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Izpitna pola 1
1. feladatlap
Petek, 15. junij 2012 / 90 minut
Dovoljeno gradivo in pripomočki:
Kandidat prinese nalivno pero ali kemični svinčnik, svinčnik HB ali B, radirko, šilček, ravnilo z milimetrskim merilom in
računalo. Kandidat dobi list za odgovore.
Engedélyezett segédeszközök: a jelölt töltőtollat vagy golyóstollat, HB-s vagy B-s ceruzát, radírt,
ceruzahegyezőt, vonalzót és zsebszámológépet hoz magával. A jelölt válaszai lejegyzésére is kap egy lapot.
SPLOŠNA MATURA

Navodila kandidatu so na naslednji strani.
A jelöltnek szóló útmutató a következő oldalon olvasható.

Ta pola ima 28 strani, od tega 5 praznih.
A feladatlap 28 oldalas, ebből 5 üres.
© RIC 2012
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NAVODILA KANDIDATU
Pazljivo preberite ta navodila.
Ne odpirajte izpitne pole in ne začenjajte reševati nalog, dokler vam nadzorni učitelj tega ne dovoli.
Rešitev nalog v izpitni poli ni dovoljeno zapisovati z navadnim svinčnikom.
Prilepite kodo oziroma vpišite svojo šifro (v okvirček desno zgoraj na prvi strani in na list za odgovore).
Izpitna pola vsebuje 44 nalog izbirnega tipa. Vsak pravilen odgovor je vreden 1 točko.
Rešitve, ki jih pišite z nalivnim peresom ali s kemičnim svinčnikom, vpisujte v izpitno polo tako, da obkrožite črko pred
pravilnim odgovorom. Sproti izpolnite še list za odgovore. Vsaka naloga ima samo en pravilen odgovor. Naloge, pri katerih
bo izbranih več odgovorov, in nejasni popravki bodo ocenjeni z 0 točkami.
Zaupajte vase in v svoje zmožnosti. Želimo vam veliko uspeha.

ÚTMUTATÓ A JELÖLTNEK
Figyelmesen olvassa el ezt az útmutatót!
Ne lapozzon, és ne kezdjen a feladatok megoldásába, amíg azt a felügyelő tanár nem engedélyezi!
A feladatlapra tilos ceruzával írni a megoldásokat!
Ragassza vagy írja be kódszámát a feladatlap első oldalának jobb felső sarkában levő keretbe, valamint a válaszait
tartalmazó lapra!
A feladatlap 44 feleletválasztós feladatot tartalmaz. Minden helyes válasz 1 pontot ér.
A feladatlapban töltőtollal vagy golyóstollal karikázza be a helyes válasz előtti betűjelet! Közben folyamatosan töltse ki a
válaszlapot is! Minden feladat esetében csak egy válasz a helyes. Ha valamelyik feladatnál több betűjelet karikáz be, illetve
nem egyértelműek a javításai, válaszát 0 ponttal értékeljük.
Bízzon önmagában és képességeiben! Eredményes munkát kívánunk!
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Prazna stran

Üres oldal

OBRNITE LIST.

LAPOZZON!
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Znanstveniki menijo, da so nekateri celični organeli (mitohondriji, kloroplasti) v evkariontskih
celicah nastali z vključitvijo nekaterih prokariontskih celic v druge. Primerjali so nukleinske kisline,
ribosome ter zunanje in notranje membrane mitohondrijev in kloroplastov in prokariontskih celic.
Ovrednotite trditvi.
A kutatók azon a véleményen vannak, hogy az eukarióta sejtben néhány organellum
(mitokondriumok, kloroplasztiszok) az egyes prokarióta sejtek másikba történő
bekapcsolódásával keletkeztek. Összehasonlították a mitokondriumok, a kloroplasztiszok és a
prokarióta sejtek nukleinsavait, riboszómáit, valamint belső és külső membránjukat.
Értékelje a két állítást!
Prva trditev:

Mitohondriji in kloroplasti so bili nekoč samostojno živeče celice.

Első állítás:

A mitokondriumok és kloroplasztiszok valamikor önálló élő sejtek voltak.

Druga trditev:

DNA v mitohondrijih in kloroplastih je podobno organizirana kakor DNA
prokariontov. Ribosomi v mitohondrijih in kloroplastih so enako veliki kakor
ribosomi prokariontov.

Második állítás:

A mitokondriumokban és a kloroplasztiszokban a DNA hasonló szerveződésű,
mint a prokarióták DNA-ja. A mitokondriumok és kloroplasztiszok riboszómái
ugyan akkorák, mint a prokarióták riboszómái.

Prva trditev je
Az első állítás

Druga trditev je
A második állítás

A

teorija.
elmélet.

hipoteza.
hipotézis.

B

hipoteza.
hipotézis.

dejstvo.
tény.

C

dejstvo.
tény.

dejstvo.
tény.

