x 90:100 = 2,46015 kg 

(2 pont)   

   d) Kérdés: Mennyi az alakos elemek tömege? (2 pont)  

    Válasz: 4,97- 2,7335 = 2,2365kg ( 2 pont) 

 

II. B (12 pont)  a) szülők genotípusa: MmGg; mmgg; (2 x 1p. = 2 pont) 

b)  F1 gamétatípusok: MG, Mg, mG, mg (4 pont) 

   c)  kicsi méretű, sárga virágú egyedek genotípusa: mmGg (2 pont) 

d) Kérdés: A nagy méretű, fehér egyedek genotípusa F1-ben? (2 pont) 

   Válasz: Mmgg (2pont) 

III. TÉTEL – 30 pont 

III. 1 (14 pont) a) A szaprofita és parazita élőlények is a szerves anyagokat a 

környezetükből veszik fel. Heterotróf táplálkozású élőlények a gombák.  (3 

pont) 

b) „A fotoszintézisnek szerepe van a légkör állandó összetételének 

megtartásában”, mert fotoszintézis során a növények a légköri széndioxidot 



redukálják, beépítik a szerves anyagokba, a víz oxidációja során 

felszabaduló oxigént a légkörbe juttatják. (3 pont) 

c) Az emlősök emésztőrendszere a tápcsatornából és a járulékos mirigyekből 

áll. A járulékos mirigyek a nyálmirigyek, máj és a hasnyálmirigy.  

Az emésztőrendszer betegségeit megelőzhetjük a higiéniai szabályok 

betartásával,  egészséges táplálkozással. Az egészséges étrendnek 

megfelelő mennyiségben kell tartalmaznia a szervezetünk számára fontos 

fehérjéket, zsírokat, szénhidrátokat, vitaminokat, ásványi anyagokat és 

nyomelemeket. (4 x 2 = 8 pont) 

III. 2 (16 pont) a) sejthártya, sejtfal, nukleoid (genetikai anyag) (3 pont) 

b) Az állati sejt szerkezetéből hiányoznak a kloroplasztiszok, mert a 

kloroplasztisztok az autotróf szervezetekre jellemző sejtszervecskék, 

fotoszintézisben van szerepük, az állatok heterotróf táplálkozásúak, szerves 

anyagaikat a környezetből veszik fel. (3 pont) 

c) kifejezések: sejthártya, foszfolipid, polarizált, csatorna hálózat, riboszóma, 

durva felületű endoplazmatikus retikulum (6 x 1 = 6 pont)  

„„Az állati sejt szerkezete és ultrastruktúrája”” 

Az állati sejt felépítésében részt vesz, a sejthártya amely kívülről határolja a 

sejtet. A sejthártyát két réteg foszfolipid alkotja, közte fehérjékkel, elválasztja 

a sejt belső és külső felületét, félig áteresztő és polarizált. A citolpazmában 

számos sejtszervecske van, kiterjedt csatornahálózat felületén 

riboszómákkal  alkotja a durva felületű endoplazmatikus retikulumot, melynek 

szerepe a fehérjék szintézise.   (4 pont) 

  



Examenul de bacalaureat naţional 2017 

Proba E. d) 

Biologie vegetală şi animală 

Varianta 7 

Filiera teoretică – profilul real; 
Filiera tehnologică – profilurile: tehnic, resurse naturale şi 
protecţia mediului; Filiera vocaţională – profilul militar. 

•Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. 

•Timpul de lucru efectiv este de 3 ore.  

I. TÉTEL            (30pont) 

A 4 pont 

Írja a vizsgalapra azokat a fogalmakat, amelyekkel kiegészítve az alábbi kijelentést, 
az helyessé válik. 

Az emlősök szemének ............ rendszerét átlátszó közegek alkotják, melyek a ............, 

csarnokvíz, szemlencse és az üvegtest. 

B 6 pont 

Adjon két példát húsos termésre a zárvatermőknél; mindkét termésnél írjon egy példát 
olyan növényre, amelyre az adott termés jellemző. 

C 10 pont 

Írja a vizsgalapra a helyes válasz betűjét. Egyetlen helyes válasz létezik. 

1. A puhatestűekhez tartoznak: 

a) gyűrűsférgek 

b) pókszabásúak 

c) fejlábúak 

d) hidraállatok 

2. A köztiagy: 

a) felületén sáncok találhatók, amelyek lebenyeket határolnak el 

b) egyike az agyvelő részeinek 

c) nyúltagy, híd és középagy alkotják 

d) három pár kocsány kapcsolja a kisagyhoz 

3. Egy 2n= 22 kromoszómájú anyasejt mitotikus osztódásából származó leánysejtek mindegyike: 

a) 2n = 22 kromoszómával 

b) 2n = 11 kromoszómával 

c) n = 22 kromoszómával 

d) n = 11 kromoszómával rendelkezik 

4. A heterotróf táplálkozás: 

a) a növényi szervezetekre jellemző 

b) szerves anyagok szintézisét jelenti 

c) kimutatható a felvett O2 alapján 

d) megvalósulhat szaprofita és parazita módon 

5. Az emlősöknél egy normál belégzés során: 
a) nő a tüdő térfogata 
b) a levegő kiáramlik a tüdőből 
c) elernyednek a bordaközti izmok 
d) a szegycsont közeledik a gerincoszlophoz 
 
 
 



D 10 pont 

Olvassa el figyelmesen a következő kijelentéseket. Ha helyesnek ítéli, írjon a kijelentés 
száma mellé I betűt. Ha hamisnak ítéli, a kijelentés száma mellé H betűt írjon, majd módosítsa 
részben a kijelentést úgy, hogy igazzá váljon. E célból a megfelelő tudományos információt 
használja. Tagadó kijelentés használata nem fogadható el. 

1. A herecsatornácskák a férfi szaporítórendszer vezetékei. 

2. A riboszómák az állati sejt sajátos szervecskéi. 

3. Az emlősök kiválasztó rendszerét a vese és a húgyutak alkotják. 

II. TÉTEL (30 pont) 

A 18 pont 

Az osztóeres magas vérnyomás egyik tünete a vérnyomás értékének a normális érték fölé 
való emelkedése. 

a) Nevezze meg az osztóeres magas vérnyomás másik két tünetét, egy okát és 
megelőzésének két módját. 

b) Írjon egy érvet az következő állítás alátámasztására: „A vérnek szerepe van a szervezet 
immunitásának biztosításában”. 

c) Számítsa ki a vérplazma víztartalmát egy sportoló esetében, tudva a következőket: 
- a vér a szervezet tömegének 7%-a; 
- a vérplazma a vér tömegének 55%-a; 
- a víz a vérplazma tömegének 90%-a; 
- a sportoló testtömege 97 kg. 
Írja le a feladat megoldásának minden lépését. 
d) Egészítse ki a feladat c) alpontját egy új kérdéssel tudományos biológiai 

információt felhasználva, majd válaszoljon rá. 

B 12 pont 

Kereszteznek két fajta áfonyát, amelyek két tulajdonságpárban különböznek egymástól: a 
gyümölcsök méretében és színében. A nagy (M) és sötétkék (A) gyümölcs a domináns jellegek, 

míg a közepes (m) és világoskék (a) a recesszív jellegek. Az egyik fajta áfonya gyümölcsei nagyok 
és sötétkékek, mindkét tulajdonságra nézve homozigóták, míg a másik fajta gyümölcsei közepesek 

és világoskékek. Az F1-ben hibrid szervezetek jönnek létre. Az F1 hibridjeinek keresztezéséből az 
F2-ben az örökletes tényezők 16 kombinációja alakul ki. Határozza meg a következőket: 

a) a szülői szervezetek genotípusát; 

b) az F1 egyedei által termelt gaméták három típusát; 
c) az F2 azon kombinációinak számát, amelyek heterozigóták a gyümölcs színére nézve; az F2 

azon egyedeinek genotípusát, amelyeknek nagy és világoskék gyümölcse van. 
d) Egészítse ki ezt a feladatot egy biológiára jellemző tudományos információt felhasználó új 

kérdéssel, majd válaszoljon rá. 
Írja le a feladat megoldásának minden lépését. 
 
III. TÉTEL             (30 pont) 

1. 14 pont 

Az emlősöknél az emésztőrendszer valósítja meg az emésztést. 
a) Nevezzen meg két fehérjebontó enzimet a hasnyál összetételéből. 
b) Jellemezze a gyomor-patkóbél fekélyt, megnevezve: egy okát, egy tünetét, megelőzésének 

két módját. 
c) Alkosson négy kijelentő mondatot, kettőt-kettőt mindenik tartalomra vonatkozóan, megfelelő 

tudományos nyelvezetet használva. Használja fel erre a célra a következő tartalmakat: 
- A tápcsatorna. 
- Az epe. 

2. 16 pont 

A fül, az emlősök egyik érzékszerve, magába foglalja a külső-, közép- és belsőfület. 
a) Sorolja fel az emlősök középfülének három hallócsontocskáját. 

 



b) Magyarázza meg a következő kijelentést: „A halló-egyensúlyérző ideg sérülése 
süketséget okoz”. 

c) Alkosson egy miniesszét a következő címmel „Az emlősök belső fülének szerkezete”, 
felhasználva a megfelelő tudományos tartalmakat. 

E célból tartsa be a következő lépéseket: 
- soroljon fel a témának megfelelő hat fogalmat; 
- alkosson három-négy összetett mondatból álló összefüggő szöveget, amelyben helyesen és 

összefüggően használja a felsorolt fogalmakat. 
 

_________________________________________________________________________________ 

2017/07 - Megoldások 

I. TÉTEL - 30 pont 

I. A (4 pont) - optikai, szaruhártya (2 x 2 = 4 pont) 

I. B (6 pont) - bogyó termés, csonthéjas termés (2 x 1 = 2 pont) 

  - szőlő, barack (2 x 2 = 4 pont)  

I. C (10 pont) - 1c; 2b; 3a; 4d; 5a (5 x 2 = 10 pont) 

I. D (10 pont)  1. H – ondóvezeték 

   2. H – miofibrillumok 

   3. I    

3 x 2 = 6 pont (H, H, I), 2 x 2 = 4 pont (a hamis kijelentések javításáért) 

II. TÉTEL – 30 pont 

II. A (18 pont) a) osztóeres magas vérnyomás, egy ok: öröklődő hajlam, egészségtelen 

életmód (táplálkozás, stressz stb),  (1 pont) 

 két megnyilvánulás: fejfájás, szédülés (2 x 1= 2 pont) 

 két megelőzési lehetőség: egészséges táplálkozás, testmozgás (2 x 1= 2 

pont) 

b) A vér alakos elemei közé tartoznak a fehérvérsejtek, ezeknek szerepe a 

antigének fagocitózisa, antitestek termelése, a szervezet védelme.  (3 pont) 

   c)   - a vér tömegének kiszámítása: 97 x 7:100 = 6,79 kg;  (2 pont) 

- a vérplazma tömegének kiszámítása: 6,79 x 55:100 = 3,7345 kg (2 pont) 

   - a vérplazma víztartalmának kiszámítása:  

3,7345 x 90:100 = 3,36105 kg (2 pont)   

   d) Kérdés: Mennyi az alakos elemek tömege? (2 pont)  

    Válasz: 6,79- 3,7345 = 3,0555kg (2 pont) 

II. B (12 pont)            a) szülők genotípusa: MMAA; mmaa; (2 x 1p. = 2 pont) 

b)  F1 gamétatípusok: MA, Ma, mA (3 pont) 

   c)  a színre heterozigóta kombinációk száma: 8 (8/16) (1 pont) 

nagy és világoskék gyümölcsű egyedek genotípusa: MMaa; Mmaa   (2 pont) 

          d) Kérdés: A közepes és sötétkék egyedek genotípusa F2-ben? (2 pont) 

   Válasz: mmAA, mmAa (2pont) 

 

 



III. TÉTEL – 30 pont 

III. 1 (14 pont)            a) tripszin, kimotripszin  (2 x 1 = 2 pont) 

b) A gyomor patkóbél- fekély oka lehet a Helicobacter pylori fertőzés, egy 

tünete lehet a gyomorszáj tájékán fellépő, rendszerint tompa, égő jellegű 

fájdalom, megelőzésének két módja: az egészséges életmód, higiéniai 

szabályok betartása. (4 pont) 

c) A tápcsatorna az emésztőrendszer alkotója.  Felépítésében részt vesz a: 

szájüreg, garat, nyelőcső, gyomor, vékonybél, vastagbél, végbél. 

A máj váladéka az epe. Sárgás színű folyadék, a zsírok emulgeálásában van 

szerepe. 

 (4 x 2 = 8 pont) 

III. 2 (16 pont) a) kalapács, üllő, kengyel  (3pont) 

b) A halló-egyensúlyérző ideg sérülése süketséget okoz, mert a belső fülben 

levő receptorok felfogják a hangokat, de az ingerület a halló-egyensúlyérző 

idegen át jut a hallás központjába, az agyba ahol kialakul a hallás érzete. (3 

pont) 

c) kifejezések: hártyás csiga, Corti-féle szerv,  zsákocska, tömlőcske, 

endolimfa, perilimfa (6 x 1 = 6 pont)  

„Az emlősök belső fülének szerkezete” 

Az emlősök belső füle a csontos és hártyás labirintusból áll. A csontos 

labirintust a perilimfa tölti ki, a hártyást az endolimfa. A hártyás labirintust a 

csiga, a félkörös ívjáratok, a zsákocska, tömlőcske alkotja. A hallás 

receptorai a hártyás csigában levő Corti-féle szervben találhatóak. (4 pont) 

  



Examenul de bacalaureat naţional 2018 

Proba E. d) 

Biologie vegetală şi animală 

Varianta 1 

Filiera teoretică – profilul real; 
Filiera tehnologică – profilurile: tehnic, resurse naturale şi 
protecţia mediului; Filiera vocaţională – profilul militar. 

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. 
• Timpul de lucru efectiv este de 3 ore. 
 
I. TÉTEL            (30pont) 

A 4 pont 

Írja a vizsgalapra azokat a fogalmakat, amelyekkel kiegészítve az alábbi kijelentést, 
az helyessé válik. 

A víz ............-re és hidrogénre való bontása a fotoszintézis ............ szakaszában történik. 

B 6 pont 

Adjon két példát a zárvatermőknél előforduló nem felnyíló száraz terméstípusra; írjon 
mindkét terméstípusra egy-egy jellemzőt. 

C 10 pont 

Írja a vizsgalapra a helyes válasz betűjét. Egyetlen helyes válasz létezik. 

1. A rákok, a pókszabásúak és a rovarok: 

a) ízeltlábúak 
b) űrbelűek 
c) gerinchúrosok 
d) puhatestűek 

2. A lemezes szklerózis a következő rendszer megbetegedése: 

a) keringési 
b) emésztő 
c) izom 
d) ideg 

3. Az eukarióta sejt aerob légzésben szerepet játszó sejtszervecskéje: 

a) Golgi-féle készülék 
b) centroszóma 
c) mitokondrium 
d) endoplazmatikus retikulum 

4. Egy 2n = 46 kromoszómával rendelkező anyasejt meiotikus osztódásából származó 

leánysejtek mindegyike tartalmaz: 

a) 2n = 46 kromoszómát 
b) 2n = 23 kromoszómát 
c) n = 46 kromoszómát 
d) n = 23 kromoszómát 
 

5. Az ember petefészkei: 
a) számos herecsatornácskát tarzalmaznak 
b) a megtermékenyítés helyét képviselik 
c) női nemi mirigyek 
d) a mellüregben helyezkednek el 
 
 
 



D 10 pont 

Olvassa el figyelmesen a következő kijelentéseket. Ha helyesnek ítéli, írjon a vizsgalapra a 
kijelentés száma mellé I betűt. Ha hamisnak ítéli, a vizsgalapra, a kijelentés száma mellé H betűt 
írjon, majd módosítsa részben a kijelentést úgy, hogy az igazzá váljon. E célból a megfelelő 
tudományos információt használja. Tagadó kijelentés használata nem fogadható el. 

1. Az emlősök veséjét kívülről a velőállomány védi. 

2. Az emlősöknél, normál belégzés ideje alatt, a mellcsont a gerincoszlophoz közelít. 

3. A kisagynak a szervezet egyensúlyának megőrzésében van szerepe. 

II. TÉTEL (30 pont) 

A 18 pont 

Az emlősök keringési rendszerét a szív és a vérerek alkotják. A szív által pumpált vér egy 

zárt rendszerben kering. 

a) Nevezze meg a keringési rendszer két vérértípusát és a szív azon két üregét, 
melyben oxigénes vér található. 

b) Határozzon meg két különbséget a félhold alakú (fecskefészek) és a pitvar-kamrai 
billentyűk között. 

c) Számítsa ki a vérplazma víztartalmát egy személy esetében, tudva a következőket: 
- a vér a szervezet tömegének 7% -a; 
- a vérplazma a vér tömegének 55%-a; 
- a víz a vérplazma tömegének 90%-a; 
- a személy testtömege 77 kg. 
Írja le a feladat megoldásának minden lépését. 

d) Egészítse ki a feladat c) alpontját egy új kérdéssel, tudományos biológiai információkat 
használva, majd válaszoljon rá. 

B 12 pont 

Kereszteznek két őszirózsa fajtát, melyek a virágok színében és méretében különböznek. A 
virágok rózsaszín (a) színe és kis (m) mérete recesszív tulajdonságok, míg a virágok fehér (A) 
színe és nagy (M) mérete domináns jellegek. Az egyik őszirózsa fajta fehér, nagy virágú, mindkét 

tulajdonságra nézve homozigóta, míg a másik rózsaszín és kis virágú. Az F1-ben hibrid 

szervezetek keletkeznek. Az F1 egyedeinek keresztezése során, az F2-ben az örökletes 
tulajdonságok 16 kombinációja jön létre. Határozza meg a következőket: 

a) a szülők genotípusát; 

b) három példát az F1 egyedei által létrehozott gamétatípusra; 
c) a fenotípus szerinti hasadási arányt az F2-ben; az F2 rózsaszín és nagyvirágú egyedeinek 

genotípusát. 
d) Egészítse ki ezt a feladatot egy, a biológiára jellemző tudományos információt 

felhasználó új kérdéssel, majd válaszoljon rá. 
Írja le a feladat megoldásának minden lépését. 
 
III. TÉTEL           (30 pont) 

1. 14 pont 

Az emlősöknél az emésztést az emésztőrendszer valósítja meg. 
a) Nevezzen meg a zsírok emésztéséből származó két végterméket. 
b) Jellemezze a májgyulladást, kihangsúlyozva az okát, két megnyilvánulását, egy megelőzési 

módszerét. 
c) Alkosson négy kijelentő mondatot, kettőt-kettőt mindenik tartalomra vonatkozóan, 

megfelelő tudományos nyelvezetet használva. 
Használja fel erre a célra a következő tartalmakat: 
- Az exokrin hasnyálmirigy. 
- Emésztés a szájüregben. 
 
 
 
 



2. 16 pont 

A szem egyike az érzékszerveknek, melynek, az idegrendszerrel együtt, szerepe van az 
emlősök érzékelésében. 

a) Sorolja fel az emlősök másik három érzékszervét. 
b) Írjon egy érvet a következő kijelentés alátámasztására: “Az érhártyának a 

szemgolyó táplálásában van szerepe”. 
c) Alkosson egy esszét „Az emlősök szemének optikai rendszere” címmel, felhasználva a 

megfelelő tudományos tartalmakat. 
E célból tartsa be a következő lépéseket: 
- soroljon fel a témának megfelelő hat fogalmat; 
- alkosson három-négy összetett mondatból álló összefüggő szöveget, amelyben helyesen 
és összefüggően használja a felsorolt fogalmakat. 
 

