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BIOLOGIJA

Sreda, 10. maj 2017 / 60 minut
Dovoljeno gradivo in pripomočki:
Učenec prinese modro/črno nalivno pero ali moder/črn kemični svinčnik.
Engedélyezett segédeszközök:
a tanuló által hozott kék vagy fekete töltőtoll vagy golyóstoll.

NACIONALNO PREVERJANJE ZNANJA

v 9. razredu

Navodila učencu so na naslednji strani.
A tanulónak szóló útmutató a következő oldalon olvasható.

Preizkus ima 36 strani, od tega 2 prazni.
A felmérőlap terjedelme 36 oldal, ebből 2 üres.
© Državni izpitni center
Vse pravice pridržane.
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NAVODILA UČENCU
Natančno preberi ta navodila.
Prilepi kodo oziroma vpiši svojo šifro v okvirček desno zgoraj na prvi strani.
Pri vsaki nalogi svoj odgovor napiši v predvideni prostor znotraj okvirja.
Piši čitljivo. Če se zmotiš, napačni odgovor prečrtaj in pravilnega napiši na novo.
Nečitljivi zapisi in nejasni popravki se ovrednotijo z nič točkami.
Če se ti zdi naloga pretežka, se ne zadržuj predolgo pri njej, temveč začni reševati naslednjo.
K nerešeni nalogi se vrni pozneje. Na koncu svoje odgovore ponovno preveri.
Zaupaj vase in v svoje zmožnosti. Želimo ti veliko uspeha.

ÚTMUTATÓ A TANULÓNAK
Figyelmesen olvasd el ezt az útmutatót!
Kódszámodat ragaszd vagy írd be az első oldal jobb felső sarkában levő keretbe!
Az egyes feladatoknál a választ az erre a célra kijelölt helyre írd, a kereten belülre!
Olvashatóan írjál! Ha tévedtél, válaszodat húzd át, majd írd le a helyeset!
Az olvashatatlan és érthetetlen javításokat nulla ponttal értékeljük.
Ha az adott feladat nehéznek tűnik, ne időzzél nála sokáig, inkább fogj a következő megoldásába!
A megoldatlan feladathoz később térj vissza! A végén még egyszer ellenőrizd a megoldásaidat!
Bízzál önmagadban és képességeidben! Sok sikert kívánunk!
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Prazna stran

Üres oldal

OBRNI LIST.
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1.

Kadar kašljamo, si usta pogosto zakrijemo z odprto dlanjo. Zakaj je to napačno, kadar
smo prehlajeni? Obkroži črko pred pravilnim odgovorom.
A

Ker bolezenske klice prenesemo na dlan.

B

Ker je v naši sapi veliko vlage.

C

Ker s tem zadržimo bolezenske klice v telesu.

D

Ker to ni vljudno.
(1 točka)

2.

Na sliki sta lobanji mačke in zajca. Obkroži črko pred pravilnim odgovorom. Različno
zobovje se jima je razvilo v povezavi z:
Mačka

A

debelino lobanjskih kosti.

B

močjo lobanjskih mišic.

C

načinom oglašanja.

D

uživanjem različne vrste hrane.

Zajec

(1 točka)

3.

Populacija severnih belih nosorogov v Afriki šteje le 5 osebkov.
(Vir: Večer, 24. 3. 2015.)

Zakaj je kljub zaščiti nosorogov, prepovedi lova in življenja v rezervatu velika verjetnost,
da bo populacija nosorogov v bližnji prihodnosti izumrla?
Obkroži črko pred pravilnim odgovorom.
A

Zaradi majhne genetske raznolikosti v populaciji.

B

Zaradi raznolikosti abiotskih dejavnikov v okolju.

C

Zaradi velike fenotipske raznolikosti v populaciji.

D

Zaradi velike genetske raznolikosti v populaciji.
(1 točka)

(Vir: Zbirka prosojnic Evolucija (prosojnica 24), založba Učila.)
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Amikor köhögünk, a szájunkat gyakran nyított tenyérrel takarjuk el. Miért helytelen ez
akkor, amikor meg vagyunk fázva? Karikázd be a helyes válasz betűjét!
A

Mert a kórokozókat átvisszük a tenyerünkre.

