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Az állatok életműködései16.
Önfenntartó működések1. feladat

Írd a táblázatban szereplő jelenségek mellé a megfelelő életműködés nevét! Az életműködések nevét válaszd ki a fel-
sorolásból! Egy életműködés több helyen is szerepelhet, valamint egy jelenséghez több életműködést is rendelhetsz.

táplálkozás; légzés; kiválasztás; mozgás; érzékelés; szaporodás; szabályozás

 

Az önfenntartó működések kapcsolata 2. feladat

a) Tanulmányozd az ábrát, majd töltsd ki a hiányzó részeit: 
nevezd meg, mit jelölnek a betűk és a számok! A megol-
dáshoz segítségeket is adtunk. 

– Az 1., 2., 3. számmal jelölt anyagok a táplálék szerves 
alkotórészei. 

– A 4., 5. szám mellé szervetlen anyagok nevét írd!
– Az x-szel jelölt folyamatot enzimek végzik. 
– A 6. szám a sejtek anyagcseréje során keletkezett feles-

leges vagy éppen káros anyagokat jelöli.  
– Az A és B betűvel a légzési gázokat jelöltük. 

b) Az ábrában nem minden szervrendszer szerepel. A rajzról 
hiányzó életműködések közül melyek a legfontosabbak 
az állati szervezet környezethez történő alkalmazkodásá-
ban?

 

 

1. A medúza teste érintésre összehúzódik.

2. A laposféreg teljes testfelületén keresztül veszi fel az oxigént. 

3. A földigiliszták a földben található elkorhadt, elrothadt növényi részeket hasznosítják. 

4. A levéllábú rákok kedvező körülmények között szűznemzéssel sokasodnak.

5.
A gyűrűsférgek vesécskéje csillós tölcsérrel kezdődő vékony cső, amely 
a testüregből a külvilágba juttatja a káros vagy szükségtelen anyagokat. 

6. A tintahal hólyagszeme képlátásra alkalmas. 

7. A rovarállamok tagjai szagról ismerik fel egymást. 

8. A rákok kopoltyúikkal a vízből veszik fel az oxigént. 

9. A denevérhal nem úszik, hanem mellúszói segítségével „gyalogol” a víz fenekén. 

10. Egy kaméleon akkor is változtatja a színét, ha esetleg elveszti a látását. 

11.
A nílusi krokodilok nemét a hőmérséklet határozza meg. 30 °C alatt csak nőstények 
jönnek világra. 

keringési rendszer

tápanyagok + A

6. + B

kiválasztó rendszer

légzőrendszer

tápcsatorna

külvilág

B

1.
2.
3.
4.
5.

fel nem szívódó anyagok

A

x

y

6.

sejtek

sejtek
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Táplálkozási módok az állatvilágban3. feladat

a) A képeken szereplő állatok neveit felsoroltuk. Próbáld meg azonosítani őket, nevüket írd a képük alá! 

cigányréce; csuka; földigiliszta; keresztespók; közönséges dögbogár; kullancs; tavi kagyló; uhu; vaddisznó

b) Olvasd el a szöveget, és írd a képek alá, hogy melyik állat milyen táplálkozási módot folytat!

Az állatvilágban a táplálék felvétele változatos. A ragadozók általában más, kisebb testű, főképp növényi táplálé-
kot fogyasztó állatokat ejtenek el. Érzékszerveik a zsákmányszerzés érdekében fejlettek, tépőfogakkal, tépőka-
rommal, horgas csőrrel rendelkezhetnek.  A dögevők is húsevők, de ők elhullott állatok maradványait fogyasztják. 
A mindenevő állatok növényi és állati táplálékot egyaránt fogyasztanak. Az élősködők élő gazdaszervezetből 
táplálkoznak. A korhadékevők elpusztult növényi maradványokat dolgoznak fel. A törmelékevők általában vizek-
ben élnek, és szerves maradványokkal táplálkoznak. 

A kétéltűek szaporodása4. feladat

A szöveg elolvasása után döntsd el az állításokról, hogy igazak vagy hamisak. A hamis állításokat javítsd ki és írd le!

1.  A kétéltűek embrionális fejlődése az állat testében, magzatburokban zajlik. I – H

 

2. A petesejt és a hímivarsejtek találkozása az állat testében történik. I – H

 

3. Átalakulással fejlődnek. I – H

 

Fajnév:

Táplálkozás:

Fajnév:

Táplálkozás:

A kétéltűek (Amphibia) a gerincesek egy osztálya, ha-
zánkban a békák, varangyok, gőték és szalamandrák 
tartoznak ide. Mivel embrionális fejlődésük során nem 
alakul ki magzatburok, magzatburok nélkülieknek 
(Anamnia) nevezik őket. A „kétéltűek” elnevezés arra 
utal, hogy bár ezek az állatok felnőtt életük legnagyobb 
részét a szárazföldön töltik, szaporodni – néhány kivé-
teltől eltekintve – kizárólag vízben képesek. Kikelés után 

kopoltyúval lélegeznek, ezt fejlődésük során később 
tüdő váltja fel. A hüllőktől eltérően a kétéltűek petéket 
raknak. Legtöbb fajukra a külső megtermékenyítés jel-
lemző, vagyis mind a hím, mind a nőstény a környezet-
be (vízbe) juttatja az ivartermékeit, és itt történik a pe-
tesejtek megtermékenyítése.

