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Fontos tudnivalók
A dolgozat három részből áll
I. Tesztfeladatok
Az egyes feladattípusoknál részletes leírást talál a megoldás módjára vonatkozóan.
A feladatokban csak egy helyes válasz fogadható el. Ha a jelölés nem egyértelmű, nem
kaphat pontot.
II. Nyílt feladatok
E részben többféle típusú feladat – pl. ismertetés, rövid kifejtés, felsorolás, fogalommeghatározás, folyamatleírás, esettanulmány – fordulhat elő.
A kérdés megválaszolása előtt pontosan értelmezze a kérdést! A válaszban törekedjen
az ismeretek rendszerezésére, fogalmazzon tömören! Különösen ügyeljen az esetlegesen kért példák felsorolására!
III. Számítási feladatok
A számítási feladatoknál minden esetben először írja fel a megfelelő összefüggést, majd
helyettesítse be a számértékeket, végezze el a szükséges számítási műveleteket! A számításokat – ha erre a feladatban nincs más utalás – két tizedesjegy pontossággal kell
elvégeznie. A végeredménynél a mérőszám mellett tüntesse fel a mértékegységet is!
A számításoknál nem elegendő a végeredmény közlése.
Törekedjen a gazdaságos időbeosztásra, a jól olvasható, áttekinthető munkára!
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I. TESZTFELADATOK
Egyszerű választás

10 pont

A feladatokban a kérdésre adott válaszok közül egy helyes. Írja a kipontozott helyre a helyes válasz betűjelét! (Minden helyes válasz 1 pontot ér.)
1) Hogyan alkalmazkodik az állat a hideghez?
A
…… B
C
D
E

a pajzsmirigy tiroxintermelése csökken, mert így csökken az anyagcsere
a test perifériáinak hőmérséklete megemelkedik
a kifejlett állatok közül legjobban a sertés viseli el a hideget
az állatok elzsírosodnak, kedvezőtlen lesz a hús és a fehéráru aránya
az alkalmazkodás harmadik fázisában megváltozik az állatok genotípusa

2) Melyik természetes, passzív immunitás?
A
…… B
C
D
E

a szérumozás
a kolosztrális immunitás
a fertőző betegségen való átesés
a vakcinázás
a lokális (helyi) immunitás

3) Melyik tulajdonság jellemző a baktériumokra?
A
…… B
C
D
E

valódi sejtmaggal rendelkeznek
az obligát patogén baktériumok nagy betegítő képességű mikroorganizmusok
mozgásukat fimbriák segítik
kedvezőtlen körülmények közé kerülve minden baktérium spórát képez
szaporodásukat replikációnak nevezzük

4) Melyik testtáj sorolható a hátulsó végtag tájékai közé?
A
…… B
C
D
E

a könyökízület tájéka
a kar tájéka
a szár tájéka
a far tájéka
a külső csípőszöglet tájéka

5) Mi jellemző a vadpároztatásra?
A
…… B
C
D
E

a nőivarú egyedek csoportjába egy hím állatot osztanak be
a várható ellés időpontja ismert
megfelel a törzskönyvezés követelményeinek
az ivarzó egyedet a hím állat választja ki
a párzás és a termékenyülés időpontja ismert
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6) Mi a neve az értéket képviselő, forgalomképes okiratnak?
A
…… B
C
D
E

készpénz
értékpapír
csekk
pénz
valuta

7) Melyik a munkaviszony megszűnésének az esete?
A
…… B
C
D
E

a munkáltató és a munkavállaló közös megegyezése
a rendkívüli felmondás
a munkavállaló halála
rendes felmondás
a próbaidő alatt azonnali hatállyal

8) Melyik marketingmix elemhez tartozik a logisztika?
A
…… B
C
D
E

termék
ár
értékesítési csatorna
eladásösztönzés
személyes eladás

9) Hogyan hívják azt a pénzügyi műveletet, amelynek során az egyik fél lemond az áru, szolgáltatás azonnali kifizetéséről, vagy közvetlenül pénzt ad a másik félnek, aki a szerződésben
foglalt határidőre kifizeti a megállapodott összeget?
A
…… B
C
D
E