B

Mert a lélegzetünkben sok a nedvesség.

C

Mert ezzel a kórokozókat a testünkben tartjuk.

D

Mert nem illedelmes.
(1 pont)

2.

Az ábrán a macska és a nyúl koponyája látható. Karikázd be a helyes válasz betűjét!
A különböző fogazatuk
Macska

Nyúl

A

a koponyacsontok vastagságával kapcsolatosan fejlődött ki.

B

a koponyaizmok erejével kapcsolatosan fejlődött ki.

C

hangadásuk módjával kapcsolatosan fejlődött ki.

D

a különböző fajta táplálék fogyasztásával kapcsolatosan fejlődött ki.
(1 pont)

3.

Afrikában az északi fehér orrszarvúak populációja öt egyedet számlál.
(Forrás: Večer, 2015. 3. 24.)

Miért nagy az esélye annak, hogy az orrszarvúak populációja – védettségük, a
vadásztilalom, valamint a rezervátumban való tartás ellenére – kihal a közeljövőben?
Karikázd be a helyes válasz betűjét!
A

A populáció alacsony genetikai sokfélesége miatt.

B

A környezet abiotikus tényezőinek sokfélesége miatt.

C

A populáció magas fenotípusú sokfélesége miatt.

D

A populáció magas genetikai sokfélesége miatt.
(1 pont)

(Forrás: Zbirka prosojnic Evolucija (prosojnica 24), založba Učila.)
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4.

Preglednica prikazuje vrsto prehrane lisice skozi letne čase.
Pomlad

Poletje

Jesen

Zima

glodalci
ptiči
žuželke

plodovi in semena
glodalci
ptiči
žuželke

plodovi in semena
glodalci
ptiči
žuželke

glodalci
plodovi in semena

Preglednica: Prehrana lisice skozi letne čase
Oglej si podatke v preglednici in odgovori, v katero skupino uvrščamo lisico glede na
njeno prehrano. Obkroži črko pred pravilnim odgovorom.
A

Med mesojedce.

B

Med rastlinojedce.

C

Med vsejedce.

D

Med zajedavce.
(1 točka)

5.

Organske odpadke iz gospodinjstva odlagamo na kompostni kup, kjer se razkrajajo.
Zakaj je pomembno, da se kompostni kup ne izsuši?
Obkroži črko pred pravilnim odgovorom.
A

Ker mikroorganizmi v kompostnem kupu potrebujejo vodo.

B

Ker rastline na kompostnem kupu potrebujejo vodo za rast.

C

Ker se morajo škodljive snovi v kompostnem kupu vezati z vodo.

D

Ker voda ohlaja kompostni kup.
(1 točka)

6.

Kaj od navedenega poteka v zelenih delih rastline?
Obkroži črko pred pravilnim odgovorom.
A

Dihanje in fotosinteza.

B

Niti dihanje niti fotosinteza.

C

Samo dihanje.

D

Samo fotosinteza.
(1 točka)
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A táblázat bemutatja, mivel táplálkozik a róka az egyes évszakokban.
Tavasz

Nyár

Ősz

Tél

rágcsálók
madarak
rovarok

termések és magvak
rágcsálók
madarak
rovarok

termések és magvak
rágcsálók
madarak
rovarok

rágcsálók
termések és magvak

Táblázat: A róka táplálkozása évszakonként
Figyeld meg a táblázat adatait, és állapítsd meg, táplálkozása alapján melyik csoportba
soroljuk a rókát! Karikázd be a helyes válasz betűjét!
A

A húsevők közé.

B

A növényevők közé.

C

A mindenevők közé.

D

Az élősködők közé.
(1 pont)

5.

A háztartásból származó szerves hulladékot a komposztkupacra rakjuk, ahol lebomlik.
Miért fontos, hogy a komposztkupac ne száradjon ki?
Karikázd be a helyes válasz betűjét!
A

Mert a mikroorganizmusoknak a komposztkupacban vízre van szükségük.

B

Mert a növényeknek a komposzkupacban vízre van szükségük a növekedéshez.

C

Mert a káros anyagoknak a komposztkupacban vízzel kell kötődniük.

D

Mert a víz hűti a komposztkupacot.
(1 pont)

6.