(Forrás: Wikipédia)
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A szivacsok és a csalánozók törzse17.
Mindent tudsz a szivacsokról?1. feladat

Válaszolj az alábbi kérdésekre! Ha nem tudod a választ, tippelj! 

a) A szivacsok csoportjának latin neve Porifera. Vajon mely 
tulajdonságukra utal a név?

b) A szivacsok élete független a napfénytől. Mit gondolsz, 
hol fordulnak elő, ahol nincsen napfény?

c) Hány liter vizet képes megszűrni egy köbcentiméternyi 
szivacs naponta? 

d) Hány évesek a legidősebb szivacsfosszíliák?

 

e) Mekkora a legnagyobb szivacstelep?

 

A szivacsok testfelépítése2. feladat

a) Azonosítsd a rajzokon (A–D) látható sejteket! 

A:  C:  

B:  D: 

b) A jobb oldali rajzon egy egyszerű szivacs testfelépítését láthatod. Egészítsd ki a rajzot a kérdések megválaszolá-
sával! 

1. Hol áramlik be a víz a szivacs testébe? Jelöld nyilakkal a víz beáramlását, és nevezd meg a testrészt, amin ke-
resztül zajlik a folyamat!

2. Hol áramlik ki a víz a szivacs testéből? Jelöld nyíllal a víz kiáramlását, és nevezd meg a testrészt, amin keresztül 
zajlik a folyamat!

3. Nevezd meg, mely sejtek alkotják a sárgával jelölt sejtréteget! Betűjelüket írd az ábrába!
4. Nevezd meg, mely sejtek alkotják a pirossal jelölt sejtréteget! Betűjelüket írd az ábrába!
5. Rajzold be az ábrába a vándorsejteket! 
6. Rajzold be az ábrába a váztűket!

B C DA
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c) Melyik sejtre igazak az alábbi állítások? A megfelelő betűjelet írd a táblázatba!

A:  Az A betűvel jelölt sejtre igaz 
B:  A B betűvel jelölt sejtre igaz 
C:  A C betűvel jelölt sejtre igaz 

D: A D betűvel jelölt sejtre igaz 
E:  Az összes sejtre igaz
F:  Egyikre sem igaz

Fajfelismerő3. feladat

Párosítsd a fajok képét a leírásukkal! Ha a leírás alapján nem tudsz egyértelmű döntést hozni, keress rá a fajok ne - 
veire az interneten!

1. Az agancsszivacs a kovaszaruszivacsok közé tartozik. Nevét agancshoz hasonlító alakjáról kapta, színe ál-
talában sárgás. 

2. Az ősszivacsok a legegyszerűbb felépítésű szivacsok. A mészszivacsok osztályába tartoznak, mert vázuk 
szabályos mésztűkből áll. Körülbelül 1 milliárd éve alakulhattak ki.   

3. Az üvegszivacsok közé tartozó vénuszkosárka igen dekoratív mélytengeri szivacsfaj. Hatsugaras kovatűi 
hálózatot képeznek. Kiszárítva fehér színű vázát dísztárgyként értékesítik.   

4. A mosdószivacs a szaruszivacsok csoportjába sorolható. Az élő állat alig hasonlít a kereskedelmi szivacshoz, 
mert rostos vázát fekete, piszkosbarna vagy szürke lágytest veszi körül.   

5. A balatoni szivacs a kovaszaruszivacsok egyetlen édesvízi családjába tartozó, egyedüli európai faja. Telepén 
jellegzetesek a kesztyűujjszerű nyúlványok.  

1. A test tartását biztosító kova, mész vagy fehérje vázanyagokat hozza létre. 

2. Szöveteket alkot. 

3. Állábakkal képes mozogni. 

4. Tápanyagokat és emészthetetlen anyagokat szállít. 

5. Légzési gázok jutnak át rajta. 

6. Endocitózissal veszi fel a táplálékszemcséket.

7. Sejthártya határolja. 

A

B

C

D

E
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Mit takar a név?4. feladat

a) Az alábbi felsorolásból három név csalánozófajt takar. Tippeld meg, melyek azok! Húzd alá a nevüket! 

dugong; tengeri legyező; tuatara; tengeri disznó; portugál gálya; póklilliom; hasznos pandánusz; viaszrózsa

b) A képeken ezt a három fajt láthatod. Próbáld a fajnevek mellé rendelni az állatok képeit!

