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Kedves Diákok!

Ez a munkafüzet az OFI Biológia 10. című újgenerációs tankönyvéhez készült abban a reményben, hogy a benne 
található feladatok segítik a tanultak gyakorlását, elmélyítését, egy-egy téma alaposabb körüljárását. Törekedtünk 
arra, hogy a feladatok különböző nehézségűek, változatosak, sőt érdekesek legyenek.

A munkafüzet felépítése követi a tankönyvét: minden tankönyvi leckéhez külön feladatsor készült a munkafüzet-
ben is. A tankönyv és az órán készített jegyzeteitek átolvasása után a feladatok megoldásával ellenőrizni, mélyíteni, 
alkalmazni tudjátok tudásotokat.  Egy-egy nagyobb téma végén a tanultak átismétlését, áttekintését, rendszerezé-
sét, összefüggések felismerését segítő, Összefoglalás című rész található. Az Összefoglalásban szereplő feladatok 
egy (ritkán két) tankönyvi fejezet anyagához kapcsolódnak.

A tudás korántsem csak a tanultak felidézésének képességét jelenti. A megértéshez mélyebbre kell ásni. Ezért 
az egyszerű kérdések, különböző tesztfeladatok, táblázat- és szövegkiegészítések mellett ábra- és grafikonelem-
zéseket, kísérletelemzéseket, szövegek feldolgozásához kapcsolódó feladatokat, rejtvényeket is találtok. Az elvont 
és logikus gondolkodás fejlesztését az ábra- és grafikonelemzések szolgálják. A tanórán elvégezhető vagy elméleti 
kísérletekkel fejlődik a megfigyelőkészség és az ok-okozati viszonyt felismerő képesség. A különböző forrásokból 
(pl. hírportálok, Wikipédia, egyetemi tanulmányok) származó szövegek elemzése pedig fejleszti a forráskutatás 
készségét és a kritikai gondolkodást. 

A munkafüzet feladatainak többsége egyéni munkához készült. A 21. században azonban a csoportban végzett 
munka meghatározó lesz. Tanulni is szórakoztatóbb társaságban. Ezért párokban, kisebb vagy nagyobb csoportok-
ban elvégezhető kutatómunkát, projektfeladatokat is találtok a füzetben, általában a leckék végén.

A tankönyvek előbb-utóbb elavulnak, a diáknak arra van szüksége, hogy különböző ismeretterjesztő szövegeket 
értelmezni tudjon. Ezért beemeltünk cikkrészleteket, amelyeket a tanultak alapján, kérdések segítségével dolgoz-
hattok fel. Emellett önálló kutatómunkát igénylő feladatokat is találtok a leckékben, ezt a feladatok szövegében 
külön jelezzük.  (Például: Járj utána! Nézz utána!) A kutatást könyvtárban vagy a világhálón érdemes végezni.

A munkafüzet feladatai segítik a tanóráról tanórára történő rendszeres készülést, a számonkérések, dolgozatok 
előtti ismétlést, gyakorlást. Emellett a munkafüzet érettségi feladatokat is tartalmaz. Ezeknek a feladatoknak a cí-
mében mindig jelezzük, hogy „érettségi feladat alapján” készültek. Az érettségi feladatok logikájával, szerkezetével 
történő ismerkedést, az érettségire való készülést szolgálják, de mindig megoldhatók a tankönyv anyagának isme-
retében, így azok tanulását is segíthetik, akik nem terveznek biológiából érettségit tenni.

Reméljük, hogy sokan forgatjátok majd haszonnal ezt a munkafüzetet. Bízunk benne, hogy mindenki talál az 
érdeklődésének megfelelő feladatokat, kérdéseket. Sok sikert kívánunk a feladatok megoldásához!

A szerzők

„Gondolkodj bátran, ne félj attól, hogy hibákat követsz el!”
 Szent-Györgyi Albert

Előszó
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Az életjelenségek1.
BioTippMix 1. feladat

Az univerzum egészéhez 
viszonyítva egy aránylag 

fiatal csillag aránylag fiatal 
bolygóján élünk

A hosszú nyelv segít csokorba gyűjteni 

a legelnivalót

Rovarszem közelről: 
A halálfejes lepke 10-12 cm-es 
szárnyfesztávolságával elter-

jedési területének egyes  
részein a legnagyobb lepke-

fajnak számít

Hány éves a Föld?1.

Hány évig élhet egy mamutfenyő?2.

Hányat dobban egy perc alatt egy kolibri szíve?7.

Becslések szerint hány idegsejt van az emberi agyban?6.

A Földön élő állatfajok hány százalékának van hat lába?+1.

Hány virágot látogatnak meg a méhek 1 kg méz előállításához?8.

A világ eddig felfedezett legmagasabb fája egy 
ausztrál eukaliptuszfa volt. Hány méter magas 
lehetett?

3.

Körülbelül hány darab egyszerű szemből áll a ha- 
lálfejes lepke összetett szeme?

5.

Hány ezreléke a földi növényzet által a fotoszin-
tézis során felhasznált energiamennyiség a teljes 
bolygót érő napsugárzásnak?

4.

A legnagyobb élő struktúra a Földön a Nagy-korallzátony. 
Mit gondolsz, hány kilométer hosszú?

9.

Az ember számára a méhek legnagyobb értéke 

nem is mézben fejezhető ki. A megporzott növé-

nyek termése a begyűjtött méz sokszorosát éri! 

Tragikus mintavétel egy terület 

szárnyas hatlábúiból

Hány percig képesek a hódok a víz alatt maradni?10.

Hány kilométernyi ér van az emberi testben?13.

Hány cm hosszú a zsiráf nyelve?11.

A kék bálna a 30 m-es testhosszával és 180 tonnás 
tömegével a Földön valaha élt legnagyobb állat

Hányszorosára nő a kék bálna, amíg a zigó-
tából kifejlett állat lesz?

12.

Nehéz egy mamutfenyő méretét fényképen érzékeltetni. Messziről nézve takarásban van, közelről nézve nem fér rá a képre
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Az élőlények életjelenségei2. feladat

Egészítsd ki a táblázatot! Ahol hiányzik, add meg az életjelenség nevét, illetve rövid leírását! Írd a táblázatba a felso-
rolt példák sorszámát! (Két példa helyét már megadtuk.) Egy cellába több példa is kerülhet, valamint egy példa több 
helyen is előfordulhat.

 1.  A papucsállatka kettéosztódik.
 2.  A babpalánta szára megnyúlik.
 3.  A madárembrió sejtjei átalakulnak, 

létrejönnek a szövetek.
 4.  A hőmérséklet tartós csökkenése 

miatt a cseresznyefa lehullajtja 
leveleit.

 5.  A napraforgó virágzata a fény felé 
fordul.

 6.  Az éticsiga árnyas helyre mászik, 
ha rásüt a nap.

 7.  A légzés során felvett oxigént a 
sejtek felhasználják életműködé-
seikhez.

 8.  Kék szemű szülőknek általában 
kék szemű gyermekeik születnek.

 9.  A napozó ember szervezete a 
melegre verejtékezéssel reagál. 

 10.  A szervezetben a felvett anyagok 
átalakulnak.

Szerveződési szintek3. feladat

a) Rakd helyes sorrendbe az ábrákon bemutatott szerveződési szinteket, és nevezd is meg őket! Vigyázat, két kü-
lönböző élőlény szerepel a feladatban! 

b) Fogalmazd meg a magasabb rendű állati és növényi testszerveződés közötti legnagyobb különbséget!

 

 

c) Nevezd meg, hogy melyik, egyed feletti szerveződési szintekbe tartozik egy zempléni erdőben élő őz! Ügyelj az 
egyed feletti szerveződési szintek sorrendjére!

 

Életjelenségek Rövid leírásuk Példák

1. Anyagcsere

2. 1.

3.
Válasz a külső vagy belső környezetből 
származó hatásokra.

4. Öröklődés

5. 2.

6.
Minőségi változások sorozata, amely 
az ivarérett kor eléréséig tart.

7. Mozgás

A

F G IH

B C D E
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Anyagcsere az élővilágban 4. feladat

Olvasd el figyelmesen a feladatot, majd válaszolj a kérdésekre! Az ábrán az A, B és C betű az élőlények egy-egy cso-
portját jelöli az életközösségben betöltött szerepük szerint. A számok (1., 2. és 3.) anyagokat jelölnek, X pedig egy 
folyamatot. A szaggatott nyilak a szerves anyagok útját mutatják, a folyamatos nyilak pedig a szervetlen anyagok 
felvételét, illetve leadását. 

a) Nevezd meg a betűkkel jelölt ökológiai szere-
peket!

A: 

B: 

C: 

b) Nevezd meg a számokkal jelölt anyagokat!

1. 

2. 

3. 

c) Melyik anyagcsere-folyamat egyenlete a kö-
vetkező? 

3. + 2.  1. + szerves anyag

Melyik élőlénycsoportra jellemző ez a folyamat? 

A felsoroltakon kívül mi szükséges még a folyamathoz? (Hivatkozz az ábra megfelelő részletére!)   

 

d) Mi a különbség az autotróf és a heterotróf anyagcsere között? 

 

e) Az ábrán jelölt élőlénycsoportok közül melyik heterotróf és melyik autotróf anyagcseréjű?

 

f) Igaz-e a következő állítás? (Válaszodat indokold is meg!) 

 Minden fototróf élőlény autotróf, de nem minden auto tróf élőlény fototróf.

 

Él-e a szappanbuborék?5. feladat

Párokban gyűjtsetek olyan élettelen dolgokat, amelyek „életjelenségeket mutatnak”, azaz: anyagcserét folytatnak 
környezetükkel, mozognak, alkalmazkodnak, szaporodnak, fejlődnek, növekednek, öröklődnek – mégsem élnek!
Például a szappanbuborék növekszik, osztódik; a számítógépes vírusok öröklődnek és szaporodnak…
 
Ha elkészültetek, mondjátok el példáitokat egy másik párnak, nekik kell kitalálniuk, hogy melyik életjelenségre 
gondoltatok. Ti pedig az ő példáikat fejtsétek meg!

B

A

1.

3.

3.

3.

1.

2.

2.

X

ásványi anyagok

C
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Az evolúció bizonyítékai2.
Paleo-totó1. feladat

   

Fosszíliák2. feladat

a) Nevezd meg minél pontosabban, hogy milyen típusú fosszíliákat látsz a képeken!

b) Hogyan alakul ki egy kövület? Rakd időrendi sorrendbe a megadott eseményeket!  

1 2 X

1. Ettek-e füvet a dinoszauruszok? igen 
nem, mert a fűfélék akkor 

még nem jelentek meg 
nem, mert nem voltak 

köztük növényevők

2.
Mekkora volt a Brachiosaurus nevű 
dinoszaurusz szíve?

mint egy 
 kisteherautó 

mint egy emberi fej mint egy nagyobb ököl

3.
Hány cm3 volt a felegyenesedett ember 
(Homo erectus) agytérfogata?

1500 300 800

4.
Hány órából állt egy nap 500 millió 
évvel ezelőtt?

24 20 32

5.
Mekkora átmérője lehetett a 
Tyrannosaurus rex szemgolyójának?

3 cm 10 cm 5 cm

6.
Hány éve temette maga alá egy 
gleccser Ötzit, a jégembert?

6000 2000 3500

7. Mennyi idősek a legkorábbi fosszíliák? 2,5 milliárd 3,8 milliárd 1,3 milliárd

8.
Hány millió éves dinoszauruszleleteket 
találtak Magyarországon?

85 45 70

9.
Hány millió éven keresztül lakták a Föld 
tengereit az Ammoniták?

150 300 220

10.
Hány millió éve jelent meg a hidasgyík 
nevű maradványfaj a Földön?

100 200 300

A puha részei a lebontók tevékenysége következtében elbomlanak, a szilárd váz megmarad.

