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Examenul de bacalaureat na ţional 2017 
 Proba E. d)  

Anatomie şi fiziologie uman ă, genetic ă şi ecologie uman ă 
 Varianta 3 
 
Filiera teoretic ă – profilul real; 
Filiera tehnologic ă – profilurile: tehnic, resurse naturale şi protec ţia mediului; 
Filiera voca ţional ă – profilul militar . 
 
• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acord ă 10 puncte din oficiu. 
• Timpul de lucru efectiv este de 3 ore. 
 
I.TÉTEL (30 pont) 
 
A 4 pont 

Írja a vizsgalapra azokat a fogalmakat, amelyekkel kiegészítve az alábbi kijelentést, az 
helyessé válik.  
 

A városiasodás, iparosodás és ............ olyan emberi tevékenységek, amelyek a természetes 
ökoszisztémák ............ vezetnek.  

 
B            6 pont  
 Nevezze meg az idegrendszer két rendellenességét. Társítsa minden rendellenességhez 
ennek egy jellemzőjét.  
 
C            10 pont 

Írja a vizsgalapra a helyes válasz betűjét. Egyetlen helyes válasz létezik.  
 
 

1.  A kézközépcsontok a következő testtáj vázához tartoznak:  
a) a fej váza 
b) az alsó végtag váza  
c) a felső végtag váza  
d) a törzs váza  

 
2.  A petefészkek: 

a) nemi utak  
b) női nemi mirigyek  
c) járulékos mirigyek  
d) nincs vérellátásuk  

 
3.  Az aorta: 

a) a kis vérkörhöz tartozik  
b) a szív bal kamrájával van kapcsolatban  
c) a vért a testből a szívbe vezeti  
d) CO2-os vért szállít  
 

4.  A csapsejtek: 
a) nem tartalmaznak pigmenteket  
b) a retinában találhatók  
c) az éjszakai látás receptorai  
d) kémiai anyagok ingerlik  

 
5.  A kétfejű karizom a következő izomcsoport része: 

a) a fej izma  
b) a nyak izma  
c) a törzs izma  
d) a felső végtag izma  
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D            10 pont  
Olvassa el figyelmesen a következő kijelentéseket. Ha helyesnek ítéli, írjon a kijelentés 

száma mellé I betűt. Ha hamisnak ítéli, a kijelentés száma mellé H betűt írjon, majd módosítsa 
részben a kijelentést úgy, hogy igazzá váljon. E célból a megfelelő tudományos információt 
használja. Tagadó kijelentés használata nem fogadható el.  

 
 
1.  A hallás analizátorának központi szakasza a belső fülben van.  
 
2.  A szimpatikus és paraszimpatikus a szomatikus idegrendszer részei. 
 
3. A vitál kapacitás három légzési térfogat összege: légzési térfogat, kiegészítő térfogat és 
tartalék térfogat. 
 
II.TÉTEL (30 pont) 
 
A            18 pont 
 A DNS és RNS az eukarióták genetikai anyagát képviselik. A nukleinsavakat nukleotidok 
alkotják.  

a) Határozzon meg egy hasonlóságot és egy különbséget a DNS és RNS típusú nukleotidok 
között az ezeket alkotó nitrogénbázisok szempontjából.  

b) Egy zsíranyagcserében szerepet játszó enzim képzése egy olyan kétszálas DNS molekula 
információja alapján történik, amely 334 nukleotidot tartalmaz, ebből 24 timin. Határozza 
meg a következőket: 

- a citozint tartalmazó nukleotidok számát a kétszálas DNS szakaszban (írja le a megoldás 
minden lépését); 
- a kettős és hármas kötések számát a kétszálas DNS makromolekulában; 
- a GCGTTA DNS szakasszal komplementer mRNS szekvencia nukleotid sorrendjét. 
c) Egészítse ki a feladat b) alpontját egy új kérdéssel tudományos biológiai információt 
felhasználva, majd válaszoljon rá.  

 
B            12 pont 
 Egy megyei kórház sürgősségi osztályára két beteget hoznak, akik sebészeti 
beavatkozáson esnek át. Kis mennyiségű vérrel való átömlesztésre van szükségük. A betegek 
vércsoport vizsgálata az egyik beteg vörös vértestjein mindkét agglutinogén/antigén jelenlétét 
kimutatta, míg a másik beteg esetében a vérplazmában β agglutinin/antitest volt kimutatható.  A 
kórházba AB, B és O vércsoportú donorok érkeztek. 

Határozza meg a következőket:  
a) a vérátömlesztésre váró betegek vércsoportjait; 
b) a B vércsoportú személy vörös vértestjein található agglutinogént/antigént; 
c) mindkét beteg számára összeférhető közös véradó vércsoportját; indokolja válaszát. 
d) Egészítse ki ezt a feladatot egy biológiára jellemző tudományos információt felhasználó új 

kérdéssel, majd válaszoljon rá.  
 
III.TÉTEL (30 pont) 
1.            14 pont 
 A pajzsmirigy egy endokrin mirigy, amelynek szerepe hormonok termelése.  

a) Jellemezze a pajzsmirigyet meghatározva: a pajzsmirigy elhelyezkedését, egy pajzsmirigy 
hormon nevét, ennek a hormonnak egy hatását.  
b) Írjon egy érvet a következő kijelentés alátámasztására: „Az agyalapi mirigy funkcionális 
kapcsolatban áll a pajzsmiriggyel”. 
c) Alkosson négy kijelentő mondatot, kettőt-kettőt mindenik tartalomra vonatkozóan, megfelelő 
tudományos nyelvezetet használva. 
 Használja ebből a célból a következő tartalmakat: 

- A Basedow-Graves betegség. 
- A mellékvesék. 
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2.             16 pont 
 
 A légzés, emésztés, keringés és kiválasztás az anyagforgalmi életműködéseket valósítja 
meg az emberi szervezetben.  

a) Nevezze meg a vékonybélben történő emésztésben résztvevő három emésztőnedvet.  
b) Magyarázza meg a légzés és keringés kapcsolatát az anyagforgalmi életműködések 

megvalósításában.  
c) Alkosson egy esszét a következő címmel „A kiválasztás”, felhasználva a megfelelő 

tudományos tartalmakat. 
E célból tartsa be a következő lépéseket: 
-  soroljon fel a témának megfelelő hat fogalmat; 
- alkosson három-négy összetett mondatból álló összefüggő szöveget, amelyben helyesen 
és összefüggően használja a felsorolt fogalmakat. 
 