 

A csalánozók testszerveződése5. feladat

Nevezd meg az ábra betűvel és számmal jelzett részeit, majd válaszolj a megfelelő ábrarészlet jelével a táblázatban 
feltett kérdésekre!

A: 

B: 

C: 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 
6.

7.

8.

CA

1.

2.

5.

4.

3.

B
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Hasonlóságok és különbségek6. feladat

Egészítsd ki az ábrát a felsorolt jellemzőkkel!

csalánsejtek; meszes váz; nyílt vizek lakói; telepképzés; szövetes szerveződés; emberre is veszélyes fajok; 
béledényrendszer; meleg tengerek aljzatán élnek; sugaras szimmetria; diffúz idegrendszer; rakétaelv szerinti mozgás

 

A kulcsszó: csalánozó7. feladat

Felkértek, hogy készíts lexikonbejegyzést az alábbi kulcsszavaknak! Rövid, lényegre törő mondatokban fogalmazz!

csalánozók: 

sejten kívüli emésztés: 

ivaros szaporodás: 

hálózatos idegrendszer: 

Ko
ra

llo
k

M
ed

úz
ák

Amiben különböznek

Amiben hasonlítanak

Amiben különböznek

1. Melyik sejt segítségével mozog az állat? 

2. Melyik sejtnek van szerepe a sejten kívüli emésztésben? 

3. Melyik sejtnek van szerepe az élőlény védekezésében és táplálkozásában? 

4. Mely betűk és/vagy számok jelölnek szöveteket? 

5. Melyik sejtnek van szerepe az érzékelésben? 

6. Mely sejtek alkotnak hálózatot az állat testében? 
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Az állatok testszerveződése, szövetei18.
Szövetek összehasonlítása1. feladat

A képeken három szövetminta látható. 

a) Azonosítsd a szöveteket, nevüket írd a képek alatti vonalakra! 

b) Melyik szövetre vonatkoznak az állítások? A megfelelő szövet(ek) betűjelét írd a számozott mondatok mellé!

Az emlősök gyomrának szövettana2. feladat

A képen egy emlősállat gyomrának szövet-
tani felépítését láthatod.

a) Nevezd meg minél pontosabban a betű-
vel jelölt szövettípusokat! (Az A jelű szö-
vetet felépítése és működése szerint is 
nevezd meg!)

A: 

B: 

C: 

1. A sejteket nagy energiatartalmú anyag tölti ki, amely a sejtmagot a sejt szegélyére szorítja ki. 

2. Raktározott anyaga hőszigetelő is. 

3. Kevés benne a sejt közötti állomány. 

4. Minél hidegebb területen él az állat, rétege annál vastagabb.

5. A gerinces állatok többségének testét szilárdítja. 

6. Nagy szilárdságú anyagot tartalmaz. 

7. Rugalmasságát a kötőszöveti rostoknak köszönheti. 

8. Sejtjei körkörösen helyezkednek el az erek körül. 

9.
Sokmagvú sejtjeiben vékony fehérjefonalak találhatóak szabályos elrendezésben,  
fénymikrosz kópban csíkozott mintázatot alkotva. 

10. Működése nagy energiaigényű.  

11. Kötőszövet. 

12. Támasztószövet. 

kivezetőnyílások

savóshártya

nyálka-
hártya

nyirokér

véna

artéria

A
B

C

A B C
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b) Milyen célt szolgálnak az A-val jelölt szövet egységeinek kivezetőnyílásai? 

c) Mi a B-vel jelölt szövettípus feladata? 

d) Mi jellemző a C-vel jelölt szövet működésére? 

e) Mi a C-vel jelölt szövet működési egysége? 

Szervek és szöveteik3. feladat

A rajzon a házimacska szerveinek elhelyezkedése látható. Az állítások a megjelölt szervekre vonatkoznak. A válaszban 
esetenként több szerv is megadható. Ha az állítás az összes szervre vonatkozik, E betűt írj! 

 1. Érzékhámot tartalmaz. 

  

 2. Harántcsíkolt izomszövet tapad rá.

  

 3. Csontszövet található benne.

  

 4. Belső felszínét felszívóhám borítja.

  

 5. Belső felszíne nagyrészt egyrétegű laphám-

ból áll. 