Az üledék több rétege rakódik egymásra – kialakul az üledékes kőzet.

A kőzet lekopik idővel – a fosszília felfedezhetővé válik.

Egy tengeri élőlény elpusztul, lesüllyed a tenger fenekére.

A szilárd váz elkezd átkristályosodni, kövületté válik.

Az élőlény szilárd maradványait elkezdi betakarni az üledék.
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Mi fán terem a főemlős?3. feladat

Az ábrán a főemlősök molekuláris törzsfáját látod. A kihalt fajok neve dőlt betűvel szedett, a rajzok pedig a ma élő 
csoportokat ábrázolják. Az ábra tanulmányozása után válaszolj a kérdésekre!

a) Körülbelül hány millió éve jelent meg a Kara nisia 
csoport? 

b) Olvasd le az ábráról, hogy melyik földtörténeti 
korban vált el egymástól a koboldmakifélék és 
a csimpánzok evolúciója!

c) Melyik főemlőscsoport a legközelebbi rokona 
a lajhármakiféléknek? 

d) Járj utána, hogy az ábrán szereplő csoportok 
közül melyik az ember (Homo sapiens) legkö-
zelebbi rokona!

________________________________________

e) Mely molekula vizsgálatával készülnek a mole-
kuláris törzsfák?

Kormeghatározás4. feladat

Egészítsd ki értelemszerűen az alábbi szöveget!

Egy lelet megtalálásakor az egyik legfontosabb feladat  meghatározása. Erre többféle  

módszer létezik. Elterjedt a(z) , amikor meghatározzák a leletben található szén- 

izotópok arányát, és abból számítják ki a lelet keletkezésének időpontját. Így néhány    

vagy  éves maradványok korbecslése lehetséges. A(z)    

módszerrel több millió éves leletek korát tudják megbecsülni. 

Az üledékes kőzetekből származó maradványok esetében a kutatók -et keresnek ugyan- 

abban a kőzetrétegben, amelyből a fosszília előkerült. Ezek a kövületek a földtörténet meghatározott korában na- 

gyon elterjedt élőlények fosszíliái. A földtörténeti óidő legjellemzőbb szintjelzői például a(z) .

A dinoszauruszok kihalása5. feladat

Több elmélet létezik a dinoszauruszok kihalásával kapcsolatban. Például:
– kisbolygó-becsapódás, óriási vulkánkitörés, halálos sugárzás az űrből, jégkorszak.

Készítsetek posztert a kihaláselméletekről! A poszterek tartalmazzák az alábbiakat:
– a teória rövid bemutatása,
– hogyan történt? – az esemény végbemenetelének bemutatása,
– a bizonyítékok – különös tekintettel a fosszíliákra – az elmélet mellett és ellen.

földtörténeti korok
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Miocén

Oligocén

Eocén

Paleocén

Felső kréta

m
ill

ió
 é

vv
el

 e
ze

lő
tt

10

20

30

40

50

60

70

fülesmakik

lajhármakik

lemurok

Komba
Progalago

Nytice-
boides

Sahara-
galago Karanisia

Bugti-
lemur

Mioeuo-
ticus

koboldmakik

majmok

0



10

 A földi élet rendszere3.
Rendszertani gyorskvíz1. feladat

1. Mit nevezünk fajnak?
A: egy állat- vagy növényegyedet
B: olyan egyedek csoportját, amelyek nem tudnak 

kereszteződni egymással
C: olyan egyedek összességét, amelyek egymás között 

szaporodva termékeny utódot hoznak létre

2. Az alábbiak közül melyik a fajok helyes tudományos 
megnevezése a kettős nevezéktan szerint?
A: országnév, fajnév
B: nemzetségnév, fajnév
C: családnév, törzsnév

3. Mi igaz az öszvérre?
A: távoli rokon fajok utóda
B: közeli rokon fajok nem szaporodóképes utódja
C: közeli rokon fajok szaporodóképes utódja

4. Mi a rendszertan?
A: a fajok azonosításának tudománya
B: a fajok alkalmazkodását vizsgáló tudomány 
C: a fajok csoportosításával foglalkozó tudomány

5. Mivel foglalkozik a fejlődéstörténeti rendszertan?
A: a fajok evolúciós kapcsolatainak feltárásával és 

törzsfákon történő ábrázolásával
B: a fajok látható hasonlóságainak feltárásával
C: a fajok nemesítésével 

6. Az ábrán melyik nagybetű jelzi a mai ember (Homo 
sapiens) legközelebbi rokonát? 
A, B, C

Rendszertani kategóriák2. feladat

a) Olvasd el figyelmesen a szöveget, majd 
helyezd el a dőlten szedett rendszer - 
tani csoportokat a halmazábrában!

b) A Homo sapiens fajnévben melyik rendszertani kategóriára utal a Homo elnevezés? 

c) Melyik nagyobb? Írd a megfelelő relációs jelet (<, >, =) a két mennyiség közé!
a Homo sapienst tartalmazó osztályba tartozó  
fajok száma

a Homo sapienst tartalmazó törzsbe tartozó  
fajok száma

a Homo sapienst tartalmazó osztályba tartozó  
egyedek közös tulajdonságainak száma

a Homo sapienst tartalmazó törzsbe tartozó  
egyedek közös tulajdonságainak száma

A Homo sapiens az emberi faj latin ne- 
ve. Az ember a gerincesek közé tarto- 
zik, amely az állatokon belül egy nagy 
csoport. A gerincesek közé tartoznak 
az emlősök is, amelyekre jellemző, hogy 
emlőikben termelődő tejjel táplálják a 
kicsinyeiket. Ez az emberfélékre is igaz, 
valamint a szintén a főemlősök cso portjába 
tartozó gibbonfélékre is. Az emlősök 
csoportjával azonos rangú rendszertani 
kategória a madarak csoportja is. 

Gorill
a gorill
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Rókafajok alkalmazkodása3. feladat

Az egymással rokonságban álló, de különböző éghajlati övekben élő rókafajok testfelépítésében egyértelműen 
megfigyelhető az eltérő környezeti feltételekhez, hőmérsékleti viszonyokhoz történő alkalmazkodás. Töltsd ki a 
táblázatot az alábbi szöveg segítségével!

1. A faj neve

2. Életmódja

3. Átlagos testtömege

4.
Átlagos testhossza 
farokkal együtt

5. Fülek mérete kicsi

6. Hőleadás mértéke nagy

7. Hőtermelés mértéke közepes

8.
Az alkalmazkodás 
szempontjából fontos 
további tulajdonságok

9. Elterjedési területe

A vörös róka (Vulpes vulpes) a legelterjedtebb szárazföl-
di ragadozó. Alkalmazkodóképessége egészen kiváló.  
A vörös róka hossza eléri a 90 cm-t, a farka 50 cm körüli. 
Testtömege 6–10 kg, feje széles, homloka lapos, hirtelen 
keskenyedő pofája hosszú és keskeny. Éjszaka vadászik.  
A sivatagi róka (Vulpes zerda) a legkisebb kutyaféle, tö-
rékeny alkatához hatalmas fülek párosulnak, amelyek  
a hőháztartásában játszanak fontos szerepet. Éjszakai 
vadász, a nappali forróságot a maga ásta üregekben 
 pihenve vészeli át. Testtömege 0,8–1,5 kg, testhossza 
30–40 cm, farka 18–30 cm hosszú.  Szőrzete sárgás-ho-
mokszínű. A hatalmas fülek az irányhalláshoz is kellenek, 
a sivatagi róka ugyanis az éj sötétjében leginkább füle 

segítségével kutatja fel zsákmányát. A sarki rókák (Vulpes 
lagopus) kis termetű állatok: magasságuk 25–30 centimé-
teres, testhosszuk pedig átlagosan 55–70 centiméter 
hosszú, amihez körülbelül 30 centiméteres farok kapcso-
lódik; testtömegük 2,5–8 kilogramm között van. Füleik a 
hőleadás csökkentése érdekében kicsik, és egész testüket 
dús szőrzet borítja. Még talpuk is szőrös, innen ered a faj 
tudományos neve (lagopus = nyúllábú). A nyári időszakban 
igyekeznek minél több zsírt felhalmozni, az ínséges téli 
hónapokban ez tartalékként és szigetelésként egyaránt 
nagy szolgálatot tesz nekik. A sarki róka nappal aktív, 
tápláléka zömét lemmingek teszik ki. 

(Forrás: Wikipédia)
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A nyírfaaraszoló lepkék története4. feladat

Az angliai nyírfaaraszoló lepkék évszázadokig fehér szárnyúak voltak, így a madarak nagyon nehezen vették észre 
őket a nyírfa fehér kérgén. Volt a nyírfaaraszoló lepkék között egy néhány ezrelékes arányban előforduló fekete 
szárnyú változat is. Ezeket a lepkéket viszont a nyírfakérgen könnyen észrevették a madarak, megették, ami  
meg is magyarázza, hogy ennek a változatnak az előfordulási aránya miért volt alacsony. Néhány száz évvel ezelőtt 
Birmingham környékén ipart telepítettek, és a növekvő légszennyezettség miatt a város környékén teljesen befeke-
tedtek a fatörzsek. Csodák csodájára, néhány év múlva a nyírfaaraszoló lepkék többsége fekete szárnyú lett!

a) Próbáld megmagyarázni a „csodát”! 

b) 1956-ban Angliában elfogadták a „Tiszta Levegő-törvény”-t, ennek hatására jelentősen csökkent a légszennyezés.
Mit gondolsz, hogyan változott a nyírfaaraszoló lepkék jellemző szárnyszíne? 

c) Nevezd meg a nyírfaaraszoló lepkék színváltozásának hátterében álló evolúciós mechanizmust!

Összekavart gondolatmenet5. feladat

Gergő kis cédulákra írta fel Darwin elméletének rövid összefoglalását. A kis cédulák azonban összekeveredtek a 
táskájában. Számozással segíts neki logikai sorba rakni őket!

A rátermettebb (adott környezetben előnyösebb tulajdonságokkal rendelkező) egyedek több utódot  
tudnak létrehozni, mint kevésbé előnyös tulajdonságokkal rendelkező fajtársaik.

A természetes szelekció révén hosszú idő alatt nagy különbségek halmozódhatnak fel két – korábban  
egy fajba tartozó – populáció egyedei között.

Az alkalmazkodás a természetes szelekció révén valósul meg.

Az élőlények populációi alkalmazkodnak a környezetükhöz.

Az utódok (vagy egy részük) az öröklődésnek köszönhetően hordozzák szüleik előnyös tulajdonságait.

Ekkor új faj (vagy fajok) jönnek létre.

A populációkban az egyedek kisebb-nagyobb mértékben különböznek egymástól.

Ezek a különbségek olyan nagyok lehetnek, hogy a két populáció egyedei már nem képesek  
egymás között szaporodni.

Idővel nő az adott környezetben előnyös tulajdonságokkal rendelkező egyedek aránya a populációban.

Mindezek alapján kimondható, hogy a fajok nem állandóak, a földi élővilág folyamatosan változik.

Végül az a következtetés is levonható, hogy a földi élőlények egyetlen közös őstől származnak.
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Összefoglalás (1–3. lecke)
A gyapjas mamut és az indiai elefánt összehasonlítása1. feladat

A gyapjas mamut és az indiai elefánt közeli rokonok, mégis sok mindenben különböznek: eltérő élőhelyükhöz tör-
ténő alkalmazkodásuk következtében váltak különbözővé.   

a) Hasonlítsd össze a tankönyvben olvasott információk és az alábbi képek segítségével a fajok megadott tulajdon-
ságait!

b) Mely környezeti tényezőhöz történő alkalmazkodás következtében alakultak ki a felsorolt tulajdonságok? 
Miért jelentettek előnyt ezek a tulajdonságok? 

a gyapjas mamut szőrzete:

 

az indiai elefánt fülkagylómérete:

 

a gyapjas mamut agyarmérete:

 

az indiai elefánt testmérete:

 

c) Mi volt a gyapjas mamutok kihalásának oka?