D

hipoteza.
hipotézis.

hipoteza.
hipotézis.
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V poskusu smo uporabili več trdnih sterilnih gojišč za bakterije, ki smo jim dodali antibiotik
penicilin v različnih koncentracijah. Nanje smo nacepili bakterije iste vrste. Po določenem času
smo primerjali število zraslih bakterijskih kolonij na različnih gojiščih. Kaj smo hoteli s poskusom
ugotoviti in kako smo pripravili kontrolni poskus?
A kísérletnél több steril kemény baktériumtáptalajt használtunk, amelyekhez különböző
koncentrációjú penicillin antibiotikumot adtunk. Ezekre ugyanazon fajú baktériumokat oltottunk.
Egy idő múlva összehasonlítottuk a különböző táptalajon kifejlődött baktériumkolóniák számát.
Mit akartunk a kísérlettel megállapítani, és hogyan készítettük el a kontrollkísérletet?

A

S poskusom smo hoteli ugotoviti
A kísérlettel meg akartuk állapítani

Kontrolni poskus:
Kontrollkísérlet:

vpliv sterilizacije na rast bakterij.

Pripravljenih gojišč pred razlitjem
v petrijevke nismo sterilizirali.

a sterilizácó hatását a baktériumok
növekedésére.
B

C

D

vpliv koncentracije penicilina
na rast bakterij.

Gojišča smo pripravili
brez dodanih hranilnih snovi.

a penicillin koncentrációjának
hatását a baktériumok
növekedésére.

A táptalajokat tápanyagok
hozzáadása nélkül készítettük el.

vpliv koncentracije penicilina
na rast bakterij.

Pripravili smo gojišče
brez dodanega penicilina.

a penicillin koncentrációjának
hatását a baktériumok
növekedésére.

Hozzáadott penicillin nélküli táptalajt
készítettünk.

vpliv sterilizacije na rast bakterij.

Pripravili smo gojišče brez dodanega
penicilina in ga nismo sterilizirali.

a sterilizácó hatását a baktériumok
növekedésére.

3.

Az elkészített táptalajokat a kiöntés
előtt nem sterilizáltuk.

Hozzáadott penicillin nélküli táptalajt
készítettünk, és azt nem sterilizáltuk.

Kaj od naštetega lahko opazujemo s svetlobnim mikroskopom?
A felsoroltak melyikét figyelhetjük meg fénymikroszkóppal?
A

Ribosome v bakteriji.
A riboszómákat a baktériumban.

B

Ribosome v celici trebušne slinavke.
A riboszómákat a hasnyálmirigy sejtjeiben.

C

Kromosome v oplojeni jajčni celici.
A kromoszómákat a megtermékenyített petesejtben.

D

Viruse prehlada.
A megfázás vírusait.
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Dijakinja Julija je svoje ime zapisala na list papirja in ga pod mikroskopom opazovala s 40-kratno
povečavo. Kako je videla napisano svoje ime, če ga je na mikroskopsko mizico položila s črkami,
obrnjenimi pravilno? Upoštevajte, da je z uporabljeno povečavo videla zapis celotnega imena.
Julija leírta a nevét egy papírra, és 40-szeres nagyításnál figyelte meg mikroszkóppal. Hogyan
látta leírva a nevét, ha a mikroszkópasztalra helyesen fordított betűkkel rakta a papírt? Vegye
figyelembe, hogy a felhasznált nagyítással a leírt nevet teljes egészében látta.
A

Odgovor je JULIJA.
A felelet JULIJA.

B

AJILUJ.

C

Zrcalno

AJILUL

AJILUL

tükörképként.

D

.

.

Zrcalno

tükörképként.

5.

Znojenje ljudem omogoča ohlajanje. Pri tem se spremeni agregatno stanje vode v izločenem
znoju iz tekočega v plinasto. Katere vezi se pri tem pretrgajo?
Az izzadás az embereknek a lehűlést teszi lehetővé. Eközben a kiválasztódott izzadságban a víz
halmazállapota folyadékból gázzá változik. Melyik kötések szabadulnak fel eközben?

6.

A

Kovalentne.
Kovalens.

B

Hidrofobne.
Hidrofób.

C

Vodikove.
Hidrogén.

D

Ionske.
Ionos.

Katere izmed naštetih struktur najdemo v bakterijski celici, v živalski pa ne?
A felsorolt sejtstrutúrák közül melyik található a baktériumsejtben, az állati sejtben viszont nem?
A

DNA.
DNA.

B

Celično steno.
Sejtfal.

C

Celično membrano.
Sejtmembrán.

D

Ribosome.
Riboszómák.
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Na shemi je s črko A označen lizosom. Kaj je njegova vloga v monocitih (celicah požiralkah,
makrofagih), vrsti belih krvničk, ki požirajo bakterije?
Az ábrán A betű jelöli a lizoszómát. Mi a szerepe a monocitákban (falósejtekben,
makrofágokban), a baktériumokat bekebelező féhér vérsejtek fajtájában?

A

(Vir: http://www.pc.maricopa.edu/Biology/. Pridobljeno: 20. 10. 2011.)

A

Omogoča požiranje bakterij.
Lehetővé teszi a baktérium bekebelezését.

