
OSZTÁLYOZÓ VIZSGA BIOLÓGIA 10. ÉVFOLYAM TÉMAKÖRÖK ÉS FONTOSABB FOGALMAK 1. A sejtek felépítése és működése a sejtek anyagai, a sejtanyagcsere jellegzetességei: felépítő, lebontó folyamatok, autotróf, heterotróf szervezetek, sejtlégzés, erjedés, fotoszintézis, enzimek, enzim-működés, sejtalkotók: membránok, sejthártya, sejtfal, citoszol, endoplazmatikus hálózat, Golgi-készülék, lizoszóma, zárványok, sejtmag, mitokondrium, zöld színtest, csillók, ostor 2. A táplálkozás tápanyag, étel, élelmiszer, tápanyag és energia tartalom, minőségi és mennyiségi éhezés, alapanyagcsere, túlsúly, tápcsatorna szakaszai, emésztőnedvek, emésztés, felszívódás, egészségvédelem 3. A légzés külső légzés, belső légzés, felső és alsó légutak, szaglóhám, hangadás, légcsere, léghólyagok, légzés funkció vizsgálat, a légutak betegsége 4. A keringés és a kiválasztás folyadéktér, a vér összetétele, véralvadás, nyirok, trombózis, vérerek típusai, vérkörök, szív felépítése, szívciklus, perctérfogat, vérnyomás, infarktus, homeosztázis, nyirokkeringés 5. A mozgás szervrendszere csontszövet, porcszövet, csontok felépítése, csontok kapcsolódása, fej, törzs, végtagok csontváza, csontrendszer megbetegedései, izmok felépítése, izomműködés, izomsérülések, testmozgás és egészség 6. A bőr a bőr funkciói, a bőr rétegei:hám, irha, bőralja, a bőr szaruképződményei, a napozás, mitesszer, pattanás, égési sérülések 7. Az immunrendszer fertőzés, járvány, veleszületett immunitás, szerzett immunitás, antigén, antigén felismerés, antitest, nyiroksejt, Rh és ABO vércsoportrendszer, védőoltás, immunológiai memória 8. A hormonális szabályozás hormon, receptor, belső elválasztású mirigy, agyalapi mirigy hormonjai, pajzsmirigy-, hasnyálmirigy-, mellékvese hormonjai, cukorbetegség, tiroxin hiány hatása 9. Idegrendszer vezérlés, szabályozás, negatív visszcsatolás, felépítése, gerincvelő, agyvelő, idegrendszer funkciói, stroke, epilepszia, az agy fertőző betegségei, vegetatív szabályozás, mozgató működések szabályozása, tanulás, értelem, érzelem, beszéd, emlékezés, érzékelés, érzékszervek: szem, fül, látáshibák és korrigálásuk, egyensúlyérzékelés, Békésy György 



Név, osztály: ________________________________
1. Írja a jellemzők, állítások számát a megfelelő helyre!A. Ide tartoznak az összehúzódását okozó molekulák.B. Minden molekulájuk tartalmaz CH-t. C. Húszféle építőegységből (monomerből) állhatnak. D. A kenyér és tészták szerves anyagainak legnagyobb részét adják, csak szénből, hidrogénből és oxigénből állnak.E. Az ember tápanyagai. F. Ide tartozik a cellulóz. G. Mindig tartalmaznak NH. Ide tartoznak a sejthártya fölépítésében részt vevő foszfatidsavI. Ide tartoznak a glicerin zsírsavakkal alkotott észterei. J. Emésztés során keletkező jól oldódnak vízben. 2. Egészítse ki a szöveget! A biokémiai átalakulásokat  ................................ ................................  fehérjék közélegfontosabb részlete, a jellegzetes térszerkezetűmeghatározott kiindulási anyagokat köthet meg,átalakulásokat katalizáló  ................................felvételre, illetve -leadásra képes 3. Miért áll le rövid időn belül a sejtlégzés oxigén hiányában ________________________________ ________________________________ ________________________________  

________________________________________________________________OSZTÁLYOZÓ VIZSGA BIOLÓGIA 10. ÉVFOLYAM Írja a jellemzők, állítások számát a megfelelő helyre! Ide tartoznak az izomrostjaink összehúzódását okozó molekulák. Minden molekulájuk tartalmaz C-t és Húszféle építőegységből (monomerből) A kenyér és tészták szerves anyagainak legnagyobb részét adják, csak szénből, hidrogénből és oxigénből állnak.   Mindig tartalmaznak N-t. Ide tartoznak a sejthártya fölépítésében részt vevő foszfatidsav-származékok is. Ide tartoznak a glicerin zsírsavakkal Emésztés során keletkező alkotórészeik 
.................................................................  irányítják, amelyek a(z)fehérjék közé tartoznak. A(z)  .............................................legfontosabb részlete, a jellegzetes térszerkezetű  ..................................................kiindulási anyagokat köthet meg, és alakíthat át termékekké. A redoxi .................................................. működéséhez legtöbbszörleadásra képes  .................................................  (pl. NAD) is szükséges.3. Miért áll le rövid időn belül a sejtlégzés oxigén hiányában? ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