_________________________________________________________________________________ 

2018/01 - Megoldások 

I. TÉTEL - 30 pont 

I. A (4 pont) - oxigénre, fény (2 x 2 = 4 pont) 

I. B (6 pont) - két nem felnyíló száraz termés (pl. makk, ikerlependék stb.) (2 x 1 = 2 pont) 

  - tölgy, bükk termése a makk, a juhar termése  az ikerlependék (2 x 2 = 4 pont)  

I. C (10 pont) - 1a, 2d, 3c, 4d, 5c (5 x 2 = 10 pont) 

I. D (10 pont)  1. H – kéregállomány 

   2. H – távolodik 

   3. I    

3 x 2 = 6 pont (H, H, I), 2 x 2 = 4 pont (a hamis kijelentések javításáért) 

II. TÉTEL – 30 pont 

II. A (18 pont) a) két vérér felsorolása: aorta, tüdőosztóér   

 két üreg felsorolása: bal pitvar, bal kamra (4 x 1= 4 pont) 

 két megelőzési lehetőség: egészséges táplálkozás, testmozgás (2 x 1= 2 

pont) 

b) A vitorlás billentyűk a pitvarok és kamrák között vannak, a félhold alakú 

billentyűk a nagy osztóerek kilépésénél. A vitorlás billentyűk ínhúrokkal a 

szemölcsizmokhoz kapcsolódnak,  a félhold alakúakra ez nem jellemző  

(2 x 2 = 4 pont) 

   c)   - a vér tömegének kiszámítása: 77 x 7:100 = 5,39 kg  (2 pont) 

         - a vérplazma tömegének kiszámítása: 5,39 x 55:100 = 2,964 kg(2 pont) 

         - a vérplazma víztartalmának kiszámítása: 2,9645 x 90:100 = 2,668 kg  

(2 pont)   

   d) Kérdés: Mennyi az alakos elemek tömege? (2 pont)  

    Válasz: 5,39 -2,964 = 2,426 kg (2 pont) 

 

II. B (12 pont)            a) szülők genotípusa: AAMM, aamm   (2 x 1 = 2 pont)  

b) F1gamétatípusok: AM, Am, aM  (3 x 1 = 3 pont) 

 

 



c) fenotípusos hasadási arány az F2-ben: 9:3:3:1, rózsaszín nagy virágú 

egyedek genotípusa:  aaMM, aaMm:,  db  (2 x 1 = 2 pont) 

         d) Kérdés: A fehér, kisvirágú egyedek genotípusa F2-ben? (2 pont) 

   Válasz: AAmm, Aamm (2 pont) 

 

III. TÉTEL – 30 pont 

III. 1 (14 pont)            a) zsírsavak, glicerin (2 x 1 = 2 pont) 

b) májgyulladás: oka: hepatitis vírus fertőzés, megnyilvánulás: émelygés, 

sárgaság, megelőzés: higiéniai szabályok betartása     (4 pont) 

c) Az exokrin hasnyálmirigy az emésztőrendszer járulékos mirigye. Váladéka 

a hasnyál, mely a patkóbélbe ürül. 

Az emésztés a szájüregben kezdődik, a nyálban levő amiláz hatására. 

Megkezdődik a keményítő bontása. (4 x 2 = 8 pont) 

III. 2 (16 pont) a) nyelv, fül, bőr   (3 x 1 = 3 pont) 

b) Az érhártya gazdagon erezett hártya ez által a szemgolyó táplálásában 

van szerepe.  (3 pont) 

c) kifejezések: lencse, üvegtest, pupilla, szaruhártya, retina, sárgafolt (6 x 1 = 

6 pont)  

A szem optikai rendszere 

A pupilla fekete színű terület a szivárványhártya közepén, melyen keresztül a 

szaruhártyán áthaladt fény az ideghártyára jut. Szemlencse és a szaruhártya 

hasonló szerepet tölt be, mint a fényképezőgép objektívjében lévő optikai 

lencsék. A szemlencse a szivárványhártya mögött helyezkedik el. Átlátszó, 

ezen át jut el a fény a szem hátsó részében lévő retinára. A legélesebb látás 

helye a sárgafolt. Az üvegtest a szemlencse mögötti térben helyezkedik el, 

kocsonyás anyag.        (4 pont) 

  



Examenul de bacalaureat naţional 2018 

Proba E. d) 

Biologie vegetală şi animală 
Varianta 2 

Filiera teoretică – profilul real; 
Filiera tehnologică – profilurile: tehnic, resurse naturale şi 
protecţia mediului; Filiera vocaţională – profilul militar. 

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. 
• Timpul de lucru efectiv este de 3 ore. 

I. TÉTEL            (30 pont) 

A 4 pont 

Írja a vizsgalapra azokat a fogalmakat, amelyekkel kiegészítve az alábbi kijelentést, az 
helyessé válik. 

A ............ országába tartoznak a tömlősgombák és a ............  

B 6 pont 

Adjon példát két ízeltlabú csoportra; írjon mindkét csoport ízeltlabú esetén egy-egy 
sajátosságot. 

C 10 pont 

Írja a vizsgalapra a helyes válasz betűjét. Egyetlen helyes válasz létezik. 

1. Az emlősöknél a nefron alkotórésze a: 

a) veselebeny 
b) vesepiramis 
c) disztális kanyarulatos csatorna 
d) velőállomány 

2. A fenyőfélék: 

a) moszatok 
b) kétszikűek 
c) egyszikűek 
d) növények 

3. Az AIDS és a kandidózis közös jellegzetessége: 

a) megelőzhetők kiegyensúlyozott táplálkozással 
b) nemi úton terjedő betegségek 
c) a HIV vírus okozza ezeket 
d) a női nemre jellemzőek 

4. Az emlősök gyomra: 

a) zsákfenékhez hasonló részét vakbélnek nevezik 
b) az emésztőrendszer járulékos mirigye 
c) a nyelőcső és vékonybél között helyezkedik el 
d) kapcsolatteremtő életműködést végez 

5. A fotoszintézis: 

a) szerves anyagok szintézisét jelenti 
b) heterotróf táplálkozási típus 
c) a fény jelenléte nem szükséges 
d) klorofill hiányában megy végbe 



 

 

D 10 pont 

Olvassa el figyelmesen a következő kijelentéseket. Ha helyesnek ítéli, írjon a vizsgalapra a 
kijelentés száma mellé I betűt. Ha hamisnak ítéli, a vizsgalapra, a kijelentés száma mellé H betűt írjon, 
majd módosítsa részben a kijelentést úgy, hogy az igazzá váljon. E célból a megfelelő tudományos 
információt használja. Tagadó kijelentés használata nem fogadható el. 

1. Az epilepszia az ember keringési rendszerének egyik betegsége. 

2. A csarnokvíz, az üvegtest és a sárgafolt az emlősök szemében levő optikai rendszer 

alkotóelemei. 

3. A változékonyság az élővilág tulajdonsága.  

II. TÉTEL (30 pont) 

A 18 pont 

Az emlősöknél a vérerek két vérkört hoznak létre: a nagyvérkört és a kisvérkört. 
a) Mutasson be egy véreret amelyik a keringést kisvérkörben biztosítja, illetve egy véreret 

amelyik a keringést a nagyvérkörben teszi lehetővé, meghatározva mindkét vérér 
esetében: a vérér nevét, az általa szállított vér típusát, a vér keringési irányát az adott éren 
keresztül. 

b) Mutassa be a szerkezet - működés egységét a hajszálerek esetében. 
c) Számítsa ki a vérplazma víztartalmát egy élsportoló esetében, tudva a következőket: 

- a vér a szervezet tömegének 7% -a; 
- a vérplazma a vér tömegének 55%-a; 
- a víz a vérplazma tömegének 90%-a; 
- az élsportoló testtömege 108 kg. 
Írja le a feladat megoldásának minden lépését. 

d) Egészítse ki a feladat c) alpontját egy új kérdéssel, tudományos biológiai információkat 
használva, majd válaszoljon rá. 

B 12 pont 

Kereszteznek két tökfajtát, az egyiknek termése kerek (R) és színe fehéres szürke (G), 
mindkét tulajdonságra homozigóta, a másiknak pedig körte alakú (r) és narancssárga színű (g). Az 
F1, nemzedékben hibrid szervezeteket nyernek. Az F1 egyedeinek a keresztezésével az F2-ben az 
örökletes tényezők 16  féle kombinációját nyerik. Határozza meg a következőket: 

a) a két tökfajta genotípusát; 
b) három példát az F1 egyedei által létrehozott gaméta típusokra; 

c) az F2-ben, a termések alakjára heterozigóta kombinációk száma; a kerek termésű, 
narancssárga színű egyedek genotípusa az F2-ben. 

d) Egészítse ki ezt a feladatot egy, a biológiára jellemző tudományos információt felhasználó 
új kérdéssel, majd válaszoljon rá. 

Írja le a feladat megoldásának minden lépését. 

III. TÉTEL (30 pont) 

1. 14 pont 

Az élőlények légzése lehet aerob és/vagy anaerob. 
a) Írja le az anaerob légzés kémiai egyenletét. 
b) Magyarázza meg, hogy miért nagyobb a nyert energia mennyisége aerob légzés esetén, 

mint anaerob légzés esetén. 
c) Alkosson négy kijelentő mondatot, kettőt-kettőt mindenik tartalomra vonatkozóan, 

megfelelő tudományos nyelvezetet használva. 
Használja fel erre a célra a következő tartalmakat: 
- Tüdőszellőzés: belégzés. 
- Tüdőgyulladás: megnyilvánulás, megelőzés 
 



 

 

2.          16 pont 
A sejtmag az összes eukarióta sejtben megtalálható, bizonyos kivételekkel. 

a) Sorolja fel a sejtmag három alkotóelemét. 
b) Magyarázza meg a sejtmag szerepét. 
c) Alkosson egy esszét „A mitózis és a meiózis - a közvetett sejtosztódás típusai” címmel, 

felhasználva a megfelelő tudományos tartalmakat. 
E célból tartsa be a következő lépéseket: 
- soroljon fel a témának megfelelő hat fogalmat; 
- alkosson három-négy összetett mondatból álló összefüggő szöveget, amelyben helyesen 
és összefüggően használja a felsorolt fogalmakat. 
 

_________________________________________________________________________________ 

2018/02 - Megoldások 

I. TÉTEL - 30 pont 

I. A (4 pont) - Gombák, bazidíumos (2 x 2 = 4 pont) 

I. B (6 pont) - két ízeltlábú csoport (pl. rovarok, pókok stb) (2 x 1 = 2 pont) 

- a rovarok teste, fej, tor, potrohból áll, a pókok teste fejtor és potrohból áll (2 x 2 = 4 

pont)  

I. C (10 pont) - 1c, 2d, 3b, 4c, 5a (5 x 2 = 10 pont) 

I. D (10 pont)  1. H – idegrendszer 

   2. H – lencse 

   3. I    

3 x 2 = 6 pont (H, H, I), 2 x 2 = 4 pont (a hamis kijelentések javításáért) 

II. TÉTEL – 30 pont 

II. A (18 pont) a) két vérér felsorolása: aorta, tüdőosztóér     (2 pont) 

 Az aorta oxigénes vért szállít a bal kamra és a sejtek között, a tüdőosztóér 

széndioxidos vért szállít a jobb kamra és a tüdő között.  (4 x 1= 4pont) 

b) A hajszálerek fala alaphártyán található  egyrétegű laphám (endotélium), ez 

a vékony fal lehetővé teszi a gázcserét és a tápanyagcserét a vér és a sejtek 

között  (2 pont) 

   c)   - a vér tömegének kiszámítása: 108 x 7:100 = 7,56 kg;   (2 pont) 

         - a vérplazma tömegének kiszámítása: 7,56 x 55:100 = 4,158 kg;   (2 pont) 

         - a vérplazma víztartalmának kiszámítása: 4,158 x 90:100 = 3,7422 kg 

(2 pont)   

   d) Kérdés: Mennyi az alakos elemek tömege? (2 pont)  

    Válasz: 7,56 -  4,158 = 3,402 kg ( 2 pont) 

 

II. B (12 pont)   a) a két tökfajta genotípusa: RRGG; rrgg (2x1=2 pont)  

b) F1 gamétatípusok: RG, Rg, rG (3x1=3 pont) 



 

 

c) F2-ben, a termések alakjára heterozigóta kombinációk száma; a kerek 

termésű, narancssárga színű egyedek genotípusa az F2-ben: 8 (8/16); RRgg, 

Rrgg (3 pont) 

          d) Kérdés: A körte alakú narancssárga egyedek száma F2-ben ? (2 pont) 

   Válasz: 1/16   (2 pont) 

III. TÉTEL – 30 pont 

III. 1 (14 pont)  a) C6H12O6 → köztes termék + CO2 + energia  (3 pont) 

b) Aerob légzés során több energia szabadul fel, mert oxigén jelenlétében a 

glükóz bontása teljes, míg anaerob légzés során köztes termékek keletkeznek, 

a bomlás nem teljes. (3 pont) 

c) A belégzés a tüdőszellőzés egyik szakasza, aktív folyamat. Összehúzódnak 

a bordaközti izmok és a rekeszizom, megnő a mellkas és a tüdő térfogata, 

csökken a tüdőben levő levegő nyomása s beáramlik a levegő. 

A tüdőgyulladás a légző rendszer megbetegedése. Megnyilvánulása: mellkasi 

fájdalom, köhögés, nehéz légzés. Megelőzés: higiéniai szabályok betartása, 

egészséges életmód  (4 x 2 = 8 pont) 

III. 2 (16 pont) a) sejtmagvacska, kromatin, sejtmaghártya (3 x 1 = 3 pont) 

b) A sejtmag tartalmazza a genetikai információt, ezáltal összehangolja a sejt 

működését, szabályozza a benne zajló folyamatokat, a sejtosztódásban is 

szerepe van.  (3 pont) 

c) kifejezések: számtartó, számfelező, profázis, metafázis, anafázis, telofázis 

(6 x 1 = 6 pont)  

„A mitózis és a meiózis - a közvetett sejtosztódás típusai” 

A mitózis egy számtartó sejtosztódás, a testi sejtekre jellemző, a meiózis egy 

számfelező sejtosztódás, a szaporító sejtekre jellemző. Az osztódás fázisai: 

profázis, metafázis, anafázis, telofázis.     (4 pont) 

  



 

 

Examenul de bacalaureat naţional 2018 
Proba E. d) 

Biologie vegetală şi animală 
Varianta 9 

Filiera teoretică – profilul real; 
Filiera tehnologică – profilurile: tehnic, resurse naturale şi 
protecţia mediului; Filiera vocaţională – profilul militar. 

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. • Timpul de lucru 

efectiv este de 3 ore.  

I.TÉTEL (30 pont)            

A 4 pont 

Írja a vizsgalapra azokat a fogalmakat, amelyekkel kiegészítve az alábbi kijelentést, az 
helyessé válik. 

Az emlősök .............. rendszerét .................és húgyutak alkotják. 

B 6 pont 

Adjon két példát a zárvatermőknél előforduló száraz, felnyíló termésre; társítson mindkét 
terméshez egy olyan növényt amelynél megtalálható az illető terméstípus. 

C 10 pont 

Írja a vizsgalapra a helyes válasz betűjét. Egyetlen helyes válasz létezik. 

1. Mindegyik leánysejt, amelyik egy 2n = 6 kromoszómát tartalmazó anyasejt mitotikus osztódása 

során keletkezik, rendelkezik 

a) 2n = 6 kromoszómával 
b) 2n = 3 kromoszómával  
c) n = 6 kromoszómával  
d) n = 3 kromoszómával 

2. A laposférgek közé tartoznak:  

a) galandférgek  
b) piócák  
c) kevéssertéjűek  
d) hengeresférgek 

3. A növényi sejtre jellemző specifikus sejtszervecske a (az):  

a) Golgi készülék  
b) centroszóma  
c) sejtfal  
d) endoplazmatikus retikulum 

4. A növényeknél a fotoszintézis:  

a) szervetlen anyagok létrehozását jelenti  
b) heterotróf táplálkozási forma  
c) fotoszintetizáló pigmentek hiányában is végbemegy  
d) kimutatható a felhasznált CO2 alapján  

5. A tömör csontszövet: 

a) csontos lemezek alkotják, amelyek metszik egymást 
b) kemény alapállományt tartalmaz 
c) nincs vérellátása 
d) a rövid csontok belsejében található 



 

 

D 10 pont 

Olvassa el figyelmesen a következő kijelentéseket. Ha helyesnek ítéli, írjon a vizsgalapra a 
kijelentés száma mellé I betűt. Ha hamisnak ítéli, a vizsgalapra, a kijelentés száma mellé H betűt írjon, 
majd módosítsa részben a kijelentést úgy, hogy az igazzá váljon. E célból a megfelelő tudományos 
információt használja. Tagadó kijelentés használata nem fogadható el. 

1. A köztiagy felületén barázdák által határolt lebenyek találhatók. 

2. Az emlősöknél, egy normális belégzés idején a szegycsont (mellcsont) a gerincoszlophoz 

közeledik. 

3. Az anaerob légzés esetén nyert energiamennyiség kevesebb mint az aerob légzéskor 

felszabaduló energiamennyiség. 

II. TÉTEL (30 pont) 

A 18 pont 

Az érelmeszesedés egyik megnyílvánulása hogy, az erek elvesztik rugalmasságukat. 
a) Írja le az érelmeszesedés egy másik megnyílvánulási formáját, két okot és egy megelőzési 

lehetőséget. 
b) Írjon egy érvet az alábbi kijelentés mellett: „ A fehérvérsejtek a szervezet immunitását 

különféle módon biztosítják”. 
c) Számítsa ki a vérplazma víztartalmát egy felnőtt esetében, tudva a következőket: 

- a vér a szervezet tömegének 8% -a; 
- a vérplazma a vér tömegének 55%-a; 
- a víz a vérplazma tömegének 90%-a; 
- az atléta testtömege 79 kg. 
Írja le a feladat megoldásának minden lépését. 

d) Egészítse ki a feladat c) alpontját egy új kérdéssel, tudományos biológiai információkat 
használva, majd válaszoljon rá. 

B 12 pont 

Kereszteznek két uborkafajtát amelyek két tulajdonságpárban különböznek egymástól, a 
termések méretére és színére vonatkozóan. A nagy termés (M) és világoszöld szín (V) domináns 
tulajdonságok, a kis termés (m) és sötétzöld szín (v) recesszív tulajdonságok. Az egyik szülő 
termése nagy és világoszöld színű, mindkét tulajdonságra nézve homozigóta, a másik szülő 
esetében a termések kis méretűek és sötétzöld színűek. Az F1 nemzedékben hibrid növényeket 
nyernek. Az F1 nemzedék növényeinek a keresztezésével az F2–ben a tulajdonságok 16 féle 
kombinációja alakul ki. Határozza meg a következőket: 

a) a szülők genotípusát; 

b) az F1nemzedék egyedei által termelt három gamétatípust; 
c) az F2 kétszeresen heterozigóta kombinációinak a számát a termések méretére 

vonatkozóan; az F2 azon egyedeinek a genotípusát, amelyek mérete kicsi és színük 
világoszöld. 

d) Egészítse ki ezt a feladatot egy, a biológiára jellemző tudományos információt felhasználó új 
kérdéssel, majd válaszoljon rá. 

Írja le a feladat megoldásának minden lépését. 

III.TÉTEL             (30 pont) 

1. 14 pont 

Az emlősöknél az emésztést az emésztőrendszer biztosítja, amelyet tápcsatorna és 
járulékos mirigyek alkotnak. 

a) Nevezze meg az emlősök tápcsatornájának két alkotóelemét. 
b) Jellemezze az emésztési folyamatot a vékonybélben és nevezzen meg két enzimet 

amelyek ezen a szinten hatnak, írja le ezek szerepét. 
c) Alkosson négy kijelentő mondatot, kettőt-kettőt mindenik tartalomra vonatkozóan, 



 

 

megfelelő tudományos nyelvezetet használva. 
Használja fel erre a célra a következő tartalmakat: 
- Exokrin hasnyálmirigy. 
- Májgyulladás (hepatitis). 