A felsoroltak közül mi zajlik a növények zöld részeiben?
Karikázd be a helyes válasz betűjét!
A

Légzés és fotoszintézis.

B

Sem légzés, sem fotoszintézis.

C

Csak légzés.

D

Csak fotoszintézis.
(1 pont)
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7.

Slike 1, 2, 3 in 4 prikazujejo različne vrste mehkužcev.
Opomba: mehkužci na slikah niso v naravnem velikostnem sorazmerju.

Slika 1

Slika 2

Slika 3

Slika 4

Katera od živali na slikah je polž? Obkroži črko pred pravilnim odgovorom.
A

Slika 1.

B

Slika 2.

C

Slika 3.

D

Slika 4.
(1 točka)

8.

Človek vnaša v telo s hrano, pijačo in zdravili tudi strupene snovi. Celice katerega
človeškega organa razstrupljajo te snovi? Obkroži črko pred pravilnim odgovorom.
A

Celice jeter.

B

Celice ledvic.

C

Celice slepega črevesa.

D

Celice trebušne slinavke.
(1 točka)

(Viri: Slika 1: Marcon, E., Mongini, M.: Svetovna enciklopedija živali. Ljubljana. Mladinska knjiga. 1986.
Slika 2: http://www2.arnes.si/~mvok/DELOVNI%20LISTI_datoteke/image009.jpg. Pridobljeno: januar 2010.
Slika 3: http://www.idscaro.net/sci/01_coll/index.htm. Pridobljeno: januar 2010.
Slika 4: Garms, H., Borm, L.: Živalstvo Evrope. Ljubljana. Mladinska knjiga. 1981.)
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Az 1., 2., 3. és 4. ábra különböző fajta puhatestűeket mutat be.
Megjegyzés: Az ábrákon a puhatestűek nem természetes nagyságarányban láthatók.

1.ábra

2. ábra

3. ábra

4. ábra

Melyik ábrán látható csiga? Karikázd be a helyes válasz betűjét!
A

1. ábrán.

B

2. ábrán.

C

3. ábrán.

D

4. ábrán.
(1 pont)

8.

Az ember a táplálékkal, folyadékkal és gyógyszerekkel együtt káros anyagokat is bevisz
a testébe. Melyik emberi szerv sejtjei méregtelenítik ezeket az anyagokat? Karikázd be a
helyes válasz betűjét!
A

A máj sejtjei.

B

A vese sejtjei.

C

A vakbél sejtjei.

D

A hasnyálmirigy sejtjei.
(1 pont)

(Forrás: 1. ábra: Marcon, E., Mongini, M.: Svetovna enciklopedija živali. Ljubljana. Mladinska knjiga. 1986.
2. ábra: http://www2.arnes.si/~mvok/DELOVNI%20LISTI_datoteke/image009.jpg. Letöltve: 2010. január
3. ábra: http://www.idscaro.net/sci/01_coll/index.htm. Letöltve: 2010. január
4. ábra: Garms, H., Borm, L.: Živalstvo Evrope. Ljubljana. Mladinska knjiga. 1981.)
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9.

Primerjaj zgradbo živalske, rastlinske in glivne celice. Kaj od naštetega ima samo
rastlinska celica? Obkroži črko pred pravilnim odgovorom.
A

Celično membrano.

B

Celulozno celično steno.

C

Citoplazmo.

D

Ribosome.
(1 točka)

10. Slika prikazuje del prečnega prereza glave človeka. S katero črko je označen del s
čutilnimi vohalnimi celicami? Obkroži črko pred pravilnim odgovorom.

A

S črko A.

B

S črko B.

C

S črko C.

D

S črko D.
(1 točka)

11. Na Pohorju smo našli kos kamnine z ostanki rakov. Kako imenujemo takšno najdbo?
Obkroži črko pred pravilnim odgovorom.
A

Endemit.

B

Lignit.

C

Okamnina.

D

Račina.
(1 točka)

(Vir: Arnau, E.: Človeško telo, str. 60. Ljubljana. Tehniška založba Slovenije. 1997.)
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Hasonlítsd össze az állati, növényi és gombasejt felépítését! A felsoroltak közül mi az,
amivel csak a növényi sejt rendelkezik? Karikázd be a helyes válasz betűjét!
A

Sejtmembrán.

