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VIII. TOLLFORGATÓ TEHETSÉGKUTATÓ VERSENY 

 

BIOLÓGIA 

  

8. OSZTÁLY 

 
 

Tanuló neve: __________________________________________________________  

 

_____________________________________________________________________  

 

Osztálya: _____________________________________________________________  

 

Iskola neve, címe: ______________________________________________________  

 

_____________________________________________________________________  

 

_____________________________________________________________________  

 

Felkészítő tanár neve: __________________________________________________  

 

_____________________________________________________________________  

 

A nevet NYOMTATOTT NAGYBETŰVEL kérjük kitölteni az olvashatóság érdekében! Az 

iskola neve és címe helyére lehet hosszú bélyegzőt is tenni! 

 

 

 

 

 

Beküldési határidő: 2016. JANUÁR 22. 
(AZ EREDMÉNYEK FEBRUÁR 20-A UTÁN KERÜLNEK FEL A HONLAPRA.!) 

 

Cím: Monorierdei Fekete István Általános Iskola 

 2213 Monorierdő, Szabadság u. 43. 
 

A borítékra írjátok rá: „TOLLFORGATÓ” 
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1. feladat: A leírás alapján nevezd meg a vitaminokat. Csak betűjeles rövidítésüket használd. 13 / ___ 

 

1. A DNS előállításának nélkülözhetetlen enzime, részt vesz vörösvérsejtek normális érlelési folyamatában. 

Forrása: máj, hús, tej, tojás.  

2. A szénhidrát-anyagcserében, mint koenzim tölt be szerepet. Napi szükséglete: 10-50 mg. 

3. Alfa-tokeferol. 

4. Aszkorbinsav. 

5. Az idegrendszer működéséhez nélkülözhetetlen. Hiánya ideggyulladást, bőrgyulladást, vérszegénységet okozhat. 

6. Hiánya pellagrát okoz, melynek tünetei: kezdetben csak étvágytalanság, gyengeségérzet, szédülés, később 

szájnyálkahártya-gyulladás, nyelvgyulladás, bőrgyulladás, hasmenés, depresszió, alvászavar, és elbutulás.  

7. Hiányában a bőr szárazzá, repedezetté válik, csökken a verejték kiválasztás mennyisége.  

8. Hiányában a véralvadási folyamat második szakasza nyúlik meg, fokozott vérzékenységi hajlam lép fel. 

9. Magvat védő vitamin. Elsődleges forrásai a leveles zöldségek. 

 

10. 1931-ben felfedezett vízben oldódó vitamin, melynek neve a görög „panthosz" szóból ered. 

11. Szépségvitamin, mely pozitív hatással van bőrünkre, hajunkra és kéz- valamint lábujjkörmeinkre, továbbá 

részt vesz számos fontos anyagcsere-folyamatban, így a zsír-, a szénhidrát- és a fehérje anyagcserében. 

12. Tejben, főzelékekben, élesztőben, állati eredetű májban, vesében található meg nagyobb mennyiségben. 

13. Túladagolása megemeli a kálcium szintet a vérben, ennek következtében sápadtság, étvágytalanság, 

székrekedés, ingerlékenység, izomgyengeség, szomjúságérzés, alacsony vérnyomás, és látászavar alakulhat ki. 

 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 

                          

 

 

 

2. feladat: Nevezd meg a hangképzés szerveit.         9 / ___ 

 

A. _____________________________________  

B. _____________________________________  

C. _____________________________________  

D. _____________________________________  

E. _____________________________________  

F. _____________________________________  

G. _____________________________________  

H. _____________________________________  

I. _____________________________________  

 

 

 



3. feladat: Töltsd ki a keresztrejtvényt. A rejtvény megfejtéseként egy angol orvos vezetéknevét kapod, aki 

először ismerte fel, hogy a vér körkörösen áramlik ereinkben. Mi a teljes neve?    7 / ___ 

 

1. 17. században élt olasz orvos, természettudós, nevét a rovarok kiválasztó rendszere is őrzik. 

2. A vér sejtes elemeket nem tartalmazó része.  

3. A legvékonyabb értípus. 

4. A pitvarok és kamrák közt található billentyűk.  

5. Légzési gázokat szállító fehérje a vörösvértestben.  

6. Testnedv, mely önálló keringési rendszerben áramlik, ami a jobb pitvar előtt torkollik a vénás vérkeringésbe. 

 

  1.                

   2.               

3.                  

        4.          

       5.           

       6.            

 

Az orvos teljes neve: ______________________________________________ 

 

4. feladat: Melyik értípusra vonatkoznak az állítások.        6 / ___ 

 

A: Vénák  

B: Artériák 

C: Kapillárisok 

D: Mindhárom  

E: Egyik sem  

 

A szív fele tartó vért szállítják.      _____    

A szív felől vezetik a vért a szövetekhez.     _____ 

A vér nagy nyomáson áramlik benne.     _____ 

Faluk vastag.         _____ 

Tartalmuk átfolyik a szív üregein.      _____ 

Vékony falukon keresztül történik a szövetek gázcseréje.   _____ 

 

5. feladat: Egészítsd ki a mondatokat egy szóval.        5 / ___ 

 

A vese anatómiailag három, részre osztható, a kéregre, a ___________________________ és a vesemedencére.  

A vese szövetének alapegysége a ___________________________, amiből körülbelül másfél millió van egyetlen 

emberi vesében.  

A vese egyik legfontosabb feladata a ___________________________ , amely folyamat a kiválasztás útján 

valósul meg.  

A vese működése hormonálisan szabályozott, ennek legfontosabb eleme a ___________________________, mely 

az agyalapi mirigyben termelődő hormon.  

Az egészséges vese naponta kb. ___________________________ liter vizet és oldott anyagot szűr ki a vérből.  



6. feladat: Fejtsd ki 10 mondatban a dohányzás élettani hatásait.      10 / ___ 

 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

T: 50 / ___ 


