
8. osztály 

Megoldások – 8. osztály 

1. Melyik betegség kórokozójára hathat közvetlenül valamilyen antibiotikum? 

(A) influenza (B) Lyme-kór (C) bárányhimlő (D) TBC (E) angolkór 

Megoldás: Antibiotikumok bakteriális betegségekre hatnak, vírusok esetében 
hatástalanok. A fenti betegségek közül az influenzát és a bárányhimlőt vírus 
okozza, ezért ezeket kizárhatjuk. Az angolkór nem fertőző betegség, nincs 
kórokozója. Oka a D vitaminhiány, ill. a bőrre jutó megfelelő mennyiségű 
napfény hiánya. A kullancsok által terjesztett Lyme-kór és a TBC (tuberkuló-
zis) kórokozója baktérium, ellenük hatékonyan küzdhetünk antibiotikumok-
kal. 

Helyes válasz(ok): B, D 

2. A 7-es, a 9-es és a 11-es villamosok reggel 9 órakor indulnak el ugyanarról a 
végállomásról. A 11-es villamos 72 perc alatt tesz meg egy körutat, a 9-es vil-
lamos 90 perc alatt teszi meg a saját körútját, a 7-es villamosnak pedig 120 
percre van szüksége, hogy megtegye a saját körútját. Hány órakor lesz először 
újra együtt a három villamos a végállomáson? 

(A) 12 órakor (B) 15 órakor (C) 14 órakor 

(D) délután 3 órakor (E) délben 

Megoldás: Akkor lesz mindhárom jármű újra a végállomáson, ha egész szá-
mú körutat megtéve, ugyanakkorra érnek vissza. Ez leghamarabb 6 óra 
(=360perc) múlva következik be, azaz 15 órakor. 6 óra alatt a 11-es villamos 
5 fordulót, a 9-es villamos 4 fordulót, a 7-es villamos pedig 3 fordulót tesz 
meg. 

Helyes válasz(ok): B, D 

3. Az alábbiak közül melyik tartalmazza ugyanannak a kémiai elemnek az allot-
róp módosulatait? 

(A) oxigén és hidrogén (B) nitrogén és ózon (C) grafit és gyémánt 

(D) oxigén és ózon (E) fehér foszfor és vörös foszfor 

Megoldás: Az elemeknek különböző molekulaszerkezetű és (szilárd halmaz-
állapotban) eltérő kristályszerkezetű formáit nevezzük allotróp módosulatnak. 
Azonos elemet jelent a grafit és a gyémánt(szén), a fehér és vörös foszfor 
(foszfor), az oxigén és az ózon (oxigén). 

Helyes válasz(ok): C, D, E 



4. Állítsátok sorba az alábbiakat a bal kamrából kiindulva a vér útjának megfele-
lően: a) bal kamra, b) bal pitvar, c) tüdőhajszálerek, d) jobb kamra, e) tüdő-
verőér, f) tüdőgyűjtőér, g) (test)verőerek, h) (test)gyűjtőerek, i) aorta, j) testet 
behálózó hajszálerek, k) jobb pitvar. 

 Mi közös az így kialakult sorban az 5. és 10. helyen álló elemben? 

(A) A nagyvérkör részei. (B) CO2-ban dús vért szállítanak. 

(C) Összkeresztmetszetük a véráramlás irányába haladva csökken. 

(D) A kapillárisokból gyűjtik össze a vért. 

(E) A vér visszafelé áramlását vitorlás billentyűk gátolják bennük. 

Megoldás: A bal kamrából indulva a vér útja a következő az emberi szerve-
zetben: bal kamra-aorta-(test)verőerek-testet behálózó hajszálerek-
(test)gyűjtőerek-jobb pitvar-jobb kamra-tüdőverőér-tüdőhajszálerek-
tüdőgyűjtőér-bal pitvar.   
Az 5. helyen a (test)gyűjtőerek, 10. helyen a tüdőgyűjtőér áll. 
Nézzük melyik állítás igaz mindkettőre. 
Minden gyűjtőér a kapillárisokból gyűjti össze a vért és jellemző rájuk, hogy 
összkeresztmetszetük a véráramlás irányába, a szív felé haladva csökken. A 
test gyűjtőerei a nagy, a tüdő gyűjtőerei a kis vérkör részét képezik. CO2-ban 
dús vért szállítanak a test gyűjtőerei, míg a tüdőből a tüdőgyűjtőér O2-ben 
gazdag vért szállít a szív felé.  A gyűjtőerek jó részében a vér visszafelé áram-
lását zsebes billentyűk akadályozzák. Vitorlás billentyűk a pitvarok és a kam-
rák között, valamint a kivezető erek szájadékában találhatóak. 