B

Cellulóz sejtfal.

C

Citoplazma.

D

Riboszómák.
(1 pont)

10. Az ábra az emberi fej keresztmetszetének részét mutatja be. Melyik betű jelöli a szagló
érzősejteket tartalmazó részt? Karikázd be a helyes válasz betűjét!

A

Az A betű.

B

A B betű.

C

A C betű.

D

A D betű.
(1 pont)

11. Pohorjén rákmaradványokat tartalmazó kődarabot találtunk. Hogyan nevezzük ezt a
leletet? Karikázd be a helyes válasz betűjét!
A

Endemikus lelet.

B

Lignit.

C

Kövület.

D

Ráklyuk.
(1 pont)

(Forrás: Arnau, E.: Človeško telo, str. 60. Ljubljana. Tehniška založba Slovenije. 1997.)
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12. Kateri proces je opisan s trditvijo: »V prisotnosti kisika se sprošča kemična energija, ki je
vezana v molekulah sladkorja.« Obkroži črko pred pravilnim odgovorom.
A

Celično dihanje.

B

Fotosinteza.

C

Pljučno dihanje.

D

Transpiracija.
(1 točka)

13. Na sliki je prečno prerezano seme divjega kostanja, ki ga uvrščamo med dvokaličnice.
Katera številka označuje del, v katerem so hranilne snovi za kalitev? Obkroži črko pred
pravilnim odgovorom.

A

1

B

2, 3

C

3, 1

D

2
(1 točka)

(Vir: http://commons.wikimedia.org/wiki/Aesculus_seed#mediaviewer/File:Aesculus_hippocastanum_seed
_section.jpg. Pridobljeno: marec 2015.)
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12. Melyik folyamatot írja le a következő mondat: »Az oxigén jelenlétében kémiai energia
szabadul fel, amely a cukormolekulákban van megkötve.«? Karikázd be a helyes válasz
betűjét!
A

A sejtlégzést.

B

A fotoszintézist.

C

A tüdőlégzést.

D

A transzpirációt.
(1 pont)

13. Az ábrán a kétszíkűek közé sorolt vadgesztenye magjának a keresztmetszete látható.
Melyik szám jelöli a csírázáshoz szükséges tápanyagokat tartalmazó részt? Karikázd be
a helyes válasz betűjét!

A

1

B

2, 3

C

3, 1

D

2
(1 pont)

(Forrás: http://commons.wikimedia.org/wiki/Aesculus_seed#mediaviewer/File:Aesculus_hippocastanum_seed
_section.jpg. Letöltve: 2015. március)
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14. a)

Zapiši, katera črka označuje del živčne celice, ki sestavlja sivo možgansko skorjo.

B

A
C

_________
(1 točka)
14. b)

Miha je na invalidskem vozičku, ker si je pri skoku v vodo poškodoval hrbtenjačo.
Roke še lahko uporablja, nog pa ne. Katere druge telesne funkcije so lahko po
takšni poškodbi še prizadete? Navedi dve.
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
(1 točka)

(Vir: Svečko, M.: Biologija 7. Naše telo. Delovni listi. Ljubljana. DZS. 1996.)
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Írd le, melyik betű jelöli az idegsejt azon részét, amely az agykéreg
szürkeállományát alkotja?

B

A
C

_________
(1 pont)
14. b)

Miha tolószékbe került, mert vízbe ugráskor megsérült a gerincvelője. A kezét még
tudja használni, de a lábát nem. Melyik más testfunkciók károsulhattak még ennél a
sérülésnél? Nevezz meg kettőt!
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
(1 pont)

(Forrás: Svečko, M.: Biologija 7. Naše telo. Delovni listi. Ljubljana. DZS. 1996.)
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15. a)

Koža sesalcev je zgrajena iz povrhnjice in usnjice. Pod njima je podkožje iz
maščobnega tkiva, ki toplotno izolira telo, zato ima pomembno vlogo pri uravnavanju
telesne temperature.
Kateri kožni tvorbi na sliki še omogočata toplotno izolacijo telesa pri sesalcih?
Zapiši številko, s katero je označena ena od teh tvorb. __________

1

povrhnjica
2
8
usnjica
3

7

podkožje

4

5

6
(1 točka)