értékesítés
hitelezés
készpénzforgalom
készletezés
foglaló

10) Melyik a vagyon értékű jog?
……

A
B
C
D
E

márkanév
találmány
szabadalom
védjegy
gyártási eljárás
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Igaz-hamis választás
15 pont
Ezekben a feladatokban az állításokról el kell dönteni, hogy igazak vagy hamisak-e? Írja az
állítások előtti kipontozott helyre igaz válasz esetén az „I”, hamis válasz esetén a „H” betűjelet! (Minden helyes válasz 1 pontot ér.)
…… 11. A bendőflóra képes a cellulóz lebontására is.
…… 12. Az ovulált petesejt a méhtestben termékenyül meg.
…… 13. Madarakon a hüvely a kloákába nyílik.
…… 14. A tej leadása bonyolult idegi és hormonális kölcsönhatás eredményeképp jön létre
progeszteron hormon hatására.
…… 15. Bőr alá (subcutan) ott lehet befecskendezni gyógyszert, ahol a bőr laza, ráncba
emelhető és tiszta.
…… 16. Bejelentési kötelezettség alá tartozó állatbetegség gyanúja esetén az állattartó
köteles a hatósági állatorvos intézkedéséig állatát elkülöníteni.
…… 17. Az állattartás során használt műszaki berendezéseket havonta legalább egyszer
ellenőrizni kell.
…… 18. A termelés szüntelenül ismétlődik.
…… 19. A csődeljárás célja a vállalkozás megszüntetése.
…… 20. A forgóeszközök a vállalkozás tevékenységét egy évnél tovább szolgálják.
…… 21. A rabat egyik célja a vevők megtartása.
…… 22. Az egyéni vállalkozói tevékenység megkezdéséhez és folytatásához alapfeltétel a
vállalkozói igazolvány.
…… 23. Az állatok időszakosan végzendő ápolási munkáit jelentik a jártatás, a
megfigyelés és a nyírás.
…… 24 A takarmányban található szerves anyagok N-mentes részét a zsírok és zsírszerű
anyagok, a N-mentes kivonható anyagok és a nyersrost alkotja.
…… 25. A javított monodiétás vagy kombinált takarmányozási rendszer lényege az, hogy a
tartósított takarmányokat a vegetációs időben csökkentett adagban etetjük, azokat
egyidejűleg zöldtakarmányokkal egészítjük ki.
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Mennyiségi összehasonlítás
5 pont
Ezekben a feladatokban két mennyiség („a” és „b”) nagyságrendi viszonyát kell eldönteni Három lehetőség adódik: vagy az egyik nagyobb, vagy a másik, végül esetleg egyformák vagy
közel azonos nagyságúak is lehetnek. A választási lehetőségek tehát a következők:
A
„a” nagyobb, mint „b”
B
„b” nagyobb, mint „a”
C
„a” és „b” egyforma vagy megközelítően azonos nagyságú
Írja a kipontozott helyre a helyes válasz betűjelét! (Minden helyes válasz 1 pontot ér.)
……. 26. a a pulykatojás tömege
b a lúdtojás tömege
……. 27.

a a juh vemhességi ideje
b a sertés vemhességi ideje

……. 28.

a a ló percenkénti érveréseinek száma
b a szarvasmarha percenkénti érveréseinek száma

……. 29.

a a tej fehérjetartalma a laktáció végén
b a föcstej fehérjetartalma

……. 30.

a a melegvérű lovak tenyészérettségének időpontja
b a hidegvérű lovak tenyészérettségének időpontja

Négyféle asszociáció

10 pont

Az alábbi feladatoknál fogalmak és ítéletek közötti kapcsolatokat kell felismerni. Az ítéletek
vagy az egyik (A), vagy a másik fogalomra (B) vonatkoznak, vagy mindkettőre (C), esetleg
egyikre sem (D). A helyes válasz betűjelét írja a kipontozott helyre! (Minden helyes válasz
1 pontot ér.)
Melyik tenyészérték-becslési módszerre vonatkoznak az alábbi megállapítások?
A
B
C
D

fenotípus alapján történő becslésre
genotípus alapján történő becslésre
mindkettőre
egyikre sem

…..

31. Az ivadékvizsgálat fontos módszere.

…..

32. Fő célja, hogy a következő generáció jobb legyen, mint amelyben a szelekciót
végezzük.

…..

33. Ennek keretében vizsgáljuk az ősök és az oldalági rokonok teljesítményét.

…..

34. Egyik módszere a küllem vizsgálata.

…..

35. Csak a vérvonaltenyésztés során használjuk.
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Mi jellemző az alábbi vitaminokra?
A
B
C
D

A vitamin
D vitamin
mindkettő
egyik sem

…..

36. Zsírban oldódik.

…..

37. Hámvédő szerepe van.

…..

38. A kalcium és a foszfor forgalmát szabályozza.

…..

39. Elővitaminja a karotin.

…..

40. Vízben oldódik.

Ötféle asszociáció

10 pont

Az alábbi feladatokban fogalmak és ítéletek közötti kapcsolatokat kell felismerni. Minden ítélet
csak egy fogalomhoz tartozhat. Írja a fogalmak betűjelét a megfelelő ítéletek elé a kipontozott helyre! (Minden helyes válasz 1 pontot ér.)
Párosítsa össze a megadott fogalmakat a felsorolt meghatározásokkal!
A
B
C
D
E

sodrott ló
angol telivér
kisbéri félvér
muraközi
mezőhegyesi félvér

…..

41. a világ leggyorsabb lófajtája

…..

42. az egyik vonalalapító mén a Furioso volt

…..

43. általában nem szaporítják tovább

…..