 

Gyapjas mamut Indiai elefánt

testtömeg

testmagasság

szőrzet

bőr alatti zsírréteg

fülkagyló

farok hossza

agyar mérete

egyéb jellegzetesség

élőhely
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Földtörténeti időszalag2. feladat

A tankönyv 26. oldalán található, a  
Földi élet története a kezdetektől  
napjainkig című kép segítségével  
álla pítsd meg, hogy melyik ese- 
mény mikor történt! Írd az alábbi  
idővonal megfelelő betűjelét az  
esemény mellé!

  

Ipolytarnóci fosszíliák3. feladat

Budapesttől 140 kilométerre található az Ipolytarnóci 
Ősmaradványok Természetvédelmi Terület. A hely a régmúlt 
idők emlékeit őrzi, egy vulkánkitörés során betemetett 
miocén kori, körülbelül 17 millió éves ősi kincset. 

a) A képen ősállatok lábnyomait láthatod. Próbáld kitalál-
ni, melyik állathoz melyik lábnyom tartozik!

ragadozó emlős     ősorrszarvú     

madár     ősszarvas  

b) Nevezd meg a képen látható fosszíliák típusát!

 

c) Sorold fel az ősi élőlényeknek azon tulajdonságait, 
melyekre az ábrázolt leletanyag alapján következtet-
hetnek a kutatók! 

 

1. A Föld keletkezése.

2. Az első szilárd váz megjelenése.

3. Megjelennek a Homo nemzetség fajai.

4. A szárazföldi növények megjelenése.

5. A legkorábbi fosszíliák keletkezése.

6. A Trilobiták virágkora és az első gerincesek megjelenése.

7. Az emlősök korai formáinak megjelenése.

8. A gyapjas mamutok megjelenése.

9. A fotoszintézis kezdete.

10. Megjelennek az első repülő rovarok, majd a magvas növények. 

11. Az Ammoniták virágkora.

12. Az óriás termetű dinoszauruszok virágkora.

13. A Homo sapiens benépesíti a Földet.

14. Darwin kiadja A fajok eredete című művét.

15. Kémiai evolúció.

16. A Homo sapiens megjelenése.
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Sejtmagnélküliek4.
A kékbaktériumok felépítése1. feladat

Az ábra egy kékbaktérium sejtjének felépítését mutatja be. Nevezd meg a sejt részeit!

A prokarióták anyagcseréje2. feladat

Az alábbi táblázat a prokariótákat csoportosítja az anyagcseréjük szempontjából. Töltsd ki a táblázat üres mezőit!

   

A baktériumok gyakorlati hasznosítása3. feladat

A táblázatban felsoroltunk néhány tevé-
kenységet, amelyekhez az ember bakté-
riumokat hív segítségül. Válaszd ki az alább 
fels oroltak közül, hogy az egyes tevékeny-
ségekben melyik baktériumcsoport vesz 
részt! (Egy név többször is előfordulhat.) 

hőforrások hőtűrő baktériumai;  
tejsav-baktériumok;  
nitrogéngyűjtő baktériumok;  
korhadékbontó baktériumok;  
parazita baktériumok

Anyagcsere típusa Csoport megnevezése Rövid magyarázat Példa

1.

Kölcsönösen előnyös kapcsolat-
ban állnak más élőlényekkel.

kolerabaktérium

lebontók

2.
autotróf

3.
nitrifkáló 

baktériumok

1. Joghurt, túró, sajt gyártása.

2. Biológiai fegyverek előállítása.

3. Hulladékfeldolgozás.

4.
Ruhák tisztítása magas  
hőfokon.

5.
Kőolajszennyezés utáni károk 
elhárítása.

6.
Pillangós virágú növények  
ültetése.

7. Savanyú káposzta készítése.
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A probiotikumok4. feladat

Olvasd el figyelmesen az alábbi szöveget, majd válaszolj a kérdésekre!

a) A szöveg alapján döntsd 
el az alábbi állításokról, 
hogy igazak (I) vagy hami-
sak (H)! Húzd alá a szöveg-
ben azokat a mondatokat, 
amelyekre a döntésedet 
alapozod!

b) Mit gondolsz, miért előnyös a bél természetes mikrobái számára az emberrel való együttélés?

 

 

c) Miért javasolják antibiotikum-kúra esetén probiotikumok fogyasztását?

 

d) A szöveg adatai alapján hasonlítsd össze egy pohár (125 g) probiotikus joghurt és egy táplálékkiegészítő kapszu-
la probiotikumtartalmát!

 

e) Nézz utána az interneten, hogy mit nevezünk prebiotikumnak!

 

1. Egy egészséges ember emésztőrendszerében nincsenek baktériumok.

2. A probiotikumok jótékony hatású molekulák.

3. A kovászos uborka tejsavbaktériumokat tartalmaz.

4. A joghurt pH-ja alacsonyabb, mint a tejé.

5. A liofilizálás során a baktériumok elpusztulnak.

A probiotikumok

A bélflóra az emberi emésztőrendszerben élő mikroorga-
nizmusok összessége. Egészséges személyekben főleg a 
vastagbélben találhatók élőlények, elsősorban baktériumok. 
Becslések szerint ezek a baktériumok nagyjából 500 különböző 
fajba sorolhatók, és összesített tömegük mintegy 1–1,5 kg. 
Az egészséges bélflóra képviselői szoros szimbiózisban 
élnek az emberrel: serkentik a bél működését, részt vesznek 
az ember számára emészt hetetlen szénhidrátok lebon-
tásában, segítik számos ásványi anyag (pl. kalcium, mag-
nézium, vas) felszívódását, emellett fontos vitaminokat 
(B-vitaminok, K-vitamin) is termelnek a szervezet számára.

A stressz, a helytelen táplálkozás, a hasmenéssel járó 
fertőzések, bizonyos gyógyszerek (pl. antibiotikumok) fel-
boríthatják bélrendszerünk természetes baktérium-egyen-
súlyát, és eltolhatják a káros baktériumok felé. Ez az eltolódás 
fogékonyabbá teheti a szervezetet az ételeredetű fertőzésekre, 
továbbá olyan emésztőrendszeri zavarokhoz vezethet, mint 
a gyomor- és nyombélfekély vagy a gyomorrák.

A probiotikumok az emberi szervezet szempontjából 
jótékony baktériumok, az ezeket tartalmazó élelmiszerek 
és táplálékkiegészítők segítenek helyreállítani a természe- 
tes bélflórát, az emésztőrendszer egészséges működé- 
sét. Emellett számos kutatás bizonyította, hogy a probio-
tikumok pozitívan befolyásolják az immunrendszert, 
képesek csökkenteni a légúti fertőzések gyakoriságát,  
illetve az allergia és ekcéma kialakulását.

A legismertebb probiotikumok a tejsavbaktériumok közé 
tartoznak. A tejsavbaktériumokat már régóta alkalmazzák 
az élelmiszeriparban, mivel képesek átala kítani a cukrokat 
tejsavvá. Ezt használják ki a savanyított tejtermékek (pl. 
joghurt, tejföl, túró) vagy a kovászos uborka előállításánál. 
A tejsav jellegzetes savanyú ízt ad az élelmiszereknek, és 
– mivel csökkenti a pH-t – gátolja a káros mikroorganizmu-
sok szaporodását.

A probiotikus, élőflórás joghurt és a kapszulás vagy tab- 
lettás kiszerelésben árult probiotikumok közti legfőbb 
különbség, hogy míg az előbbi élő baktériumokat tartalmaz, 
az utóbbiakban liofilizált, azaz fagyasztva szárított, de 
életképes baktériumok találhatók. A szakértők szerint 
egészségünk szempontjából előnyösebb, ha tabletták 
szedése helyett táplálékkal visszük be szervezetünkbe a 
probiotikumokat. Ahhoz azonban, hogy a vastagbélben 
kifejthessék jótékony hatásukat, túl kell élniük a gyomor 
savas közegét és a vékonybél emésztő hatását, így igen 
nagy mennyiségű baktériumot kell bejuttatnunk a szer- 
vezetünkbe. A Magyar Élelmiszerkönyv szerint probiotikus 
az a termék, amely legalább 106/gramm jótékony hatású 
baktériumot tartalmaz.  A probiotikus joghurtok csak 
elvétve tartalmaznak 107/grammnál nagyobb mennyi- 
ségű baktériumot. Ezzel szemben a kapszulákban (me- 
lyek tömege 0,5 gramm körüli) 108–109 a probiotikum 
 mennyisége.

(Forrás: Wikipédia)
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Sejtmagvas egysejtűek5.
Két sejtmagvas egysejtű1. feladat

Az ábrán két egysejtű élőlényt látsz. 

a) Nevezd meg az élőlényeket!

A jelű élőlény:  

B jelű élőlény: 

b) Az egysejtűek néhány sejtalkotóját kisbetűvel jelöltük. Töltsd ki az alábbi táblázatot!

c) Melyik élőlényre igaz az állítás? Írd a megfelelő betűjelet az állítás mellé!

A: Az A élőlényre igaz
B: A B élőlényre igaz
C: Mindkét élőlényre 

igaz
D: Egyik élőlényre sem 

igaz

A sejtalkotó 
betűjele

A sejtalkotó 
megnevezése

A sejtalkotó rövid jellemzése, feladata

1. Hártya határolja, a sejt örökítőanyagát tartalmazza.

2. sejthártya

3. b

4. sejtfal

5.
A sejt sejtplazmával kitöltött nyúlványa. 

A mozgásban és a táplálkozásban van szerepe.

6. f

7. emésztőüregecske

8. g

9. Vízben oldhatatlan szerves anyagot (keményítőt) raktároz.

1. Anyagcseréje autotróf.

2. Táplálékával szerves anyagokat vesz fel.

3. A saját testét alkotó szerves anyagok felépítéséhez szüksége van energiára.

4. Kemotróf élőlény.

5. Anyagcseréje során oxigént termel.

6. Sötétben szén-dioxidot ad le.

A

a f g

h

i

d

e

b

c

B
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Az állati egysejtűek táplálkozása2. feladat

a) Állítsd időrendi sorrendbe (1–7.) az amőba táplálkozásának lépéseit!

 A hasznosítható anyagok a sejtplazmába kerülnek.

 A táplálék a sejthártya egy részletével körülvéve bejut a sejtplazmába.

 A táplálék építőköveire bomlik.

 Az állábak körülölelik a táplálékot.

 Az emészthetetlen anyagok a külvilágba kerülnek.

 Az emésztőüregecske hártyája egyesül a sejthártyával.

 Kialakul az emésztőüregecske.

b) A felsoroltak közül mely lépések köthetők az alábbi kifejezésekhez? Írd a lépés(ek) sorszámát a vonalra!

Emésztés:    Endocitózis:    Exocitózis: 

c) Miben tér el a papucsállatka táplálkozása az amőbáétól? Válaszodban utalj a sejtfelépítésük eltéréseire!

 

Egy növényi egysejtű jellemzése3. feladat

Pótold a hiányzó szavakat, kifejezéseket az alábbi szövegben!

A(z)  a növényi egysejtűek közé tartozik, mivel  

sejtplazmájában  találhatók. Ugyanakkor nincs  

, és  keresztül képes szerves  

anyagok felvételére. Fényben fotoszintetizál, sötétben  

anyagcserét folytat. A fényt az ostor tövében található  

segítségével érzékeli.  él, ahol elszaporodva  okozhat.