2. 16 pont 

A szem, a fül, az orr, a nyelv és a bőr az emlősök érzékszervei. 
a) Sorolja fel az emlősöknél a szemgolyó három burkát. 
b) Magyarázza meg az a következő kijelentést: „A látóideg sérülése vakságot okoz”. 
c) Alkosson egy esszét „A szaglóhám” címmel, felhasználva a megfelelő tudományos 

tartalmakat. 
E célból tartsa be a következő lépéseket: 
- soroljon fel a témának megfelelő hat fogalmat; 
- alkosson három-négy összetett mondatból álló összefüggő szöveget, amelyben helyesen és 
összefüggően használja a felsorolt fogalmakat. 
 
_________________________________________________________________________________ 

2018/09 - Megoldások 

I. TÉTEL - 30 pont 

I. A (4 pont) - kiválasztó, vese (2 x 2 = 4 pont) 

I. B (6 pont) - hüvelytermés, becőtermés  (2 x 1 = 2 pont) 

  - bab, káposzta (2 x 2 = 4 pont)  

I. C (10 pont) - 1a; 2a; 3c; 4d; 5b      (5 x 2 = 10 pont) 

I. D (10 pont)  1. H – nagyagy 

   2. H – távolodik 

   3. I    

3 x 2 = 6 pont (H, H, I), 2 x 2 = 4 pont (a hamis kijelentések javításáért) 

II. TÉTEL – 30 pont 

II. A (18 pont) a) érelmeszesedés: megnyilvánulása: magas osztóeres vérnyomás     (2 pont) 

 Két oka: egészségtelen táplálkozás, dohányzás (2 x 1= 2 pont) 

Megelőzés: egészséges életmód   (1 pont) 

b) A fehérvérsejtek a szervezet immunitást különböző módon biztosítják, a 

granulociták (acidofil, neutrofil, bazofil), monociták bekebelezéssel pusztítják el 

a vírusokat, baktériumokat, a limfociták antitesteket termelnek.   (3 pont) 

   c)   - a vér tömegének kiszámítása: 79 x 8:100 = 6,32 kg;   (2 pont) 

         - a vérplazma tömegének kiszámítása: 6,32 x 55:100 = 3,476 kg;   (2 pont) 

         - a vérplazma víztartalmának kiszámítása: 3,476 x 90:100 = 3,1284 kg 

(2 pont)   

   d) Kérdés: Mennyi az alakos elemek tömege? (2 pont)  

    Válasz: 6,32 -  3,476 = 2.844 kg       (2 pont) 

 



 

 

II. B (12 pont)  a) a két szülő genotípusa: MMVV; mmvv (2x1=2 pont)  

b) F1 gamétatípusok: MV, Mv, mv  (3 x 1 = 3 pont) 

c) F2-ben, a termések méretére heterozigóta kombinációk száma; 8 (8/16); a 

kis termésű, világoszöld kombinációk gentoípusa: mmVV, mmVv (3 pont) 

d) Kérdés: A kis termésű, sötétzöld  egyedek száma F2-ben ? (2 pont) 

   Válasz: 1/16   (2 pont) 

III. TÉTEL – 30 pont 

III. 1 (14 pont)  a) szájüreg, garat  (2 pont) 

b) Az emésztés a vékonybélben három emésztőnedv hatására megy végbe. Itt 

hat a hasnyál, az epe és a bélnedv. A vékonybélben cukor, zsír és fehérje 

bontás is történik. Fehérjebontó enzim a tripszin, mely a hasnyálban van és a 

polipeptideket, oligopeptidekre bontja. A hasnyál amiláz szintén a hasnyál 

enzime, a keményítő bontásában van szerepe maltózra.  (4 pont) 

c) A hasnyálmirigy egy vegyes mirigy, van külső és belső elválasztású 

funkciója is. A külső elválasztás során termeli a hasnyálat, mely a patkóbélbe 

ömlik, hasnyálban levő enzimek segítségével a cukrok, fehérjék és zsírok 

emésztésében is részt vesz. 

A májgyulladást leggyakrabban vírusok okozzák, de emellett baktériumok, 

mérgezés, túlzott alkoholfogyasztás és autoimmun betegség is kiválthatja. 

Jellemző tünetei: rossz közérzet, fáradtság, az ízületek és izmok fájdalma, láz, 

émelygés,  hányás, hasmenés, fejfájás a jobb oldalon, a bordák alatt a 

gyulladás miatt megnövekedett máj fájdalmat is okozhat, bőrkiütés is 

jelentkezhet. 

  (4 x 2 = 8 pont) 

III. 2 (16 pont) a) ínhártya, érhártya, ideghártya (3 x 1 = 3 pont) 

b) A látóideg sérülése vakságot okoz, mert a retina által felfogott információk 

az agyba jutva alakulnak érzetté. A szemgolyó és az agy közötti kapcsolatot a 

látóideg biztosítja, ennek sérülése a kapcsolat megszakadásával jár, tehát a 

látás kiesésével. (3 pont) 

c) kifejezések: felső orrkagyló, bipoláris neuronok, csilló, kémiai inger, 

adaptáció, mitrális sejtek (6 x 1 = 6 pont)  

„A szaglóhám” 

A szaglás receptorsejtjei kémiai ingerekre érzékeny receptorok, amelyek az 

orrüreg felső részén, a felső orrkagylóban, a szaglóhámban találhatók. A 

szaglósejtek bipoláris neuronok felszínüket csillók nagyobbítják. A szaglóhám 

felülete néhány cm 2 -es. Az ember kb. tízezer féle szag megkülönböztetésére 

képes. A szaglás receptorsejtjeinek nagy az adaptációs képességük, 

ingerületleadásuk csökken, ha az ingerhatás nem változik. A szaglósejtek az 

ingerületeket a szaglógumóban levő mitrális sejteknek továbbítják. (4 pont) 

  



 

 

Examenul de bacalaureat naţional 2019 
Proba E. d) 

Biologie vegetală şi animală 
Simulare 

Filiera teoretică – profilul real; 
Filiera tehnologică – profilurile: tehnic, resurse naturale şi 
protecţia mediului; Filiera vocaţională – profilul militar. 

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. 
• Timpul de lucru efectiv este de 3 ore. 

I. TÉTEL             (30 pont) 

A 4 pont 

Írja a vizsgalapra azokat a fogalmakat, amelyekkel kiegészítve az alábbi kijelentést, az 
helyessé válik! 

A ……………… receptorok az emlősök ……………….. füléből továbbítják a test 
egyensúlyának megtartásban szerepet játszó információkat. 
B 6 pont 

Írjon két példát a zárvatermőknél található termésre, írjon mindegyik példra vonatkozóan 
egy-egy jellemzőt. 

C 10 pont 

Írja a vizsgalapra a helyes válasz betűjét! Egyetlen helyes válasz létezik! 

1. Űrbelűek: 

a) a gyűrűsférgek 
b) a fejlábúak 
c) a rákok 
d) a hidraállatok 

2. Az emésztő rendszer és a légző rendszer közös szerve az emlősöknél: 

a) a nyelőcső 
b) a garat 
c) a gége 
d) a hörgők 

3. A többsejtű algák az alábbi országba tartoznak: 

a) Gombák 
b) Monerák 
c) Növények 
d) Protiszták 

4. Az emlősök fültőmirigyei, a nyelv alatti és az állkapocs alatti nyálmirigyei: 

a) nyálat termelnek, amelynek szerepe van az oligopeptidek hidrolízisében 
b) a tápcsatorna alkotói 
c) lizozim tartalmú emésztőnedvet termelnek 
d) a szájüregben helyezkednek el 
 

5. Az emlősök kisagya: 
a) felszínén fehérállománnyal rendelkezik, amelyet árkok barázdálnak 
b) két agyfélteke alkotja 
c) a köztiagy mögött helyezkedik el 
d) az agytörzshöz kisagykocsányokon keresztül kapcsolódik 



 

 

D 10 pont 

Olvassa el figyelmesen a következő kijelentéseket! Ha helyesnek ítéli, írjon a vizsgalapra a 
kijelentés száma mellé I betűt! Ha hamisnak ítéli, a vizsgalapra, a kijelentés száma mellé H betűt írjon, 
majd módosítsa részben a kijelentést úgy, hogy az igazzá váljon! E célból a megfelelő tudományos 
információt használja! Tagadó kijelentés használata nem elfogadott! 

1. A párologtatás során a növények a vizet cseppek formájában távolítják el. 

2. A kandidózis nemi úton terjedő betegség, amely mindkét nemet érinti. 

3. A rövidlátás egy érzékelési hiba, amelyet gyűjtőlencsével javítanak. 

II. TÉTEL (30 pont) 

A 18 pont 

A magas vérnyomás és a szívinfarktus az ember keringési rendszerének betegségei. 
a) Írjon három közös módot, amelyekkel megelőzhetőek ezek a betegségek, és mindkét 

betegség megnyilvánulására egy-egy példát! 
 

b )  Magyarázza az alábbi kijelentést: „ Az emlősök szíve esetén a két kamra fala, elsősorban a  
bal kamráé, vastagabb, mint a két pitvaré” ! 

c) Számítsa ki a vérplazma víztartalmát egy felnőtt esetében, tudva a következőket: 
- a vér a szervezet tömegének 8% -a; 
- a vérplazma a vér tömegének 55%-a; 
- a víz a vérplazma tömegének 90%-a; 
- a személy testtömege 87 kg. 

Írja le a feladat megoldásának minden lépését. 
d) Egészítse ki a feladat c) alpontját egy új kérdéssel, tudományos biológiai információkat 

használva, majd válaszoljon rá! 

B 12 pont 

Két szilva fajtát kereszteznek, amelyek két tulajdonság párban különböznek egymástól: a 
termés alakja és színe. A megnyúlt alakú termés (A) és a kékes - fekete szín (N) domináns 
tulajdonságok, a kerek termés (a) és sárga szín (n) recesszív tulajdonságok. Az egyik szülő 
megnyúlt alakú és sárga terméssel rendelkezik és homozigóta a termés alakjára nézve. A másik 
szülő kerek és kékes - fekete terméssel rendelkezik és heterozigóta a termés színére nézve. Az 
F1– ben az örökletes tényezők többféle kombinációját kapják. 

Határozza meg a következőket: 
a) a szülők genotípusát; 
b) a két szülő által létrehozott gaméták típusát; 
c) a megnyúlt terméssel rendelkező kombinációk arányát az F1- ben; a megnyúlt és kékes - 

fekete termésű egyedek illetve a megnyúlt és sárga termésű egyedek genotípusát az F1- 
ben. 

d) Egészítse ki ezt a feladatot egy új kérdéssel, felhasználva a biológiára jellemző 
tudományos információt, majd válaszoljon rá! 

Írja le a feladat megoldásának minden lépését! 
 

III. TÉTEL             (30 pont) 

1. 14 pont 

Az élővilág sejtes szerveződésű. A többsejtű szervezeteknél a sejtek szövetekbe 
csoportosulnak, a szövetek pedig szervekbe tömörülnek. 

a) Nevezzen meg hármat a lágy kötőszövetek szerepei közül! 
b) Érveljen a következő kijelentés mellett: „A zárvatermők faedényei különböznek a 

háncsedényektől”. 
c) Alkosson négy kijelentő mondatot, kettőt-kettőt mindegyik tartalomra vonatkozóan, 

megfelelő tudományos nyelvezetet használva. 
Használja fel erre a célra a következő tartalmakat: 



 

 

- A centroszóma. 
- A mitózis fázisai. 

2. 16 pont 

Az élővilágban a légzésnek két típusa ismeretes: aerob és anaerob. 
a) Írjon, az aerob és az anaerob légzésre vonatkozóan, egy hasonlóságot és egy 

különbséget! 
b) Magyarázza az alábbi kijelentést: „A növényeknél a fotoszintézis és az aerob légzés között 

szoros kapcsolat van”. 
c) Alkosson egy esszét „Az anaerob légzés” címmel, felhasználva a megfelelő tudományos 
tartalmakat. 

E célból tartsa be a következő lépéseket: 
- soroljon fel a témának megfelelő hat fogalmat; 
- alkosson három-négy összetett mondatból álló összefüggő szöveget, amelyben helyesen 
és összefüggően használja a felsorolt fogalmakat. 
 

_________________________________________________________________________________ 

2019/simulare- Megoldások 

I. TÉTEL - 30 pont 

I. A (4 pont) - egyensúlyérző, belső (2 x 2 = 4 pont) 

I. B (6 pont) - két terméstípus zárvatermőknél (pl. csonthéjas, hüvely)  (2 x 1 = 2 pont) 

A csonthéjas termése van a szilvának, cseresznyének, A hüvelyes termés a 

pillangósvirágúakra jellemző (2 x 2 = 4 pont)  

I. C (10 pont) - 1d, 2b, 3c, 4c, 5d (5 x 2 = 10 pont) 

I. D (10 pont)  1. H – guttáció 

   2. I  

   3. H – távollátás  

3 x 2 = 6 pont (H, I, H), 2 x 2 = 4 pont (a hamis kijelentések javításáért) 

II. TÉTEL – 30 pont 

II. A (18 pont) a) megelőzési mód: egészséges táplálkozás, testmozgás, egészséges 

életmód (3 x 1p. = 3 pont) 

 megnyilvánulás: magas vérnyomás: fejfájás  

 szívinfarktus : mellkasi fájdalom (2 x 1= 2pont) 

b) A kamrák fala vastagabb, mint a pitvaroké, mert a kamrákból indulnak a 

vérkörök. A bal kamra fala a legvastagabb, mert a nagy vérkört látja el vérrel, 

ami az egész testbe szállít oxigénes vért. (  3pont) 

   c)   - a vér tömegének kiszámítása: 87 x 8:100 = 6,96 kg  (2 pont) 

         - a vérplazma tömegének kiszámítása: 6,96 x 55:100 = 3,828 kg (2 pont) 

         - a vérplazma víztartalmának kiszámítása: 3,828 x 90:100 = 3,4452 kg  

(2 pont)   

   d) Kérdés: Mennyi az alakos elemek tömege? (2 pont)  

    Válasz: 6,96 - 3,828 = 3,132 kg       (2 pont) 



 

 

II. B (12 pont)  a) szülők genotípusa: AAnn, aaNn   (2 x 1 = 2 pont)  

b) gamétatípusok: An; aN; an; (3 x 1 = 3 pont) 

c) a megnyúlt terméssel rendelkező kombinációk aránya az F1- ben: 100% ,  

megnyúlt és kékes -fekete termésű egyedek illetve a megnyúlt és sárga 

termésű egyedek genotípusát az F1-ben: AaNn, Aann (3 pont) 

          d) Kérdés: A sárga színű egyedek arányát F1-ben? (2 pont) 

   Válasz: 50% (2 pont) 

III. TÉTEL – 30 pont 

III. 1 (14 pont) a) hőszigetelés, szervek védelem, szervek, szövetek összekötése  

(3x 1 = 3 pont) 

b) A faedények megnyúlt, csőszerű, sejtmag nélküli, elhalt sejtek , a 

háncsedények  megnyúlt, sejtmaggal rendelkező, élő sejtek.  (3 pont) 

c) A centroszóma vagy sejtközpont, két egymásra merőleges centriólumból áll. 

Az osztódási orsó létrehozásában van szerepe. 

A mitózis számtartó sejtosztódás. Fázisai: profázis, metafázis, anafázis, 

telofázis. (4 x 2 = 8 pont) 

III. 2 (16 pont)  

a) Az aerob és anaerob légzés közti hasonlóság, hogy mindkettő energia 

felszabadítással jár, különbség, hogy az aerob légzés során a szerves 

anyagok oxigénre és széndioxidra bomlanak, az anaerob légzés során,  az 

égés nem teljes, köztes termék keletkezik  (4pont) 

b)A növények a fotoszintézis során szerves anyagokat termelnek, ezek  a 

légzési folyamatok során bomlanak le szervetlen anyagokra, miközben energia 

szabadul fel. (2 pont) 

c) kifejezések: oxigén, köztes termék, erjedés, mikroorganizmusok, energia, 

citoplazma   (6 x 1 = 6 pont)  

Az anaerob légzés 

Az anaerob légzés oxigén jelenléte nélkül történik, leginkább 

mikroorganizmusokra jellemző. A folyamat során a szerves anyagok lebontása 

nem teljes, köztes termék keletkezik. Az anaerob légzést erjedésnek is 

nevezzük.  Energia felszabadulással jár, és a citoplazmában történik. (4 pont) 

  



 

 

Examenul de bacalaureat naţional 2014 
Proba E. d) - 4 iulie 2014 

Anatomie şi fiziologie umană, genetică şi ecologie umană 

Varianta 4 

 

Filiera teoretică – profilul real; 

Filiera tehnologică – profilurile: tehnic, resurse naturale şi protecţia 
mediului; Filiera vocaţională – profilul militar. 

 

 Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. 

 Timpul de lucru efectiv este de 3 ore. 
 

I. TÉTEL (30 pont) 
A 4 pont 

Írja a vizsgalapra azokat a fogalmakat, amelyekkel kiegészítve az alábbi kijelentést, az 
helyessé válik. 

A kiválasztó rendszer megbetegedései a ............ és a ............ . 

 
B 6 pont 

Nevezzen meg két, a gerincvelő ingervezető funkcióját megvalósító pályát. Társítsa 
mindegyik pályát a hozzá tartozó szereppel. 

 
C 10 pont 

Írja a vizsgalapra a helyes válasz betűjét. Egyetlen helyes válasz létezik. 

1. A kapcsolatteremtő életműködések megvalósításában részt vesz: 
a) a keringési rendszer 
b) az emésztőrendszer 
c) a kiválasztó rendszer 
d) az izomrendszer 

 
2. A hím szaporítórendszer alkotásában részt vesz: 

a) a petefészek 
b) a here 
c) a méh 
d) a hüvely 

 
3. A csapsejtek és a pálcikasejtek: 

a) a látóideg alkotói 
b) nem tartalmaznak pigmenteket 
c) a látás receptorsejtjei 
d) a látási érzet kialakulásának helyei 

 
4. Az alsó végtag csontjai: 

a) a kéztőcsontok 
b) a bordák 
c) a kézközépcsontok 
d) a lábközépcsontok 

 
5. A jobb kamrából oxigénben szegény vér jut: 

a) az aortába 
b) a tüdőosztóérbe 
c) az üres gyűjtőerekbe 
d) a tüdőgyűjtőerekbe 



 

 

D 10 pont 

Olvassa el figyelmesen a következő kijelentéseket. Ha helyesnek ítéli, írjon a vizsgalapra a 
kijelentés száma mellé I betűt. Ha hamisnak ítéli, a kijelentés száma mellé H betűt írjon, majd 
módosítsa részben a kijelentést úgy, hogy igazzá váljon. Tagadó kijelentés használata nem 
elfogadható. 

 
1. A cukrok emésztésének végtermékei az aminosavak. 

 
2. A fejbiccentőizom és a nagy mellizom a nyak izmai. 

 
3. A szennyezés a természetes ökoszisztémák leromlásának egyik oka. 

 
II. TÉTEL (30 pont) 

 

A 18 pont 
A vírusok, prokarióták és eukarióták genetikai anyagát a DNS és az RNS képviseli. 

a) Határozzon meg két különbséget a prokarióták és az eukarióták genetikai anyagának 
szerveződése között. 

b) Egy, a gyomornedv összetételében részt vevő enzim szintézise egy 624 nukleotidból álló 
kétszálas DNS szakasz információja alapján valósul meg, amelynek 262 nukleotidja 
tartalmaz adenint. 
Határozza meg a következőket: 

- a DNS szakasszal komplementer hírvivő RNS nukleotid sorrendjét, ha a DNS nukleotid 
sorrendje : GATCTA ; 
- a kétszálas DNS citozin tartalmú nukleotidjainak számát (írja le a feladat megoldásának 
minden lépését); 
- a kétszálas DNS szakasz kettős és hármas kötéseinek számát; 
c) Egészítse ki a feladat b) pontját egy új kérdéssel, majd válaszolja meg azt. 

