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AZ ÜGYELETES TANÁR ALÁÍRÁSA

A TANULÓ AZONOSÍTÓ SZÁMA

A teszteredmények megtekinthetők a Moja srednja škola: https://mojasrednjaskola.gov.rs honlapon, az azonosító szám szükséges 
hozzá (a tanuló tíz számjegyű kódja). A beolvasott teszt Pdf-formátumban való letöltéséhez, ahol az érettségi tesztek eredménye érhető 
el, szükséges a teszt egyéni kódjának a beírása.

A tesz egyéni kódja:

Amennyiben a szülőnek/törvényes képviselőnek van hozzáférése a Moj esDnevnik weboldalhoz, vagy hozzáférése van a 
Portal za elektronsku identifikaciju eID.gov.rs honlaphoz, melyen keresztül beléphet a Moj esDnevnik oldalra, ebben az 
esetben a teszteredményeken kívül hozzáférhet egyéb elektronikus szolgáltatásokhoz: fellebbezhet az érettségi teszteredményét 
illetőleg, a kívánságlistát benyújthatja, valamint elektronikus úton iratkozhat a középiskolába.

Szerb Köztársaság
OKTATÁSI MINISZTÉRIUM

OKTATÁSI ÉS NEVELÉSI 
MINŐSÉGELLENŐRZŐ INTÉZET

FELADATOK AZ ÁLTALÁNOS ISKOLAI OKTATÁS ÉS NEVELÉS ZÁRÓVIZSGÁJÁRA

TESZT

BIOLÓGIA

A TANULÓ PÉLDÁNYA

3/22/2023 2:09:48 PM_Симић Мишић Ката

322202320948

Тестове, као ни делове тестова, није дозвољено умножавати нити јавно објављивати
без претходне сагласности Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања.
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UTASÍTÁS A MUNKÁHOZ

• A teszt 20 feladatot tartalmaz, a megoldásra szánt idő 120 perc.
• A feladatokat nem kötelező az adott sorrendben kitöltened.
• Munkád során használhatsz grafitceruzát, radírgumit, de számológépet és mobiltelefont nem.
• A végleges válaszodat írd át kéken író golyóstollal.
• Nem ismerjük el a grafitceruzával hagyott, illetve feketén író tollal és törölhető golyóstollal írt válaszokat. 
• A lehetséges válaszokat felkínáló feladatokban nem ismerjük el a javított válaszokat.
• Amennyiben a lehetséges válaszok közül a helyes mellett helytelen választ is bejelölsz, 0 pontot kapsz.
• Figyelj arra, hogy a feladatok más-más válaszadást követelnek meg!

• Ne írj semmit a QR kódokra ( ), melyek minden oldalon megtalálhatók.

Egyes feladatokban úgy jelölöd meg a helyes választ, hogy befested a megfelelő köröcskét. Ott, ahol több helyes 
válasz lehetséges, több köröcskét festesz be. Ügyelj arra, hogy a köröcske be legyen festve, ugyanis csak akkor lesz a 
válaszod elfogadva!

• Amennyiben a feladatokkal előbb végzel, add át a tesztet, és csendben hagyd el a termet!

Sok sikert kívánunk!

Тестове, као ни делове тестова, није дозвољено умножавати нити јавно објављивати
без претходне сагласности Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања.
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1. A felsorolt folyamatok közül melyik jelentkezik a növényeknél, de nem jellemző az állatokra?
Fesd be a helyes válasz előtti köröcskét!

táplálkozás légzés növekedés terjesztés

2. A baktériumsejt melyik része felelős a tulajdonságok átörökítéséért az új sejtek kialakulásának folyamatában?
Fesd be a helyes válasz előtti köröcskét!

citoplazma sejthártya örökítőanyag sejtszervecskék

3. Hogyan történik az ivaros szaporodás a növényeknél?
Fesd be a helyes válasz előtti köröcskét!

levelek segítségével bimbózással egy sejt két sejtre 
való osztódásával

az ivarsejtek 
egyesülésével

4. Ha az apa és az anya 0-s (nullás) vércsoportú, akkor a gyerekük is az lesz. Milyen módon örökli a gyerek ezt a 
tulajdonságot?
Fesd be a helyes válasz előtti köröcskét!

A vércsoportot meghatározó géneket csak az apától örökli.

A vércsoportot meghatározó gének kizárólag anyai ágon öröklődnek.

A gyerek a vércsoportot meghatározó géneket mindkét szülőtől örökli.

A 0-s (nullás) vércsoport nem örökletes tulajdonság.

5. Melyik földtörténeti időben éltek a dinoszauruszok?
Fesd be a helyes válasz előtti köröcskét!

prekambrium paleozoikum mezozoikum kainozoikum

6. A felsorolt szervezetek közül melyek alkotnak biocönózist – életközösséget?
Fesd be a helyes válasz előtti köröcskét!

különböző növényfajok egy réten

szarvascsorda a tisztáson

az összes szervezet a tóban

az összes ember a Földön

Тестове, као ни делове тестова, није дозвољено умножавати нити јавно објављивати
без претходне сагласности Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања.
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7. Melyik szám jelöli a tápláléklánc ábráján a termelőt?
Fesd be a helyes válasz előtti köröcskét!