Kóstolgatás a konyhában4. feladat

Sok kisgyerek szereti az édes, langyos tejben felfuttatott élesztőt kós-
tolgatni. 

a) Sorold fel, mit tartalmaz egy bögre tej, amelyben „felfutott” az 
élesztő!

b) Helyes-e, ha az édesanyák megengedik a folyadék kóstolgatását? 
Válaszodat indokold!

 

c) Mely ételek készítéséhez használnak édes, langyos tejben felfuttatott élesztőt? Gyűjts példákat!
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Vírusok6.
Egy bakteriofág felépítése1. feladat

Olvasd el a következő szöveget, majd oldd meg a hozzá kapcsolódó feladatokat!

a) Nevezd meg a T4 bakteriofág részeit!

b) Miben különbözik a T4 bakteriofág felépítése egy élő sejtétől? Miben hasonlítanak egymásra?

Különbségek: 

Hasonlóságok: 

A vírusfertőzés folyamata2. feladat

Rakd sorba (1–5.) a vírusfertőzés folyamatát bemutató ábrákat! Írj rövid képaláírást minden ábra alá!

A T4 bakteriofág

A bakteriofágok olyan vírusok, amelyek baktériumokat 
képesek megfertőzni. Egyik sokat vizsgált képviselőjük 
a T4 bakteriofág, amely a közönséges bélbaktérium 
kórokozója. Viszonylag nagy méretű fág, mintegy  
90 nm széles, 200 nm hosszú. Fehérjeburokból és a 
benne lévő örökítőanyagból áll. A vírus fehérjeburka 

három részre tagolódik: fejrész, nyakrész, talprész. 
Örökítőanyaga az ikozaéder alakú fejrészben tárolódik. 
A talprész alján található fehérjeszálak lehetővé teszik 
a gazdasejthez való tapadást. A talprész üreges, így az 
örökítőanyag át tud haladni rajta, amikor a vírus meg-
fertőzi a baktériumot, amihez hozzátapadt.

(Forrás: Wikipédia)
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Az Ebola-járvány3. feladat

Olvasd el figyelmesen az alábbi szöveget, majd válaszolj a kérdésekre!

a) A szöveg alapján döntsd el az állításokról, hogy igazak (I) vagy hamisak (H)! Húzd alá a szövegben azokat a mon-
datokat, amelyekre a döntésedet alapozod!

b) A táblázat a 2014 márciusában észlelt Ebola-járvány során a megadott időpontig hivatalosan bejelentett megbe-
tegedések és halálesetek összesített számát tartalmazza.

Egy újságíró cikket készül írni az Ebola-
járványról. Válaszd ki az alábbi címek 
közül az egyiket, és – a szükséges szá-
mítások elvégzése után – készíts grafi-
kont, ami szemlélteti a cím állítását! 
A/4-es lapra dolgozz, ügyelj arra, hogy 
a tengelyeket megfelelően feliratozd!

Az Ebola

Az Ebola súlyos, gyakran halálos kimenetelű fertőző 
betegség, melyet egy vírus okoz. 

A betegség a Kongói Demokratikus Köztársaságban 
található Ebola folyóról kapta a nevét, ahol először 
okozott járványt 1976-ban. Az Ebola-vírus azóta Afrika 
különböző pontjain többször is feltűnt. 2014-ben jelentős 
járványt okozott.

A betegség zoonózis, azaz képes állatokról emberre terjedni. 
Az emberek közötti terjedése a fertőzött személy vérével vagy 
más testnedveivel (pl. nyál, ondó) való közvetlen kapcsolat 
útján történik, illetve fertőzött orvosi eszközökön keresztül 
(pl. injekciós tűkkel). Afrikában a nem megfelelő higiéniás 
viszonyok és a halotti szertartás helyi sajátosságai (halottak 
lemosása, megcsókolása) segíthetik a vírus terjedését.

A fertőzés után 2–25 nap lappangási időt követően je-
lentkeznek a betegség első, influenzához hasonló tünetei 
(pl. láz, izomfájdalmak). Ezután 5–7 nappal kialakulnak az 
Ebolára jellemző tünetek, amelyek hátterében a vérkerin-
gés és véralvadás valamilyen mértékű zavara áll. A bőrön 
pontszerű bevérzések, véraláfutások, nagyobb vérömlenyek 
jelenhetnek meg. Nem ritka a véres széklet, a vérhányás, 
vagy vér felköhögése a légutakból. A vérzésekkel párhu-
zamosan több szerv (pl. máj, vese) működése elégtelenné 
válik, ami végül halált okozhat. A túlélők teljesen felépül-
hetnek a betegségből, a gyógyulási fázis azonban hosszú 
lehet, akár hetekig vagy hónapokig tarthat.

A betegség kezelése és megelőzése nem megoldott, 
sem specifikus terápia, sem hatékony védőoltás nem áll 
rendelkezésre.

(Forrás: Wikipédia)

Az Ebolát csak fertőzött ember testnedveivel való érintkezés útján lehet elkapni.

Az ebolás betegek halálát leggyakrabban a magas láz okozza.

Az Ebola nem előzhető meg védőoltással.

Időpont Fertőzések száma Halálesetek száma

2014. március 31. 114     70

2014. április 30. 233   153

2014. május 27. 309   200

2014. június 24. 599   338

2014. július 30. 1440   826

2014. augusztus 31. 3707 1808

2014. szeptember 28. 7192 3286

Egyre többen halnak meg havonta

A fertőzések száma hihetetlen tempóban növekszik

Csökken a halálos kimenetelű  
fertőzések aránya

A vírus terjedésének tempója a kezdeti növekedés után 

valamelyest csökkenni látszik 

(Forrás: Wikipédia)
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Összefoglalás (4–6. lecke)
A mikroorganizmusok mérete1. feladat

Állítsd méretük szerint növekvő sorrendbe a felsoroltakat!

bakteriofág; közönséges bélbaktérium; óriásamőba; papucsállatka; szúnyog; vízmolekula

 <  <  <  <  < 

Két egysejtű élőlény2. feladat

Az alábbi rajzok két egysejtű élőlény testfelépítését mutatják be.

a) Nevezd meg a két élőlényt!

I.       II. 

b) Írd a jelölt sejtalkotók nevét a vonalakra!

c) Melyik élőlény melyik sejtalkotójára jel-
lemzők az állítások? A megfelelő sejt al ko- 
tó betűjelét írd a táblázatba! 
(Ha valamelyik élőlényre nem jellemző  
az adott tulajdonságokkal bíró sejtal- 
kotó, akkor húzd át a táblázat megfelelő 
mezőjét!)

d) Nevezd meg az élőlényeknek azt a két nagy csoportját, amelyekbe az I., illetve a II. jelű élőlény tartozik!

I.      II. 

A

G

B

C

K

J

N

M O

L

E

D

F

H

I

I. II.

1. A sejt alapállománya.

2. A sejtplazmát határolja.

3. Hártyával nem határolt örökítőanyag.

4. Itt történik az endocitózis.

5. A felesleges vizet távolítja el a sejtből.

6. A sejt mozgásszerve.

7. A felvett táplálékot tartalmazó membránhólyag.

8. Itt történik a salakanyagok leadása.
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Emberi kórokozók3. feladat

a) Az alábbi táblázat az emberi betegségeket okozó mikroorganizmusokat csoportosítja. Töltsd ki az üres mezőket, 
majd helyezd el a felsorolt kórokozók betűjelét az utolsó oszlop megfelelő részébe! (Segítségül egy kórokozó 
helyét megadtuk.)

A: a bárányhimlő kórokozója, B: a hepatitisz kórokozója, C: a Lyme-kór kórokozója, D: a malária kórokozója, 
E: a tbc kórokozója, F: az AIDS kórokozója, G: az influenza kórokozója

b) Annának néhány napja folyik az orra, köhög. Ma reggel a torka is megfájdult. Néhány hónapja tüszős mandula-
gyulladása volt, amire antibiotikumot szedett. Maradt még néhány tabletta a dobozban. Anna arra gondol, hogy 
megint szedni kezdi, hiszen a múltkor is elmúlt tőle a torokfájása. Mit tanácsolnál Annának? Magyarázd is el a 
tanácsodat!

 

 

Sokszínű mikrovilág4. feladat

Melyik tanult mikroorganizmusra jellemző a megadott tulajdonság? Minél pontosabban nevezd meg!

A csoport megnevezése A testfelépítés rövid jellemzése Kórokozók

1. A

2. Örökítőanyagukat nem határolja el hártya a sejtplazmától.

3. Eukarióta egysejtűek

Tulajdonság Megnevezés

1. Az afrikai cecelégy csípésének köszönhetően jut be az ember keringési 
rendszerébe.

2. A dohány levelének sárgulását okozza.

3. Színtestjeinek felépítése a hajtásos növényekéhez hasonló.

4. Elszaporodva gyomorfekélyt okozhat.

5. A szerzett immunhiányos állapot kórokozója.

6. Az ember vastagbelében él, létfontosságú vitaminokat termel.

7.
Fotoszintézisének köszönhetően kezdődött el a légkör oxigéntartalmának 
növekedése.

8. Állábakkal mozog, mérete elérheti a 2 mm-t is.

9. Tészták kelesztésére és alkoholgyártásra használják.

10. Toxinja görcsös izom-összehúzódást okoz.
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Gombák7.
Ha bolond, ne szedd le!1. feladat

Hasonlítsd össze hazánk legveszélye-
sebb mérgező gombájának felépíté-
sét a hozzá legjobban hasonlító, ám 
ehető fajéval!

a) Írd a rajzok alá a fajok neveit!

b) Egészítsd ki a rajzokat a megfelelő 
feliratokkal! A téglalapokba a gom-
bák részeinek nevét írd! A vona-
lakra a két faj különbségei kerül-
jenek!

A mágikus gombák2. feladat

a) Készíts rajzot a füzetedbe a leírás alapján a légyölő galócáról! Hasonlítsd azt össze a tankönyvi képpel (l. 53. oldal)!

b) Nézz utána az interneten, hogy miért nevezik ezt a gombát légyölő galócának!

 

c) Nézz utána az interneten, hogy kik és milyen célból fogyasztották a magyarok ősi csoportjaiban a légyölő galócát!

 

d) Helyezd el a felsorolt szavakat, illetve kifejezéseket az alábbi szöveg hiányos mondataiba!

boszorkánykör; gombafonalak; időjárás; nagyobb; tápanyag; termőtestek

A(z)  a gombák növekedése során természetesen létrejövő jelenség. 

Az elnevezés azon középkori hiedelemből származik, hogy a boszorkányok éjszaka táncot jártak, és körülöttük 

 jelentek meg a gombák. A gomba spórájából kihajtó  sugárirányban, 

megközelítőleg azonos sebességgel növekednek. Kifelé, a magasabb 

-tartalmú terület felé törekednek, és megfelelő  esetén a kiindulási 

ponttól nagyjából azonos távolságra, kör alakban jelennek meg a(z) .  

A kör mérete minden alkalommal  lesz.

A légyölő galóca
Ki ne rajzolt volna kisgyermekként gombát piros kalappal, 
fehér pöttyökkel? Tudtad, hogy ez a megjelenés az egyik 
legmérgezőbb hazai gombára, a légyölő galócára jellemző?

A légyölő galóca piros kalapjáról a fehér pettyek – 
amelyek burokmaradványok – könnyen letörölhetők. 
Spóratermő rétege lemezes, lemezei fehérek, sűrűn állók. 
A tönk felső részén jól fejlett hártyás gallér található, 
megvastagodott alsó részén a gyűrű alakú burokmarad-
ványok bocskort alkotnak.