B

Omogoča razgradnjo bakterij, ki jih požrejo monociti.
Lehetővé teszi a baktérium lebontását, amelyeket a monociták bekebeleznek.

C

Omogoča izločanje protiteles, ki nastajajo v monocitu.
Lehetővé teszi a monocitákban keletkező antitestek kiválasztását.

D

Sodeluje pri sintezi protiteles, ki se tvorijo v prisotnosti antigenov.
Közremüködik az antigének jelenlétében keletkező antitestek szintetizálásában.
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Difuzijo molekul topljenca iz območja F v območje G pospeši:
Az oldódó anyag molekuláinak diffúzióját az F területről a G területre felgyorsítja:
F

G

9.

A

povečanje koncentracije topljenca v območju F.
az oldódó anyag koncentrációjának növekedése az F területen.

B

dodatek molekul ATP v območje F.
ATP molekulák hozzáadása az F területre.

C

povečanje koncentracije topljenca v območju G.
az oldódó anyag koncentrációjának növekedése a G területen.

D

dodatek molekul ATP v območji F in G.
ATP molekulák hozzáadása az F és G területre.

Človekova slina vsebuje encim amilazo, ki v ustih razgrajuje škrob. Po delni mehanski obdelavi
hrane grižljaj skupaj z amilazo pogoltnemo. Zakaj se v želodcu razgradnja škroba ne nadaljuje?
Az emberi nyál amiláz enzimet tartalmaz, ami a keményítőt bontja a szájban. A táplálék
részleges mechanikai megmunkálása után a falatot az amilázzal együtt lenyeljük. Miért nem
folytatódik a keményítő lebontása a gyomorban?
A

Ker se je amilaza porabila.
Mert az amiláz elhasználódott.

B

Ker se je že v ustih razgradil ves škrob.
Mert már a szájban lebontódott az összes keményítő.

C

Ker v želodcu pepsin nadaljuje razgradnjo škroba.
Mert a a gyomorban a pepszin folytatja a keményítő lebontását.

D

Ker v želodcu razmere za delovanje amilaze niso ustrezne.
Mert a gyomorban a körülmények nem megfelelőek az amiláz működéséhez.

10. Fotoavtotrofi so organizmi, za katere
A fotoautotrófok olyan szervezetek, amelyeknek
A

je primarni vir energije ATP.
elsődleges energiaforrása az ATP.

B

je primarni vir energije svetloba.
elsődleges energiaforrása a fény.

C

so primarni vir energije organske snovi.
elsődleges energiaforrása a szerves anyagok.

D

so primarni vir energije anorganske snovi.
elsődleges energiaforrása a szervetlen anyagok.
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11. Pri celičnem dihanju se molekula glukoze pretvori v CO2 in H2O. Energetski izkoristek vseh
reakcij je približno 40 %. Druga energija se
A sejtlégzésnél a glükózmolekula CO2-vé és H2O-vá alakul át. Az összes reakció energiaikihasználtsága körülbelül 40%. A többi energia
A

izgubi s CO2.
a CO2-vel elveszik.

B

pretvori v toploto.
hővé alakul át.

C

uporabi za nastanek mlečne kisline.
tejsav keletkezésére használódik fel.

D

uporabi za nastanek etanola.
etanol keletkezésére használódik fel.

12. Katere izmed naštetih snovi, ki nastajajo pri anaerobni razgradnji organskih snovi v glivah
kvasovkah, so nujno potrebne za proizvodnjo šampanjca (penečega vina)?
Az élesztőgombákban zajló szerves anyagok anaerób lebontásánál keletkezett felsorolt anyagok
közül melyek szükségesek a pezsgő (pezsgőbor) termelésénél?
A

Mlečna kislina in ATP.
Tejsav és ATP.

B

ATP in CO2.
ATP és CO2.

C

ATP in etanol.
ATP és etanol.

D

CO2 in etanol.
CO2 és etanol.
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13. Informacijo za eno aminokislino predstavlja obkroženi del molekule DNA, označen s črko:
Melyik betű jelöli a DNA molekula azon bekarikázott részét, amely egy aminosav információját
tartalmazza?

A
D

C

B

(Vir: http://www.teacher.org.hk/. Pridobljeno: 20. 10. 2011.)

A
B
C
D

14. Mišična celica človeka, ki se ne deli, ima
A nem osztódó emberi izomsejtnek
A

46 enokromatidnih kromosomov.
46 egykromatidás kromoszómája van.

B

46 dvokromatidnih kromosomov.
46 kétkromatidás kromoszómája van.

C

23 dvokromatidnih kromosomov.
23 kétkromatidás kromoszómája van.

D

23 enokromatidnih kromosomov.
23 egykromatidás kromoszómája van.
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15. Katera od naštetih preureditev genetskega materiala je mutacija?
A felsorolt genetikai állomány átrendeződésének melyike mutáció?
A

Izguba dela kromosoma med delitvijo celice.
A kromoszóma részének elvesztése a sejtosztódás közben.