Helyes válasz(ok): C, D 

5. A kiválasztó szervrendszert érintő betegségekkel mely kórházi osztályon 
vizsgálhatnak? 

(A) urológia (B) audiológia (C) neurológia 

(D) nefrológia (E) ortopédia 

Megoldás: A nefrológia a vesék működési zavarával foglalkozó belgyó-
gyászati szakterület, míg a sebészi megoldást igénylő vesebetegségekkel, il-
letve a húgyúti rendszer és a férfi nemi szervek betegségeivel az urológus fog-
lalkozik. Az audiológia a hallással foglalkozó fül-orr-gégészeti, az ortopédia 
pedig a tartó- és mozgató szervrendszer veleszületett és szerzett rendellenes-
ségeivel és azok kezelésével foglalkozó orvosi szakterület. A neurológián az 
idegrendszert érintő betegségeket gyógyítják. 

Helyes válasz(ok): A, D 
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6. Válasszátok ki az alábbiak közül a tápcsatornának azt a szakaszát, ahol a táp-
lálék általában a leghosszabb időt tölti: vékonybél, gyomor, vastagbél. 

 Mi igaz rá a felsoroltak közül? 

(A) Perisztaltikus mozgást végez. (B) Fehérjebontást végez. 

(C) Első szakasza a patkóbél. (D) Ezen a szakaszon nincs felszívódás. 

(E) A fentiek közül egyben a leghosszabb szakasz is. 

Megoldás: A táplálék a leghosszabb időt, kb. 10-12 órát a vastagbélben tölt. 
(A gyomorban 2-3 órát, a középbélben 6-8 órát.) 
Az állítások közül a vastagbélre egyedül az 1. igaz, vagyis perisztaltikus (fé-
regszerű) mozgást végez. 
Fehérjebontás a gyomorban és a vékonybélben történik. A patkóbél a vékony-
bél 1. szakasza és a bélrendszer leghosszabb szakasza is a vékonybél, kb. 3-4 
m hosszú, míg a vastagbél 1.5 m hosszú. A vastagbélben is történik felszívó-
dás: a víz, egyes vitaminok és ásványi anyagok szívódnak itt fel a szervezetbe. 

Helyes válasz(ok): A 

7. Mi jellemző a szén nevű elemre normál körülmények között? 

(A) gáz halmazállapotú (B) oxidja vízzel savat alkot 

(C) oxidja mérgező (D) kovalens kötéseket alakít 

(E) egyik módosulatának van fémekre jellemző tulajdonsága is 

Megoldás: A szén szilárd, nemfémes elem. Egyik módosulata, a grafit elekt-
romos vezetőképessége jó, mely tulajdonság főleg a fémekre jellemző. Kova-
lens kötésű vegyületei közül a szén-monoxid és a szén-dioxid egyaránt mér-
gező. A szén-dioxid vízben oldódik, a keletkezett vegyület a szénsav. 

Helyes válasz(ok): B, C, D, E 

 
8. Állítsátok sorba a felsorolt folyókat torkolatuk elhelyezkedése szerint északról 

dél felé haladva! Ezt a sorrendet tekintve közülük a sorban hányadik helyen 
állók torkollanak ugyanabba a tengerbe? 

 Duna, Visztula, Loire, Tejo, Pó, Rajna, Temze 

(A) 1. és 2. (B) 2. és 3. (C) 4. és 5. (D) 5. és 6. (E) 6. és 7. 

Megoldás: Legészakabbra a Visztula torkollik a Balti tengerbe. Ettől délebbre 
a Temze és a Rajna közel azonos földrajzi szélességnél egyaránt az Északi-
tengerbe torkollanak. Délebbre haladva elérjük a Loire torkolatát az Atlanti-
óceánba, majd a Duna torkolatát a Fekete-tengernél. Tovább haladva délre a 
Pó-folyó torkollik az Adriai-tengerbe, végül a Tejo folyó torkolatához érke-
zünk az Atlanti-óceánnál. 
A fentiek alapján helyes válasz a B. Ez az egyetlen helyes válasz abban az 
esetben is, ha a Rajnát és Temzét, vagy a Dunát és a Pó folyót, vagy akár még 
a Loire-t is –mivel nincs nagy különbség az északi koordinátáikban- felcserél-



jük a sorban. 

Helyes válasz(ok): B 

9. Egy személyautó benzinfogyasztása sík terepen 90 km/h sebesség mellett 6,5 
liter 100 kilométerenként. Mennyi üzemanyagra van szükségünk ugyanilyen 
feltételek mellett, hogy Szegedről Hódmezővásárhelyre eljussunk, azaz meg-
tegyük sík terepen a 30 km-es távolságot 90 km/h sebességgel? 

(A) 1,8 l (B) 1,95 l (C) 2,5 l (D) 2,95 l (E) 3,8 l 

Megoldás: Ha 100 km út megtételéhez ezzel a sebességgel 6,5 l benzinre van 
szükség, akkor 30 km útra arányosan kevesebb benzin kell: 30 : 100 = x : 6,5, 
azaz:  x = 0,3 ∙ 6,5 = 1,95 liter benzin kell. 