A gomba méreganyagai az idegrendszerre fejtik ki 
hatásukat. A fogyasztást követően először részegségsze-
rű tüneteket, pupillatágulást, torokszárazságot és szapo-
rább szívverést okoz, ezt szédülés és rángatódzás, majd 
víziókkal és hallucinációkkal egybekötött kb. 2 órás al-
vásszerű állapot követi. A légyölő galóca halált is okozhat, 
és kis mennyiségben fogyasztva is jelentősen károsíthat-
ja a májat!

(Forrás: Wikipédia)

színe: színe:

a spóratermő lemezek 
és a spórák színe:

nincs van, de nem 
mindig látható
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A gombák anyagfelvétele3. feladat

Párosítsd az állításokhoz a meg-
felelő betűjelet!

A:  A lebontókra igaz
B:  A parazitákra igaz
C:  A szimbiontákra igaz
D: Mindegyikre igaz
E:  Egyikre sem igaz

 

Miféle jószágok ezek?4. feladat

Az élőlényeknek mely csoportját jellemzik a felsorolt állítások?
Írd a sorszámokat a halmazábra megfelelő részébe! 

 1. Sejtfaluk van.
 2. Sejthártyájuk van.
 3. Sejtmagjukat hártya választja el a sejt többi részétől.
 4. Ivarosan és ivartalanul is szaporodhatnak.
 5. Szövetes szerveződésű képviselőik is vannak.
 6. Lehetnek fonalas szerveződésűek.
 7. Fototrófok.
 8. Mind heterotrófok.
 9. Néhány ritka kivételtől eltekintve autotrófok.
 10. Lehetnek paraziták.
 11. Sejtfalukat kitin alkotja.

Kísérlet penészbevonattal5. feladat

Lili a tankönyv 49. oldalán leírtak szerint megpróbált penészbevonatot növeszteni nedves kenyérszeleten. Minden 
előírást betartott, a kenyere mégsem penészedett meg. Többféle kenyérrel is próbálkozott. Végül nyolcból két ke-
nyéren figyelhette meg a penészbevonatot.

a) Mi okozhatta, hogy egyes kenyérmintái nem penészedtek meg? 

 

b) Nézz utána az interneten, hogy... 

– mi az aflatoxin! 

– mi a Fusarium! 

c) Hogyan lehet védekezni az aflatoxin és a Fusarium ellen? 

 

1. A talaj nehezen bomló szerves anyagait is lebontják.

2. A bőrön, körmön betegséget okoznak.

3. Növelik a gyökér felszívófelületét.

4. Heterotrófok.

5. A nemi szervek gombás fertőzését okozzák.

6. A gazdanövény számára vizet, ásványi sókat szívnak fel.

7. Közéjük tartoznak a korhadó fákon megtelepedő taplógombák.

8. Kemotrófok.

9. A légkör szén-dioxid-tartalmát növelik anyagcseréjük során.

10. Közéjük tartozik a peronoszpóra és a monília.

11. Kalapos gombák is tartoznak ebbe a csoportba.

NÖVÉNYEK ÁLLATOK

GOMBÁK
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Zuzmók8.
Egy zuzmó felépítése1. feladat

a) Írd a zuzmótelep keresztmetszeti rajzának megfelelő betűjeleit a tulajdonságok mellé! Amelyik állításhoz egyet-
len részlet sem illik, oda írj X-et!

b) Karikázd be azoknak a rétegeknek a betűjelét, amelyek a zuzmó gombarészeit jelölik!

c) Mi a zuzmóban megvalósuló szimbiózis lényege? Egészítsd ki az ábrát!

Zuzmótérkép2. feladat

A rajz Budapest 1982-ben felvett zuzmótérképét ábrázolja.

Jelmagyarázat:

  zuzmósivatag (Nem találhatók benne zuzmók.) 

  belső küzdelmi zóna (Itt kevés zuzmó tengődik.) 

  külső küzdelmi zóna (Itt kicsit több zuzmó fordul elő.) 

  zuzmóoázis (Több zuzmófaj nagy számban  lelhető fel.)

1. Fotoszintézist folytató sejteket tartalmazó réteg.  

2. Rögzítik a zuzmót az aljzathoz.  

3. Kéreg a zuzmótelep felszínén.  

4. Gombafonalak a zuzmó belsejében.  

5. Kék- vagy zöldmoszatsejtek.

6. Ez a réteg autotróf felépítő anyagcserét folytat.

7. Ez a réteg a légkör CO2-tartalmát alakítja szerves anyagokká.

8. Mohasejteket tartalmazó réteg.

A zuzmó gombarészei

A B rész neve:

A

B

C

D

E
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Malvinka nem látott még zuzmótérképet. Az a véleménye, hogy a térkép alapján egyértelmű, hogy a zuzmók nem 
kedvelik a nedvességet.

a) Logikus-e Malvinka elképzelése? Miért?

 

b) Hogyan lehetne igazolni vagy cáfolni, hogy helytálló-e Malvinka feltevése?

 

c) A zuzmók biológiájának ismeretében mit jelez a zuzmók hiánya egy területen?

 

d) Mivel magyarázod, hogy a Margit-sziget belső küzdelmi zóna, míg a körülötte lévő terület zuzmósivatag?

 

e) Egy ingatlanügynök „egészséges, zöldövezeti” környéknek nevezi hirdetésében az alábbiakat:
Pesthidegkút, Mátyásföld, Csepel-sziget, Budafok, Budai Hegyvidék (külső XII. kerület)
A zuzmótérkép alapján állapítsd meg, hogy melyik terület esetében hinnél neki! Választásodat indokold!

 

f) Egészítsd ki a mondatot!

A zuzmók a  indikátorszervezetei.

g) Honnan ered az „indikátorszervezet” kifejezés? Írd a vonalra! Párokban beszéljétek meg, mi a közös az autó irány-
jelzője (indexe), a sav-bázis indikátorok és az indikátorszervezetek között!

 

h) Milyen más értelemben használjuk még a magyar nyelvben az „index” és az „indikátor” kifejezést? 
Gyűjtsetek minél többet!

Zuzmók a világtérképen3. feladat

Ez a gondolattérkép a zuzmók néhány jellemzőjét és ezeken alapuló előfordulásukat, felhasználásukat jeleníti meg. 
Az üres helyekre írd be a megfelelő jellemzőket a felsoroltak közül!

fontos szerepük van a talajképződésben; ipartelepek környékén nem fordulnak elő; előfordulnak sarkvidéken és  
trópusokon is; jól tűrik az ideiglenes kiszáradást; antibiotikus hatásuk miatt a gyógyászatban is használják őket
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 Testfelépítés9.
Egy kirándulás növényei1. feladat

Bori kirándulás után megpróbálta meghatározni az útközben gyűjtött vízi- és szárazföldi növényeket. Segíts neki!
Írd a növények képei alá, hogy melyik szerveződési forma jellemző rájuk!
A Növényismeret című könyv segítségével jegyezd fel a fajok vagy nemzetségek neveit is!
Néhány szóval jellemezd a képen látható sejteket, növényi részeket!

A B C

Testszerveződés: 

A növény neve: 

Mit látunk a képen? 

Testszerveződés: 

A növény neve: 

Mit látunk a képen? 

Testszerveződés: 

A növény neve: 

Mit látunk a képen? 

Testszerveződés: 

A növény neve: 

Mit látunk a képen? 

A gyűjtött növények alapján állapítsd meg, milyen élőhelyeken járhatott Bori!

A növényi testek tulajdonságai2. feladat

Helyezd el az alábbi tulajdonságok betűjeleit a halmazábra megfelelő részébe!

A: szövetek, szervek építik fel
B: sejtjei között nincsen működésmegoszlás
C: a valódi szárazföldi növények ilyen szerveződésűek
D: gyökere és hajtása van
E:  gyökérszerű, szárszerű és levélszerű  

képződményeik lehetnek
F:  a sejteket legfeljebb laza kocsonyás burok  

tartja össze
G: a vizet teljes testfelületükön veszik fel
H: fotoszintetizálnak
I: minden képviselőjük vízben él
J:  különböző alakú és működésű sejtjeik  

nem alkotnak szöveteket
K: testüket eukarióta sejtek építik fel

SEJTTÁRSULÁSOK

TELEPTESTŰ
NÖVÉNYEK

HAJTÁSOS
NÖVÉNYEK

D
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Hajtásos növények3. feladat

Nevezd meg a növényi részeket, szerveket! Írd a tulajdonsá-
gok mellé a megfelelő növényi rész(ek) betűjelét! 

   

Út a szárazföldre4. feladat

A hajtásos növények testének sok tulajdonsága biztosítja a szárazföldi élethez való alkalmazkodást. Írd be az alábbi 
felsorolásba a hiányzó kifejezéseket! Ezek közül választhatsz:

víz felszívása a talajból; szilárdító elemek sejtfalvastagodásai; anyagszállítás a gyökérből a test további részeibe; 
párologtatás csökkentése; gyökér

  test megtartása

  

szállító edénynyalábok  

vastag falú külső réteg (bőrszövet) 
viaszbevonattal   

Származás és rokonság5. feladat

A rajz a növényvilág feltételezett 
evolúcióját ábrázolja. 

a)  Egészítsd ki a hiányzó cso-
portok neveivel!

b) A törzsfa alapján döntsd el 
az állításokról, hogy igazak 
vagy hamisak!

Igaz (I) – Hamis (H)

1. A harasztok a mohák leszármazottai.

2. A szárazföldi növények az ősi zöldmoszatok leszármazottai.

3. A nyitvatermők és a zárvatermők ősi harasztok leszármazottai.

4. A harasztok a nyitvatermőkből alakultak ki.

5. A telepes testszerveződésű növények a hajtásos növényekből alakultak ki.

1. A növény tengelye.

2.
Nagy felületével gyűjti a Nap sugarait a 
fotoszintézishez.

3. Felszívja a talajból a vizet és az ásványi sókat.

4. A párologtatás szerve.

5.
Továbbítja az oldatokat a gyökér és a levelek 
között.

6. Szövetek építik fel.

B

A

D

C

ősi virágos növények
ősi zöldmoszatok
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Moszatok10.
Vörös és barna1. feladat

a) Hasonlítsd össze a fényképeken látható két fajt a megadott szempontok alapján! 

  Barnamoszatfaj Vörösmoszatfaj 

Szerveződésük:   

Általában milyen hőmérsékletű tengereket kedvelnek?

   

A klorofill mellett jellegzetes színanyaguk:

  

b) Melyik csoportba tartozó moszatra igazak az állítások? Írd melléjük a megfelelő betűjelet! 

B: A barnamoszatokra igaz
V: A vörösmoszatokra igaz

Amelyik állítás egyikre sem illik, amellé 
írj X-et! (Egy állítás mellé több betűjel 
is kerülhet.)

c) Mire szolgálnak a barnamoszat testén 
látható hólyagocskák?

Zöldmoszatok2. feladat

a) A Növényismeret című könyv segítségével állapítsd meg, hogy a rajzokon látható zöldmoszatok melyik nemzet-
ségbe tartoznak! Add meg a moszatok testszerveződését is!

A nemzetség neve: 

Testszerveződése: 

A nemzetség neve: 

Testszerveződése: 

1. Közéjük tartoznak a Föld legnagyobb élőlényei.

2. Színanyagukkal rúzsokat színeznek.

3. Szövetes szerveződésűek.

4. Nyílt vizeken is előfordulnak.

5. Gyakran rakódik mész a sejtfalukba.

6. Az állatok számára búvóhelyet biztosíthatnak.

7. Magyarországon természetes élőhelyen előfordulnak.

A B
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A nemzetség neve: 

Testszerveződése: 

A nemzetség neve: 

Testszerveződése: 

b) Egészítsd ki az alábbi mondatokat!