 6. Izomzata gyors összehúzódásra képes, és nagyon kitartó. 

 7. Csillós hengerhámot találunk benne. 

 8. Szövetei a sejtek differenciálódásával jöttek létre. 

 9. Simaizomrétege összehúzódásakor a benne található tartalmat továbbítja. 

 10. Folyékony kötőszövet halad át rajta. 

Szövettani elmélyülő4. feladat

Kösd össze a szövetek képeit a megfelelő nevekkel! 

idegszövet

hámszövet

porcszövet

szívizomszövet

laza rostos kötőszövet

szem csontváz

vékonybél

nyelőcső

légcső

szív

tüdő

A B

C D E
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A férgek törzsei19.
A laposférgek anatómiája1. feladat

Az ábrán az örvényférgek osztályába tartozó  
füles planária nevű laposféreg rajzát  látod. 

a) Nevezd meg az ábra betűvel jelölt részeit!

b) A füles planária melyik ábrázolt részére igaz az állítás? Írd a megfelelő betűjelet az állítás mellé! Ha egyikre sem 
igaz a mondat, írj F betűt!

c) Mely szervekre vonatkoznak az F betűvel jelzett állítások? Válaszodban írd le az állítások sorszáma mellé a szervek 
nevét!

 

 

Tejfehér planária vizsgálata2. feladat

A tanulók a tejfehér planária (Dendrocoelum lacteum) életjelenségeit figyelik meg az osztályteremben zajló kísérlet-
ben. Ecset segítségével 2-3 egyedből álló mintát vesznek a planáriatenyészetből, majd a leírt vizsgálatokat végzik. 
Olvasd el a vizsgálati lépések leírását, majd válaszolj a feltett kérdésekre!

a) A diákok kézi nagyító vagy sztereomikroszkóp segítségével alaposan megfigyelik a planáriák alakját, testrészeit, 
s tapasztalataikat rajzon rögzítik. Készíts te is felülnézeti rajzot a füzetedbe a tejfehér planáriáról! Segítségül 
használd a tankönyvben és a munkafüzetben található fotókat, rajzokat! Jelöld a rajzon a testtájakat és a test 
szimmetriatengelyét! 

b) A kísérletező tanulók egy ecset segítségével a hátára fordítanak egy férget, nyomon követik visszafordulását, 
mozgását. Mit eredményez a bőrizomtömlő ellentétes irányú két izomrétegének összehúzódása az állat mozgá-
sában?

Keresztirányú izomzat összehúzódása  Mozgás: 

 izomzat összehúzódása  Mozgás: 

C

D
E

B
A

1. A kültakaróhoz kapcsolódó simaizomrétegek alkotják. 

2. Érzéksejtjei a fénysugarak erősségét és irányát érzékelik.

3. Hámjának mirigysejtjei emésztőnedvet termelnek.

4. Itt távoznak a táplálék emészthetetlen anyagai. 

5. A dúcidegrendszer része. 

6. Egynyílású, és két részre tagolódik. 

7. Elágazó csőrendszer, mely sok nyílással torkollik a külvilágba. 

8. Gazdagon elágazik, biztosítva ezzel a tápanyagok eljutását a test minden részébe. 
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c) A diákok a bonctű hegyével óvatosan megérintik az állatokat, megfigyelik a reakcióikat. Az állat mely szervrend-
szere irányítja az érintés által kiváltott reakciót? Miben különbözik a felépítése és működése a csalánozó állatokban 
tapasztaltakétól?

 

d) Dörzsmozsárban kárminporral elkevert kis darab csirkemájat tesznek a tanulók 
a férgek vizébe. Sztereomikroszkóppal megfigyelik az állatok táplálkozását, a 
bélcsatorna telítődését. A diákok ezt a képet látják a mikroszkóp alatt. Jelöld az 
ábrán az alább megnevezett részleteket! 

szájnyílás; garat; előbél; középbél

e) A kísérletezők most egy nagyobb, lapos üvegtálkába, ún. Petri-csészébe vizet 
öntenek, majd belehelyeznek egy örvényférget. A Petri-csészét egy sötét taka-
róval teljesen elsötétítik, majd zseblámpával oldalról megvilágítják az állatot, 
változtatva a fény irányát. Az állat a sötétebb helyek felé mozog. Mit lehet el-
mondani a tapasztalt mozgás irányáról? Hol találhatóak a fényérzékeny sejtek 
az állatban (testtáj, szerv)? A fény mely tulajdonságait érzékelik ezek a sejtek?