15. b)

Oglej si sliko. Imenuj dva sestavna dela kože pri sesalcih, ki sodelujeta pri ohlajanju
telesa.
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
(1 točka)

(Vir: http://www.brighterlooks.com/how-it-works/. Pridobljeno: marec 2015.)
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Az emlősök bőre felhámból és irhából épül fel. Alattuk a zsírszövet alkotta bőralja
van, amely a test hőszigetelését biztosítja, ezért fontos szerepe van a
testhőmérséklet szabályozásában.
A képen látható bőrkezdemények közül melyik kettő az, amely az emlősöknél még
biztosítja a test hőszigetelését?
Írd a vonalra az egyik ilyen bőrkezdeményt jelölő számot! __________

1

felhám
2
8
irha
3

7

bőralja

4

5

6
(1 pont)

15. b)

Figyeld meg az ábrát! Nevezd meg az emlősök bőrének két olyan összetevőjét,
amelyek részt vesznek a test hűtésében!
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
(1 pont)

(Forrás: http://www.brighterlooks.com/how-it-works/. Letöltve: 2015. március)
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16. a)

Na sliki spodaj je s puščico označen del lista. Kaj je njegova naloga?

__________________________________________________________________________
(1 točka)
16. b)

Listno ploskev smo na spodnji in zgornji strani premazali z debelo plastjo vazelina in
s tem zaprli listne reže. Kateri procesi v premazanem listu ne bodo mogli potekati?
Navedi enega. _____________________________________________________________
Utemelji svoj odgovor.
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
(1 točka)

(Vir: http://www.google.si/imgres?imgurl=http://www2.arnes.si. Pridobljeno: marec 2015.
Kapus, F., Petkovšek, V.: Botanika za nižje razrede srednjih šol, str. 85. Ljubljana. DZS. 1957.)
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A lenti ábrán nyíl mutat a levél egy részére. Mi ennek a résznek a feladata?

__________________________________________________________________________
(1 pont)
16. b)

A levélfelületet alul és felül vastag vazelinréteggel kentük be, és ezzel bezártuk a
gázcserenyílásokat. Melyik folyamatok nem fognak zajlani a bekent levélben?
Nevezz meg egyet! ________________________________________________________
Válaszodat indokold meg!
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
(1 pont)

(Forrás: http://www.google.si/imgres?imgurl=http://www2.arnes.si. Letöltve: 2015. március
Kapus, F., Petkovšek, V.: Botanika za nižje razrede srednjih šol, str. 85. Ljubljana. DZS. 1957.)
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*N17142131M20*

17. Sliki prikazujeta organizme, ki živijo v vodnem okolju.
Opomba: organizmi na slikah niso v naravnem velikostnem sorazmerju.

17. a)

Razloži, zakaj paramecij in riba nista proizvajalca.
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
(1 točka)

17. b)

Riba je mnogoceličar in ima za prenos plinov po telesu razvito krvožilje. Pojasni,
zakaj enocelični paramecij tega organskega sistema nima?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
(1 točka)

(Vir: http://www.theaquaticplantsociety.org/hyphessobrycon-amandae-ember-tetra/.
http://webhome.broward.edu/~ssimpson/JMDelvecchio-Paramecium.htm. Pridobljeno: marec 2015.)
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17. A lenti két ábra vizes környezetben élő szervezeteket mutat be.
Megjegyzés: Az ábrákon a szervezetek nem természetes nagyságarányban láthatók.

17. a)

Magyarázd el, miért nem termelő a papucsállatka (paramecium) és a hal!
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
(1 pont)

17. b)

A hal többsejtű, amelynek testében keringési rendszerben szállítódnak a gázok.
Magyarázd meg, miért nincs ilyen szervrendszere az egysejtű papucsállatkának
(parameciumnak)!
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
(1 pont)

(Forrás: http://www.theaquaticplantsociety.org/hyphessobrycon-amandae-ember-tetra/.
http://webhome.broward.edu/~ssimpson/JMDelvecchio-Paramecium.htm. Letöltve: 2015. március)

*N17142131M22*

22/36

18. Vodik je plin, ki ga lahko uporabljamo kot vir energije. Pridobivamo ga na različne
načine. Eden izmed načinov je pridobivanje vodika s pomočjo modrozelenih bakterij v
posebnih napravah, ki jih imenujemo fotobioreaktorji.
Oglej si preprosto shemo fotobioreaktorja.