 
B 12 pont 

Egy kórház májtranszplantációs osztályán három betegen sebészeti beavatkozást hajtanak 
végre. Ezen személyeknek kis mennyiségű vérrel történő átömlesztésre van szükségük. A három 
személy vércsoportjai: AB, O, A. A kórházban véradásra jelentkeztek a három beteg rokonai. A 
rokonok vércsoportjai: O, A, B, AB. 

Határozza meg a következőket: 
a) mindhárom beteg számára alkalmas közös véradó/véradók vércsoportját; indokolja meg a 

válaszát; 
b) az A vércsoportra jellemző agglutinogént/antigént és agglutinint/antitestet 
c) egy Rh szempontból összeférhetetlen személytől származó vér átömlesztésének 

következményét. 
d) Egészítse ki ezt a feladatot egy újabb, ön által megfogalmazott kérdéssel, majd válaszolja 

meg azt. 
 

 
III. TÉTEL (30 pont) 

 

1. 14 pont 
A hipofízis egy hormonokat termelő, belsőelválasztású mirigy. 

a) Határozza meg: a hipofízis elhelyezkedését és két, hipofízis által termelt hormon nevét. 
b) Magyarázza a következő kijelentést: „A hipofízis funkcionális kapcsolatban van a nemi 

mirigyekkel”. 
c) Alkosson négy kijelentő mondatot, kettőt-kettőt mindenik tartalomra vonatkozóan, helyesen 

használva a tudományos nyelvezetet. 
Használja fel erre a célra a következő tartalmakat: 
- Az endokrin hasnyálmirigy. 
- Endémikus golyva. 



 

 

2. 16 pont 

A légzés, a légzőrendszer által megvalósított létfontosságú életműködése az emberi 
szervezetnek. Az egészségtani szabályok figyelmen kívül hagyása a légzőrendszer 
megbetegedéséhez vezethetnek. 
a) Soroljon fel három, a légzőrendszert érintő megbetegedést. 
b) Fogalmazzon meg egy érvet a következő kijelentés alátámasztására: „A vitálkapacitás 

értéke kisebb, mint a totálkapacitás értéke”. 
c) Alkosson egy miniesszét a következő címmel „A kilégzés, mint légzőmozgás”, felhasználva 

a megfelelő tudományos tartalmakat. 
E célból tartsa be az alábbi lépéseket : 
- soroljon fel a témának megfelelő hat kifejezést; 
- alkosson egy három-négy összetett mondatból álló összefüggő szöveget, amelyben 
helyesen és összefüggően használja a felsorolt fogalmakat. 
 

_________________________________________________________________________________ 

2014/4 - Megoldások 

 

I. TÉTEL - 30 pont 

I. A (4 pont) - vesegyulladás, hólyaghurut (2 x 2 = 4 pont) 

I. B (6 pont) - felszálló pályák, leszálló pályák (2 x 1 = 2 pont) 

- a felszálló pályák az ingereket a receptoroktól az idegközpontokhoz szállítják, a 

leszálló pályák a parancsokat az idegközpontoktól a végrehajtó szervekig vezetik (2 x 2 

= 4 pont)  

I. C (10 pont) - 1d, 2b, 3c, 4d, 5b (5 x 2 = 10 pont) 

I. D (10 pont)  1. H - végtermék a szőlőcukor 

   2. H – a fejbiccentőizom és a nyakbőrizom 

   3. I    

3 x 2 = 6 pont (H, H, I), 2 x 2 = 4 pont (a hamis kijelentések javításáért) 

II. TÉTEL – 30 pont 

II. A (18 pont) a) a prokariótáknak nincs elkülönült sejtmagjuk, maganyagjuk a nukleoid,  kör 

alakú DNS-ük van, az eukariótáknak van sejtmagjuk, a DNS-e különálló 

kromoszómákra osztott (2 x 2 = 4 pont) 

   b) RNS szál: CUAGAU (2 pont) 

   - T száma megegyezik az A számával – T = 262 (1 pont) 

    - T + A = 524 (1 pont) 

   - G + C = 624 – 524 = 100 (1 pont) 

   - C = 100 : 2 = 50 (1 pont) 

- az adenin (A) és timin (T) között kettős kötés van, tehát a kettős kötések 

száma: 524 : 2 = 262 (2 pont) 

- a citozin (C) és guanin (G) között hármas kötés van, tehát a hármas kötések 

száma: 100 : 2 = 50 (2 pont)  

   c) Mennyi az uracil (U) bázis száma a DNS molekulában? (2 pont) 

   A DNS-ben nincs uracil, tehát U = 0 (2 pont) 

 

 



 

 

II. B (12 pont) a)  O – vércsoport, mert a O-vércsoportú személy minden vércsoportnak adhat 

vért, mert hiányoznak a vörös vértestekről az antigének  (2 x 2 = 4 pont) 

   b) antigén: A, agglutinin/antitestek: β (2 x 1 = 2 pont) 

   c) újszülöttnél anémia (vérszegénység), hemolitikus betegség (2 pont) 

   d) A 3 beteg közül melyik kaphat vért valamennyi rokontól? (2 pont) 

   Az AB-vércsoportú, mert nincsenek antitestjei. (2 pont) 

III. TÉTEL – 30 pont 

III. 1 (14 pont) a) a hipofízis az agykoponyában, az agy alapi részén található (1 pont), 

hormonok: növekedési hormon, oxitocin (2 x 1 = 2 pont) 

b)  A hipofízis trophormonokat termel, amelyek közül a gonadotrop hormonok 

(FSH, LH) a nemi mirigyek működésére hatnak, tehát funkcionális kapcsolatban 

vannak. (3 pont) 

c)  - Az endokrin hasnyálmirigy termeli az inzulint. 

- Az endokrin részt a Langerhans-szigetek képviselik. 

- A pajzsmirigy hiposzekréciója endémikus golyva kialakulásához vezethet. 

- Az endémikus golyvát az ivóvíz és táplálék jódhiánya okozza.  

(4 x 2 = 8 pont) 

III. 2 (16 pont) a) tüdőgyulladás, TBC, tüdőfibrózis (3 x 1 = 3 pont) 

b) A vitálkapacitás magába foglalja a légzési-, kiegészítő- és tartalék térfogatot. 

A totálkapacitás pedig ezeken kívül még a maradék térfogatot is, tehát az értéke 

VK+MT, ami mindig több, mint a vitálkapacitás értéke (3 pont) 

c) kifejezések: tüdőszellőzés, belégzés, passzív, rekeszizom, aktív, 

tüdőtérfogatérték (6 x 1 = 6 pont)  

Kilégzés, mint légzőmozgás 

A tüdőszellőzés, vagy ventiláció két folyamat ütemes változása. Ezek a 

belégzés és a kilégzés. A belégzés aktív folyamat, amikor a rekeszizom 

összehúzódik, míg a kilégzés passzív folyamat, amikor a rekeszizom elernyed. 

A tüdő működőképességét a ki-, illetve beáramló levegőmennyiségek 

határozzák meg. A tüdőkapacitást több tüdőtérfogat-érték összege képviseli.  (4 

pont). 

  



 

 

 

Examenul de bacalaureat naţional 2015 

Proba E. d) 
Anatomie şi fiziologie umană, genetică şi ecologie umană 

Varianta 2 

Filiera teoretică – profilul real; 
Filiera tehnologică – profilurile: tehnic, resurse naturale şi 
protecţia mediului; Filiera vocaţională – profilul militar. 

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. 
• Timpul de lucru efectiv este de 3 ore. 

I. TÉTEL           (30 pont) 

A 4 pont 

Írja a vizsgalapra azokat a fogalmakat, amelyekkel kiegészítve az alábbi kijelentést helyes 
állítást kapunk. 

A hólyaghurut, a ............ és az érgomolyag gyulladás a ............ rendszer betegségei. 

B 6 pont 

Nevezze meg a kis vérkör két vérerét. Társítsa a vérereket az általuk szállított vér 
típusával. 

C 10 pont 

Írja a vizsgalapra a helyes válasz betűjelét. Egyetlen válasz helyes. 

1. Az inzulint termeli: 

a) az agyalapi mirigy 
b) a hasnyálmirigy 
c) a gyomor 
d) a pajzsmirigy 

2. Nemi mirigyek a: 

a) petesejtek 
b) spermatozoidák 
c) mellékvesék 
d) herék 

3. A bicepsz a következő izomcsoport része: 

a) a fej izmai 
b) a nyak izmai 
c) a törzs izmai 
d) a felső végtag izmai 

4. A máj: 

a) szerepe a fehérjék gyomor szintjén történő emésztése 
b) lebontja a zsírokat enzimek segítségével 
c) a mellüregben található 
d) epének nevezett váladékot termel 

5. A csapsejtek: 

a) éjszakai látást biztosítanak 
b) pigmenteket tartalmaznak 
c) az érhártyában találhatók 
d) kémiai anyagok ingerlik őket 

 



 

 

D 10 pont 

Olvassa el figyelmesen a következő kijelentéseket. Ha helyesnek ítéli, írjon a vizsgalapra a 
kijelentés száma mellé I betűt. Ha hamisnak ítéli, a kijelentés száma mellé H betűt írjon, majd 
módosítsa a kijelentést úgy, hogy igazzá váljon. Tagadó kijelentés nem elfogadható. 

1. A cukrok emésztésének végtermékei az aminosavak. 

2. A dülmirigy a női szaporító rendszer járulékos mirigye. 

3. Az iparosodás hozzájárulhat a természetes ökoszisztémák lerombolásához. 

II. TÉTEL (30 pont) 

A 18 pont 

A DNS és az RNS a fehérjék bioszintézisében vesznek részt. 
a) Határozzon meg egy hasonlóságot és egy különbséget a DNS és RNS között. 
b) Egy 442 nukleotidot tartalmazó kétszálas DNS szakasz, amelynek 44 nukleotidja tartalmaz 

citozint, genetikai információként szolgál egy enzim szintéziséhez. Határozza meg a 
következőket: 

 
- állapítsa meg az 5’-3’ komplementer DNS szakasz nukleotidsorrendjét, tudván, hogy a DNS  
3’-5’ szálának nukleotid sorrendje TATCCG; 
- az adenin tartalmú nukleotidok számát a kétszálas DNS szakaszban (írja le a feladat 
megoldásának minden lépését); 
- a kettős és hármas kötések számát a kétszálas DNS szakaszban. 
c) Egészítse ki a b) alpont feladatát egy ön által megfogalmazott követelménnyel tudományos, 
biológiára jellemző információkat felhasználva, oldja meg a javasolt követelményt! 

B 12 pont 

Két személynek vérátömlesztésre van szüksége kis mennyiségű vérrel. Tudván, hogy az 
egyik személy vörös vértestjeinek felületén kizárólag A agglutinogén/antigén, míg a másik személy 
vörös vértestjeinek felületén csak B agglutinogén/antigén található, határozza meg a következőket: 

a) a vérátömlesztésre jelentkező két személy vércsoportját; 
b) egy O vércsoportú személy vérplazmájában található aglutinineket/antitesteket; 
c) az  Rh rendszer szempontjából nem összeférhető vérrel való átömlesztés következményét. 
d) Egészítse ki ezt a feladatot egy újabb, ön által megfogalmazott követelménnyel, amelyben 

tudományos, a biológiára jellemző információt használ fel, oldja meg a javasolt követelményt. 

III. TÉTEL (30 pont) 

1. 14 pont 

A légzés az emberi szervezet egy alapvető életműködése. 
a) Nevezzen meg két légzőszervi betegséget. 
b) Határozzon meg két különbséget a belégzés és kilégzés között. 
c) Alkosson négy kijelentő mondatot, kettőt minden tartalomra vonatkozóan, megfelelő 

tudományos nyelvezetet használva. 
Használja e célból a következő tartalmakat: 
- Légzési kapacitások 
- A légzési gázok cseréje 

2. 16 pont 

Az emberi szervezet kapcsolatteremtő életműködései az idegrendszer, analizátorok, 
izomrendszer, csontrendszer, endokrin mirigyek segítségével valósulnak meg. 

a) Határozza meg a hallás analizátorának egy szakaszát és ennek szerepét. 
b) Magyarázza meg mit jelent a szomatikus idegrendszer ingerületvezető szerepe. 
c) Alkosson egy rövid esszét „A csontváz” címmel, megfelelő tudományos információt 

felhasználva. 
Ebből a célból tartsa be a következő lépéseket: 



 

 

- soroljon fel a témának megfelelő hat fogalmat; 
- alkosson egy három-négy mondatból álló összefüggő szöveget, amelyben helyesen és 

összefüggően használja a felsorolt fogalmakat. 
 

_________________________________________________________________________________ 

2015/2 - Megoldások 

I. TÉTEL - 30 pont 

I. A (4 pont) - vesegyulladás, kiválasztó (2 x 2 = 4 pont) 

I. B (6 pont) - tüdőosztóér, tüdőgyüjtőér (2 x 1 = 2 pont) 

  - szén-dioxidos vér (tüdőosztóér), oxigénes vér (tüdőgyűjtőér) (2 x 2 = 4 pont)  

I. C (10 pont) - 1b, 2d, 3d, 4d, 5b (5 x 2 = 10 pont) 

I. D (10 pont)  1. H - végtermék a szőlőcukor 

   2. H – a férfi szaporító rendszer járulékos mirigye 

   3. I    

3 x 2 = 6 pont (H, H, I), 2 x 2 = 4 pont (a hamis kijelentések javításáért) 

II. TÉTEL – 30 pont 

II. A (18 pont) a) hasonlóság: A, G, C tartalmaznak, különbség: az RNS-ben a T (timin) helyett U 

(uracil) található (2 x 2 = 4 pont) 

   b) a komplementer szál: ATAGGC (2 pont) 

   - G száma megegyezik a C számával – G = 44 (1 pont) 

    - C + G = 88 (1 pont) 

   - A + T = 442 – 88 = 354 (1 pont) 

   - A = 177 (1 pont) 

- az adenin (A) és timin (T) között kettős kötés van, tehát a kettős kötések száma: 

354:2=177 (2 pont) 

- a citozin (C) és guanin (G) között hármas kötés van, tehát a hármas kötések 

száma: 88:2=44 (2 pont)  

   c) Mennyi a pirimidin vázas bázisok száma? (2 pont) 

   A pirimidin vázas bázisok (C,T) száma 442 : 2 = 221,  

vagy 44 (C) + 177 (T) = 221 (2 pont) 

II. B (12 pont)  a) A és B (2 x 2 = 4 pont) 

   b) a O vércsoportú személy - agglutinin/antitestek: α és β (2 x 1 = 2 pont) 

   c) újszülöttnél anémia (vérszegénység), hemolitikus betegség (2 pont) 

   d) Melyik vércsoportnál hiányoznak az antigének? (2 pont) 

   Az antigének a O vércsoportnál hiányoznak. (2 pont) 

 



 

 

III. TÉTEL – 30 pont 

III. 1 (14 pont)  a) laryngitisz (mandulagyulladás) és tüdőgyulladás (2 x 1 = 2 pont) 

b) különbségek:  - belégzéskor a rekeszizom megfeszül, kilégzéskor elernyed 

- a belégzés aktív, a kilégzés passzív folyamat (2 x 2 = 4 pont) 

c)  - A vitálkapacítás a légzési térfogat (LT), kiegészítő térfogat (KT) és a 

tartaléktérfogat (TT) összege. 

- A légzési térfogat értéke 500 cm3 levegő. 

- A légzési gázok cseréje 3 szakaszban valósul meg. 

- Az oxigén szállítása a vérben oxihemoglobin formájában történik .  

(4 x 2 = 8 pont) 

III. 2 (16 pont) a) – periférikus szakasz (1 pont), a hallóreceptorok felfogják a rezgéseket  

   (hangokat) (2 pont) 

b) A szomatikus idegrendszer biztosítja a szervezet és környezet közötti 

kapcsolatot. Ingerületvezető funkciója a fehérállományban haladó felszálló és 

leszálló pályák, valamint rövid pályák által valósul meg (3 pont) 

c) kifejezések: agykoponya, arckoponya, gerincoszlop, bordák, szegycsont, vállöv 

(6 x 1 = 6 pont)  

A csontváz 

Az emberi csontvázat a fej váza, törzs váza és a végtagok váza alkotja. A fej váza 

az agykoponyából és arckoponyából áll. A törzs vázát a gerincoszlop, a 

szegycsont, a bordák és a medence alkotja. A végtagok vázát a felső végtag és 

az alsó végtag alkotja. A felső végtag a vállöv révén kapcsolódik a törzs vázához, 

az alsó végtag pedig a medenceöv révén. (4 pont) 

  



 

 

Examenul de bacalaureat naţional 2015 
Proba E. d) 

Anatomie şi fiziologie umană, genetică şi ecologie umană 

Varianta 5 

Filiera teoretică – profilul real; 

Filiera tehnologică – profilurile: tehnic, resurse naturale şi protecţia 
mediului; Filiera vocaţională – profilul militar. 

 Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. 

 Timpul de lucru efectiv este de 3 ore. 

 

I. TÉTEL (30 pont) 

 

A 4 pont 
Írja a vizsgalapra azokat a fogalmakat, amelyekkel kiegészítve az alábbi kijelentést helyes 

állítást kapunk. 

 
A tüdőgyűjtőerek a szív ............ pitvarába nyílnak és ............ vért szállítanak . 

 
B 6 pont 

Nevezzen meg két hormont; mindegyik hormonhoz társítsa a mirigyet, amely termeli. 
 
C 10 pont 

Írja a vizsgalapra a helyes válasz betűjelét. Egyetlen válasz helyes. 
 
1. A hallás analizátorának receptora elhelyezkedik: 

a) az agykéregben 
b) a külső fülben 
c) a belső fülben 
d) a középfülben 

 
2. A tüdőtágulás a következő rendszer betegsége: 

a) emésztőrendszer 
b) kiválasztó rendszer 
c) izomrendszer 
d) légző rendszer 

 
3. A vizelet képződésének helye: 

a) a vesekelyhek 
b) a nefron 
c) a húgyvezeték 
d) a húgyhólyag 

 
4. A kéztőcsontok és kézközépcsontok a következő testtáj részei: 

a) a fej váza 
b) az alsó végtag váza 
c) a felső végtag váza 
d) a törzs váza 

 
5. A herék: 

a) nemi utak 
b) gaméták 
c) járulékos mirigyek 
d) nemi mirigyek 

 



 

 

D 10 pont 

Olvassa el figyelmesen a következő kijelentéseket. Ha helyesnek ítéli, írjon a vizsgalapra a 
kijelentés száma mellé I betűt. Ha hamisnak ítéli, a kijelentés száma mellé H betűt írjon, majd 
módosítsa részben a kijelentést úgy, hogy igazzá váljon. Tagadó kijelentés nem elfogadható. 