B

Združitev jedra moške in ženske spolne celice.
A férfi és női ivarsejt sejtmagjának egyesülése.

C

Vstop nukleinske kisline virusa v gostiteljsko celico.
A vírus nukleinsavjának belépése a gazdasejtbe.

D

Izmenjava delov kromatid med homolognima kromosomoma v mejozi.
A homológ kromoszómák kromatidrészeinek kicserélődése a meiózis folyamatában.

16. Ahondroplazija (pritlikavost) je prirojena bolezen, ki prizadene rast dolgih kosti in zato povzroči
pritlikavost. Deduje se dominantno na telesnih kromosomih. Kolikšna je verjetnost, da bosta
imela heterozigotni oče in zdrava mati zdravega otroka?
Az achondroplasia (törpeség) veleszületett betegség, amely a hosszú csontok növekedését
érinti, és ezért törpenövést okoz. A testi kromoszómákon öröklődik domináns módon. Mennyi
annak a valószínűsége, hogy heterozigóta apának és egészséges anyának egészséges
gyermeke lesz?
A

0%

B

25 %

C

50 %

D

100 %

17. Albine živali ne proizvajajo kožnih barvil in so zato bele barve. Albinizem se deduje recesivno in
ni spolno vezan. V populaciji miši je 4 % živali albinov. Kolikšen delež miši je heterozigotov?
Az albínó állatok nem termelnek bőr festékanyagot, és ezért fehér színűek. Az albinizmus
recesszív módon öröklődik, és nem kapcsolható nemhez. Az egérpopulációban az állatok 4%-a
albínó. Az egerek milyen aránya heterozigóta?
A

100 %

B

96 %

C

64 %

D

32 %
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18. Lac operon pri bakteriji E. coli sestavljajo strukturni geni za encime, potrebne za razgradnjo
laktoze, promotor in operator. Kadar v gojišču ni laktoze, je na operator vezan aktivni represor in
transkripcija strukturnih genov ne poteče. Z mutacijo se lahko aktivni represor spremeni tako, da
se ne more več vezati na operator. Kako vpliva takšna mutacija na sintezo encimov za
razgradnjo laktoze?
Az E. coli baktériumnál a Lac operont a laktóz lebontásához szükséges ezimeket meghatározó
struktúrgének, promoter és operátor alkotja. Amikor a táptalajban nincsen laktóz, az operátorhoz
aktív represszor kapcsolódik, és a struktúrgének transzkripciója nem folyik. Mutációval az aktív
represszor úgy megváltozhat, hogy többé nem tud az operátorhoz kapcsolódni. Hogyan hat az ilyen
mutáció a laktóz lebontásához szükséges enzimek szintézisére?
A

Sinteza encimov za razgradnjo laktoze ne bo potekala.
A laktóz lebontásához szükséges enzimek szintézise nem fog zajlani.

B

Sinteza encimov za razgradnjo laktoze bo potekala ves čas.
A laktóz lebontásához szükséges enzimek szintézise egész idő alatt zajlani fog.

C

Sinteza encimov za razgradnjo laktoze bo potekala le, ko v gojišču ne bo laktoze.
A laktóz lebontásához szükséges enzimek szintézise csak akkor fog zajlani, ha a táptalajban
nem lesz laktóz.

D

Sinteza encimov za razgradnjo laktoze bo potekla šele, ko bo mutiral tudi operator.
A laktóz lebontásához szükséges enzimek szintézise csak akkor fog zajlani, ha az operátor
is megváltozik mutációval.

19. Kisik v atmosferi povezujemo s pojavom skupine določenih organizmov in razvojem določenega
presnovnega procesa. Kateri organizmi so to bili in v katerem presnovnem procesu je kisik
nastajal?
Az oxigént az atmoszférában egy meghatározott szervezetcsoport megjelenésével és egy
meghatározott agyagcsere-folyamat kifejlődésével kapcsoljuk egybe. Mely szervezetek voltak
ezek, és melyik anyagcsere-folyamatban keletkezett az oxigén?
Organizmi
Szervezetek

Presnovni proces
Anyagcsere-folyamat

A

Modrozelene bakterije.
Kékbaktériumok.

Celično dihanje.
Sejtlégzés.

B

Modrozelene bakterije.
Kékbaktériumok.

Fotosinteza.
Fotoszintézis.

C

Zelene alge.
Zöld algák.

Fotosinteza.
Fotoszintézis.

D

Zelene alge.
Zöld algák.

Celično dihanje.
Sejtlégzés.
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20. V populacijah se pogostost (frekvenca) alelov spreminja. Kaj od naštetega je lahko vzrok za
spreminjanje pogostosti alelov?
A populációban az allélgyakoriság változik. A felsoroltak melyike okozhatja az allélgyakoriság
változását?
A

Populacija se razmnožuje le nespolno.
A populáció csak ivartalanul szaporodik.

B

V populaciji je rodnost enaka umrljivosti.
A populációban a születés azonos a halálozással.

C

Populacija je izolirana od drugih populacij iste vrste.
A populáció izolálva van az ugyanazon faj más populációitól.