18. a)

Ali je prikazana proizvodnja vodika biotehnološki proces?
DA

NE

Utemelji svojo odločitev.
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
(1 točka)
18. b)

Modrozelenim bakterijam, ki jih uporabljajo v fotobioreaktorjih, so raziskovalci z
različnimi metodami genskega inženiringa spremenili biološke procese tako, da
proizvedejo več vodika.
V čem se razlikujejo modrozelene bakterije v fotobioreaktorjih od modrozelenih
bakterij, ki jih najdemo v naravi?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
(1 točka)

(Vir: http://openwetware.org/images/c/c3/Bioreactor-schematic.jpg. Pridobljeno: marec 2015.)
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18. A hidrogén olyan gáz, amelyet energiaforrásként használhatunk. Termelése különböző
módon zajlik. Ezek egyike a külön készülékekben, fotobioreaktorokban kékeszöld
baktériumok segítségével történő hidrogéntermelés.
Figyeld meg a fotobioreaktor egyszerű sémáját!

18. a)

Biotechnológiai folyamat-e a bemutatott hidrogéntermelés?
IGEN

NEM

Indokold meg a döntésedet!
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
(1 pont)
18. b)

A kutatók a fotobioreaktorokban használt kékeszöld baktériumok biotechnológiai
folyamatait úgy megváltoztatták különböző géntechnológiai módszerekkel, hogy
több hidrogént termelnek.
Miben különböznek a fotobioreaktorokban található kékeszöld baktériumok a
természetben található kékeszöld baktériumoktól?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
(1 pont)

(Forrás: http://openwetware.org/images/c/c3/Bioreactor-schematic.jpg. Letöltve: 2015. március)
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19. Pri pouku so učenci izvedli poskus, pri katerem so ugotavljali, kako dejavniki okolja
vplivajo na rast rastlin.
V poskusu so ugotavljali vpliv mineralnih gnojil na rast rastlin. Postavili so hipotezo:
»Rastline ob dodatku mineralnih gnojil zrastejo večje, kot če mineralnega gnojila ne
dodamo«. Poskus so izvedli tako, da so v eno čašo nalili vodo, v druge pa vodne
raztopine z različnimi deleži mineralnega gnojila. V čaše so posadili enako velike mlade
rastline in več tednov opazovali njihovo rast. Po zaključku poskusa so rastline izmerili,
prešteli število listov in podatke zapisali v preglednico. Ugotovili so, da poskus potrjuje
njihovo hipotezo.
Oglej si sliko rastlin po zaključku poskusa in preglednico z rezultati ter odgovori na
vprašanja.

A

B

C

D

Slika rastlin po zaključku poskusa.
Čaša
Višina poganjka [cm]
Število listov

A

B

C

D

5,7

9

12,3

5,1

3

6

10

3

Preglednica z rezultati
19. a)

V eno izmed čaš učenci niso dodali mineralnega gnojila. Razloži, zakaj.
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
(1 točka)

19. b)

Ali bi lahko z opisanim poskusom raziskali tudi vpliv svetlobe na rast rastlin?
DA

NE

Utemelji svojo izbiro.
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
(1 točka)
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19. Az iskolában végzett kísérlettel a tanulók azt szerették volna megállapítani, milyen
hatással vannak a környezeti tényezők a növények növekedésére.
A kísérletben az ásványi trágyának a növények növekedésére kifejtett hatását figyelték
meg. A következő hipotézist állították fel: »A növények ásványi trágyák hozzáadásával
nagyobbra nőnek, mint amekkorára azok hozzáadása nélkül nőnének.« A kísérletet úgy
végezték el, hogy egy csészébe vizet öntöttek, a többibe pedig az ásványi trágyák
különböző arányát tartalmazó vizes oldatot. A csészékbe egyforma nagyságú fiatal
növényeket ültettek, és több héten keresztül figyelték a növekedésüket. A kísérlet
befejeztével megmérték a növények hosszát, megszámolták leveleik számát, és az
adatokat táblázatba foglalták. Megállapították, hogy a kísérlet alátámasztja a hipotézisüket.
Figyeld meg a növényeket a kísérlet befejeztekor, az eredményeket tartalmazó
táblázatot, és válaszolj a kérdésekre!