 
1. A pálcikasejtek a színes látás receptorai. 

 
2. Egy normális belégzés során a tüdőben levő nyomás nő. 

 
3. A túlzott vadászatnak negatív hatása van a természetes ökoszisztémákra. 

 
II. TÉTEL (30 pont) 

 

A 18 pont 

Az eukariótáknál a fehérjeszintézis a DNS és többféle RNS részvételével történik. 
a) Határozzon meg két különbséget a DNS és hírvivő RNS között. 
b) Egy 878 nukleotidból álló kétszálas DNS, amelynek 201 nukleotidja timint tartalmaz, 

genetikai információként szolgál az izom összehúzódásban résztvevő enzim szintéziséhez. 
Határozza meg: 

- állapítsa meg az 5’-3’ komplementer DNS szakasz nukleotid sorrendjét, tudván, hogy a DNS 
3’-5’ szálának nukleotid sorrendje CTTAGG; 
- a citozin tartalmú nukleotidok számát a kétszálas DNS szakaszban (írja le a feladat 
megoldásának minden lépését); 
- a kettős és hármas kötések számát a kétszálas DNS szakaszban. 
c) Egészítse ki a b) alpont feladatát egy ön által megfogalmazott követelménnyel tudományos, 

biológiára jellemző információkat felhasználva, oldja meg a javasolt követelményt. 

 
B 12 pont 

Egy kórház intenzív osztályán egy betegnek kis mennyiségű vérrel való átömlesztésre van 
szüksége. Tudván azt, hogy a beteg vörös vértestjeinek felületén nem található egyetlen 
agglutinogén/antigén sem, határozza meg a következőket: 

a) a beteg vércsoportját; 
b) a beteg számára összeférhető donor lehetséges vércsoportját; indokolja válaszát. 
c) az Rh vércsoport rendszer szempontjából összeférhetetlen vérrel történő átömlesztés 

következményét. 
d) Egészítse ki ezt a feladatot egy újabb, ön által megfogalmazott követelménnyel, amelyben 

tudományos, biológiára jellemző információkat használ fel, oldja meg a javasolt 
követelményt. 

 
III. TÉTEL (30 pont) 

 

1. 14 pont 
Működési szempontból az idegrendszer szomatikus és vegetatív idegrendszerre osztható. 

a) Osztályozza a vegetatív idegrendszert működési szempontból. 
b) Hasonlítsa össze a vegetatív idegrendszert a szomatikussal, határozzon meg egy 

hasonlóságot és egy különbséget a két idegrendszer között. 
c) Alkosson négy kijelentő mondatot, kettőt minden tartalomra vonatkozóan, megfelelő 

tudományos nyelvezetet használva. 
Használja e célból a következő tartalmakat: 

- Az idegrendszer – alapvető egészségügyi és kórélettani fogalmak. 
- A reflex. 



 

 

2. 16 pont 

Az emberi szervezet alapvető szerepei: anyagforgalmi-, kapcsolatteremtő-, szaporodási 
funkciók. 
a) Soroljon fel három vázizom csoportot. 
b) Magyarázza meg a családtervezés fontosságát a szaporodás egészségtanában. 
c) Alkosson egy rövid esszét „A táplálék fizikai és kémiai átalakulásai a tápcsatornában” 

címmel, megfelelő tudományos tartalmakat felhasználva. 
Ebből a célból tartsa be a következő lépéseket: 
- soroljon fel a témának megfelelő hat fogalmat; 
- alkosson egy három-négy mondatból álló összefüggő szöveget, amelyben helyesen és 

összefüggően használja a felsorolt fogalmakat. 
 

_________________________________________________________________________________ 

2015/5 - Megoldások 

I. TÉTEL    -    bal pitvar, oxigénes vér (2 x 2 = 4 pont) 

I. B (6 pont) -  növekedési hormon, inzulin (2 x 1 = 2 pont) 

- a növekedési hormont az agyalapi mirigy, az inzulint, pedig a hasnyálmirigy termeli (2 x 

2 = 4 pont)  

I. C (10 pont) - 1c, 2d, 3b, 4c, 5d (5 x 2 = 10 pont) 

I. D (10 pont)  1. H – fekete-fehér, éjszakai látás 

   2. H – a nyomás csökken 

   3. I    

3 x 2 = 6 pont (H, H, I), 2 x 2 = 4 pont (a hamis kijelentések javításáért) 

II. TÉTEL – 30 pont 

II. A (18 pont) a) különbségek:  

- a DNS, A, G, C és T tartalmaz, az mRNS-ben a T (timin) helyett U (uracil) 

található  

- a DNS kétszálú, míg az mRNS egyszálú (2 x 2 = 4 pont) 

   b) a komplementer szál: GAATCC (2 pont) 

   - T száma megegyezik az A számával – A= 201 (1 pont) 

   - A + T = 402 (1 pont) 

   - C + G = 878 – 402 = 476 (1 pont) 

   - C = 476 : 2 = 238 (1 pont) 

- az adenin (A) és timin (T) között kettős kötés van, tehát a kettős kötések száma: 

402:2=201 (2 pont) 

- a citozin (C) és guanin (G) között hármas kötés van, tehát a hármas kötések 

száma: 476:2=238 (2 pont)  

   c) Mennyi a purin vázas bázisok száma? (2 pont) 

   A purin vázas bázisok (A,G) száma 878 : 2 = 439,   

vagy 238 (G) + 201 (A) = 439 (2 pont) 



 

 

II. B (12 pont)  a) O-vércsoport (2 pont) 

b) csak O vércsoportú személytől kaphat, mert a többi vércsoport antigénjeit, 

megtámadják a O-vércsoport anti-A és anti-B antitestjei (4 pont) 

   c) újszülöttnél anémia (vérszegénység), hemolitikus betegség (2 pont) 

   d) Milyen vércsoportú személyeknek adhatna vért a beteg? (2 pont) 

   O, A, B és AB vércsoportúaknak. (2 pont) 

III. TÉTEL – 30 pont 

III. 1 (14 pont)  a) szimpatikus és paraszimpatikus (2 x 1 = 2 pont) 

b) különbség:  - a szomatikus akaratlagos, a vegetatív tudatunktól független  

hasonlóság: - mindkettő alapja, a reflexfunkció (2 x 2 = 4 pont) 

c)  - Az idegrendszert károsító betegségek lehetnek fertőzőek, érbetegségek, 

degeneratív és pszichés betegségek. 

- Az idegrendszert károsító legveszélyesebb érbetegségek, az agyvérzések 

(stroke). 

- A gerincvelő működése reflexek révén valósul meg. 

- Az idegrendszer két alapvető funkciója a reflexműködés és az ingerületvezetés. 

(4 x 2 = 8 pont) 

III. 2 (16 pont) a) fej izmai, törzs izmai, felső végtag izmai (2 pont) 

b) A párok szabadon dönthetnek a szaporodás időpontjáról. Ez teszi 

szükségessé a párok szexuális felvilágosítását, a fogamzásgátlás lehetőségeit, 

az egészségügyi kockázatokat, betegségek megelőzési módjait. Ismerniük kell a 

legmegfelelőbb családtervezési (family-planning) módszert. (3 pont) 

c) kifejezések: rágás, fogak, cukrok, zsírok, fehérjék, gyomor (6 x 1 = 6 pont)  

A táplálék fizikai és kémiai átalakulásai a tápcsatornában 

A táplálék mechaniai, fizikai és kémiai átalakulásokat szenved. A fizikai emésztés 

már a szájban elkezdődik, a fogak segítségével a táplálék felaprozódik, ez a 

rágás. A vegyi emésztés is a szájban kezdődik, itt a cukrok emésztése kezdődik. 

A gyomorban további mechaniai változások zajlanak és vegyi emésztés is zajlik. 

A fehérjék pepszin, a zsírok pedig lipáz hatására egyszerűbb anyagokká 

bomlanak. (4 pont) 

  



 

 

Examenul de bacalaureat naţional 2015 
Proba E. d) 

Anatomie şi fiziologie umană, genetică şi ecologie umană 

Varianta 9 

Filiera teoretică – profilul real; 

Filiera tehnologică – profilurile: tehnic, resurse naturale şi protecţia 
mediului; Filiera vocaţională – profilul militar. 

 Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. 

 Timpul de lucru efectiv este de 3 ore. 

I. TÉTEL (30 pont) 

 

A 4 pont 
Írja ki a vizsgalapra azokat a fogalmakat, amelyekkel kiegészítve az alábbi kijelentést, 

helyes állítást kapunk. 
A kiürítés során a vizelet a ..................-ból/ből a húgyhólyagba, azt követően pedig a 

...............-ba/be jut. 

 
B 6 pont 

Nevezzen meg, két a nagy vérkör alkotásában résztvevő véreret. Társítsa mindegyik 
véreret az általa szállított vér típusával. 

 
C 10 pont 

Írja ki a vizsgalapra a helyes válasz betűjelét. Egyetlen helyes válasz létezik. 

 
1. A vitál kapacitás jelenti: 

a) a tüdő (totál) kapacitása + légzési térfogat + maradék térfogat 
b) a tüdő (totál) kapacitása + maradék térfogat 
c) légzési térfogat + kiegészítő térfogat + kilégzési tartalék térfogat 
d) kiegészítő térfogat + kilégzési tartalék térfogat 

 
2. A cukorbetegség oka: 

a) a petefészek rendellenes működése 
b) az endokrin hasnyálmirigy rendellenes működése 
c) a pajzsmirigy rendellenes működése 
d) a here rendellenes működése 

 
3. Az alsó végtag vázának csontjai: 

a) kéztőcsontok és kézközépcsontok 
b) kulcscsont és orsócsont 
c) lapocka és felkarcsont 
d) lábtőcsontok és lábközépcsontok 

 
4. Nemi mirigyek a/az: 

a) petefészkek 
b) petesejtek 
c) spermatozoidák 
d) mellékvesék 

 
5. A pálcikasejtek: 

a) a színes látást biztosítják 
b) pigmenteket tartalmaznak 
c) az érhártyában találhatók 
d) kémiai anyagok ingerlik 



 

 

D 10 pont 

Olvassa el figyelmesen a következő kijelentéseket. Ha helyesnek ítéli, írjon a vizsgalapra a 
kijelentés száma mellé I betűt. Ha hamisnak ítéli, a kijelentés száma mellé H betűt írjon, majd 
módosítsa részben a kijelentést úgy, hogy igazzá váljon. Tagadó kijelentés nem elfogadható. 

 
1. Egy normál belégzés során nő a tüdőben a levegő nyomása. 

 
2. A húgyhólyaggyulladás, a petefészek gyulladás és az érgomolyag gyulladása a kiválasztó 
rendszer betegségei. 

 
3. A biocönózis és a biotóp alkotják az ökoszisztémát. 

 
II. TÉTEL (30 pont) 

 

A 18 pont 

A hírvivő RNS egyike azoknak az RNS típusoknak, amelyek részt vesznek a 
fehérjeszintézisben. 

a) Nevezzen meg, egy másik, a fehérjeszintézisben szerepet játszó RNS-t, megjelölve ennek 
egy jellegzetességét és szerepét. 

b) Egy fehérje szintézise, egy 888 nukleotidból álló kétszálas DNS szakasz genetikai 
információja alapján történik, melynek 364 nukleotidja tartalmaz guanint. Határozza meg a 
következőket: 

- a kétszálas DNS szakasz timin tartalmú nukleotidjainak a számát (írja le a feladat 
megoldásának minden lépését); 
- a komplemeter 5’-3’ DNS szakasz nukleotid sorrendjét, tudván azt, hogy a 3’-5’ szakasz 
nukleotid sorrendje a következő: CGAGTT; 
- a transzkripció során képződött hírvivő RNS kodonjainak számát; 
- a kétszálas DNS szakasz hármas kötéseinek számát. 
c) Egészítse ki a feladat b) pontját egy ön által megfogalmazott követelménnyel, amelyben 
használjon tudományos, a biológiára jellemző információkat; oldja meg a javasolt követelményt. 

B 12 pont 
Két személynek kis mennyiségű vérrel történő átömlesztésre van szüksége. Tudván azt, 

hogy az egyik személy esetében a vörösvértestek felületén mindkét agglutinogén/antigén (A és B) 
jelen van, míg a másik személynél a vörösvértestek felületén csak az A agglutinogén/antigén van 
jelen, határozza meg a következőket: 

a) a vérátömlesztésre szoruló két személy vércsoportjait; 
b) egy példát, mindkét személlyel összeférhető, közös, lehetséges véradó vércsoportjára; 
c) egy Rh szempontból inkompatibilis személytől származó vérrel történő átömlesztés 

következményét. 
d) Egészítse ki ezt a feladatot egy ön által megfogalmazott követelménnyel, amelyben 

használjon tudományos, a biológiára jellemző információkat; oldja meg a javasolt 
követelményt. 

 
III. TÉTEL (30 pont) 
1. 14 pont 

Az emésztés az emberi szervezet egyik életműködése. 
a) Jellemezzen egy, olyan emésztőnedvet, amely részt vesz az élelmiszerek vékonybélben 
történő vegyi lebontásában, megjelölve: az emésztőnedv megnevezését, egy, az alkotásában 
résztvevő enzimet és egy szerves anyagot, amire ez az enzim kifejti a hatását. 
b) Fogalmazzon meg egy érvet az emésztőrendszerrel kapcsolatos alapvető egészségügyi és 
kórélettani fogalmak ismeretének fontossága mellett. 
c) Alkosson négy kijelentő mondatot, kettőt mindenik tartalomra vonatkozóan, helyesen 
használva a tudományos nyelvezetet. 

Használja fel erre a célra a következő tartalmakat: 
- Az élelmiszerek szájüregbeli fiziko-kémiai átalakulásai. 
- Felszívódás a vékonybélből. 



 

 

2. 16 pont 

 
Az idegrendszer, az analizátorok, az izomrendszer, a csontrendszer és a belső 

elválasztású mirigyek részt vesznek a kapcsolatteremtő életműködések megvalósításában. 
a) Sorolja fel egy analizátor három szakaszát. 
b) Magyarázza meg mit jelent a szomatikus idegrendszer reflexműködése. 
c) Alkosson egy rövid esszét a következő címmel „A főbb vázizom csoportok”, felhasználva a 

megfelelő tudományos tartalmakat. 
E célból tartsa be az alábbi lépéseket: 
- soroljon fel a témának megfelelő hat kifejezést; 
- alkosson egy három-négy összetett mondatból álló összefüggő szöveget, amelyben 
helyesen és összefüggően használja a felsorolt fogalmakat. 

 

_________________________________________________________________________________ 

2015/9 - Megoldások 

I. TÉTEL - 30 pont 

I. A (4 pont) - húgyvezetékből, húgycsőbe (2 x 2 = 4 pont) 

I. B (6 pont) - aorta, felső üres gyűjtőér (2 x 1 = 2 pont) 

  - aorta – oxigénes vér, felső üres gyűjtőér – szén-dioxidos vér (2 x 2 = 4 pont)  

I. C (10 pont) - 1c, 2b, 3d, 4a, 5b (5 x 2 = 10 pont) 

I. D (10 pont)  1. H – csökken a levegő nyomása 

   2. H – a petefészek gyulladás a szaporító rendszer betegsége 

   3. I    

3 x 2 = 6 pont (H, H, I), 2 x 2 = 4 pont (a hamis kijelentések javításáért) 

II. TÉTEL – 30 pont 

II. A (18 pont) a) tRNS, lóhere alakú, aminosavakat szállít a fehérjeszintézis helyére (1+1+2=4 

pont) 

   b)  - G száma megegyezik a C (citozin) számával – C = 364 (1 pont) 

    - C + G = 728 (1 pont) 

   - A + T = 888 - 728 = 160 (1 pont) 

   - T = 160 : 2 = 80 (1 pont) 

- a komplementer nukleotid sorrendje: GCTCAA (2 pont) 

- az mRNS kodonjainak száma: 888 : 2 = 444 : 3 = 148 (2 pont) 

- a citozin (C) és guanin (G) között hármas kötés van, tehát a hármas kötések 

száma: 728 : 2 = 364 (2 pont)  

   c) Mennyi a pirimidin vázas bázisok száma? (2 pont) 

   A pirimidin vázas bázisok (C,T) száma 888 : 2 = 444,  

vagy 364 (C) + 80 (T) = 444 (2 pont) 

II. B (12 pont)  a) A és AB (2 x 2 = 4 pont) 

   b) a O vércsoportú személy, hiányoznak az antigének (2 x 1 = 2 pont) 



 

 

   c) újszülöttnél anémia (vérszegénység), hemolitikus betegség (2 pont) 

   d) Melyik vércsoportnál hiányoznak az antitestek/agglutininek? (2 pont) 

   Az AB vércsoportnál hiányoznak. (2 pont) 

III. TÉTEL – 30 pont 

III. 1 (14 pont)  a) hasnyál (1 pont), lipáz (1 pont), zsírok (1 pont) 

b) Az emésztőrendszer egészséges működése biztosítja az ember mindennapi 

tevékenységét, jó közérzetét. Éppen azért nagyon fontos néhány alapvető 

higiéniai szabály betartása. A rendszeres kézmosás, fogmosás, az egészséges 

táplálkozás, az élelmiszerek tárolása, megfelelő módon történő fogyasztása, mind 

befolyásolják az emésztőrendszer működését, egészségének megőrzését, a 

betegségektől elkerülését   (3 pont) 

c)  - A szájüregben fizikai emésztés is zajlik, rágás segítségével a táplálék 

feldarabolódik, nyállal keveredik. 

- A cukrok kémiai emésztése már a szájüregben megkezdődik, a nyál-amiláz 

hatására. 

- A vékonybélből az anyagok aktív és passzív módon szívódnak fel. 

- A vékonybélben való felszívódásban szerepük van a bélbolyhoknak.  

(4 x 2 = 8 pont) 

III. 2 (16 pont) a) – periférikus szakasz, ingervezető szakasz, központi szakasz (3 x 1 = 3 p.) 

b) A szomatikus idegrendszer biztosítja a szervezet és környezet közötti 

kapcsolatot. Reflexműködése révén biztosítja az érzékszervek által felfogott 

információk továbbítását a központi szakaszok fele, valamint a megfelelő 

válaszreakció kidolgozását. (3 pont) 

c) kifejezések: nyak izmai, törzs izmai, végtagok izmai, széles hátizom, négyfejű 

combizom, fej izmai. (6 x 1 = 6 pont)  

A főbb vázizom csoportok 

Az emberi főbb vázizomcsoportok a következők: a fej, a nyak, a törzs és a 

végtagok izmai. A széles hátizom a törzs izmaihoz tartozik. A négyfejű combizom, 

a szabóizom, a vádli stb. az alsó végtag izmai. A bicepsz, tricepsz stb. a felső 

végtag izmai (4 pont). 

  



 

 

Examenul de bacalaureat naţional 2016 
Proba E. d) 

Anatomie şi fiziologie umană, genetică şi ecologie umană 

Model 

- Filiera teoretică – profilul real; 
- Filiera tehnologică – profilurile: tehnic, resurse naturale şi protecţia mediului; 

- Filiera vocaţională – profilul militar. 

 

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. 

• Timpul de lucru efectiv este de 3 ore. 

 
I. TÉTEL (30 pont) 

 

A 4 pont 
Írja a vizsgalapra azokat a fogalmakat, amelyekkel kiegészítve az alábbi kijelentést, az 

helyessé válik. 
 

Egy analizátornak a következő három szakasza van: periférikus, ………… és ………… . 
 

B 6 pont 
Nevezze meg a szaporítórendszer két betegségét; társítsa mindkét megnevezett 

betegséghez a megelőzés egy-egy módját. 

 

C 10 pont 

Írja a vizsgalapra a helyes válasz betűjét. Egyetlen helyes válasz létezik. 