A ma élő szárazföldi növények a(z) -tól/től származhattak. Ennek bizonyítékai az egyező 

színanyagok: a(z)  és a(z)  , valamint sejtfaluk anyaga, a(z) 

.

„Ha ez a tó enyém lenne”3. feladat

Hol élnek zöldmoszatok? Tapasztalataitok, könyveitek és az internet segítségével írjatok össze minél több élőhelyet, 
ahol zöldmoszatok fordulnak elő!

A moszatok és az ember4. feladat

Párokban vagy kis csoportokban készítsetek előadást vagy állítsatok össze posztert a moszatok előfordulásáról és 
felhasználásáról! Válasszatok témát az alábbiak közül!

1. téma: A zöld- és a vörösmoszatok szerepe a sörgyártásban, a cukrászatban és a bakteriológiában
2. téma: A zöld- és a vörösmoszatok szerepe a különböző tengerparti népek konyhaművészetében 
3. téma: A barnamoszatok szerepe a táplálkozásban
4. téma: A barnamoszatok felhasználása táplálékkiegészítőként
5. téma: A barnamoszatok szerepe az állattenyésztésben és a kozmetikai iparban

C D
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Mohák11.
Puha moha1. feladat

a) Nevezd meg a mohanövényke részeit! 

b) Milyen feladatot látnak el a moha különböző részei?
Írd a megfelelő betűjelet a feladat mellé! 

A: Az A részre igaz D: Mindhárom részre igaz
B: A B részre igaz E: Egyikre sem igaz
C: A C részre igaz

Két növényke2. feladat

Sétánk során az alábbi két növénykét találtuk. A Növényismeret című könyv segítségével határozd meg őket! Hason-
lítsd össze a két mohanövényt a megadott szempontok alapján!

  

Miért nincsenek mohafák?3. feladat

Egészítsd ki a szöveget!

A mohák termete . Nem nőhetnek fa méretűre, mert nincsenek   

szöveteik, amelyek megtarthatnák a testüket. A mohanövényke megtartásában segít, hogy a növénykék a moha-

párnában . Azért sem fejlődhetnének magasabbra, mert  szövetek híján nem 

tudnák felvinni a talajoldatokat a magasabb részekbe. A vizet nem a talajból, hanem  veszik föl. 

1. Rögzíti a növénykét.

2. Ez a fő fotoszintetizáló része a növénynek.

3. A vizet itt veszi föl a moha.

4. Benne szaporítósejtek keletkeznek.

5. Bőrszövet, alapszövet és szállítószövet építi fel.

A növény neve

Csoportja a mohák törzsén belül

Szerveződési formája

Jellemző élőhelye

A

B

C
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Örök körforgás4. feladat

Ez az ábra a mohák életciklusát mutatja be.

a) Írd be a megjelölt részek neveit!
Az alábbi feliratokat használd!

hímivarsejt
hímivarszerv
mohanövényke
női ivarszerv
petesejt
spóra 
spóratartó tok
spóratartó tok nyéllel
zigóta

b) Állítsd időrendi sorrendbe (1–6.) a mohák életciklusának eseményeit! A sorszámokat írd az események elé! 

c) Írd be a fenti ábrába a sorszámokat az események rajzához!

d) „Vízben puha moha volnék” – írta Weöres Sándor. A mohák életciklusának melyik szakaszához szükséges a víz?
Rajzolj vízcseppet a fenti ábrába a megfelelő helyre!

 

A mohák és a víz5. feladat

A fotó a tőzegmoha levélkéjének mikroszkópos képét mutatja. 

a) Jelöld meg rajta a fotoszintetizáló sejteket és a víztartó sejteket!

b) Döntsd el, hogy igazak (I) vagy hamisak (H) az alábbi állítások! 
Választásodat karikázással jelöld, majd indokold!

A képen a levélke szöveteit látjuk. I – H

 

A mohák nagyon rosszul tűrik a kiszáradást. I – H

 

c) A hantik Szibériában élő nomád nép. A gyerekeik pelenkájába tőzegmohát tesznek. A tőzegmohának mely tulaj-

donságát használják ki? 

d) Mire használják a tőzeget a kertészetben?

 

A spórák kiszóródnak a spóratartóból.

Kifejlődik a mohanövényke.

A zigótából fejlődik a spóratartó tok és a nyele.

A mohanövénykén ivarszervek, bennük ivarsejtek jönnek létre.

A hímivarsejt megtermékenyíti a petesejtet.

A spóratartó tokban osztódással spórák keletkeznek.
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A növényi szövetek12.
Csoportosítsd a növényi szöveteket!1. feladat

Írd be a növényi szövetek nevét az ábrába!

 

Nézz a mikroszkópba!2. feladat

A táblázat felső sorában növényi szövetek mikroszkópos képeit láthatod. Töltsd ki a táblázatot! Nevezd meg a képe-
ken látható növényi szöveteket, írd be, hogy melyik szervből származhat, majd válaszd ki a jellegzetességeiket! 
(Amelyik fényképen többféle szövet látható, azokon megjelöltük a felismerendő szövetet.) A jellegzetességeket az 
alábbi felsorolásból válaszd!

megvastagodott sejtfalak; megnyúlt sejtek és csövek metszetei; apró, nagy sejtmagvú sejtek;  
a szövet minden sejtjében zöld színtestek; szorosan záródó, áttetsző sejtek és gázcserenyílások

Növényi szövetek

Állandósult szövetek

A szövettípus 
neve

Mely növényi 
szervből szár
mazhat a szövet?

Jellegzetessége
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A részletek3. feladat

Egy szöveten belül is többféle sejt működik együtt. 

a) Nevezd meg a fényképeken betűkkel jelölt részleteit!

A: 

B: 

C: 

D: 

E: 

F: 

G: 

b) Írd a két ábrázolt szövet részeinek betűjeleit az állítások után!

 

Nincs új a nap alatt4. feladat

Párosítsd a növényi szövetelemeket a hasonló elven működő, ember által készített tárgyakkal! Egy szövetelemhez 
több tárgy is tartozhat.

1. A levelektől szállít anyagot a növény többi részébe.

2. A szorosan záródó sejtek védik a növényt a kórokozóktól.

3. A növény szabályozható nagyságú résen párologtat.

4. Ezen sejtek víztartalmától függően nyílik vagy záródik a légrés.

5. Szerves anyagok oldatát szállító szövetelemek.

6. A sejtek és csövecskék a gyökérből szállítják felfelé az ásványi sók vizes oldatát.

7. A sejtplazmát nem tartalmazó sejtek csövekké alakulva szállítják az anyagokat.

8. A fotoszintézis termékei ebben a részben szállítódnak.

9. A sejt zöld színtestei fotoszintézist végeznek.

10. A sejtek átlátszóak, a fényt átengedik az alsóbb szövetek felé.

sejt közötti járatok

háncsrostok, farostok

vízszállító csövek

bőrszövet kutikulája

fedőszőrök

házak szellőztetőrendszere

esőkabát impregnáló borítása

kapubeállók

porszívó gégecsövét szilárdító műanyag spirál

kapilláris csövek

vasbeton pillérek tartószerkezete

A

B

C

D

G

E

F
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Harasztok13.
A páfránynövény1. feladat

A rajz az erdei pajzsikát ábrázolja. Nevezd meg a betűkkel jelölt részeit! 

Írd az állítások mellé a megfelelő szerv betűjelét! Amelyik-
hez nem tartozik szerv, annak a neve mellé E betűt írj!

Páfrányok és mohák2. feladat

Állapítsd meg, hogy az alábbi tulajdonságok a mohákra vagy a harasztokra jellemzőek!

A: A mohákra jellemző
B: A harasztokra jellemző 
C: Mindkettőre jellemző 
D: Egyikre sem jellemző

1. Föld alatti raktározószerv.

2. Nagy felületű szerv.

3. Ez a szerv végzi a fotoszintézist.

4. Szaporítósejteket tartalmazó tok.

5. Ezzel a szervvel szaporodik ivarosan a növény.

6. Belőle hajt ki tavasszal a növény.

7. Felveszi a vizet a talajból.

1. Hajtásos növények.

2. Teleptestű növények.

3. Virágos növények.

4. Fatermetűek is lehetnek.

5. Fotoszintetizálnak.

6. Párologtatásukat gázcserenyílások segítségével szabályozzák.

7. Edénynyalábokban szállítják az oldatokat.

8. Spórákat termelnek.

9. Ivaros szaporodásuk vízhez kötött.

10. A vizet teljes testfelületen veszik fel.

11. A vizet gyökerük bőrszövetén veszik fel.

12. Állandó vízállapotúak.

13. Változó vízállapotúak.

D

A

B

C
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Növényhatározás3. feladat

Néhány harasztfajt szeretnénk meghatározni. Valaki elárulta, hogy a képeken erdei pajzsika, gímpáfrány, mezei zsur-
ló, rucaöröm szerepel. Sajnos nem tudjuk, hogy melyik növényünknek ezek körül melyik a neve.

a) Állapítsd meg, hogy az alábbi határozókulcs mely növényfajokat írja le! Nevezd meg a fajokat és írd ki a betűje-
lüket a határozókulcsból! A Növényismeret című könyvben találsz segítséget.

1. a A víz felszínén lebegő növényke. Az Alföldön és a Dunántúlon előforduló védett, ősi vízipáfrány.  .........  A faj
 b A növény másféle, nem vízi.  ......................................................................................................................................................  2j
2. a A gyöktörzsből nagy felületű levelek fejlődnek, a spóratartók a levelek fonákján találhatók. .........................  4j
 b A hajtás örvös elágazású, a levelek pikkelyszerűek, a spórák különálló spóratermő hajtásokon  

 alakulnak ki.  .....................................................................................................................................................................................  3j
3. Nyári hajtása 20-40 cm magas, az oldalágakkal karácsonyfa alakú. Tavaszi hajtása barna, rajta 1–4 cm hosszú 

füzérben helyezkednek el a spórák.  .......................................................................................................................................  B faj 
4. a A levél nyelv alakú, fényes zöld, a fonákján spóratartókkal, a levélszél ép. Védett növény.  .........................  C faj 
 b A levél kétszeresen szárnyalt, széle csipkés-fogas. Üde talajú erdőkben gyakori.  ...........................................  D faj

b) Nevezd meg a 2. a pontban leírt növénycsoportot! 

Beszélő nevek4. feladat

Alkossatok párokat! Fogadjatok örökbe egy-egy beszélő nevű harasztot! Nézzetek utána nevük eredetének, szerez-
zetek róluk képet, és mutassátok be őket az osztálynak!

a) A zsurlókat Diószegi Sámuel 1813-as Füvészkönyve „surlók”-nak nevezi. Honnan kapták nevüket? Mely tulajdon-
ságuk alapján?

b) Honnan kapta nevét az édesgyökerű páfrány? Mire használták? Helyes-e az elnevezés?

c) Rejtélyes a hölgypáfrány neve. Miért nevezték el így ezt a páfrányfajt? Keressétek meg a fényképét is, hasonlítsá-
tok össze az erdei pajzsika képével!
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Nyitvatermők14.
Itthon látjuk1. feladat

a) Magyarországon előforduló nyitvatermőket vizsgálunk. A Növényismeret című könyv segítségével állapítsd meg, 
hogy az alábbi szövegek melyik fajt írják le!
Ezek a fajok fordulnak elő a leírásokban: erdei fenyő; közönséges boróka; lucfenyő; nyugati tuja; tiszafa

1. A magyar Alföld egyetlen őshonos fenyőféléje. 3–5 m magas cserje, hamvas 
kék bogyójából pálinkát készítenek.

2. Egytűs fenyő. Toboza lecsüngő. Magashegységekben önálló övet alkot. 
Nálunk csak a nyugati határszélen őshonos. Közönséges karácsonyfánk. 