 

 

A kutyák élősködője, a háromtagú galandféreg3. feladat

A kutya veszélyes és nehezen kiirtható galandférge a háromtagú galandféreg (Echinococcus granulosus).  A fertőzött 
állatnak sokszor nincs észrevehető tünete, ami azért veszélyes, mert a sok ezer féregpete, amely az állat bélsarával 
távozik, nagyfokú fertőzésveszélyt jelent a környezetére. A legveszélyeztetettebbek a háziállattal egy fedél alatt élő 
emberek, főképp a kisgyerekek, akik könnyen fertőződnek a kutya által érintett ágyneműről vagy a kutya puszilga-
tásától. Az állattartók kötelessége házi kedvenceik megfigyelése, kivizsgáltatása, környezetük fertőtlenítése, a velük 
kapcsolatos alapvető higiéniai szabályok betartása. A háromtagú galandféreg vágóállatok (leggyakrabban sertés) 
nyers belsőségeinek elfogyasztásával kerülhet a kutyák emésztőrendszerébe. Az alábbi ábrán a háromtagú galandféreg 
életciklusát láthatod. Az életciklus lépéseit összekeverve adjuk meg, feladatod a lépések beírása helyes sorrendben 
az ábra megfelelő helyeire. 

A: A ciszták a gyomorsav hatására felrepednek, a fé-
reglárvák bejutnak a gazdaállat szervezetébe. 

B: A gazdaállat bélsarával a külvilágba ürült peték  
a széklettel érintkezőket fertőzik (ember, házi- 
állatok). 

C: A kutyák a férgek hólyagos cisztáit tartalmazó  
nyers  sertésmáj elfogyasztásával fertőződnek. 

D: A lárvák a kutya bélfalán megtapadva növeked- 
nek, kifejlett állapotukban petéiket, illetve testük 
ízeit a béltartalomba juttatják. 

E: A lárvák horogkoszorújuk segítségével megta - 
padnak a bélfalon, majd azt átfúrva elvándorol- 
nak a különböző szervekhez, leggyakrabban a 
májban és a tüdőben telepednek meg. 

F: A peték a köztesgazdában a gyomorsav és az 
emésztőnedvek hatására kinyílnak, lárvává ala - 
kulnak. 

G: A szervekben a féreg óriási, 5–10 cm, de néha  
még nagyobb, folyadékkal teli, vastag falú hó- 
lyagot, úgynevezett cisztát hoz létre, amely- 
ben  megsokszorozza önmagát.

7.

2.

1.

3.

4.

5.

6.
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Az alábbi táblázatban férgek képeit láthatod, latin nevükkel együtt. Állapítsd meg, melyik faj a kakukktojás, azaz 
melyik faj NEM tartozik a gyűrűsférgek közé!

 

a) Melyik faj a „kakukktojás”? Milyen testfelépítésbeli tulajdonság alapján választottad ki?

 

b) Melyik féregtörzsbe tartozik a „kakukktojás”? Ha nem sikerül a kép alapján azonosítanod a törzset, nézz utána az 
interneten!

 

A földigiliszták szerepe a talaj életében5. feladat

Olvasd el a szöveget, majd válaszolj a kérdésekre! 

A földigiliszták nagy mennyiségben fordulnak elő a ta-
lajban. A megfelelő nedvességi állapot létfontosságú 
feltétel, hosszan tartó szárazságban elpusztulnak, il-
letve a mélyebb rétegekbe vándorolnak. Életük legna-
gyobb részét sötétben töltik, tartós fényhatás, valamint 
a túl magas vagy alacsony hőmérséklet a pusztulásukat 
idézi elő. Hirtelen lezúduló, nagy mennyiségű csapadék 
hatására átmenetileg a felszínen kereshetnek mene-
déket. Nem közvetlenül a víz az oka ilyenkor a járatok 
elhagyásának, hanem hogy a víz kiszorítja a talajból az 
oxigént. Táplálkozásuk során a talajt bélcsatornájukon 
átvezetik, miközben egyes talajrészeket, a szerves anya-
gokat, a talaj mikroszkopikus élőlényeit táplálékként 
hasznosítják. A földigiliszták bélcsatornájában a felvett 
talaj átalakuláson megy keresztül, miközben tápanya-
gokban gazdagabbá válik. A földigiliszták a talajban kö-
tött ásványi anyagokat felszabadítják, így felvehetőek 
lesznek a növények számára.

A giliszták táplálkozása során keletkező gilisztahu-
musz minden esetben semleges kémhatású, függetle-
nül a környező talaj kémhatásától. Ez azt jelenti, hogy a 
nagy földigiliszta-egyedsűrűség hosszú távon a pH-t a 
legtöbb növény számára kívánt szinten tartja.

Talajegészségügyi szempontból különleges jelen-
tőséggel bír, hogy egyes  kórokozók a gilisztában levő 
emésztőnedvek hatására elpusztulnak.

A földigiliszták ásó, talajlazító tevékenységük révén a 
talaj fizikai tulajdonságait is javítják. Nagy mennyiségű 
ásványi anyag talajba mozgatásával, szerves alkotóré-
szekkel történő összekeverésével hozzájárulnak stabil 
agyag-humusz komplexek képzéséhez, amelyek a leg-
stabilabb, legellenállóbb talajrészekhez tartoznak.