 

1. Idetartozik a sípcsont: 
a) fej váza 
b) felső végtag váza 
c) alsó végtag váza 

d) törzs váza 
 

2. Ennek összehúzódása pumpálja az oxigénes vért az aortába: 
a) a szív jobb pitvara 
b) a szív bal pitvara 
c) a szív jobb kamrája 

d) a szív bal kamrája 

3. A máj: 
a) szerepe a glükóz lebontása amidonra 
b) a mellüregben található 
c) a táplálék gyomorbeli emésztésében vesz részt 

d) egy enzimeket nem tartalmazó emésztőnedvet termel 

 

4. A vese azon alkotója, amelyben a vizelet képződik: 
a) a nefron 
b) a vesemedence 
c) a húgyhólyag 

d) a húgyvezeték 

5. A finom tapintás érzékelését vezeti a következő nyaláb: 
a) egyenes piramis 
b) gerincvelő-nyúltagyi 
c) gerincvelő-kisagyi 

d) oldalsó szpinotalamikus 

 



 

 

D 10 pont 
Olvassa el figyelmesen a következő kijelentéseket. Ha helyesnek ítéli, írjon a vizsgalapra a 

kijelentés száma mellé I betűt. Ha hamisnak ítéli, a kijelentés száma mellé H betűt írjon, majd 
módosítsa részben a kijelentést úgy, hogy igazzá váljon. Tagadó kijelentés használata nem 
elfogadható. 

 
1. A középfül a hallóreceptorok helye. 

2. A túlzott legeltetés egyike az ember azon tevékenységeinek, amelyek károsíthatják a 

természetes ökoszisztémákat. 

3. Egy normál belégzés során a rekeszizom elernyed. 

 
II. TÉTEL (30 pont) 

 

A 18 pont 
 

A fehérjeszintézisben a DNS mellett több típusú RNS: hírvivő RNS, szállító RNS, 
riboszomális RNS is részt vesz. 

a) Nevezzen meg egy hasonlóságot és egy különbséget a hírvivő RNS és a szállító RNS 
között. 

b) Egy kétszálas DNS szakasz 1222 nukleotidát tartalmaz. A timint tartalmazó nukleotidák 
száma 222. 
Állapítsa meg: 

- az 5’-3’ komplementer DNS lánc nukleotida sorrendjét, tudva, hogy a 3’-5’ lánc nukleotida 
sorrendje a következő: ATTCGC; 
- a kétláncos DNS szakasz guanint tartalmazó nukleotidáinak számát; 
- a kétláncos DNS szakasz kettős és hármas kötéseinek számát. 

Írja le a feladat megoldásának minden lépését. 
c) Egészítse ki a feladat b) pontját egy új kérdéssel, amelyben a biológiára 
jellemző tudományos információt használ, majd válaszolja meg azt. 

 
B 12 pont 

 
Egy család két tagja közül az egyiknek sebészeti beavatkozásra van szüksége. Emiatt kis 

mennyiségű vérre van szüksége. A vérátömlesztésre szoruló egyén vörösvértestjeinek felületén 
csak a B agglutinogén/antigén található meg. Tudva, hogy a a másik családtag vörösvértestjeinek 
felületén csak az A agglutinogén/antigén található, állapítsa meg a következőket : 

a) a két családtag vércsoportját; 
b) az ABO rendszer szerint inkompatibilis vérrel való transzfúzió következményét ; 
c) példát egy lehetséges véradó vércsoportjára. 
d) Egészítse ki ezt a feladatot egy új kérdéssel, amelyben a biológiára jellemző tudományos 
információt használ, majd válaszolja meg azt. 

 

III. TÉTEL (30 pont) 

 

1. 14 pont 
A hasnyálmirigy és a nemi mirigyek vegyes mirigyek, úgy belső elválasztású, mint külső 

elválasztású funkcióval. Ezen mirigyek belső elválasztású része hormonokat termel. 
a) Adjon három példát nemi hormonokra. 
b) Magyarázza meg a következő kijelentést: „A petefészek és a here szekréciós 

tevékenységét befolyásolja a hipofízis tevékenysége.”. 
c) Alkosson négy kijelentő mondatot, kettőt-kettőt mindenik tartalomra vonatkozóan, 

helyesen használva a tudományos nyelvezetet. Használja fel erre a célra a 
következő tartalmakat: 
- Az endokrin mirigyek topográfiája. 

- A Basedow-Graves kór. 

 

 



 

 

2. 16 pont 
Az ideg-, csont- és izomrendszer hozzájárulnak az emberi szervezet kapcsolatteremtő 

életműködéseinek megvalósításához. 
a) Sorolja fel a vázizmok három csoportját. 
b) Magyarázza meg a csontok vastagodásának módját. 
c) Alkosson egy miniesszét a következő címmel „A vegetatív idegrendszer”, felhasználva a 
megfelelő tudományos tartalmakat. 

E célból tartsa be az alábbi lépéseket: 
- soroljon fel a témának megfelelő hat kifejezést; 
- alkosson egy három-négy összetett mondatból álló összefüggő szöveget, amelyben 

helyesen és összefüggően használja a felsorolt fogalmakat. 
 

_________________________________________________________________________________ 

2016/Model - Megoldások 

 

I. TÉTEL - 30 pont 

I. A (4 pont) - ingervezető, központi (2 x 2 = 4 pont) 

I. B (6 pont) - szifilisz, hüvelygyulladás (2 x 1 = 2 pont) 

- gumióvszer használata, megfelelő higiénia, kórokozók elkerülése, szexuális túlkapások 

kerülése (2 x 2 = 4 pont)  

I. C (10 pont) - 1c, 2d, 3d, 4a, 5b (5 x 2 = 10 pont) 

I. D (10 pont)  1. H -  belső fül 

   2. I 

   3. H – a rekeszizom megfeszül  

3 x 2 = 6 pont (H, I, H), 2 x 2 = 4 pont (a hamis kijelentések javításáért) 

II. TÉTEL – 30 pont 

II. A (18 pont) a) hasonlóság: A, G, C, U tartalmaznak, különbség: az mRNS lineáris szerkezetű, 

a tRNS lóhere alakú (2 x 2 = 4 pont) 

   b) - a komplementer szál: TAAGCG (2 pont) 

   - Az adenin (A) száma megegyezik a timin (T) számával = 222 (1 pont) 

    - A + T = 222 + 222 = 444 (1 pont) 

   - C + G = 1222 – 444 = 778 (1 pont) 

   - G = 778 : 2 = 389 

- az adenin (A) és timin (T) között kettős kötés van, tehát a kettős kötések száma: 

444 : 2 = 222 (2 pont) 

- a citozin (C) és guanin  (G) között hármas kötés van, tehát a hármas kötések 

száma: 778 : 2 = 389 (2 pont)  

   c) Mennyi a purinin vázas bázisok száma? (2 pont) 

   A purin vázas bázisok (A,G) száma 1222 : 2 = 611,  

vagy 222 (A) + 389 (G) = 611 (2 pont) 



 

 

II. B (12 pont)  a) B és A (2 x 2 = 4 pont) 

b)  kicsapódik a vér, agglutináció következik be, vérrögök képződnek, súlyos 

esetben halálhoz vezethet (3 pont) 

   c) O - vércsoport (1 pont) 

d) Milyen vércsoportú személyeknek adhatna vért mind a két személy? (2 pont) 

   AB vércsoportúnak, mert véréből hiányoznak az antitestek. (2 pont) 

III. TÉTEL – 30 pont 

III. 1 (14 pont)  a)  ösztrogén, progeszteron, tesztoszteron (3 x 1 = 3 pont) 

b) A hipofízis trophormonokat is termel, amelyek hatással vannak a többi mirigy 

működésére. Az agyalapi mirigy által termelt gonadotrop hormonok a petefészek 

és a here működését befolyásolják. (3 pont) 

c)  - A mellékvesék, a hasüregben, a vesék fölött helyezkednek el. 

- A csecsemőmirigy a tüdők között, a szegycsont mögött található.. 

- A Basedow-Graves kórt a pajzsmirigy hiperszekréciója okozza.. 

- A Basedow-Graves kór tünetei a szem kidülledése, exoftalmuszos golyva, 

kézreszketés.  

(4 x 2 = 8 pont) 

III. 2 (16 pont) a) a fej izmai, a törzs izmai, a nyak izmai (3 pont) 

b) A csontok vastagodása a csontképző sejtek révén valósul meg, amelyek a 

csontban és a csonthártya mélyebb rétegeiben is jelen vannak. Ezen sejtek 

biztosítják a csontok vastagodását (3 pont) 

c) kifejezések: szomatikus, szimpatikus, paraszimpatikus, zsigeri, idegdúcok, 

periferikus (6 x 1 = 6 pont)  

A vegetatív idegrendszer 

Működése szerint az idegrendszer szomatikus és vegetatív. A vegetatív 

idegrendszer kapcsolatban van a szomatikus idegrendszerrel és a zsigeri 

tevékenységek összehangolását végzi. Szerkezetileg és működésileg a 

szimpatikus és a paraszimpatikus idegrendszerből áll. Ezek központi és 

periferikus részből állanak. A periferikus részt, a központi idegrendszeren kívüli 

neuronok alkotják, amelyek idegdúcokat, idegrostokat és vegetatív fonatokat 

képeznek.  (4 pont) 

  



 

 

Examenul de bacalaureat naţional 2016  

Proba E. d) 

Anatomie şi fiziologie umană, genetică şi ecologie umană 

Varianta 10 

Filiera teoretică – profilul real; 

Filiera tehnologică – profilurile: tehnic, resurse naturale şi protecţia 
mediului; Filiera vocaţională – profilul militar. 

 
I. TÉTEL (30 pont) 

 

A 4 pont 

Írja a vizsgalapra azokat a fogalmakat, amelyekkel kiegészítve az alábbi kijelentést, az 
helyessé válik. 

 
Az érgomolyaggyulladás és a/az ............ a ............. rendszer megbetegedései. 

 
B 6 pont 

Nevezze meg a bőrérzékelés analizátorának két szakaszát. Társítsa mindegyik szakaszhoz 
ennek a szerepét. 

 
C 10 pont 

Írja a vizsgalapra a helyes válasz betűjelét. Egyetlen helyes válasz létezik. 

 
1. Az emberi szervezet anyagforgalmi életműködéseinek megvalósításában rész vesz a/az: 

a) kiválasztó rendszer 
b) izomrendszer 
c) idegrendszer 
d) csontrendszer 

 
2. A bal kamrából az oxigénes vér a/az: 

a) aortába jut 
b) tüdő osztóérbe jut 
c) üres gyűjtőerekbe jut 
d) tüdő gyűjtőerekbe jut 

 
3. Az alsó végtag csontjai a/az: 

a) kéztőcsontok 
b) kulcscsontok 
c) kézközépcsontok 
d) lábtőcsontok 

 
4. A női szaporító rendszer alkotásában vesz részt a/az: 

a) petefészek 
b) dülmirigy 
c) here 
d) húgycső 

 
5. A csapsejtek különböznek a pálcikasejtektől a következőben: 

a) részt vesznek a látóideg alkotásában 
b) nem tartalmaznak pigmenteket 
c) a retinában találhatók 
d) a színes látás receptorai



 

 

D 10 pont 

Olvassa el figyelmesen a következő kijelentéseket. Ha helyesnek ítéli, írjon a vizsgalapra a 
kijelentés száma mellé I betűt. Ha hamisnak ítéli, a kijelentés száma mellé H betűt írjon, majd 
módosítsa részben a kijelentést, úgy hogy az igazzá váljon. E célból a megfelelő tudományos 
információt használja. Tagadó kijelentés használata nem megengedett. 

 
1. A nagy mellizom és a szabóizom a törzs izmai. 

 
2. A szimpatikus és a paraszimpatikus idegrendszer a szomatikus idegrendszer alkotói. 

 
3.  A kémiai, fizikai és biológiai szennyezések által, az emberi tevékenységek tönkre tehetik a 

természetes ökoszisztémákat. 

 
II. TÉTEL (30 pont) 

A 18 pont 

Az eukarióták genetikai anyagát a DNS és az RNS nukleinsavak képviselik. 
a) Nevezzen meg két RNS típust az eukarióta sejtből és társítson minden RNS típushoz egy- 

egy szerkezeti jellegzetességet. 
b) Egy 464 nukleotidból álló kétszállas DNS szakasz, melynek 122 nukleotidja tartalmaz 

guanint genetikai információként szolgál egy plazma fehérje szintéziséhez. 
Állapítsa meg a következőket: 
- a kétszálas DNS szakasz timin tartalmú nukleotidjainak számát (írja le a feladat 
megoldásának minden lépését); 
- a kétszálas DNS szakasz kettős és hármas kötéseinek számát; 
- a komplementer 5’-3’ DNS szál nukleotid sorrendjét, tudván azt, hogy a 3’-5’ szál nukletid 
sorrendje a következő: GTAATC. 

c) Egészítse ki a feladat b) pontját egy újabb, ön által megfogalmazott kérdéssel, tudományos 
biológiai információkat felhasználva; majd válaszolja meg azt. 

 
B B 12 pont 

Egy kórház sebészeti osztályán két beteg sebészeti beavatkozáson esik át. Mindkét 
betegnek kis mennyiségű vérrel történő átömlesztésre van szüksége. Az egyik beteg O a másik 
pedig B vércsoporttal rendelkezik. 
A kórházban véradónak jelentkeztek a két beteg rokonai. A rokonok vércsoportjai: O, B, AB. 
Állapítsa meg a következőket: 

a) mindkét beteg számára egyaránt használható vér véradóinak vércsoportját/ vércsoportjait; 
válaszát indokolja; 

b) a B vércsoportra jellemző agglutinogén/antigén és agglutinin/antitest típusát; 
c) egy Rh faktor szempontjából összeférhetetlen vérrel történő átömlesztés következményeit. 
d) Egészítse ki ezt a feladatot egy újabb, ön által megfogalmazott kérdéssel, tudományos 

biológiai információkat felhasználva; majd válaszolja meg azt. 

 
III. TÉTEL (30 pont) 

1. 14 pont 
Az endokrin rendszer több belső elválasztású mirigyből épül fel, amelyek hormonokat 

termelnek. 
a) Határozza meg: a pajzsmirigy elhelyezkedését és két pajzsmirigy hormon nevét. 
b) Magyarázza következő kijelentést: „Az agyalapi mirigy hormontermelésének módosulása 

befolyásolja a petefészkek hormontermelését”. 
c) Alkosson négy kijelentő mondatot, kettőt-kettőt mindenik tartalomra vonatkozóan, helyesen 

használva a tudományos nyelvezetet. 
Használja fel erre a célra következő tartalmakat: 
- Az akromegália. 
- A mellékvesék.



 

  

 
2016/10 - Megoldások 

 

I. TÉTEL - 30 pont 

I. A (4 pont) - vesegyulladás, kiválasztó (2 x 2 = 4 pont) 

I. B (6 pont) - periferikus szakasz, ingervezető szakasz (2 x 1 = 2 pont) 

- a periferikus szakaszt - a bőranalizátorok képviselik, felfogják a környezet tapintási-, 

hő- stb. ingereit, ingervezető szakasz – továbbítja a receptoroktól kapott információkat 

(2 x 2 = 4 pont)  

I. C (10 pont) - 1a, 2a, 3d, 4a, 5d (5 x 2 = 10 pont) 

I. D (10 pont)  1. H – a szabóizom az alsó végtag izma 

   2. H – a vegetatív idegrendszer alkotói 

   3. I    

3 x 2 = 6 pont (H, H, I), 2 x 2 = 4 pont (a hamis kijelentések javításáért) 

II. TÉTEL – 30 pont 

II. A (18 pont) a) mRNS – egyszálú, lineáris szerkezetű, tRNS – lóhere alakú, antikodont 

tartalmaz (2 x 2 = 4 pont) 

   b) - G száma megegyezik a C számával – C = 122 (1 pont) 

    - C + G = 244 (1 pont) 

   - A + T = 464 - 244 = 220 (1 pont) 

   - T = 110 (1 pont) 

- az adenin (A) és timin (T) között kettős kötés van, tehát a kettős kötések 

száma: 220 : 2 = 110 (2 pont) 

- a citozin (C) és guanin (G) között hármas kötés van, tehát a hármas kötések 

száma: 244 : 2 = 122 (2 pont)  

- a komplementer szál: CATTAG (2 pont) 

   c) Mennyi a pirimidin vázas bázisok száma? (2 pont) 

   A pirimidin vázas bázisok (C,T) száma 464 : 2 = 232,  

vagy 122 (C) + 110 (T) = 232 (2 pont) 

II. B (12 pont) a) O vércsoport  (2 pont), mert a O-vércsoport nem tartalmaz antigéneket, ezért 

minden vércsoport számára adhat vér (2 pont) 

   b) a B vércsoportú személy antigénje: B 

- agglutinin/antitestek: α (2 x 1 = 2 pont) 

   c) újszülöttnél anémia (vérszegénység), hemolitikus betegség (2 pont) 

   d) Melyik vércsoportnál hiányoznak az antitestek? (2 pont) 

   Az antitestek az AB vércsoportnál hiányoznak. (2 pont) 

 

 

 



 

  

III. TÉTEL – 30 pont 

III. 1 (14 pont)  a) - a légcső, illetve a gége előtt kétoldalt helyezkedik el (1 pont) 

   - hormonok: tiroxin, kalcitonin (2 x 1 = 2 pont) 

b) Az agyalapi mirigy trophormonokat is termel, amelyek más endokrin 

mirigyekre hatnak. A gonadotrop hormonok (FSH, LH) a nemi mirigyek 

működését szabályozzák, így módosulásuk befolyásolja az adott szervek 

hormontermelését. (3 pont)  

c)  - Az akromegália az STH (növekedési hormon) hiperszekréciója 

következtében alakul ki. 

- Az akromegália felnőttkorban jelentkezik, az orr, ajkak, egyes belső szervek 

túlzott fejlődésében nyilvánul meg. 

- A mellékvesék belső elválasztású, endokrin mirigyek. 

- A mellékvesék velőállományában termelődik az adrenalin és a noradrenalin.  

(4 x 2 = 8 pont) 

III. 2 (16 pont) a) LT – légzési térfogat, KT – kiegészítő térfogat, TT – tartaléktérfogat,  

MT – maradéktérfogat  (4 x 1 = 4 pont) 

b) A vitálkapacitás az LT, KT és TT összege, míg a tüdő totálkapacítása 

magába foglalja az MT-t is, tehát értéke mindig nagyobb. (2 pont) 

c) kifejezések: tüdőszellőzés, kilégzés, passzív, rekeszizom, aktív, 

tüdőkapacitás (6 x 1 = 6 pont)  

Belégzés - légzőmozgás 

A tüdőszellőzés, vagy ventiláció két folyamat ütemes változása. Ezek a 

belégzés és a kilégzés. A belégzés aktív folyamat, amikor a rekeszizom 

megfeszül, míg a kilégzés passzív folyamat, amikor a rekeszizom elernyed. A 

tüdő működőképességét a ki-, illetve beáramló levegőmennyiségek határozzák 

meg. A tüdőkapacitást több tüdőtérfogat-érték összege képviseli.  (4 pont)  



 

  

  

Examenul de bacalaureat naţional 
2017 Proba E. d) 

Anatomie şi fiziologie umană, genetică şi ecologie umană 

Varianta 4 

Filiera teoretică – profilul real; 

Filiera tehnologică – profilurile: tehnic, resurse naturale şi 
protecţia mediului; Filiera vocaţională – profilul militar. 

 Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. 

 Timpul de lucru efectiv este de 3 ore. 

 

I.TÉTEL 

A 4 pont 

Írja a vizsgalapra azokat a fogalmakat, amelyekkel kiegészítve az alábbi kijelentést, az 
helyessé válik. 

A túlzott legeltetés, ............ és ............ példák olyan emberi tevékenységekre, amelyek 

hozzájárulnak a természetes ökoszisztémák leromlásához. 
B 6 pont 

Nevezzen meg egy nagy vérkörhöz tartozó osztóeret és gyűjtőeret. Társítsa az adott eret a 
szív azon üregével, amellyel kapcsolatban van. 

C 10 pont 

Írja a vizsgalapra a helyes válasz betűjét. Egyetlen helyes válasz létezik. 