1

3

2

4

8. Hogyan nevezzük az elhasznált anyagok feldolgozásának folyamatát, hogy belőlük felhasználható újakat képezzenek?
Fesd be a helyes válasz előtti köröcskét!

újrahasznosítás reintrodukció reprodukció reanimáció

9. Melyik betegséget kaphatjuk el, ha fertőzött sertéshúst fogyasztunk?
Fesd be a helyes válasz előtti köröcskét!

rühességet trichinellózist veszettséget Lyme-kórt

10. A tűlevelűek melyik növényi szerve rendelkezik különleges felépítéssel a test vízveszteségének megakadályozása 
érdekében?
Fesd be a helyes válasz előtti köröcskét!

termés levél mag virág

11. Hogyan jön létre a zigóta?
Fesd be a helyes válasz előtti köröcskét!

egy testi sejt osztódásával

két testi sejt egyesülésével

a petesejt osztódásával

a petesejt és a spermium egyesülésével

Тестове, као ни делове тестова, није дозвољено умножавати нити јавно објављивати
без претходне сагласности Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања.
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12. Az egymástól távol eső élőhelyeken élő Darvin-pintyek felépítésében, a különböző táplálékforrásokból adódóan, 
eltérések jelentkeznek.
A Darvin-pintyek esetében mi lenne a példa az individuális variabilitásra?
Fesd be a helyes válasz előtti köröcskét!

a lábak száma a mozgásmód a toll felépítése a csőr formája

13. Az V.2 osztály tanulói babszemekkel végeztek kísérletet. Négy műanyag pohárba egy kevés vattát tettek, és mindegyikre 
két babszemet helyeztek, amelyek ugyanattól a növénytől származnak. A poharakban lévő magok különböző 
feltételeknek voltak kitéve. 
Az első pohárba, amelyet meleg helyen tartottak, a kísérlet befejezéséig nem öntöttek vizet.
A második pohárba kevés vizet adagoltak, de a pohár a kísérlet teljes ideje alatt hűtőszekrényben volt. 
A harmadik pohárba is öntöttek egy kevés vizet, de a poharat meleg helyen tartották. 
A negyedik pohár színültig volt vízzel, és lefedték alumíniumfóliával, miközben meleg helyen állt. 
Az V.2 osztály tanulói melyik pohárban észlelték a babcsírák legjobb fejlődését?
Fesd be a helyes válasz előtti  köröcskét!

elsőben másodikban harmadikban negyedikben

14. A növények különböző típusú sejtekből épülnek fel. Mit tartalmaznak a levél sejtjei, ami nincs jelen a gyökér sejtjeiben?
Fesd be a helyes válasz előtti köröcskét!

vakuólumokat sejthártyát sejtfalat kloroplasztiszokat

15. Fesd be a köröcskét az a két fogalom alatt, amelyeknek azonos szerveződési szintjük van!

leukocita idegrendszer tüdő izomsejt vér

16. A felsoroltak közül melyik jelenti a vízben élő puhatestűek alkalmazkodását?
Fesd be a helyes válasz előtti köröcskét!

héj szifó köpenyüreg talp

17. A csigaház a csigával együtt növekszik. Miért nem tekinthető mégsem élőnek?
Fesd be a helyes válasz előtti köröcskét!

nagyobb szilárdsággal rendelkezik, mint a test többi része

mintázata van

spirál formája van

nem sejtekből épül fel

Тестове, као ни делове тестова, није дозвољено умножавати нити јавно објављивати
без претходне сагласности Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања.
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18. A ragadozók vagy predátorok olyan állatok, amelyek táplálkozás céljából más állatokra aktívan vadásznak. Hogyan 
nevezzük az azonos zsákmányra vadászó két ragadozó közötti kölcsönhatást?
Fesd be a helyes válasz előtti köröcskét!

természetes szelekció kompetíció szimbiózis divergencia

19. A felsorolt folyamatok közül melyik növeli egy növényi populáció egyedeinek variabilitását?
Fesd be a helyes válasz előtti köröcskét!

emigráció

mutáció

természetes szelekció

mesterséges szelekció

20. A táplálék fajtájától függően, az állatoknak olyan különleges szerveik vannak, amelyek a táplálkozásban és az 
emésztésben vesznek részt.
Fesd be a megfelelő mezőkben lévő köröcskéket úgy, hogy párosítod az emésztőszervrendszer részeit azokkal az 
élőlényekkel, amelyeknél jelentkezik.

róka

szarvas

papagáj

begy szemfogak bendő

Тестове, као ни делове тестова, није дозвољено умножавати нити јавно објављивати
без претходне сагласности Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања.
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Тестове, као ни делове тестова, није дозвољено умножавати нити јавно објављивати
без претходне сагласности Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања.
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