D

Priseljevanje osebkov iz drugih populacij iste vrste.
Egyedek bevándorlása ugyanazon faj más populációjiból.

21. V Manchestru so spremljali spreminjanje barve kril brezovega pedica (Biston betularia). Brezov
pedic je nočni metulj, ki podnevi z razširjenimi krili počiva na deblih in skalah, poraščenih z lišaji.
Na začetku 19. stoletja je bila svetla barva brezovega pedica prevladujoča, saj so bile tudi z lišaji
porasle površine svetle. Pozneje so zaradi onesnaženosti lišaji propadli, površine pa so postale
temnejše. Svetle brezove pedice so ptiči, ki se z njimi hranijo, lažje opazili. V sredini 19. stoletja
so začeli postajati temni brezovi pedici pogostejši, v začetku 20. stoletja pa so že bili večinski del
populacije. Kateri dejavnik je v opisanem primeru izvajal selekcijski pritisk?
Manchesterben a nyírfaaraszló (Biston betularia) szárnyszínének változását kísérték
figyelemmel. A nyírfaaraszló éjszakai pillangó, nappal zuzmókkal benőtt köveken és fatörzseken
pihen széttárt szárnyakkal. A 19. század elején a fehér színű nyírfaaraszló volt többségben,
hiszen a zuzmókkal benőtt felületek is világosak voltak. Később a szennyezettség miatt a zuzmók
elpusztultak, és a felületek sötétebbek lettek. A világos nyírfaaraszlókat a velük táplálkozó
madarak könnyebben észrevették. A 19. század közepén a sötét nyírfaaraszlók gyakoribbak
lettek, a 20. század kezdetén pedig már a populáció többségét alkották. A bemutatott példában
melyik tényező végezte a szelekciós nyomást?

(Vir: http://en.wikipedia.org/wiki/Peppered_moth_evolution. Pridobljeno: 20. 10. 2011.)

A

Svetla barva kril brezovega pedica.
A nyírfaaraszló szárnyának világos színe.

B

Onesnaženost zraka in posledično propadanje lišajev.
A levegő szennyeződése, és ennek következtében a zuzmók pusztulása.

C

Ptice, ki so svetlejše brezove pedice lažje opazile.
A madarak, amelyek a világos nyírfaaraszlókat könnyebben észrevették.

D

Propadanje lišajev in spreminjanje barve površine, kjer počiva brezov pedic.
A zuzmók pusztulása és a nyírfaaraszló által használt pihenőfelület színváltozása.
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22. Miller-Ureyev poskus je pokazal možnost, da so prve:
Miller-Ureyev kísérlete megmutatta annak lehetőségét, hogy az első:
A

beljakovine omogočile nastanek prvih pracelic.
fehérjék lehetővé tették az első őssejtek keletkezését.

B

beljakovine lahko nastale iz anorganskih snovi brez sodelovanja organizmov.
fehérjék szervetlen anyagokból keletkezhettek szervezetek közreműködése nélkül.

C

aminokisline lahko nastale iz anorganskih snovi brez sodelovanja organizmov.
aminosavak szervetlen anyagokból keletkezhettek szervezetek közreműködése nélkül.

D

anorganske molekule nastale v vodnem okolju brez sodelovanja organizmov.
szervetlen molekulák vizes környezetben keletkeztek szervezetek közreműködése nélkül.

23. Prednost pokončne drže telesa in dvonožne hoje naših prednikov je bila:
Elődeink felegyenesedett testtartásának és két lábon járásának előnye
A

lažje plezanje v drevesnih krošnjah.
a könnyebb mászás volt a fakoronában.

B

večji pregled nad dogajanjem v okolici.
a környéken történtek jobb áttekintése volt.

C

možnost selitev na druge celine.
a más kontinensekre történő vándorlás lehetősége volt.

D

boljša izraba zmogljivosti možganov.
az agy képességének jobb kihasználása volt.

24. Pri fotosintezi se običajno sprošča kisik. Nekatere bakterije pa namesto kisika sproščajo žveplo.
Zakaj?
A fotoszintézisnél általában oxigén szabadul fel. Egyes baktériumok oxigén helyett ként
választanak ki. Miért?
A

Ker vir vodika (elektronov) pri fotosintezi teh bakterij ni voda.
Mert e baktériumok fotoszintézisénél a hidrogén (elektronok) forrása nem víz.

B

Ker te bakterije kot vir energije ne izkoriščajo svetlobe.
Mert ezek a baktériumok energiaforrásként nem a fényt használják ki.

C

Ker nimajo ustreznih fotosintetskih barvil.
Mert nincs megfelelő fotoszintetizáló festékanyaguk.

D

Ker živijo v anaerobnih razmerah.
Mert anaerób körülmények között élnek.

M121-421-1-1M
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25. Kateri odgovor pravilno primerja značilnosti celic modrozelenih bakterij in rastlin?
Melyik felelet hasonlítja össze helyesen a kékbaktériumok és a növények sejtjeinek
tulajdonságait?