44. fajtaátalakító keresztezéssel hozták létre

…..

45. hidegvérű fajta
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Párosítsa össze az értékmérő tulajdonságokat a felsorolt jellemzőikkel!
A
B
C
D
E

kondíció
alkat (konstitúció)
szaporaság
fejlettség
termékenység

…..

46. Kifejezi, hogy az egyed fajtájához, típusához, ivarához és korához képest milyen
méreteket és testtömeget ért el.

…..

47. Egyik mutatója az ellésforgó.

…..

48. A szervezetnek a külső testalakulásban megnyilvánuló állapota.

…..

49. Fontos mutatója a két ellés között eltelt napok száma.

…..

50. A szervezet külső testalkatban és belső élettani tulajdonságokban megnyilvánuló
tulajdonsága.

II. NYÍLT FELADATOK
Ismertetés, rövid kifejtés

15 pont

1. Ismertesse a zöldtakarmányok főbb jellemzőit, csoportosítsa a szántóföldi zöldtakarmányokat, és mindegyik csoportnál nevezzen meg legalább 2 takarmányt!
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Az 1. feladat folytatása.
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Felsorolás
6 pont
2. Sorolja fel a fizikai fertőtlenítés módozatait! Mindegyikhez írjon 2-2 példát!

3. Az alábbi táblázat megfelelő oszlopába történő beírással válogassa szét a tojástermelő
képesség felsorolt mennyiségi és minőségi összetevőit! (Minden helyes válasz 1 pontot
ér.)
10 pont
perzisztencia, ivarérés ideje, a tojás tömege, a tojás alakja, a tojáshéj szilárdsága, intenzitás, a
kotlás időtartama, a tojássárgája színe, a hosszú szünetek hiánya, a tojáshéj színe
A tojástermelő képesség mennyiségi öszszetevői

A tojástermelő képesség minőségi összetevői

4. Fogalom meghatározás
Írja a kijelölt helyre a meghatározásban szereplő fogalom nevét!
1.

4 pont

: a szervezet második legnagyobb mirigye, amely külső és egyben belső

elválasztású is.
Határozza meg az alábbi fogalmakat!
2. Szervrendszer:
3. Allergia:
4. Relatív páratartalom:
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III. SZÁMÍTÁSI FELADATOK
1. Egy árutejtermelő üzem az év során 280 000 kg tejet termelt, amelyet értékesített és
ebből 25 704 000 Ft árbevételre tett szert. A termelés során felmerült közvetlen változó
költségek értéke 16 872 000 Ft, az összes költség pedig 25 432 000 Ft volt. 5 pont
Számolja ki:
− az ágazat éves összes jövedelmét (nyereségét),
− az 1 kg tejre jutó nyereséget,
− a fedezeti hozzájárulást!
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2. A napraforgó termesztése során hektáronként 55 000 tőszámot szeretnénk elérni.
A vetést 70 cm-es sortávolságra beállított géppel és 95%-os használati értékű vetőmaggal
végezzük el. Számítsa ki:
- 1 hektárra hány darab magot kell vetnünk, (Kerekítsen egész számra!)
- 1 folyóméteren hány növény lesz a kelés után,
- mennyi lesz a tőtávolság!
(A 2. és 3. feladatnál kerekítsen egy tizedesjegyre!)
6 pont
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3. A takarmányok energia–fehérje arányával kapcsolatban oldja meg az alábbi feladatokat!
4 pont
A) Írja le az energia–fehérje arány fogalmát!

B) Sertéssel etetünk 112 g/kg nyersfehérje, 13,4 MJ DE/kg energiatartalmú árpát. Számítsa ki
az energia–fehérje arányt!

C) Szarvasmarhával közepes minőségű 200 g/kg nyersfehérjét tartalmazó lucernaszénát etetünk, amelynek NEm energiatartalma 5,06 MJ/kg. Számítsa ki az energia–fehérje arányt!

D) Az egyes állati termékek termeléséhez szükséges legkedvezőbb energia–fehérje arányt a
takarmányozási táblázat adataiból is kiszámíthatjuk. 1 kg 3,8%-os zsírtartalmú tehéntej termeléséhez 3,00 MJ NEI és 85 g nyersfehérje szükséges. Ez alapján számítsa ki a pótabrak legkedvezőbb energia fehérje arányát!
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pontszám
témakör

a feladat sorszáma

maximális

a témakör a témakör
maximális elért pontpontszáma
száma

elért

1 – 10.
10
11 – 25.
15
26 – 30.
5
31 – 40.
10
41 – 50.
10
1.
15
2.
6
3.
10
4.
4
1.
5
2.
6
3.
4
Az írásbeli vizsgarész pontszáma

Tesztfeladatok

Nyílt feladatok

Számítási feladatok

dátum

50

35

15
100

javító tanár

__________________________________________________________________________

pontszáma egész
számra kerekítve
programba
elért
beírt
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