FEHÉRJÉK

SZÉNHIDRÁTOK 

________________________________  

irányítják, amelyek a(z) ............. molekulájának .................. , amely csak és alakíthat át termékekké. A redoxi legtöbbször hidrogén- (pl. NAD) is szükséges. ___________________________________________  ___________________________________________  ___________________________________________  

FEHÉRJÉK 

LIPIDEK 



4. Egészítse ki az ábrát! 

 5. Egészítse ki az ábrát a megadott szavakkal! dohányzás, érelmeszesedés, trombózis, túlhajszolt életmód, magas koleszterinszint, magas vércukorszint, szívinfarktus 

 6. Andris szeret kenyérhéjat rágcsálni. Észrevette ugyanis, hogy ha lassan eszegeti, sokáig tartja a szájában, akkor édes lesz. Miért csak egy bizonyos idő elteltével érzi édesnek a rágcsált kenyérhéjat Andris? Karikázza be a helyes válasz betűjelét! A. A fogak által végzett mechanikai roncsolás hatására képződnek az édes anyagok. B. A nyál emésztő hatása következtében alakulnak ki édes ízű anyagok. C. A kenyér eleve édes, de a nyelv csak egy kis idő elteltével képes az ízek érzékelésére. D. Az édes ízű anyagok a kenyérhéj belsejében vannak. E. Nem is a kenyérhéj édes, hanem a hatására termelődő nyál. 7. Nevezze meg az emberi testben található ér típusokat!  ___________________________________________________________________________   ___________________________________________________________________________   ___________________________________________________________________________  



8.a. Egészítse ki értelemszerűen az alábbi, a dohányfüst élettani hatásáról szóló szöveget a megadott kifejezésekkel! léghólyagocskák hemoglobin tüdőartériák miozin több mitokondriumok hajszálerek kevesebb hörgők Az aktív és passzív dohányosok szervezetébe bejutó füstszemcsék a  ................................................. -ban/-ben a légzőhám felületére rakódnak, ezzel csökkentik a légzőfelület nagyságát. A dohányosok vére 10%-kal .............................................. oxigénhez képes szállítani, mert a vérbe került szén-monoxid erősebben kötődik a  .......................................................... -hoz/-höz, mint az oxigén. 8.b. Az ábrán látható grafikon 1911 és 1991 között mutatja a dohányos férfiak által évente elszívott cigaretták, illetve a tüdőrákban elhunyt férfiak számának változását. A grafikon segítségével döntse el, melyek az igaz állítások az alábbiak közül! 

 _______  1911-ben egy dohányos angol férfi naponta átlagosan 10 cigarettánál kevesebbet szívott el. _______  A tüdőrákban elhunyt férfiak száma a II. világháború után rohamosan nőtt. _______  A tüdőrákban elhunytak számának jelentős növekedése körülbelül 25-30 évvel követte a dohányzás radikális növedékesét. _______  A tüdőrákban szenvedők és elhunytak száma független a dohányzási szokásoktól. 9. Párosítsa a felsorolt izmokat a megadott feladatokkal! A. bordaközi izmok 1. arcjáték kialakítása B. combizmok 2. állkapocs mozgatása C. gyűrű alakú záróizmok 3. kar mozgatása D. hasizmok 4. lábfej mozgatása E. mély hátizmok 5. nyugalmi légzés F. lábszárizmok 6. test függőleges helyzetben tartása G. mimikai izmok 7. térdizület mozgatása H. nagy mellizmok 8. törzs hajlítása I. rágóizmok 9. végbélnyílás zárása A. B. C. D. E. F. G. H. I.   



10. Az ábrán az ember idegrendszerének négy fő részét tüntettük fel. Párosítsa a megfelelő betűt vagy betűket a fölsorolt tulajdonságokhoz! _______  A környéki idegrendszerhez tartozik. _______  Fehérállományát idegrostok tömege alkotja. _______  Szürkeállománya kéregre, illetve törzsdúcokra oszlik. _______  Csontszövet és kötőszöveti hártyák védik. _______  Belsejében a vérplazmáétól eltérő összetételű folyadék van. _______  A térdreflex érző- és mozgató idegrostjai ide tartoznak. _______  Felszálló érzőpályái a bőr- és izomérzést közvetítik az érzőkéregbe. _______  Egyik legősibb területe az agytörzs. 