3. Tűlevelei sötétzöldek, laposak. 2–5 m magas, a Bükk és a Bakony bükkösei- 
ben természetesen is előfordul, gyakran ültetik dísznövényként. Piros 
 magköpenye kivételével az egész növény súlyosan mérgező. A madarak  
ezt a magköpenyt fogyasztják. 

4. 3-4 m magas nyitvatermő fa. Levelei nem tűlevelek, hanem pikkelyszerűek. 
Hazánkban nem őshonos, kertekbe, temetőkbe azonban gyakran ültetik. 
Tobozkái kezdetben sárgásak, később barnák. 

5. Kéttűs fenyő. Törzse sárgás. Hazánkban csak a nyugati határvidéken őshonos, 
de sok helyen megtaláljuk ültetett állományait. 

  

  

  

  

  

b) Állapítsd meg, hogy a fényképek melyik leírt fajokat ábrázolják! Az egyik fajhoz két kép tartozik. Írd a képek be-
tűjelét a fajok neve mellé!

A B C D

E F
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Virágom, virágom2. feladat

Lásd el feliratokkal a fenyők virágzatát és magképzését bemutató ábrát!

Távszerelem3. feladat

A csikófark a budai Sas-hegy ritka, fokozottan védett nyitvatermő cserjéje. A Sas-
hegyen csak porzós példányok fordulnak elő, termős példányok legközelebb a 
Gellért-hegyen élnek. A leírás alapján állapítsd meg, hogy az állítások igazak vagy 
hamisak (I/H)! Válaszodat szóban indokold!

Egy betelepített faj tündöklése és bukása4. feladat

a) Gyűjts össze három okot, amiért az erdészek praktikusnak gondolhatták a feketefenyő ültetését a gyepekre! 

 

b) Sorolj fel legalább három okot, amiért a természetvédők ma már inkább irtják a feketefenyőt a védett területekről!

 

c) Keressetek további példákat növény- vagy állatfajokra, amelyeket valamilyen haszon reményében betelepítettek 
egy élőhelyre, de később nem várt galibákat okoztak! Mutassátok be plakáton vagy dián az okozott problémákat!

1. A csikófark virágai kétivarúak. 

2. A csikófark kétlaki növény. 

3. A csikófark magot érlel. 

4. Csak a Gellért-hegyi példányok érlelnek termést. 

Az ún. kopárfásítás a 20. század elejétől egészen az 
1950-es évekig nagy erőkkel folyt hazánkban. Az er-
dészek a füves területeket is „hasznosítani” akarták, 
ezért oda feketefenyőt telepítettek. A legjobb szán-
dék vezette őket, a talajt kívánták megkötni, erre az 
igénytelen feketefenyő kiválónak tűnt. Ma már nem 
tudunk önfeledten örülni munkájuk eredményének. 
A feketefenyő (Pinus nigra) a mediterrán vidéken 
honos fafaj, hazánkba mesterségesen telepítették be.  
A kertekben jól mutat, de ha természetes élőhelyekre 

ültetik, az eredeti növényzetet elszegényíti. Egyrészt 
azért, mert sűrű, sötét árnyat vet a talajra, amelyhez 
a dolomiton élő fénykedvelő növények nem tudnak 
alkalmazkodni. A másik problémát az jelenti, hogy a 
nehezen elbomló fenyőtűavar elsavanyítja a talajt. Nagy 
gond az is, hogy a feketefenyő rendkívül gyúlékony.  
A Budai-hegységben a sok kiránduló is növeli a tűz-
veszélyt, így szinte minden évben erdőtűz pusztít 
valamelyik feketefenyvesben. 

(Kézdy P. és Gadó Gy. P.: Nagy-Szénás tanösvény)
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Zárvatermők15.
Virágnak virága1. feladat

a) Nevezd meg a zárvatermő virág és a termés betűvel jelölt részeit! 

b) Nevezd meg az X-szel jelölt folyamatot! 

c) Melyik betűk jelölnek virágtakaró leveleket? 

d) Mi a virágtakaró levelek feladata? 

e) Melyik betűk jelölnek ivarleveleket? 

 

A zárvatermők újítása: a termés2. feladat

Mely növények terméseit látjuk a képeken? Használhatod a Növényismeret című könyvet. Állapítsd meg, hogyan 
terjedhetnek ezek a termések! Húsos vagy száraz a termésfaluk? Ha tudod, nevezd meg a termés típusát is! 

A faj neve

A terjedés 
módja

A termés  
fala

A termés 
típusa

A

D

E

O

G

J

H

P

K

M

N

L

F

B
C

X
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A zárvatermők osztályai3. feladat

Hasonlítsd össze a zárvatermők osztályait! Írd be a megfelelő kifejezéseket a táblázatba!

 

Magok4. feladat

a) Írd be a téglalapba, hogy melyik mag egyszikű növényé és melyik kétszikűé!

b) Nevezd meg a magok részeit!

A biológus kiskertje5. feladat

Alkossatok csoportokat. Minden csoport válasszon egy projektet! Egyezzetek meg, hogy mikor mutatjátok be egy-
másnak a projektek eredményeit, a prezentációkat vagy a posztereket!
– Gyűjtsetek tápláléknövényeink közül példákat olyan fajokra, amelyeknek a termését, magját fogyasztjuk! Járjatok 

utána, hogy a természetben hogyan terjednek ezek a termések! Nevezzétek meg a termések típusát! Gyűjtsetek 
róluk érdekességeket! Eredményeitekből készítsetek plakátot!

– Gyűjtsetek tápláléknövényeink közül példákat olyan fajokra, amelyeknek NEM a termését, magját fogyasztjuk! 
Nevezzétek meg, hogy mely növényi részeit fogyasztjuk ezeknek a növényeknek! Gyűjtsetek róluk érdekessége-
ket! Eredményeitekből készítsetek plakátot!

– Gyűjtsetek példákat fűszernövényként használt fajokra! Hol teremnek meg ezek a növények? Melyik részét fogyaszt-
juk az egyes fűszernövényeknek? Gyűjtsetek róluk érdekességeket! Eredményeitekből készítsetek plakátot!

– Keressétek meg az interneten Csukás István Virágmondóka című versét! Dolgozzátok fel poszterre vagy prezen-
tációra! Igyekezzetek a felidézett növényeknek nemcsak a fotóját, hanem egy-egy jellegzetes tulajdonságát is 
bemutatni! 

– Gyűjtsetek példákat olyan virágos növény–rovar párokra, amelyeknek a kapcsolata különleges! Például: dög-
virág–legyek; bangók–hártyásszárnyúak. Dolgozzátok fel a témát poszter vagy prezentáció formájában!

Egyszikűek osztálya Kétszikűek osztálya

Gyökérzet

Szár

Levelek erezete

Virágtakaró levelek

Mag

Szállítónyalábok elhelyez- 
kedése a szárban

E

B
A

C

D

D

B

A

C

E
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Összefoglalás (7–15. lecke)
A növények országában1. feladat

a) Válaszolj a fajok leírása után álló kérdésekre!

1. Az óriás zsurló tavaszi hajtása barna, a tetején spórás füzérrel. Nyári hajtása elágazó, zöld.

 Mi jellemzi leveleinek méretét? 

2. A háztetőmoha a kiszáradást akár évekig bírja, de vízhez jutva néhány másodperc alatt kizöldül. Hogyan ne-

vezzük a vízállapotát? 

3. A fehér tündérrózsa levelei a víz felszínén terülnek el. Virágja őshonos növényeink között a legnagyobb, ter-

mése gömbös-hengeres alakú. Hol helyezkednek el leveleinek gázcserenyílásai? 

4. A molyhos tölgy leveleinek fonákja szőröktől ezüstösen molyhos. Száraz, meleg termőhelyeken él. Hogyan 
szolgálják bőrszövetének fedőszőrei az élőhelyhez való alkalmazkodását?

 

5. Az erdei fenyő nem termel illatos virágnektárt, viszont hatalmas mennyiségű virágport bocsát ki. Hogyan 

porzódik a virága? 

6. A páfrányfenyő termős példányainak sárga magköpenye bűzös, ezért kertekbe csak hímivarú virágot hozó 
példányait ültetik. Mi jellemzi a növényt virága alapján? (Virága egyivarú vagy kétivarú, a növény egylaki vagy 

kétlaki?) 

7. Földünk legnagyobb élőlénye az óriás barnamoszat. Milyen felépítésbeli tulajdonsága tartja meg hatalmas 

testét? 

8. A gímpáfrány levele nyelv alakú, a spóratartók a fonákján találhatók. Mekkora a csoportjába tartozó növények  

esetén a fotoszintetizáló levelek felülete? 

b) Írd be a halmazábrába a tanult növénytörzsek neveit! 

c) Írd a fenti fajok számjelét a halmazábra megfelelő részébe! 

  
törzse

  
törzse

  
törzse

  
törzse

  
törzse

  
törzse

  
törzse

HAJTÁSOS NÖVÉNYEK

VIRÁGOS NÖVÉNYEK



42

Egy növényi szerv szövetei2. feladat

a) Nevezd meg a növényi szervet, amelynek keresztmetszeti képét a mikroszkópi fotón látod! 

b) Állapítsd meg, hogy a zárvatermők melyik osztályába tartozik a növény, amelynek szervéből a metszet készült!

 

c) Miből tudtad megállapítani a növény osztályát? 

 

d) Írd be az ábrába a betűkkel megjelölt szövetek és szövetelemek nevét!

 

e) Írd a szövetek, szövetelemek betűjelét az alábbi leírások elé! Ezután kösd össze az alaktani leírásokat a szövetek, 
a szövetelemek feladatával!

Sejtjei erősen megvastagodott falúak, 
nem hosszúkásak.

Sejtjei hosszan megnyúltak, összefüggő 
csövekké alakultak.

Egyrétegű szövet, sejtjei szorosan 
kapcsolódnak egymáshoz.

Sejtjei megtartották osztódó-
képességüket.

Megnyúlt sejtjeit likacsos harántfalak 
választják el egymástól.

A szövet minden sejtje zöld színtesteket 
tartalmaz.

Szállítószövet-elemek és más szöveti 
elemek együttesen alkotják.

Gömbölyded sejtjei zárványokat 
tartalmaznak.

Sejtjei szén-dioxidból és vízből glükózt 
és oxigént állítanak elő.

Újra felhasználható anyagot  
raktároz.

A növényt szilárdítja.

Különböző anyagokat szállít 
a növényben fel és le.

Széltében gyarapítja a szervet.

Védi a növényt a kiszáradástól 
és a kórokozóktól.

A szerves anyagok oldatát szállítja 
a növényben.

A vizes oldatokat a gyökérből  
felfelé szállítja.

G

F

E

D

C

B

AH
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Három élőlény (érettségi feladat alapján)3. feladat

Kirándulásai során egy diák lefényképezett három élőlényt. Az elsőnek a nevét sajnos nem találta meg határozó-
könyveiben, a másodikat és a harmadikat sikerült meghatároznia. Nézd meg alaposan a képeket, és oldd meg a 
feladatot! A megfelelő betűt vagy betűket írd az állítás sorában levő négyzetekbe!

 

A: Az ismeretlen fajra jellemző B: A kockásliliomra jellemző C: A gyilkos galócára jellemző
D: Mindháromra jellemző E: Egyikre sem jellemző 

Döntsd el az alábbi állításokról, hogy igazak vagy hamisak (I/H)!