1. A sípcsont és a lábtőcsontok a következő testtáj vázának részei: 

a) a fej váza 
b) az alsó végtag váza 
c) a felső végtag váza 
d) a törzs váza 

2. A hasnyálmirigy rendellenes működése kiválthatja: 

a) az akromegáliát 
b) a diabetes insipidus-t 
c) cukorbetegséget 
d) mixödémát 

3. A spermatozoidák: 

a) páros szervek 
b) női nemi mirigyek 
c) a herék által termeltek 
d) egy endokrin funkció termékei 

4. Húgyút a: 

a) nefron 
b) vese 
c) húgycső 
d) méh 

5. A hallás receptorai: 

a) több típusú pigmentet tartalmaznak 
b) a hallásérzet kialakulásának helyei 
c) fényérzékeny sejtek 
d) a belső fülben helyezkednek el 

 

(30 pont) 



 

  

D 10 pont 

Olvassa el figyelmesen a következő kijelentéseket. Ha helyesnek ítéli, írjon a kijelentés 
száma mellé I betűt. Ha hamisnak ítéli, a kijelentés száma mellé H betűt írjon, majd módosítsa 
részben a kijelentést úgy, hogy igazzá váljon. E célból a megfelelő tudományos információt 
használja. Tagadó kijelentés használata nem fogadható el. 

1. A petefészek gyulladás és vesegyulladás a szaporító rendszer betegségei. 

2. A csapsejtek a látás analizátorának központi szakaszát képviselik. 

3. Működési szempontból a vegetatív idegrendszer szimpatikus és paraszimpatikus 

idegrendszerre osztható. 

II.TÉTEL (30 pont) 

A 18 pont 

A nukleinsavak a vírusok, prokarióták és eukarióták genetikai anyagát képviselik. 
a) Mutasson be két különbséget a vírusok és eukarióták genetikai anyaga között. 
b) A gyomor szintjén a fehérjék emésztésében résztvevő enzim képzése egy olyan kétszálas 

DNS molekula információja alapján történik, amely 782 nukleotidot tartalmaz, ebből 
212 timin. Határozza meg a következőket: 

- a guanin tartalmú nukleotidok számát a kétszálas DNS szakaszban (írja le a megoldás 
minden lépését); 
- a kettős és hármas kötések számát a kétszálas DNS makromolekulában; 
- az 5’-3’ DNS szekvencia nukleotid sorrendjét, tudva, hogy a TTACCG 3’-5’ DNS szállal 
komplementer; 
c) Egészítse ki a feladat b) alpontját egy új kérdéssel tudományos biológiai 

információt felhasználva, majd válaszoljon rá. 

B 12 pont 

Egy kis mennyiségű vérrel való vérátömlesztést igénylő személy vércsoport vizsgálata 
a vörös vértestek felületén egyetlen agglutinogén/antigén jelenlétét mutatja ki, éspedig a 
B 
antigén/agglutinogénét; 

Határozza meg a következőket: 
a) a vérátömlesztést igénylő személy vércsoportját; 
b) a személy vérplazmájában levő agglutinint/antitestet; 
c) egy lehetséges véradó vércsoportját; indokolja válaszát. 
d) Egészítse ki ezt a feladatot egy biológiára jellemző tudományos információt felhasználó 

új kérdéssel, majd válaszoljon rá. 

III.TÉTEL (30 pont) 

1. 14 pont 

A légzés útján a szervezet az életműködéseihez szükséges energiát nyeri. 
a) Határozza meg a belégzés három jellemzőjét. 
b) Magyarázza meg mit jelent a légzési gázok cseréje a tüdőben. 
c) Alkosson négy kijelentő mondatot, kettőt-kettőt mindenik tartalomra vonatkozóan, 

megfelelő tudományos nyelvezetet használva. 
Használja ebből a célból a következő tartalmakat: 
- Légzési térfogatok. 
- A légzés, alapvető egészségügyi és kórélettani fogalmak. 

 



 

  

 

2. 16 pont 
Az emberi szervezet alapvető életműködései: anyagforgalmi, kapcsolatteremtő, 

szaporodási életműködések. 
a) Soroljon fel három emésztőrendszeri rendellenességet. 
b) Írjon egy érvet az alábbi kijelentés alátámasztására: „A petefészkek és a herék 

működése az agyalapi mirigy működésétől függ”. 
c) Alkosson egy esszét a következő címmel „Az izomrendszer”, felhasználva a megfelelő 

tudományos tartalmakat. 
E célból tartsa be a következő lépéseket: 
- soroljon fel a témának megfelelő hat fogalmat; 
- alkosson három-négy összetett mondatból álló összefüggő szöveget, amelyben 
helyesen és összefüggően használja a felsorolt fogalmakat. 

 

_________________________________________________________________________________ 

2017/4 - Megoldások 

 

I. TÉTEL - 30 pont 

I. A (4 pont) - túlhalászás, felelőtlen erdőkitermelés (2 x 2 = 4 pont) 

I. B (6 pont) - aorta, felső üres gyűjtőér (2 x 1 = 2 pont) 

- aorta – bal kamra, felső üres gyűjtőér – jobb pitvar (2 x 2 = 4 pont)  

I. C (10 pont) - 1b, 2c, 3c, 4c, 5d (5 x 2 = 10 pont) 

I. D (10 pont)  1. H - ... és hüvelygyulladás a szaporító rendszer betegségei 

   2. H - periférikus szakasz 

   3. I    

3 x 2 = 6 pont (H, H, I), 2 x 2 = 4 pont (a hamis kijelentések javításáért) 

II. TÉTEL – 30 pont 

II. A (18 pont) a) különbségek: a vírusoknak nincs sejtes szerkezetük, nincs sejtmagjuk, vagy 

RNS-t, vagy DNS-t tartalmaznak, ezzel ellentétben az eukarióták sejtes 

szerkezetűek, van sejtmagjuk, a DNS-e különálló kromoszómákra osztott (2 x 2 

= 4 pont) 

   b) - A száma megegyezik a T számával – A = 212 (1 pont) 

    - T + A = 424 (1 pont) 

   - G + C = 782 – 424 = 358 (1 pont) 

   - G = 358 : 2 = 179 (1 pont) 

- az adenin (A) és timin (T) között kettős kötés van, tehát a kettős kötések 

száma: 424 : 2 = 212 (2 pont) 

- a citozin (C) és guanin (G) között hármas kötés van, tehát a hármas kötések 

száma: 358 : 2 = 179 (2 pont)  

- AATGGC 

   c) Mennyi a pirimidin vázas bázisok száma a DNS molekulában? (2 pont) 

   Pirimidin vázasok, a C és T, tehát 212 + 179 = 391 (2 pont) 

 



 

  

II. B (12 pont) a)  B - vércsoport (2 pont) 

   b) agglutinin/antitestek: α (2 pont) 

   c) B – vércsoport (2 pont), mert megegyezik az antigénjük és az antitestük  

(2 pont) 

   d) Kaphat-e más vércsoportú vért a beteg? (2 pont) 

   Igen, kaphat a O – vércsoportúaktól is. (2 pont) 

 

III. TÉTEL – 30 pont 

III. 1 (14 pont) a) aktív folyamat, nő a mellkas térfogata, csökken a tüdőben a nyomás  

(3 x 1 = 3 pont) 

b)  A tüdőszakaszban az oxigén az alveolusokból a vérbe jut, a CO2 pedig a 

vérből az alveoláris levegőbe. Ez a parciális nyomáskülönbség révén valósul 

meg. Ezáltal megvalósul a légzési gázok cseréje. (3 pont) 

c)  - A vitálkapacitás magába foglalja a légzési-, kiegészítő- és tartalék 

térfogatot. 

- A totálkapacítás a vitálkapacítás mellett magába foglalja a maradék térfogatot 

is, tehát az értéke VK+MT. 

- A légzőkészülék egészségének érdekében be kell tartanunk az alapvető 

egészségügyi-, és higiéniai szabályokat. 

- A különböző mechanikai-, fizikai-, kémiai- és biológiai károsító tényezők a 

légzőkészülék megbetegedését okozhatják.  

(4 x 2 = 8 pont) 

III. 2 (16 pont) a) fogszuvasodás, gyomorfekély, aranyér (3 x 1 = 3 pont) 

b) Az agyalapi mirigy számos hormont, többek között trophormonokat is termel, 

amelyek hatással vannak a többi belső elválasztású mirigyre. Az LH és FSH, 

két olyan hormon, amelyet az agyalapi mirigy termel, és amelyek a nemi 

mirigyekre hatnak, működésük tehát a agyalapi mirigy működésétől függ. (3 

pont) 

c) kifejezések: vázizmok, zsigerizmok, harántcsíkolt izomszövet, miofibrillumok, 

izotóniás összehúzódás, izometriás összehúzódás (6 x 1 = 6 pont)  

 Az izomrendszer 

Az izomrendszert a szervezetben levő vázizmok és zsigerizmok alkotják. A 

vázizmokat harántcsíkolt izomszövet alkotja. A harántcsíkolt izomrostok 

miofibrillumokból épülnek fel. Az izomösszehúzódás két típusa, az izotóniás 

összehúzódás, amikor az izom megrövidül, és az izometriás összehúzódás, 

amikor az izom hossza nem változik, csak feszülése nő meg. (4 pont). 

  



 

  

(30 pont) 

4 pont 

 

Examenul de bacalaureat naţional 2017 

Proba E. d) 

Anatomie şi fiziologie umană, genetică şi ecologie umană 

Varianta 7 

Filiera teoretică – profilul real; 
Filiera tehnologică – profilurile: tehnic, resurse naturale şi 
protecţia mediului; Filiera vocaţională – profilul militar. 

 

Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. 
 
Timpul de lucru efectiv este de 3 ore. 
 

I. TÉTEL 

A 
Írja a vizsgalapra azokat a fogalmakat, amelyekkel kiegészítve az alábbi kijelentést, 

az helyessé válik. 

Egy természetes ökoszisztémát az ember............ a túlzott vadászat és ............ által. 

B 6 pont 

Nevezze meg a hím szaporító rendszer két összetevőjét. Társítson mindegyikhez egy-egy 
jellemzőt. 

C 10 pont 

Írja a vizsgalapra a helyes válasz betűjét. Egyetlen helyes válasz létezik. 

1. A sípcsont a következő testtáj vázának része: 

a) fej 
b) törzs 
c) alsó végtag 
d) felső végtag 

2. A látás analizátorának megbetegedése: 

a) zöld hályog 
b) mixödéma 
c) fülgyulladás 
d) szájgyulladás 

3. A nagy mellizom a következő testtáj része: 

a) fej 
b) törzs 
c) alsó végtag 
d) felső végtag 

4. A máj a következő jellemzőben különbözik a gyomortól: 

a) a hasüregben található 
b) a gyomorban történő emésztésben vesz részt 
c) a fehérjék emulgeálásában vesz részt 
d) enzim nélküli emésztőnedvet termel 

5. A tüdőgyűjtőerek a következő jellemzőben különböznek az üres gyűjtőerektől: 

a) a nagy vérkör alkotásában vesznek részt 
b) a szív jobb kamrájába érkeznek 
c) a szívből a szervezetbe szállítanak vért 
d) oxigénes vért szállítanak 

 



 

  

D 10 pont 

Olvassa el figyelmesen a következő kijelentéseket. Ha helyesnek ítéli, írjon a kijelentés 
száma mellé I betűt. Ha hamisnak ítéli, a kijelentés száma mellé H betűt írjon, majd módosítsa 
részben a kijelentést úgy, hogy igazzá váljon. E célból a megfelelő tudományos információt 
használja. Tagadó kijelentés használata nem fogadható el. 

1. A kéztőcsontok és a kézközépcsontok az alsó végtag csontjai. 

2. A belső fül a hallásérzet kialakulásának helye. 

3. A pálcikasejtek fényérzékeny pigmentet tartalmaznak. 

II. TÉTEL (30 pont) 

A 18 pont 

A DNS és az RNS részt vesz az eukarióták fehérjeszintézisében. 
a) Jelöljön meg két különbséget a DNS és az RNS vegyi szerkezetét illetően. 
b) Egy 444 nukleotidból álló kétszálas DNS szakasz, melynek 46 nukleotidja 

tartalmaz citozint, genetikai információként szolgál egy plazmafehérje szintéziséhez. 
Határozza meg a következőket: 

- a kétszálas DNS molekula timint tartalmazó nukleotidjainak számát (írja le a feladat 
megoldásához szükséges minden lépést); 
- a kettős kötések számát a kétszálas DNS szakaszban; 
- a transzkripció során létrejött hírvivő RNS kodonjainak számát; 
- a komplementer 5’-3’ DNS szál nukleotid sorrendjét, tudván hogy a 3’-5’ szál nukleotid 
sorrendje a következő: GGCATT. 
c) Egészítse ki a feladat b) alpontját egy új kérdéssel tudományos biológiai 
információt felhasználva, majd válaszoljon rá. 

B 12 pont 

Egy kórház intenzív osztályán egy betegnek kis mennyiségű vérrel történő átömlesztésre van 
szüksége. A beteg B vércsoporttal rendelkezik. A kórházban két lehetséges véradó jelentkezett. A 
véradók véranalízise során megállapításra került, hogy az egyikük vérplazmájában α és β 
agglutinin/antitest található, míg a másik véradó csak α agglutininnel/antitesttel rendelkezik. 

Határozza meg a következőket: 
a) a beteg vörös vértestjeinek felületén jelenlévő agglutinogén/antigén típusát; 
b) a két véradó vércsoportját; 
c) az OAB rendszer szempontjából összeférhetetlen vérrel történő 

átömlesztés következményét. 
d) Egészítse ki ezt a feladatot egy biológiára jellemző tudományos információt felhasználó új 

kérdéssel, majd válaszoljon rá. 

III. TÉTEL (30 pont) 

1. 
Az agyalapi mirigy belső elválasztású mirigy, mely hormontermelő sejtekből épül fel. 

a) Jelöljön meg két agyalapi mirigy hormont és egy-egy hatását ezeknek. 
b) Írjon egy érvet a következő kijelentés alátámasztására: „Az agyalapi mirigy és a 

petefészek között funkcionális kapcsolat van”. 
c) Alkosson négy kijelentő mondatot, kettőt-kettőt mindenik tartalomra vonatkozóan, 

megfelelő tudományos nyelvezetet használva. 
Használja fel erre a célra a következő tartalmakat: 
- Pajzsmirigy hormonok. 
- Akromegália. 

 



 

  

2. 16 pont 

Az emésztés, a légzés, a keringés és a kiválasztás részt vesz a szervezet 
anyagforgalmi életműködéseinek megvalósításában. 

a) Nevezze meg a kiválasztó rendszer három megbetegedését. 
b) Magyarázza meg az emésztés és a keringés közötti kapcsolatot, az anyagforgalmi 

életműködések megvalósítása során. 
c) Alkosson egy esszét a következő címmel „A légzés”, felhasználva a megfelelő tudományos 

tartalmakat. 
E célból tartsa be a következő lépéseket: 
- soroljon fel a témának megfelelő hat fogalmat; 
- alkosson három-négy összetett mondatból álló összefüggő szöveget, amelyben helyesen 
és összefüggően használja a felsorolt fogalmakat. 

 

_________________________________________________________________________________ 

2017/7 - Megoldások 

 

I. TÉTEL - 30 pont 

I. A (4 pont) - károsít/rombol, túlhalászás (2 x 2 = 4 pont) 

I. B (6 pont) - here, ondóhólyag (2 x 1 = 2 pont) 

- here – spermiumokat termel, ondóhólyag – folyadékot termel, amely táplálja a 

spermiumokat (2 x 2 = 4 pont)  

I. C (10 pont) - 1c, 2a, 3b, 4d, 5d (5 x 2 = 10 pont) 

I. D (10 pont)  1. H - felső végtag 

   2. H – a hallóreceptorok, a hang felfogásának helye 

   3. I    

3 x 2 = 6 pont (H, H, I), 2 x 2 = 4 pont (a hamis kijelentések javításáért) 

II. TÉTEL – 30 pont 

II. A (18 pont) a) különbségek: az RNS-ben a cukormolekula ribóz, a DNS-ben pedig 

dezoxiribóz, az RNS-ben a nitrogén tartalmú bázis a citozin mellett, az uracil 

(U), míg a DNS-ben timin (T)  (2 x 2 = 4 pont) 

   b) - G száma megegyezik a C számával – G = 46  (1 pont) 

    - C + G = 92 (1 pont) 

   - A + T = 444 – 92 = 352 (1 pont) 

   - T = 352 : 2 = 176 (1 pont) 

- az adenin (A) és timin (T) között kettős kötés van, tehát a kettős kötések 

száma: 352 : 2 = 176 (2 pont) 

- RNS kodonok száma: 444 : 2 = 222 : 3 = 74 (2 pont)  

- komplementer szál: CCGTAA 

   c) Mennyi a purin vázas bázisok száma a DNS molekulában? (2 pont) 

   Purin vázasok, az A és G, tehát 176 + 46 = 222 (2 pont) 

II. B (12 pont) a)  B - agglutinogén (2 pont) 

   b) O és B (2 pont) 

   c) agglutináció, vérsejtek összecsapódása, halálos is lehet (2 pont) 



 

  

   d) Milyen vércsoportúaknak adhatna vért a beteg? (2 pont) 

   B é s AB (2 pont) 

III. TÉTEL – 30 pont 

III. 1 (14 pont) a) növekedési hormon, vazopresszin  (2 x 1 = 2 pont)  

növekedési hormon - növeli a vércukorszintet, befolyásolja a csontok 

növekedését, vazopresszin – serkenti a víz visszaszívódását (2 x 1 = 2 pont) 

b)  Az agyalapi mirigy számos hormont, többek között trophormonokat is termel, 

amelyek hatással vannak a többi belső elválasztású mirigyre. Az LH és FSH, 

két olyan hormon, amelyet az agyalapi mirigy termel, és amelyek a petefészekre 

hatnak, tehát közöttük funkcionális kapcsolat van. (2 pont) 

c)  - A tiroxin, trijód-tironin és kalcitonin, pajzsmirigy hormonok. 

- A pajzsmirigy-hormonoknak számos hatásuk van, serkentik a metabolizmust, 

a májban lejátszódó folyamatokat. 

- Az akromegália a hipofízis szomatotrop-hormonjának hiperszekréciója nyomán 

alakul ki. 

- Az akromegália felnőttkorban jelentkezhet.  

(4 x 2 = 8 pont) 

III. 2 (16 pont) a) vesemedence gyulladás, hólyaggyulladás, veseelégtelenség  

(3 x 1 = 3 pont) 

b) Az emésztés során keletkező egyszerű anyagok áthaladnak a bél 

nyálkahártyáján, majd a vérbe és a nyirokba kerülnek. A portális rendszer útján 

a májba jutott anyagok méregtelenítődnek, majd a vizelettel kiürülnek. (2 pont) 

c) kifejezések: gázcsere, légutak, tüdőszellőzés, rekeszizom, belégzés, kilégzés 

(6 x 1 = 6 pont)  

A légzés 

A légzés, a környezet és szervezet közötti gázcsere. Ez magába foglalja a 

tüdőszellőzést, a tulajdonképpeni gázcserét és a sejtlégzést. A levegő vezetését 

a légutak biztosítják. A tüdőszellőzés a belégzés és kilégzés ütemes 

változásának folyamata. A légzésben fontos szerepe van a rekeszizomnak, 

amely belégzéskor süllyed, kilégzéskor emelkedik. (4 pont). 

  



 

  

Examenul de bacalaureat naţional 
2018 Proba E. d) 

Anatomie şi fiziologie umană, genetică şi ecologie umană 

Varianta 2 

Filiera teoretică – profilul real; 

Filiera tehnologică – profilurile: tehnic, resurse naturale şi 
protecţia mediului; Filiera vocaţională – profilul militar. 

 Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. 

 Timpul de lucru efectiv este de 3 ore. 
• Timpul de lucru efectiv este de 3 ore. 

I. TÉTEL            (30 pont) 

A 4 pont 

Írja a vizsgalapra azokat a fogalmakat, amelyekkel kiegészítve az alábbi kijelentést, az 
helyessé válik. 

A lábtőcsontok, a lábközépcsontok és a(z) ............ a(z) ............ végtagok vázának csontjai. 

B 6 pont 

Nevezzen meg két, a mellüregben elhelyezkedő szervet. Társítsa mindegyik megnevezett 
szervhez az általa betöltött szerepet. 

C 10 pont 

Írja a vizsgalapra a helyes válasz betűjét. Egyetlen helyes válasz létezik. 

1. A tüdőtől a szívhez O2-es vért szállító vérér: 

a) aorta 
b) tüdőosztóér 
c) üres gyűjtőér 
d) tüdőgyűjtőér 

2. Az STH-t (szomatotrop hormont) termeli: 

a) a hím nemi mirigy 
b) a hipofízis 
c) az endokrin hasnyálmirigy 
d) a pajzsmirigy 

3. A női szaporító sejt (a női gaméta): 

a) a petefészek 
b) a petesejt 
c) a spermatozoida 
d) a here 

4. Egy normál belégzés során: 

a) a levegő távozik a tüdőből 
b) a rekeszizom összehúzódik 
c) a tüdőben levő levegő nyomása nő 
d) a mellüreg térfogata csökken 

5. A felső végtag izma: 

a) kétfejű karizom 
b) szabóizom 
c) ferde hasizom 
d) trapézizom 



 

  

D 10 pont 
Olvassa el figyelmesen a következő kijelentéseket. Ha helyesnek ítéli, írjon a kijelentés 

száma mellé I betűt. Ha hamisnak ítéli, a kijelentés száma mellé H betűt írjon, majd módosítsa 
részben a kijelentést úgy, hogy igazzá váljon. E célból a megfelelő tudományos információt 
használja. Tagadó kijelentés használata nem fogadható el. 

1. A Basedow-Graves kórt az endokrin hasnyálmirigy rendellenes működése okozza. 

2. A természetes ökoszisztémákat az ember hozza létre és tartja fent. 

3. A retina csapsejtjei és pálcikasejtjei fényérzékeny pigmenteket tartalmaznak. 

II. TÉTEL (30 pont) 

A 18 pont 

Az eukarióták sejtjei több RNS típust tartalmaznak, többek között messenger RNS-t. 
a) Nevezzen meg két másik RNS típust, megjelölve a megnevezett RNS típusok szerepét. 
b) Az izomsejt egyik fehérjéjének szintézise egy 912 nukleotidból álló kétszálas DNS 

szakasz információja alapján történik, melynek 248 nukleotidja tartalmaz citozint. 
Határozza meg a következőket: 

- a kétszálas DNS szakasz adenin tartalmú nukleotidjainak a számát; (írja le a feladat 
megoldásához szükséges minden lépést); 
- a kétszálas DNS szakasz kettős és hármas kötéseinek a számát; 
- a transzkripció során létrejött messenger RNS kodonjainak a számát. 
c) Egészítse ki a feladat b) alpontját egy új kérdéssel tudományos biológiai 

információt felhasználva, majd válaszoljon rá. 

B 12 pont 

Egy kórházban két betegen májátültetést hajtottak végre. Mindkét esetben kis mennyiségű 
vérrel történő átömlesztésre van szükség. A kórházban véradónak jelentkeztek a két beteg 
rokonai, akiknek vércsoportjai: O, A, AB. 

Figyelembe véve, hogy az egyik beteg vércsoportja A, a másiké pedig AB, határozza meg 
a következőket: 

a) azoknak a véradóknak a vércsoportját, akik mindkét beteg számára adhatnak vért; 
b) az Rh rendszer szempontjából nem megfelelő vérrel történő átömlesztés következményeit; 
c) az A vércsoportú beteg agglutininjét (antitestjét). 
d) Egészítse ki ezt a feladatot egy, a biológiára jellemző tudományos információt felhasználó új 

kérdéssel, majd válaszoljon rá. 

III. TÉTEL (30 pont) 

1. 14 pont 
A szerkezeti és működési szempontból egységes idegrendszer működési 

szempontból szomatikus és vegetatív részre osztható. 
a) Osztályozza az idegrendszert elhelyezkedés szempontjából. 
b) Nevezzen meg két különbséget a szomatikus és vegetatív idegrendszer között. 
c) Alkosson négy kijelentő mondatot, kettőt-kettőt mindenik tartalomra vonatkozóan, megfelelő 

tudományos nyelvezetet használva. 
Használja fel erre a célra a következő tartalmakat: 
- A gerincvelő pályáinak osztályozása. 
- A hallóanalizátor receptor szakasza. 

2. 16 pont 

A kiválasztó rendszer, más szervrendszerekkel együtt, hozzájárul az emberi 
szervezet anyagforgalmi életműködéseinek megvalósításához. 
a) Soroljon fel másik három szervrendszert, amelyek a kiválasztó rendszerrel 

együtt hozzájárulnak az anyagforgalmi életműködések megvalósításához. 
b) Nevezze meg a kiválasztó rendszer három megbetegedését. 
c) Alkosson egy esszét a következő címmel „A vizelet képződése”, felhasználva a megfelelő 

tudományos tartalmakat. 
E célból tartsa be a következő lépéseket: 
- soroljon fel a témának megfelelő hat fogalmat; 
- alkosson három-négy összetett mondatból álló összefüggő szöveget, amelyben helyesen 
és összefüggően használja a felsorolt fogalmakat. 



 

  

2018/2 - Megoldások 

 

I. TÉTEL - 30 pont 

I. A (4 pont) - sípcsont, alsó (2 x 2 = 4 pont) 

I. B (6 pont) - szív, tüdő (2 x 1 = 2 pont) 

- a szív a vérkeringés központi szerve, a vér körforgását biztosítja, a tüdő a légzésben 

játszik szerepet (2 x 2 = 4 pont)  

I. C (10 pont) - 1d, 2b, 3b, 4b, 5a (5 x 2 = 10 pont) 

I. D (10 pont)  1. H – a pajzsmirigy rendellenes működése okozza 

   2. H – a mesterséges ökoszisztémákat 

   3. I    

3 x 2 = 6 pont (H, H, I), 2 x 2 = 4 pont (a hamis kijelentések javításáért) 

II. TÉTEL – 30 pont 

II. A (18 pont) a) tRNS – aminosavakat szállít a fehérjeszintézis helyére, rRNS – a riboszómák 

legjelentősebb alkotóeleme, a peptidkötés kialakításában van szerepe (2 x 2 = 4 

pont) 

   b) - G száma megegyezik a C számával – G = 248 (1 pont) 

    - C + G = 496 (1 pont) 

   - A + T = 912 - 496 = 416 (1 pont) 

   - A = 208 (1 pont) 

- az adenin (A) és timin (T) között kettős kötés van, tehát a kettős kötések 

száma: 412:2=208 (2 pont) 

- a citozin (C) és guanin (G) között hármas kötés van, tehát a hármas kötések 

száma: 496:2=248 (2 pont)  

- a transzkripció során keletkezett mRNS kodonok száma:  

912 : 2 = 456 : 3 = 152 

   c) Mennyi a pirimidin vázas bázisok száma? (2 pont) 

   A pirimidin vázas bázisok (C,T) száma 912 : 2 = 456,  

vagy 248 (C) + 208 (T) = 456 (2 pont) 

II. B (12 pont)  a) O és A (2 x 2 = 4 pont) 

   b) újszülöttnél anémia (vérszegénység), hemolitikus betegség (2 pont) 

   c) β (2 pont) 

   d) Melyik vércsoportnál hiányoznak az antigének? (2 pont) 

   Az antigének a O vércsoportnál hiányoznak. (2 pont) 

III. TÉTEL – 30 pont 

III. 1 (14 pont)  a) központi és környéki idegrendszer (2 x 1 = 2 pont) 

b) különbségek:  - A szomatikus idegrendszer akaratlagos, a vegetatív 

tudatunktól független működéseket szabályoz.  

 



 

  

- A szomatikus idegrendszer egységes, míg a vegetatív két részből áll: 

szimpatikus, paraszimpatikus idegrendszerből. (2 x 2 = 4 pont) 

c)  - A gerincvelői pályák lehetnek: felszálló pályák és leszálló pályák. 

-  A gerincvelői felszálló pályák lehetnek specifikusak és nem specifikusak. 

- A hallóanalizátor receptor szakaszát a hártyás csigában levő Corti –féle 

szervek  képezik 

- A hallóanalizátor receptor szakasza, a periferikus szakaszt jelenti.  

(4 x 2 = 8 pont) 

III. 2 (16 pont) a) – légzőrendszer, keringési rendszer, emésztő rendszer (3 x 1 = 3 pont) 

b) húgyhólyaggyulladás, vesegyulladás, veseelégtelenség (3 x 1 = 3 pont) 

c) kifejezések: vesék, érgomolyag, nefron, elsődleges vizelet, visszaszívódás, 

kanyarulatos csatornák (6 x 1 = 6 pont)  

A vizelet képződése  

A vizelet a vesékben található nefronban képződik, a következő szakaszokban: 

az érgomolyag ultraszűrése, visszaszívódás, a vesecsatornácskák kiválasztása. 

Az elsődleges vizelet összetétele megegyezik a vérplazmáéval, csak nem 

tartalmaz fehérjéket. A visszaszívódás a kanyarulatos csatornákban valósul 

meg, ily módon alakul ki a végleges vizelet. (4 pont) 

  



 

  

 

Examenul de bacalaureat naţional 2019 - Simulare 

Proba E. d) 
Anatomie şi fiziologie umană, genetică şi ecologie 
umană  

 

Filiera teoretică – profilul real; 
Filiera tehnologică – profilurile: tehnic, resurse naturale şi 
protecţia mediului; Filiera vocaţională – profilul militar. 

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. 
• Timpul de lucru efectiv este de 3 ore. 

I. TÉTEL             

A 4 pont 

Írja a vizsgalapra azokat a fogalmakat, amelyekkel kiegészítve az alábbi kijelentést, az 
helyessé válik! 

A hasnyál és a(z) ...................... részt vesz a táplálék ………………… emésztésében. 

B 6 pont 

Nevezzen meg két vázizmot! Társítsa mindegyik megnevezett vázizomhoz azt az 
izomcsoportot, amelyhez tartozik. 

C 10 pont 

Írja a vizsgalapra a helyes válasz betűjét! Egyetlen helyes válasz létezik. 

1. Az agyalapi mirigy hormonja: 

a) az adrenalin 
b) az inzulin 
c) a prolaktin 
d) a tiroxin 

2. A petefészek gyulladás az alábbi rendszer betegsége: 

a) keringési 
b) kiválasztó 
c) izom- 
d) szaporító 

3. A férfi szaporító rendszer része: 

a) a végbél 
b) a petefészek 
c) a dülmirigy (prosztata) 
d) a méh 

4. A szív jobb kamrájából a oxigénben szegény vért az alábbi vérér szállítja: 

a) aorta 
b) tüdő osztóér 
c) tüdő gyűjtőér 
d) üres gyűjtőér 

5. A retina pálcikasejtjei: 

a) fényérzékeny pigmentet tartalmaznak 
b) részt vesznek a látóideg kialakításában 
c) a színes látás receptorai 
d) vegyi ingerekre válaszolnak 

 

(30 pont) 



 

  

D 10 pont 

Olvassa el figyelmesen a következő kijelentéseket! Ha helyesnek ítéli, írjon a kijelentés 
száma mellé I betűt! Ha hamisnak ítéli, a kijelentés száma mellé H betűt írjon, majd módosítsa 
részben a kijelentést úgy, hogy igazzá váljon! E célból a megfelelő tudományos információt 
használja! Tagadó kijelentés használata nem elfogadott. 

1. A felkarcsont a vállöv csontja. 

2. A vizelet a nefron szintjén keletkezik. 

3. A hőérzékelés pályái az elülső szpinotalamikus nyalábokon haladnak. 

II. TÉTEL (30 pont) 

A 18 pont 

Az eukarióták sejtjei többféle RNS típust tartalmaznak. 
a) Jellemezze a hírvivő RNS-t és a szállító RNS-t, mindegyik típusra megjelölve egy 

szerkezeti sajátosságot és egy betöltött szerepkört. 
b) Egy emésztő enzim előállításának alapját egy kétszálas DNS szakasz képezi, amely 226 

nukleotidból áll, ebből 56 tartalmaz citozint. Határozza meg a következőket! 
- az adenint tartalmazó nukleotidok számát a kétszálas DNS szakaszban (Írja le a 
megoldáshoz vezető összes lépést!); 
- a kettős és hármas kötések számát a kétszálas DNS szakaszban; 
- a nukleotid sorrendet az 5’-3’ komplementer DNS láncon, ha a 3’-5’ lánc nukleotid sorrendje: 
TAGGCA. 
c) Egészítse ki a feladat b) alpontját egy új kérdéssel tudományos biológiai 

információt használva, majd válaszoljon rá! 

B 12 pont 

Egy kórház sürgősségi osztályán egy sérült kis mennyeiségű vér átömlesztésére szorul. 
Vérének elemzéséből kiderül, hogy vörös vértestjei felszínén egyetlen agglutinogén/antigén 
található, éspedig a B agglutinogén/antigén. 
Határozza meg a következőket! 

a) a sérült vércsoportját; 
b) két példát a lehetséges véradók vércsoportjára; indokolja meg válaszát; 
c) az Rh rendszer szempontjából nem megfelelő vérrel történő átömlesztés következményeit; 
d) Egészítse ki ezt a feladatot egy új kérdéssel, felhasználva a biológiára 

jellemző tudományos információt, majd válaszoljon rá! 

III. TÉTEL (30 pont) 

1. 14 pont 

Az analizátorok, az ideg-, a csont- és az izomrendszer, valamint a belső elválasztású 
mirigyek részt vesznek a szervezet kapcsolatteremtő életműködéseinek megvalósításában. 

a) Határozza meg a szimpatikus vegetatív idegrendszer serkentésének három hatását! 
b) Magyarázza meg a következő kijelentést: „A nemi mirigyek endokrin és exokrin funkcióval 
rendelkeznek”. 
c) Alkosson négy kijelentő mondatot, kettőt-kettőt mindegyik tartalomra vonatkozóan, 

megfelelő tudományos nyelvezetet használva! 
Használja fel erre a célra a következő tartalmakat: 
- A csontok vastagodása. 

- A bőranalizátor perifériás szakasza. 
 



 

  

2. 16 pont 

Az emberi szervezetben a légzési gázok cseréje feltételezi: a tüdő-szakaszt, a gázok 
szállítását a vér által és a szöveti szakaszt. 

a) Határozza meg a kilégzés három jellemzőjét! 
b) Érveljen az alábbi kijelentés mellett: „A légzési gázok szállítása a vér által történik”. 

c) Alkosson egy esszét a következő címmel „Légzési kapacitások”, felhasználva a 
megfelelő tudományos tartalmakat. 
E célból tartsa be a következő lépéseket: 
- soroljon fel a témának megfelelő hat fogalmat; 
- alkosson három-négy összetett mondatból álló összefüggő szöveget, amelyben helyesen 
és összefüggően használja a felsorolt fogalmakat. 
 

_________________________________________________________________________________ 

2019/szimulálás – Megoldások 

 

I. TÉTEL - 30 pont 

I. A (4 pont) - epe, kémiai (2 x 2 = 4 pont) 

I. B (6 pont) - négyfejű combizom, kétfejű karizom (2 x 1 = 2 pont) 

- a négyfejű combizom, az alsó végtag izma, míg a kétfejű karizom a felső végtag izma (2 

x 2 = 4 pont)  

I. C (10 pont) - 1c, 2d, 3c, 4b, 5a (5 x 2 = 10 pont) 

I. D (10 pont)  1. H – a felső végtag csontja 

   2. I 

   3. H – oldalsó szpinotalamikus nyalábokon haladnak  

3 x 2 = 6 pont (H, I, H), 2 x 2 = 4 pont (a hamis kijelentések javításáért) 

II. TÉTEL – 30 pont 

II. A (18 pont) a) a mRNS (hírvivő) lineáris szerkezetű, a DNS-szakasz másolásában van 

szerepe, a tRNS (szállító) lóhere alakú, és aminosavakat szállít a fehérjeszintézis 

helyére (4 x 1 = 4 pont) 

   b) A citozin száma megegyezik a guanin számával, tehát G  = 56 (1 pont) 

    - C + G = 112 (1 pont) 

    - T + A = 226 – 112 = 114 (1 pont) 

   - A = 114 : 2 = 57 (1 pont) 

- az adenin (A) és timin (T) között kettős kötés van, tehát a kettős kötések száma: 

114 : 2 = 57 (2 pont) 

- a citozin (C) és guanin (G) között hármas kötés van, tehát a hármas kötések 

száma: 112 : 2 = 56 (2 pont)  

- a nukleotid sorrendje: ATCCGT (2 pont) 

   c) Mennyi az uracil (U) bázis száma a DNS molekulában? (2 pont) 



 

  

   A DNS-ben nincs uracil, tehát U = 0 (2 pont) 

II. B (12 pont) a)  B vércsoport (2 pont) 

   b) O, B (2 x 1 = 2 pont) 

- a O-vércsoportú ember mindenkinek adhat vért, mert nincsenek antigénjei, a B-

vércsoportú ember adhat a saját vércsoportjának, mert megegyeznek úgy az 

antigénjei, mint az antitestjei (2 pont) 

   c) újszülöttnél anémia (vérszegénység), hemolitikus betegség (2 pont) 

d) A B agglutinoggénnel rendelkező személyek kiknek adhatnak vért? (2 pont)  

- B és AB – vércsoportúaknak (2 pont) 

III. TÉTEL – 30 pont 

III. 1 (14 pont) a) pajzsmirigy elválasztás serkentése, adrenalin termelés serkentése, zsírsavak 

ürítése a vérbe  (3 x 1 = 3 pont) 

b)  A nemi mirigyek vegyes elválasztású mirigyek, mert endokrin mirigyként 

hormonokat termelnek (pl.ösztrogén), ugyanakkor külső, exokrin elválasztásuk is 

van (pl.petesejt). (3 pont) 

c)  - A csontok vastagodása a csonthártya révén valósul meg. 

- A csontok vastagodásában szerepe van a kálciumnak, vitaminoknak (A, C, D), 

valamint számos hormonnak. 

- A bőr analizátor perifériás szakaszát képezik a bőrben levő tapintási-, hő, 

fájdalomérző stb.receptorok. 

- A bőranalizátor perifériás szakaszát az ingervezető és központi szakasz követi.  

(4 x 2 = 8 pont) 

III. 2 (16 pont) a) passzív folyamat, a tüdőkben nő a nyomás, a rekeszizom emelkedik   

(3 x 1 = 3 pont) 

b) A légzési gázokat a vérben található vörösvértestek szállítják. Az oxigén 

oxihemoglobin formában, a szén-dioxid karbaminohemoglobin formában 

szállítódik. (3 pont) 

c) kifejezések: vitálkapacitás, légzési térfogat, kiegészítő térfogat, tartalék térfogat, 

totálkapacitás, maradéktérfogat (6 x 1 = 6 pont)  

Légzési kapacitások 

A tüdőkapacitást több tüdőtérfogat érték képviseli. A vitálkapacitás magába foglalja 

a légzési-, kiegészítő- és tartalék térfogatot. A totálkapacitás pedig ezeken kívül 

még a maradéktérfogatot is, tehát az értéke VK+MT, ezért értéke több, mint a 

vitálkapacitás értéke (4 pont) 

  



 

  

 