A

B

C

Modrozelena bakterija
Kékbaktérium

Rastlinska celica
Növényi sejt

Molekula DNA je le v obliki plazmidov.

Molekula DNA je le v jedru celice.

A DNA molekula csak plazmid
formájában van.

A DNA molekula csak a sejt
sejtmagjában van.

Fotosintetska barvila so
v uvihkih celične membrane.

Fotosintetska barvila
so v kloroplastih.

A fotoszintetizáló festékanyagok a
sejtmembrán betüremkedéseiben
vannak.

A fotoszintetizáló festékanyagok a
kloroplasztiszban vannak.

Celica ima samo celično membrano.

Celica ima celično membrano
in celično steno.

A sejtnek csak sejtmembránja van.

A sejtnek sejtmembránja és sejtfala
van.
D

So brez mitohondrijev.
Mitokondriumok nélkül léteznek.

Mitohondriji so le v celicah,
v katerih fotosinteza ne poteka.
A mitokondriumok csak azokban a
sejtekben vannak, ahol nem zajlik
fotoszintézis.

26. Antibiotiki, ki jih uporabljamo za zdravljenje bakterijskih okužb,
A bakteriális fertőzésekre használt antibiotikumok
A

spodbudijo nastajanje protiteles, ki uničijo bakterije.
serkentik a baktériumokat elpusztító antitestek keletkezését.

B

aktivirajo posebne limfocite, ki požirajo bakterijske celice.
aktiválják a baktériumsejteket bekebelező különleges limfocitákat.

C

lahko ustavijo nekatere presnovne procese v bakterijskih celicah.
leállíthatják a baktériumsejtekben az egyes anyagcsere-folyamatokat.

D

bakterijam preprečijo vstop v celice.
megakadályozzák a baktériumok sejtbe történő belépését.
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27. Kadar v rastlinah poteka fotosinteza, odprte listne reže omogočajo:
Amikor a növényben fotoszintézis zajlik, a nyítot gázcserenyílások lehetővé teszik:
A

sprejem in oddajanje CO2.
a CO2 felvételét és leadását.

B

sprejem O2 in oddajanje O2.
az O2 felvételét és az O2 leadását.

C

sprejem svetlobe in oddajanje CO2.
a fény felvételét és a CO2 leadását.

D

sprejem CO2 in oddajanje H2O.
a CO2 felvételét és a H2O leadását.

28. Kateri odgovor pravilno opisuje prilagoditev žužkocvetk na način opraševanja?
Melyik felelet mutatja be helyesen a rovarmegporzású növény alkalmazkodását a megporzás
módjához?
A

Tvorijo velike količine lahkega peloda.
Nagy mennyiségű könnyű pollent termelnek.

B

Pelodna zrna so bogata z medičino (nektarjem).
A pollenszemek nektárban gazdagok.

C

Cvetovi so dvospolni.
A virágok kétivarúak.

D

Cvetno odevalo je slabo razvito.
A virágtakaró kevésbé fejlett.

29. S katero črko je na shemi cveta označeno mesto, kjer poteče oploditev?
A virág ábráján melyik betű jelöli a megtermékenyítés helyét?
A

B
C

D

(Vir: http://tamaradavies17.blogspot.com/. Pridobljeno: 20. 10. 2011.)
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A
B
C
D
30. Shema prikazuje eno izmed faz srčnega cikla. Katero?
Az ábra a szívciklus egyik fázisát ábrázolja. Melyiket?

(Vir http://www.allposters.com/. Pridobljeno: 20. 10. 2011.)

A

Skrčenje preddvorov (sistolo atrijev).
A pitvarok összehúzódását (az átriumok szisztoláját).

B

Skrčenje prekatov (sistolo ventriklov).
A kamrák összehúzódását (a ventrikulumok szisztoláját).

C

Sproščanje prekatov (diastolo ventriklov).
A kamrák elernyedését (a ventrikulum diasztoláját).

D

Pretok krvi po venčnih arterijah.
A vér áramlását a koszorúerekben.

31. Specifičen imunski odziv je povezan s proizvodnjo protiteles. Kateri izmed naštetih primerov
opisuje aktivno pridobljeno imunost?
A specifikus immunválasz antitestek termelésével áll kapcsolatban. A felsorolt példák melyike
mutatja be az aktív szerzett immunitást?
A

Po preboleli okužbi z virusom noric (vodenih koz) ostanejo v organizmu protitelesa.
A bárányhímlővírus fertőzésének átvészelése után a szervezetben antitestek maradnak.

B

Po rojstvu dobi novorojenček protitelesa z materinim mlekom.
Az újszülött a születése után az anyatejjel kap antitesteket.

C

Zaradi ugriza psa, okuženega z virusom stekline, prejme oseba injekcijo protiteles.
Veszettség vírusával fertőzött kutya harapása miatt a személy antitest-injekciót kap.