A földigiliszták hatalmas talajtömeget képesek át-
mozgatni, melyek nyomán stabil járatrendszereket 
hagynak maguk után. A járatok általában kétfélék 
lehetnek: a talaj felső rétegét behálózóak többnyire 
vízszintes lefutásúak és elsősorban a talaj levegőzését 
biztosítják, míg a stabilabb, időtállóbb járatok több 
méter mélységig is lehatolhatnak, tehát függőleges 
lefutásúak. Ezek szerepet játszanak például a hirtelen 
lehulló nagy mennyiségű csapadék mélyebb rétegekbe 
történő gyors levezetésében. Lejtős termőhelyeken a ta-
laj lepusztulását, az eróziót is mérséklik a kisebb felszíni 
lefolyás révén. A gilisztajáratok egyúttal életteret bizto-
sítanak a növényi gyökerek számára.

(Forrás: sulinet.hu)

A: Prostheceraeus vittatus B: Lumbricus terrestris C: Terebellides stroemi D: Hirudo medicinalis
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a) Rajzold be az ábrákba, hogyan viselkedik a földigiliszta az áb-
rázolt időjárás esetén!

b) A szövegben dőlt betűvel szedett szavak, mondatrészek fel-
használásával fejezd be a gondolattérképet a földigiliszták 
hasznos tevékenységéről!

 

A gyűrűsférgek evolúciós újításai6. feladat

a) Milyen új tulajdonságok jelentek meg a gyűrűsférgek törzsében? Töltsd ki a táblázatot!

b) A rajz a földigiliszta bélrendszerének felépítését ábrázolja. Nevezd meg a jelölt szakaszokat!

c) Egészítsd ki az állításokat, és a mondatok melletti négyzetbe írd be, hogy melyik jelölt részletre vonatkoznak!

1. Falán keresztül ásványi sók és víz felszívása történik a(z) -ba/-be. 

2. Itt távozik az emészthetetlen salakanyagokból álló . 

3. Falában található -ban/ben termelődő   

segítségével üregében zajlik a tápanyagok megemésztése, majd . 

4. A C jelű rész tágulata, a táplálék itt puhul és átmenetileg raktározódik. 

5. Feladata a táplálék felaprítása és szétmorzsolása, melyet   fala segítségével végez. 

6. A földigiliszta tápláléka a talajban található  , amely az A jelű részen keresztül ide jut. 

Új tulajdonság a laposférgekhez képest Előnye

Táplálkozási rendszer

Keringési rendszer

nincsenek
benne kórokozók

földigiliszta
tevékenysége

a talajbantáplálkozás

mozgás

talajerózió
csökkentése

B 

A 

C D E F G 

H 
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A puhatestűek törzse20.
Csiga, kagyló, polip?1. feladat

Az alábbi képeken hazai puhatestűfajok képeit látod. Tanulmányozd az ábrákat, majd az Állatismeret című könyv 
segítségével válaszolj a kérdésekre! 

a) Azonosítsd a képeken látható puhatestűfajokat! A határozókönyvben olvasható információk alapján írd a képek 
alá a fajok neveit (N) és jellemző élőhelyeit (É)!

b) Melyik puhatestűosztály képviselője nem szerepel a képek között? Mit gondolsz, miért nem?

 

Mit rejt a csigaház?2. feladat

A rajzon egy csiga belső szervei láthatók. A rajz tanulmányozása után egészítsd ki a szöveget!

Az I betűvel jelölt képlet a(z)   
megvastagodása. 

Az F a test elülső részén található, a kagylóknál  

.

A C anyagát a(z)  mész- 
mirigyei állítják elő. 

A D erekkel gazdagon behálózott szerv, felületén zajlik  

a(z) .

Az E betűvel jelölt képletek a csigák legfontosabb  

.

A B betűvel jelölt képlet H üregébe juttatja váladékát, 

mely a táplálék  segít. 

A H az állat testénél hosszabb/rövidebb (húzd alá a megfelelőt!) cső, melyben  és 

 zajlik. 

A G a szájüregben található kemény, erősen fogazott réteg, melynek a táplálék  van  
szerepe. 

Az A jelű képletből a magyarországi csigafajok testében mindkét típus megtalálható, mert ezek a fajok  

,  szaporodáskor mindkét egyed megtermékenyül. 

Az A, B, D a  nevű testtájban található. 

N: 

É: 

N: 

É: 

N: 

É: 

N: 

É: 

A

B

C

D

E

F

GHI
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A köpeny és a héja3. feladat

Olvasd el a szöveget, majd nevezd meg az ábra számmal és betűvel jelölt részeit!

Miért tette lehetővé a szilárd, külső váz megjelenése a puhatestűek gyors térhódítását a földtörténeti óidőben? 