A

B

C

D

A növények ábrája a kísérlet befejeztekor
Csésze
A hajtás magassága [cm]
A levelek száma

A

B

C

D

5,7

9

12,3

5,1

3

6

10

3

Az eredményeket tartalmazó táblázat
19. a)

A tanulók az egyik csészébe nem raktak ásványi trágyát. Magyarázd meg, miért!
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
(1 pont)

19. b)

Vizsgálhatnánk-e a bemutatott kísérlettel a fénynek a növények növekedésére
kifejtett hatását is?
IGEN

NEM

Indokold meg választásodat!
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
(1 pont)
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20. Slika prikazuje kariotip psa.

20. a)

Pes se je razvil iz oplojenega jajčeca, ki ima 78 kromosomov. Koliko kromosomov je
bilo v jajčecu pred oploditvijo?
__________________________________________________________________________
(1 točka)

20. b)

Koliko kromosomov ima pes v eni celici očesa?
__________________________________________________________________________
(1 točka)

(Vir: http://users.unimi.it/citozoo/english.htm. Pridobljeno: marec 2015.)
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20. Az ábra a kutya kariotípusát mutatja be.

20. a)

A kutya 78 kromoszómát tartalmazó megtermékenyített petesejtből fejlődött ki. Hány
kromoszóma volt a petesejben a megtermékenyítés előtt?
__________________________________________________________________________
(1 pont)

20. b)

Hány kromoszóma van a kutya szemének egy sejtjében?
__________________________________________________________________________
(1 pont)

(Forrás: http://users.unimi.it/citozoo/english.htm. Letöltve: 2015. március)
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21. a)

Slika 1 prikazuje eno od stopenj mitoze. Katera od slik v okvirju na sliki 2 predstavlja
naslednjo stopnjo mitoze? Obkroži črko pod sliko.

Slika 1

A

B

C

D

Slika 2
(1 točka)
21. b)

Ali imata označena kromosoma na sliki 3 enak genski zapis?
DA

NE

Slika 3: Označena kromosoma med mitozo

Utemelji svojo izbiro.
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
(1 točka)

(Vir: Shields, M.: Biology inquiries. San francisco, Jossey-Bass 2006.)

*N17142131M29*
21. a)

29/36

Az 1. ábra a mitózis szakaszainak egyikét mutatja be. A 2. ábra keretében lévő
ábrák melyike mutatja be a mitózis következő szakaszát? Karikázd be az ábra alatti
betűt!

1. ábra

A

B

C

D

2. ábra
(1 pont)
21. b)

Egyforma genetikai információja van-e a 3. ábrán megjelölt kromoszómáknak?
IGEN

NEM

3. ábra: Megjelölt kromoszómák a mitózis közben

Indokold meg választásodat!
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
(1 pont)

(Forrás: Shields, M.: Biology inquiries. San francisco, Jossey-Bass 2006.)
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22. Iz tkiva A in tkiva B so v laboratoriju izolirali DNA in določili odstotek organskih dušikovih
baz. V preglednici so zapisani odstotki timina in gvanina iz preiskovanega tkiva.
Organska baza

Timin (%)

Gvanin (%)

A

32

18

B

29

21

Tkivo

Preglednica: Odstotek timina in gvanina v molekulah DNA v celicah tkiva A in B.
22. a)

Zapiši, koliko odstotkov citozina je v molekulah DNA tkiva A.
Odstotek citozina: ______________
(1 točka)

22. b)

Ali pripadata tkivo A in tkivo B istemu organizmu?
DA

NE

Utemelji svoj odgovor.
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
(1 točka)
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22. Az A és a B szövetből laboratóriumban izolálták a DNA-t, és meghatározták a szerves
nitrogéntartalmú bázisok százalékát. A táblázatban a tanulmányozott szövet tartalmazta
timin és guanin van feltüntetve százalékban.
Szerves bázis

Timin (%)

Guanin (%)

A

32

18

B

29

21

Szövet

Táblázat: A timin és guanin százalékaránya az A és B szövet sejtjeinek DNAmolekuláiban
22. a)