D

Po kačjem ugrizu dajo osebi protistrup, ki vsebuje protitelesa.
Kígyómarás után antitestet tartalmazó ellenanyagot adnak a személynek.
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32. Shema prikazuje zgradbo ribjih škrg. Na shemi je s temnimi puščicami označen tok krvi v
kapilarah, z belimi pa tok vode. Kaj je prednost pretoka vode in krvi v nasprotnih smereh?
Az ábra a halkopoltyú felépítését ábrázolja. Az ábrán sötét nyillakkal a vér áramlása van
ábrázolva a kapillárisokban, a fehérekkel pedig a víz áramlása. Mi az előnye a víz és a vér
különböző irányba áramlásának?

(Vir: http://www.comprehensivephysiology.com/. Pridobljeno: 20. 10. 2011.)

A

Omogoča večji izkoristek kisika iz vode.
Lehetővé teszi a víz nagyobb oxigénkihasználását.

B

Omogoča hitrejši pretok vode skozi škrge.
Lehetővé teszi a víz gyorsabb áramlását a kopoltyúkon keresztül.

C

Omogoča izmenjavo dihalnih plinov pri vzvratnem plavanju.
Lehetővé teszi a légzőgázok cseréjét a visszafelé történő úszásnál.

D

Zaustavlja prehiter tok krvi skozi škrge.
Leállítja a vér túl gyors áramlását a kopoltyúkon keresztül.

M121-421-1-1M

33. Na shemi je s puščico označena motorična ploščica.
Az ábrán a motorikus lemez van nyíllal jelölve.

(Vir: http://www.austincc.edu/. Pridobljeno: 20. 10. 2011.)

Kaj je motorična ploščica?
Mi a motorikus lemez?
A

Sinapsa med mišičnima celicama.
Izomsejtek közötti szinapszis.

B

Sinapsa med čutilnim nevronom in mišično celico.
Érző idegsejt és izomsejt közötti szinapszis.

C

Sinapsa med gibalnim nevronom in mišično celico.
Mozgató idegsejt és izomsejt közötti szinapszis.

D

Sinapsa med gibalnima nevronoma.
Mozgató idegsejtek közötti szinapszis.

34. Kadar človeško oko opazuje objekte ponoči, jih vidi najbolje, kadar
Amikor az emberi szem éjszaka figyeli a tárgyakat, akkor látja legjobban őket, ha
A

slika nastane na leči.
a kép a lencsén keletkezik.

B

slika nastane na slepi pegi mrežnice.
a kép az ideghártya vakfoltján keletkezik.

C

slika nastane na rumeni pegi mrežnice.
a kép az ideghártya sárgafoltján keletkezik.

D

slika nastane na mrežnici izven rumene pege.
a kép az ideghártya sárgafoltján kívül keletkezik.
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35. Tine se je odločil, da bo imel doma živali. Starši so mu dovolili kupiti samo eno, Tine pa si jih želi
imeti več. Zato hoče izbrati žival, ki jo bo lahko uspešno razmnožil. Katero vrsto živali bi mu
svetovali?
Tine elhatározta, hogy otthon állatai lesznek. Szülei csak egyet engedtek neki megvásárolni. Tine
pedig többet szeretett volna. Ezért olyan állatot akar választani, amelyet otthon majd
eredményesen szaporíthat. Melyik állatfajt ajánlaná neki?
A

Akvarijsko ribo cesarčka, ker lahko spremeni spol.
Az akváriumi császárhalat, mert mégváltoztathatja nemét.

B

Zlato ribico, ker ima dolgo življenjsko dobo.
Az aranyhalat, mert élettartama hosszú.

C

Zelenega trdoživa (hidro), ker se razmnožuje z brstenjem.
A zöld hidrát, mert bimbózással szaporodik.

D

Pozidno kuščarico, ker lahko obnovi odpadli rep.
A fali gyíkot, mert a leesett farka helyett új nő.

36. Katera izmed naštetih kombinacij pravilno povezuje navedeno žival z vlogo njenih krovnih
struktur?
A felsorolt kombinációk melyike köti össze helyesen a megemlített állatot fedőstruktúrájának
szerepével?

A

B

Deževnik
Földigiliszta

Čebela
Méh

Modras
Homoki vipera

Krovna struktura je ogrodje.

Krovna struktura je dihalo.

Luske so zunanje ogrodje.

A fedőstruktúra váz.

A fedőstruktúra légzőszerv.

A pikkelyek külső váz.

Krovna struktura je dihalo.

Krovna struktura je ogrodje.

A fedőstruktúra légzőszerv.

A fedőstruktúra váz.

Luske so zaščita pred
izgubo vode.
A pikkelyek védelem a
vízveszteséggel szemben.

C

D

Krovna struktura je dihalo.

Krovna struktura je ogrodje.

Krovna struktura je dihalo.

A fedőstruktúra légzőszerv.

A fedőstruktúra váz.

A fedőstruktúra légzőszerv.

Krovna struktura je ogrodje.

Krovna struktura je dihalo.

A fedőstruktúra váz.

A fedőstruktúra légzőszerv.