A logaritmikus spirál és a Nautilus háza4. feladat

A csigaházas polipok, a Nautilusok háza különlegesen szép, első ránézésre a csigá-
kéhoz hasonlít, de a legtöbb csigával ellentétben nem egy függőleges tengely körül, 
hanem síkban csavarodott. 
Vázuk jellegzetes logaritmikus spirált alkot, mely gyakran figyelhető meg a termé-
szetben. A logaritmikus spirálok önmagukkal hasonlók, és nagyításuk-kicsinyítésük 
ugyanazt látványt eredményezi, mint elforgatásuk a pólus körül. A logaritmikus 
spirálnak Jakob Bernoulli a Spira mirabilis (latinul csodálatos spirál) nevet adta, mivel 
el volt ragadtatva annak egyedülálló matematikai tulajdonságaitól: a görbe méretei 
állandóan nőnek, de alakja változatlan marad bármely további csavarodással.

a) Keress további példákat a logaritmikus spirál előfordulására a természetben! 

 

b) A csigaház tökéletessége sok művészt is inspirált. Keress példát olyan művészeti alkotásokra, melyek kiindulási 

alapja a Nautilus háza volt – szó szerint és átvitt értelemben is! 

A kültakaró egész állattörzsre jellemző képződménye a 
köpeny. Ez nem más, mint kültakaró-kettőzet, amely a 
külvilággal kapcsolatban lévő köpenyüreget veszi körül. 
A váz termeléséért a köpeny szegélyének nyálka-, fehér-
je- és mészmirigyei a felelősek, az általuk a felszínre ki-
választott, összetett váladékban gyorsan kikristályosod-
nak a mészsók. A héjnak alapvetően három rétege van.  
A legkülső, a héjhártya csak fehérjékből áll, a héj színe-
zetét, felületi rajzolatát, mintázatát adja, s védi az alsóbb 
rétegeket. A középső, az ún. oszlopos réteg, a felszínre 
merőleges, öt- vagy hatszögletű kalcium-karbonát-la-
pocskákból áll, amelyek egy fehérjeváz irányításával kris-
tályosodnak ki. A legbelső réteget a felszínnel párhuza-

mos kristálylapok alkotják, rajta a fény selymesen csillog, 
gyöngyházréteg a neve. Az előző két rétegtől eltérően 
– amelyeket a köpenyszegély termel – a köpeny héjhoz 
simuló, külső felszíne hozza létre. Ennek ékes bizonyítéka 
a gyöngyképződés: amikor a köpeny héj alatti területé-
nek hámrétege és a héj közé idegen szemcse kerül, azt 
a hámréteg gyöngyházréteggel igyekszik körülvenni. 
Gyöngyök nem csupán a kagylóknál alakulhatnak ki (bár 
előfordulásuk a nyitott kagylóteknők miatt e csoport-
ban a leggyakoribb), hanem a zártabb (természetesen 
gyöngyházréteggel rendelkező) csigaházaknál is.

(Forrás: elte.hu)

1. 

a köpeny és a héj közé
került szennyeződés

2. 1. 

3. 
formálódó gyöngy

köpeny

A B
a köpenyszegély 

redői

A
 H

ÉJ
 R

ÉT
EG

EI
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Az ízeltlábúak törzse.  
A rákok és a pókszabásúak osztálya

21.
Gondoltad volna?1. feladat

1. A legnagyobb ízeltlábú az óriás japán rák. Mekkora a 
két ollója közötti távolság?

 A: 50 cm B: 3,8 m  C: 1 m 
2. A cserebogár lárvaként hosszú időt tölt a talajban. 

Mennyit?
 A: 3 év B: 15 év  C: 5 hónap
3. Testük méretéhez képest a bogarak a legerősebb ál-

latok bolygónkon. Egy orrszarvúbogár saját tömegé-
nek hányszorosát képes elvinni a hátán?

 A: 850  B: 300  C: 10
4. Testhosszának hányszorosára képes felugrani a bolha, 

ha az ugrás arányaiban olyan, mintha az ember 300 
méter magasra tudna szökkenni?

 A: 15   B: 150  C: 250
5. Hányat verdes repülés közben egy házilégy a szárnyá-

val percenként?
 A: 20 000     B: 10 000  C: 2000
6. Egy jó kondíciójú átlagember huzamosabb ideig kb. 

10 km/h sebességgel tud futni. Milyen sebességgel 
képes futni a csótány?

 A: 1 km/h  B: 5 km/h  C: 15 km/h

 7. Milyen sebességgel repül az az ausztráliai szitakö-
tőfaj, amely a világ egyik leggyorsabb repülő ro-
varja?

  A: 32 km/h  B: 57 km/h  C: 89 km/h
 8. Egy Borneón befogott botsáska a világ leghosszabb 

ismert rovara. Hány centiméter hosszú a lábaival 
együtt?