Helyes válasz(ok): B 

10. A széles- vagy a keskenytalpú szánkóra nehezedik nagyobb nyomás ugyan-
olyan feltételek mellett? 

(A) a keskenyebb talpúra (B) a szélesebb talpúra (C) nincs különbség 

(D) a hó minőségétől függ (E) csak a szánkó tömegétől függ 

Megoldás: Ugyanolyan feltételek mellett (azonos nyomóerő, felület) esetén a 
nyomás a nyomott felülettel fordítottan arányos, ezért a nyomás nagyobb, ha 
kisebb a nyomott felület. 

Helyes válasz(ok): A 

11. A felsoroltak közül hol használnak kénsavat? 

(A) festékek előállításához (B) üdítőgyártáshoz (C) akkumulátorokban 

(D) gyógyszerek készítéséhez (E) vizes oldatok előállításához 

Megoldás: A kénsavat széles körben használják katalizátorként, vízelvonó és 
roncsoló szerként. Kénsavból, illetve kénsav segítségével sokféle műtrágyát, 
gyógyszert, festéket állítanak elő. Hígítással különböző töménységű kénsav-
oldatok készítéséhez is használják. 

Helyes válasz(ok): A, C, D, E 

12. Melyik leírásból ismertek az EU valamelyik alapító tagállamára? 

(A) Része Grönland. (B) Fővárosa az UNESCO székhelye. 

(C) Legnagyobb tengerszint feletti magassága 4810 m. 

(D) A főváros neve az ország nevében szerepel. 

(E) A szolfatárák névadó krátere ebben az országban található. 

Megoldás: Az Európai Unió alapító tagállamai: Franciaország, Belgium, 
Olaszország, Hollandia, Németország és Luxemburg. 
A legnagyobb tengerszint feletti magasság Franciaországban 4810 m magas 
(Mont Blanc). Franciaország fővárosában, Párizsban található az UNESCO 
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székhelye. 
Luxemburg (hivatalos nevén Luxemburgi Nagyhercegség) fővárosa a hason-
lóan írt Luxembourg, ám ennek nevében még egy o betű is szerepel, emiatt 
nem teljesül rá, hogy a főváros neve szerepel az ország nevében is. 
A szolfatára vulkáni működés hatására kén tartalmú gőzök kiáramlása a föld-
ből. Névadó krátere Olaszországban található. 
Grönland Dánia része, Dánia viszont nem alapító tagja az EU-nak. 

Helyes válasz(ok): B, C, E 

13. Az EU-t alapító, de az előző feladat meghatározásaiból kimaradt tagállamokat 
alapul véve melyik az a szín, amely legalább kettőjük zászlajában közös? 

(A) sárga (B) fekete (C) kék (D) fehér (E) piros 

Megoldás: Az előző feladat meghatározásaiból az Eu-t alapító tagállamok 
közül kettőt: Franciaországot és Olaszországot ismertük fel. Az állítások kö-
zött nem szerepelt olyan, amely Belgiumra, Hollandiára, Németországra vagy 
Luxemburgra illett volna. A feladat szövege szerint ez utóbbi négy országot 
kell alapul vennünk a megoldáshoz. 
Lássuk, milyen színek szerepelnek ezen országok zászlajában. 
Hollandia és Luxemburg: piros, fehér, kék. 
Belgium és Németország: fekete, sárga, piros. 
Legalább kettőjük zászlajában tehát mind az öt felsorolt szín (sárga, fekete, 
kék, fehér és piros) szerepel. 

Helyes válasz(ok): A, B, C, D, E 

Részletes kidolgozást igénylő feladat: 

14. Egy henger alakú edénybe higany, víz és olaj van öntve. Határozzátok meg a 
folyadékok össznyomását, amely az edény aljára hat, ha mindhárom folyadék 
térfogata egyenlő, és az olaj felső felülete 12 cm-re van az edény aljától! A 
henger alapkörének sugara 2 cm. (Hg = 13 600 kg/m3, víz = 1000 kg/m3, 
olaj = 800 kg/m3, az 1 kg tömegű nyugvó testek súlya 10 N.) 

Megoldás: Mivel mindhárom folyadék térfogata egyenlő, ezért a folyadék-
oszlopok magassága is egyenlő, így mindegyik folyadék 4 cm magasságú 
(1 pont). 

Az egyes folyadékok térfogata:  22 2 cm 3,14 4 cmV T h r h          
3 6 350,24 cm 50,24 10 m    (2 pont). 

Az egyes folyadékok tömege (2+2+2 pont): 

higany: 3 6 313600 kg / m 50,24 10 m 0,683264 kgHg Hgm V       , 

víz: 3 6 31000 kg / m 50,24 10 m 0,05024 kgvíz vízm V       , 

olaj: 3 6 3800 kg / m 50,24 10 m 0,040192 kgolaj olajm V       . 

A folyadékok össztömege: 0,683264 0,05024 0,040192 0,773696 kg     



(1 pont). A folyadékok összsúlya: 7,73696 NF   (ez a nyomóerő) (2 pont), 

a nyomott felület  22 2 4 22 cm 3,14 12,56 cm 12,56 10 mA T r           

(2 pont). Az össznyomás:  4 2: 7,73696 N : 12,56 10 m 6160 PaP F A      

(2 pont). (Összesen max. 16 pont.) 
 