Luske so zaščita pred
izgubo vode.
A pikkelyek védelem a
vízveszteséggel szemben.
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37. Spodnji graf prikazuje krivuljo rasti neke populacije. Katera točka na krivulji kaže stanje, ko sta v
populaciji rodnost in umrljivost enaki?
Az alsó grafikon egy populáció növekedésének görbéjét ábrázolja. Melyik pont jelöli a görbén azt
a pontot, amikor a születés azonos a halálozással?

A
B
C
D

38. Če primerjamo značilnosti pionirske združbe z značilnostmi klimaksne združbe, lahko ugotovimo,
da je v pionirski združbi:
Ha összehasonlítjuk a pionírtársulás és a zárótársulás jellegzeteségeit, megállapíthatjuk, hogy a
pionírtársulásban:
A

vrstna pestrost majhna, vrste so večinoma generalisti.
a faji sokféleség alacsony, a fajok többnyire generalisták.

B

vrstna pestrost majhna, vrste so večinoma specialisti.
a faji sokféleség alacsony, a fajok többnyire specialisták.

C

vrstna pestrost velika, vrste so večinoma generalisti.
a faji sokféleség nagy, a fajok többnyire generalisták.

D

vrstna pestrost velika, vrste so večinoma specialisti.
a faji sokféleség nagy, a fajok többnyire specialisták.
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39. V katere skupine organizmov razvrščamo razkrojevalce?
A szervezetek melyik csoportjaiba soroljuk a lebontókat?
A

Samo k živalim in glivam.
Csak az állatokhoz és a gombákhoz.

B

Samo k živalim in bakterijam.
Csak az állatokhoz és a baktériumokhoz.

C

K bakterijam, virusom in živalim.
A baktériumokhoz, vírusokhoz és állatokhoz.

D

K bakterijam, glivam in živalim.
A baktériumokhoz, gombákhoz és állatokhoz.

40. Temperatura in količina padavin sta odločilna dejavnika pri razporeditvi kopenskih biomov na
Zemlji. Na kateri del biocenoze imata največji vpliv?
A szárazföldi biomok elrendeződésének meghatározó tényezője a Földön a hőmérséklet és a
csapadékmennyiség. A biocönózis melyik részére van legnagyobb hatásuk?
A

Na primarne proizvajalce.
Az elsődleges termelőkre.

B

Na vse potrošnike.
Valamennyi fogyasztóra.

C

Na rastlinojede potrošnike.
A növényevő fogyasztókra.

D

Na mesojede potrošnike.
A húsevő fogyasztókra.
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41. Graf prikazuje letno količino svetlobe v enem izmed ekosistemov.

Delež svetlobe ob tleh (%)
A fény aránya a talajnál (%)

A grafikon az ökoszisztémák egyikének éves fénymennyiségét ábrázolja.

(Vir: Kazimir Tarman, Osnove ekologije in ekologija živali, DZS, Ljubljana 1992)

Za katerega izmed naštetih ekosistemov je značilen prikazani graf?
A felsorolt ökoszisztémák melyikére jellemző a bemutatott grafikon?
A

Travnik.
Rét.

B

Iglasti gozd.
Tűlevelű erdő.

C

Listopadni gozd.
Lombhullató erdő.

D

Tropski deževni gozd.
Trópusi esőerdő.

OBRNITE LIST.
LAPOZZON!
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42. Katera izmed trditev pravilno opisuje samoočiščevalno sposobnost voda?
Melyik állítás írja le helyesen a vizek öntisztuló képességét?
A

Samoočiščevalna sposobnost je popolna absorpcija organskih snovi s pomočjo primarnih
proizvajalcev.
Az öntisztuló képesség a szerves anyagok teljes abszorbciója elsődleges termelők
segítségével.

B

Samoočiščevalna sposobnost je popolno razkrajanje anorganskih snovi s pomočjo primarnih
proizvajalcev.
Az öntisztuló képesség a szervetlen anyagok teljes lebontása elsődleges termelők
segítségével.

C

Samoočiščevalna sposobnost je popolno razkrajanje organskih snovi s pomočjo bakterij.
Az öntisztuló képesség a szerves anyagok teljes lebontása baktériumok segítségével.

D

Samoočiščevalna sposobnost je popolno razkrajanje anorganskih snovi s pomočjo bakterij.
Az öntisztuló képesség a szervetlen anyagok teljes lebontása baktériumok segítségével.

43. Uporaba fosilnih goriv kot vira energije ima največji vpliv na kroženje
A fosszilis tüzelőanyag felhasználása energiaforrásként legnagyobb hatással
A

kisika.
az oxigén körforgására van.

B

ogljika.
a szén körforgására van.

C

dušika.
a nitrogén körforgására van.

D

fosforja.
a foszfor körforgására van.

44. Katera izmed naštetih živali je endemit slovenskega ozemlja?
Melyik felsorolt állat a szlovén terület endemitje?
A

Črni močeril (človeška ribica).
Fekete barlangi gőte (emberhal).

B

Modras.
Homoki vipera.

C

Rjavi medved.
Barna medve.

D

Ris.
Hiúz.
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