Írd le, hány százalék citozin van az A szövet DNA-molekuláiban!
A citozin százaléka: ______________
(1 pont)

22. b)

Ugyanahhoz a szervezethez tartozik-e az A és a B szövet?
IGEN

NEM

Válaszodat indokold meg!
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
(1 pont)
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23. a)

Rejec morskih prašičkov je križal rjavodlakega samca in belodlako samico. Rjava
barva dlake je pri tej pasmi dominantna, bela barva dlake pa recesivna lastnost.
Kakšne barve bodo mladički pri parjenju homozigotnega samca in homozigotne
samice?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
(1 točka)

23. b)

Alel za nepriraslo ušesno mečico, ki ga označimo s črko R, je dominanten glede na
recesivni alel, ki ga označimo s črko r. Iz danih podatkov v rodovniku zapiši, kakšen
genotip ima oseba D.

A

C

B

D

E

F

M

N

Legenda:
siva barva = neprirasla ušesna
mečica
bela barva = prirasla ušesna
mečica

= moški
= ženska

__________________________________________________________________________
(1 točka)
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A tengerimalac-tenyésztő barna szőrű hímet és fehér szőrű nőstényt keresztezett. A
barna szőrszín ennél a fajnál domináns jellegű, a fehér szőrszín pedig recesszív
jellegű tulajdonság. Milyen színűek lesznek a kölykök a homozigóta hím és a
homozigóta nőstény párosodásakor?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
(1 pont)

23. b)

Az R betűvel jelölt szabad fülcimpa allélje domináns jellegű a recesszív alléllal
szemben, amelyet r betűvel jelölünk. A családfa megadott adataiból írd le, milyen a
D személy genotípusa!

A

C

B

D

E

F

M

N

Jelmagyarázat:
szürke szín = szabad fülcimpa

= férfi

fehér szín = lenőtt fülcimpa

= nő

__________________________________________________________________________
(1 pont)
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24. a)

S ključem za določanje rastlin določi imena vsem štirim rastlinam na slikah.
Pod sliko zapiši ime rastline.
Opomba: Rastline na slikah niso v naravnem velikostnem razmerju.
Ključ za določanje rastlin:
1a Rastlina ima čebulo.
b Rastlina nima čebule.

glej 2
glej 3

2a Rastlina ima socvetje.
b Rastlina ima posamične cvetove.

čemaž
logarica

3a Rastlina ima koren.
b Rastlina nima korena.

repa
krompir

_________________

_________________

_________________

_________________

(1 točka)
24. b)

Pojasni, zakaj se lahko iz krompirjevega gomolja, ki ga v ugodnih razmerah
posadimo v zemljo, razvije nova rastlina.
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
(1 točka)

Skupno število točk: 35

(Vir: Detela, L.: Botanika za prvi letnik gimnazij, str. 166 in 210. Ljubljana. DZS. 1969.
Kapus, F. in Petkovšek, V.: Botanika za nižje razrede srednjih šol, str. 72. Ljubljana. DZS. 1957.)
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A növényhatározó segítségével határozd meg az ábrán látható négy növény nevét!
Az ábra alá írd oda a növény nevét!
Megjegyzés: Az ábrákon a növények nem természetes nagyságarányban láthatók.
Növényhatározó kulcs:
1a A növénynek hagymája van.
b A növénynek nincs hagymája.

lásd 2
lásd 3

2a A növénynek virágzata van.
b A növénynek különálló virágai vannak.

medvehagyma
kockás liliom

3a A növénynek karógyökere van.
b A növénynek nincs karógyökere.

répa
burgonya

_________________

_________________

_________________

_________________

(1 pont)
24. b)

Magyarázd meg, miért fejlődhet ki új növény a kedvező körülmények közt földbe
ültetett burgonyagumóból!
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
(1 pont)

Összpontszám: 35

(Forrás: Detela, L.: Botanika za prvi letnik gimnazij, str. 166 in 210. Ljubljana. DZS. 1969.
Kapus, F. in Petkovšek, V.: Botanika za nižje razrede srednjih šol, str. 72. Ljubljana. DZS. 1957.)
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Prazna stran

Üres oldal