  A: 20 cm  B: 45 cm  C: 57 cm 
 9. Hány képet tud egy szitakötő másodpercenként 

önálló képként érzékelni? A mozikban unatkozna, 
ott 24 képet vetítenek másodpercenként... 

  A: 300  B: 200  C: 500
 10. Az embernek 600 izma van. Hány izommal rendel-

kezik egy hernyó? 
  A: 200  B: 1000  C: 4000
 11. Egyes skorpiófajok hosszú ideig bírják az éhezést. 

Mennyi ideig?
  A: 3 hónap B: 1 év C: 2 év 
 12. Milyen vastagságú pókfonál lenne képes megtar-

tani egy ember tömegét?
  A: 5 cm B: 1 cm  C: 1 mm

A vedlés2. feladat

Az ábrán az ízeltlábúak vedlésének lépéseit láthatod. Olvasd el figyelmesen a szöveget, majd a szöveg információit 
felhasználva, írd egy mondatban a képek alatti üres mezőbe, hogy mit ábrázolnak! 
A folyamat kezdetén a hámréteg sejtjeinek anyagcseréje a vedlési hormon hatására megváltozik, és vedlési folya-
dékot kezd termelni a kutikularéteg alá. Ez a folyadék inaktív „előenzimeket” tartalmaz, amelyek aktív formái a ku-
tikula anyagait képesek bontani. A folyadék termelése és kibocsátása után a hámréteg sejtjei osztódni kezdenek, 
megindul az új kutikula legfelső rétegének termelése. Ez az új felső réteg védi majd meg a hámsejteket a lebontó 
enzimektől. Ezután az enzimek aktiválódnak, és megindul a régi kutikula lebontása. Anyagainak egy részét a hám-
sejtek visszaveszik. Amikor a régi kutikula nagy része lebomlott, és elkészült az új, a régi kutikula megmaradt külső 
rétege felreped, és az állat kibújik belőle. Ez a szűk értelemben vett vedlés. A vedlés után az új kutikula még nem  
szilárd, megkeményedésének folyamata a szklerotizáció. Az állat a régi páncél levedlése után levegő vagy víz felvé-
telével megnöveli testméretét. Ekkor a hámsejtek olyan vegyületeket termelnek, amelyek megszilárdítják az új, 
nagyobb méretű kutikulát, amely alatt kialakuló térfogattöbbletbe nő bele az állat a következő vedlésig.

kutikula

Nyugalmi 
állapot.

1. 3.

4.

5.

6.2.

hámréteg
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Az ízeltlábúak mozgása3. feladat

Az ábrán egy rovar torának keresztmetszete látható a benne futó izomelemekkel. 

a) Töltsd ki a táblázatot! Melyik részletet melyik betűvel jelöltük az ábrán? Húzz vonalat az egyes részletek neve és 
funkciója közé!

b) Egy jelölt részlet kimaradt a felsorolásból. Nevezd meg ezt a betűjelével együtt! Mi a funkciója?

 

c)  A rajzon az ízelt láb felépítését láthatod. A segítségül megadott 
mondatok alapján nevezd meg a láb részeit!
A csípő kapcsolja össze a tor oldalsó lemezét és a láb többi ízét. 
A tompor a comb és a csípő között helyezkedik el. Ugróláb ese-
tében a comb és a hozzá kapcsolódó lábszár megvastagodik.  
A lábfej több kisebb ízből áll. 

d) Az alábbi állítások közül karikázd be azok betűjelét, amelyek a 
bőrizomtömlőre vonatkoznak! A többi tulajdonság alapján fogal-
mazd meg, mit jelent az, hogy az ízeltlábúak kiegyénült izmokkal 
rendelkeznek!

A: elemei egymástól függetlenül működnek
B: simaizomszövetből áll
C: gyorsabb mozgást tesz lehetővé
D: harántcsíkolt izomszövet alkotja
E: lassú, de nagy erejű mozgatásra képes
F: nem alkalmas precíz mozgásra
G:  összehúzódáskor az eredési és tapadási pontok közelednek egymáshoz 

kiegyénült izomzat: 

 

Betűjele A képlet neve A képlet funkciója

1. Hát-hasi irányú izomelemek A láb ízeinek mozgatását végzik.

2. A járólábak izmai
Összehúzódásukkal a kitinpáncél elemeit 
vízszintes irányban közelítik egymáshoz.

3.
A tor és a járólábak kutikuláját 
összekötő izmok

Közelítik-távolítják a háti és hasi kitinpáncél-
elemeket, így mozgatják a szárnyakat.

4. Hosszanti izomelemek A járólábak mozgatását végzik. 

tapadási pont

eredési pont

testüreg szív
A

C

D

E

A

B

járóláb
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