
OSZTÁLYOZÓ VIZSGA BIOLÓGIA 12. ÉVFOLYAM TÉMAKÖRÖK ÉS FONTOSABB FOGALMAK 1. A sejt felépítése és működése 
• A sejtet felépítő anyagok: víz biológiai jelentősége, biogén elemek 
• Transzport folyamatok, a sejthártya áteresztő képessége 
• A sejtekben zajló energetikai folyamatok. 
• Lebontó és felépítő anyagcsere folyamatok 
• A jelforgalmi rendszere a sejteknek, sejtek közötti kommunikáció 
• Sejtalkotók, mitokondrium, szintest, endoplazmatikus hálózat 2. A táplálkozás - ételek és életek 
• Táplálék, tápanyag, tápanyagok energia tartalma 
• Minőségi étrend, mennyiségi és minőségi éhezés, túlsúly, elhízás, tápcsatorna és emésztő enzimek, emésztés, emésztőszervi fertőzések, alultápláltság, élelmiszer allergia, bélbaktériumok szerepe 3. Az élet lehetőségei 
• Az élet kialakulásának, a Föld különleges helyzetének kérdése 
• Őslégkör, szerves molekulák és önszerveződő struktúrák 
• Gaia elmélet 4. Biológiai kísérletek 
• Fénymikroszkóp működése és szerkezete 
• Nyúzat készítés, plazmolízis jelensége 
• Keményítő kimutatása jóddal 
• Fehérjék kimutatása, kicsapódása 
• Csírázás külső és belső feltételei 
• Hagymalevél bőrszövetének vizsgálata 
• Vakfolt vizsgálat 



Név, osztály: ________________________________
1. Egészítse ki a táblázatot! Mely növényből vagy állatból, annak melyik szervéből származnak és melyik szerves vegyületcsoportba tartoznak az alábbi mindennapi anyagaink?  papír selyem gyapjú pamut disznózsír napraforgóolaj eredeti (nem műanyag) szivacs2. Írja a jellemzők, állítások betűjelét a megfelelő helyre!A. Ide tartoznak az izomrostjaink összehúzódását okozó molekulák.B. Minden molekulájuk tartalmaz CH-t. C. Húszféle építőegységből (monomerből) állhatnak. D. A kenyér és tészták szerves 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 alkotórészeik jól oldódnak vízben.   

________________________________________________________________OSZTÁLYOZÓ VIZSGA BIOLÓGIA 12. ÉVFOLYAM 1. Egészítse ki a táblázatot! Mely növényből vagy állatból, annak melyik szervéből melyik szerves vegyületcsoportba tartoznak az alábbi mindennapi Növényi vagy állati szerv, szervezet része (vegyületcsoport)            eredeti (nem műanyag) szivacs   a jellemzők, állítások betűjelét 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  
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1. Egészítse ki a táblázatot! Mely növényből vagy állatból, annak melyik szervéből melyik szerves vegyületcsoportba tartoznak az alábbi mindennapi Anyaga (vegyületcsoport) 
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3. Egészítse ki az ábrát! 
 4. Írja az ábrákon látható transzportfolyamatok betűjelét a nevük mellé! 

  ______  passzív transzport membránon keresztül  ______  passzív transzport ioncsatornán keresztül  ______  aktív transzport 5. Az alábbi ábrán egy sejtalkotó fényképét látja. 5.a. Húzza alá a megfelelő választ! Milyen mikroszkóp segítségével készült a fénykép? fénymikroszkóp segítségével elektronmikroszkóp segítségével 5.b. Nevezze meg a sejtalkotót!  ________________________________  5.c. Helyezze el az ábrán a következő feliratokat! belső membrán; külső membrán; membrán-betűrődések; plazmaállomány 5.d Nevezzen meg minél több kémiai anyagot, amely ebben a sejtalkotóban található!  ___________________________________________________________________________   ___________________________________________________________________________   ___________________________________________________________________________   ___________________________________________________________________________ 



6. Pótolja az alábbi szöveg hiányzó szavait, kifejezéseit! A kenyér legnagyobb mennyiségben szénhidrátot, főleg  _____________________________ -t tartalmaz. Ennek a tápanyagnak az emésztése már a(z)  _______________________ -ban/-ben megkezdődik, a(z)  __________________________________  által termelt emésztőnedv, a(z)  _________________________ enzimtartalmának hatására. A tápanyag emésztése később a(z)  ________________________ -ban/-ben folytatódik, és itt történik az emésztés során képződő monoszacharid, a(z)  ___________________________________  felszívása is. Ez a molekula  _____________________________  transzporttal jut a bélfalon át a hajszálerekbe. Az ezekből az erekből összeszedődő  _______________________________________ -éren keresztül a(z)  _______________________ -ba/-be jut, ahol a(z) _______________________________  nevű poliszacharid formájában raktározódik. A raktározott anyag szükség esetén a(z) ___________  nevű éren keresztül a véráramba jut. Ennek a működésnek köszönhetően a(z) _____________  csak kisebb határok között ingadozik, a sejtek tápanyagellátása viszonylag folyamatos. 7. A részben megemésztett táplálék a gyomorból a patkóbélbe jut. Adja meg az ábrán látható két mirigy nevét és betűjelét, amelyek a gyomor utáni szakaszba jutó emésztőnedvet termelnek.  ______   _________________________________   ______   _________________________________  Adja meg annak a mirigynek a betűjelét, amelyik minden tápanyagtípust emésztő nedvet termel! _____________________________  8. Határozza meg az alábbi fogalmakat! minőségi éhezés:  ____________________________________________________________   ___________________________________________________________________________  elhízás:  ____________________________________________________________________   ___________________________________________________________________________  élelmiszer allergia:  ___________________________________________________________   ___________________________________________________________________________  ozmózis:  ___________________________________________________________________   ___________________________________________________________________________  plazmólízis:  ________________________________________________________________   ___________________________________________________________________________  őslégkör:  ___________________________________________________________________   ___________________________________________________________________________  