A kockásliliom hazánkban védett növény, ezért a diák nyomon követte e faj egyik termőhelyét, a Liliom-rétet érintő 
tervezett beruházásokat. A helyi önkormányzat azt javasolja, hogy a réten átfolyó Teknős-patak duzzasztásával 
csónakázótavat alakítsanak ki. A tervek szerinti tó a patakot tápláló források és a Liliom-rét közti kiszélesedő völgy-
ben lenne. Ez a beavatkozás a patak vízhozamát jelentősen csökkentené. A falu gazdái emellett azt is szorgalmazzák, 
hogy a Liliom-rét tápanyagszegény talaját nitrogénműtrágyázással javítsák. Így növelhetnék az évente lekaszált fű 
mennyiségét.

A diák a Növényismeret könyvben utánanézett a kockásliliom környezeti igényeinek. Azt találta, hogy nedvesség-
kedvelő, mocsárrétek lakója, enyhén meszes, nitrogénben szegény termőhelyen él és a zavarást kevéssé tűri. A kö-
vetkező önkormányzati ülésen szót kért.

1. Teleptestű. 

2. A tápanyagokat szállítószövettel szállítja.

3. Bizonyos időszakban virága, termése van.

4. Biztosan heterotróf. 

5. Haraszt.

Ismeretlen faj, a levél fonákján 
spóratartókkal

Kockásliliom Gyilkos galóca

6. A gyilkos galóca mérgezési tünetei a gombafogyasztás után csak 8–24 óra múlva jelentkeznek. 

7. Forrázással hatástalaníthatjuk a gyilkos galóca méreganyagát. 

8. Írd le röviden, hogy a diák milyen várható ökológiai következményekre hívhatta fel a figyelmet!
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Növényhatározó (érettségi feladat alapján)4. feladat

A lucfenyő és a kukorica képét mutatja be a két múlt század eleji tábla. A lucfenyő magjai az össze nem nőtt termő-
levelek között szabadon állnak. A kukorica termését nyaranta főzve fogyasztjuk. A lucfenyő porzós virágzata a haj-
táscsúcsokon látható, termőlevelei az elfásodó tobozvirágzatot alkotják. 
Tanulmányozd a képeket, és segítségükkel jellemezd az ábrázolt növényeket!

  

Írd az állítások mellé a megfelelő betűjelet!

A: A lucfenyőre jellemző 
B: A kukoricára jellemző 
C: Mindkettőre jellemző 
D: Egyikre sem jellemző 

6. Fogalmazd meg, mit jelent az, hogy egy virág egyivarú! 

 

7. A rajzok segítségével állapítsd meg, hogy melyik növénynek vannak egyivarú virágai! 

A: A lucfenyőnek 
B: A kukoricának 
C: Mindkettőnek 
D: Egyiknek sem 

8. Fogalmazd meg, mit jelent az, hogy egy növény egylaki! 

 

9. A leírás és a rajzok alapján állapítsd meg, hogy melyik növény egylaki! 

A: Lucfenyő 
B: Kukorica 
C: Mindkettő 
D: Egyik sem 

10. A rajzokon nem ábrázolták a növények gyökerét. Röviden jellemezd a kukorica gyökérzetét!

 

Lucfenyő Kukorica

porzós virágzat

termős 
torzsavirágzat

1. Virágtalan növény.

2. Nyitvatermő növény.

3. Magjai zárt magházban fejlődnek.

4. Virágporát a szél terjeszti. 

5. Levelei kis felületűek, viaszosak.
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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



59

Cs
ús

zó
m

ás
zó

k,
 h

éj
as

ok
, s

ok
lá

bú
ak

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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akAz ízeltlábúak osztályainak összehasonlítása4. feladat

Az alábbi képeken három ízeltlábúfaj testének egy-egy részletét láthatod. Azonosítsd a fajok osztályait, majd töltsd 
ki a táblázatot a képen látható képviselőik tulajdonságaival! 

Használd az Állatismeret című könyvet!

Jellemzők A B C

1. Melyik osztályba tartozik az állat?

2. Jellemző testtájak

3. Külső váz anyaga(i)

4. Járólábak száma és eredési helye 4 pár,

5. Ízelt lábak módosulatai szájszervek

6. Szárny nincs

7. Jellemző mirigy(ek)

8. Légzőszerv

9. Keringési rendszer

10. Érzékszervek 

11. Egyedfejlődés

12. Élőhely vizek

13. Táplálkozás változatos

14. Hazai példafajok (min. 3)

A B C
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A hazai rákfajok csoportosítása5. feladat

Az ábrán a hazai rákfajokat csoportosítjuk. A leírások, képek alapján határozd meg, hogy a számok (1–5.) melyik 
fajra utalnak, írd a táblázatba, majd állapítsd meg a rendszertani csoportok neveit (A–E)! Használhatod az Állatisme-
ret című könyvet!

a) Az 1-es számú képen szereplő faj. 

b) A 2-es számú rákfaj a Kárpát-medencében gyakori élősködő, halastavak kártevője. Teste 
ovális, lapított, a háti oldalt széles hátpajzs borítja. Szájszervei a csápokkal összenőve sajátos  
„ormányt” alkotnak, amelyen horgak, tüskék és szívókorongok vannak. A faj egyedei rend-
szerint a halak testén rögzülten élnek, nyálkával és lehámló pikkelyekkel táplálkoznak vagy 
a bőrt felhasítva a testnedveket szívogatják. 

c) A képrejtvény megfejtése a faj köznyelvi elnevezése. Írd ide a faj szakszerűbb magyar nevét!

d) A 4-es számú faj a nevének első részét egy másik ízeltlábúról kapta, 
amelyre jellemző, hogy testhosszának 150-szeresére is képes felugrani. 
A példafajra ez a tulajdonság nem jellemző, inkább külső megjelené-
sében emlékeztet névrokonára. 

e) Az 5-ös számú képen látható faj.

A magasabb rendű rákok anatómiája6. feladat

A rajz a rákok külső és 
belső felépítését áb-
rázolja. Nevezd meg 
az állat testtájait (1, 2), 
majd válaszolj a kér-
désekre a megfelelő 
testrész betűjelével és 
megnevezésével!

5

1

3
a faj szakszerűbb magyar neve:

A

1.

B

2.

C

3.

D

4.

E

5.

RÁKOK

2

1 D

CB

I

A

H

G E
J

F
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A kopoltyú 7. feladat

A rajzokon egy folyami rák és a fejtor keresztmetszete látható, amit a piros szaggatott vonal mentén készítettek.  
A kopoltyúfonalakból vezető nyíl egy fonál keresztmetszetét ábrázolja. Tanulmányozd a kopoltyú elhelyezkedését 
és működését, majd egészítsd ki a szöveget az ábra feliratainak használatával!

A felsőbbrendű rákok kopoltyúkkal lélegeznek, melyek általában az állkapcsi lábak és a(z)   

tőízének háti irányú, fonalas kitűrődései. A kopoltyúüregben található  csövében áramlik  

a testfolyadék, a kékes árnyalatú . Vékony -réteggel  

borított egyrétegű hámjukon át szabadon diffundál az oxigén a(z) -ból/ből  

a(z) -ba/be, illetve a szén-dioxid a(z) -ból/ből  

a -ba/be. A kopoltyúkat a fejtorpajzs által alkotott páros  borítja  

és védi a sérülésektől. Ez nem más, mint egy testfalkettőzet, amely a külvilágból az állat mindkét oldalán egy-egy  

-et választ le: ebbe a víz a lábak tövénél áramlik be, majd előrefelé kanyarodva áramlik ki.

Jellemző Betű Megnevezés

1. Módosult járóláb, mely a zsákmány megragadására szolgál. 

2. Magasabb rendű rákoknál a száma öt pár. 

3. A táplálékfelvétel itt történik.

4. Az életműködéseket irányítja.

5. Tapintó- és szagérzékelő sejtek vannak rajtuk.

6. Az ivadékgondozásban van szerepük, a fejlődő utódokat tartják. 

7. Egymástól függetlenül mozgathatóak, nyélen ülnek. 

8. Két nyílása van, a középbéli mirigy csatlakozik hozzá. 

  9. A testfolyadékot tartja mozgásban. 

10. A szelvények beidegzését végzik.  

kopoltyúfedő

kopoltyúfedő

kopoltyúfonalak

a víz útja

kopoltyúüreg
oxigén

vérnyirok

kutikula

odavezető ér

szén-
dioxid

elvezető ér
légzővíz

válaszfal

hasdúclánc

járóláb tőíze
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Kakukktojás8. feladat

A képeken egy faj kivételével a pókszabásúak 
osztályába tartozó fajokat látsz. 

a) Azonosítsd a fajokat az Állatismeret című 
könyv segítségével! Nevüket írd a képük 
alatti vonalra!

b) Csoportosítsd a fajokat! A pókszabásúak 
osztályán belül melyik kisebb csoportba 
tartoznak? A csoportok neveit írd a téglala-
pokba, és az állatok képét kösd össze a meg-
felelő csoportnévvel!

c) Karikázd be a „kakukktojás” fajt! Melyik ízelt-
lábúosztályba tartozik?

Méregkeverők9. feladat

Az ellenség méreggel való megbénítása vagy elpusztítása az egyik leghatékonyabb fegyver a természetben.  
A véráramba kerülő biológiai toxin (méreganyag) percek alatt súlyos idegkárosodást okozhat, a többi szövetet is 
erősen megrongálva. A zsákmány – vagy éppen a támadó – ártalmatlanításának ezt a biztos módját szárazföldi és 
vízi fajok ezrei alkalmazzák. 
Az ábrán a pókszabásúak két képviselője támadófegyverének hosszmetszetét láthatod. Tanulmányozd az ábrát, 
majd válaszolj a kérdésekre az ábra betűjeleivel!

a) Írd a csoportok neveit  
az ábra alá (1, 2.)!

b) Mely betűk jelölik az ábrán a következő részleteket? 

c) Az alábbi állítások közül melyik igaz (I), és melyik hamis (H)? Húzd alá azokat a szavakat, amelyek hibásak!

1. A pókszabásúak szájnyílása szűk, ezért csak folyékony táplálékot fogyaszthatnak.

2. Emésztőnedveik a középbél falában termelődnek, de a ragadozó testén kívül hatnak. 

3. Méregmirigyük váladéka idegméreg, megbénítja az áldozatot. 

4. A lebénított zsákmányt megragadják, és csáprágóikkal elrágják. 

Csáprágó: Méregmirigy: Méregvezeték:

A

1. 2.

CB
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A rovarok osztálya22.
A rovarok szárnytípusai1. feladat

A különböző rovarrendekben a szárnyak nagyon változatosan alakulnak. A betűvel jelölt mondatok a képeken áb-
rázolt példafajok csoportjaira vonatkoznak. 

a) Olvasd el figyelmesen az állításokat, majd állapítsd meg, hogy melyik rovarcsoportra vonatkoznak! Az állítás 
betűjelét és a rovarcsoport nevét írd az adott csoport képviselőjének képe alatti sorba! Egy példát segítségül 
előre beírtunk.

A: Az első pár szárnynak csak a tövi része vastagodott, félfedőt alkotva. 
B: Mindkét pár szárny egyformán hártyás, és az első pár szárny mérete körülbelül azonos a második párral. Szár-

nyaikat mindig kifeszítve tartják.
C: Két pár szárnyuk mintázata nagyon jellegzetes, a mintázatot a szárnyakat borító apró kitinpikkelyek hozzák 

létre. 
D: Két pár hártyás szárnyukat csak repülés közben terjesztik ki.
E: Az első pár szárny egész felülete erősen megvastagodva szárnyfedőt alkot, eltakarva a másik pár hártyás szár-

nyat. 
F: A második pár szárny érzékszervvé alakul, így csak egy pár hártyás szárnyat láthatunk az állatokon. 

b) Az Állatismeret című könyv segítségével válaszolj az alábbi kérdésekre! Írd be a képeken szereplő fajok neveit!

1. Mely élőhelyeken él a csíkos pajzspoloska, és mely csoportba tartozik a kedvenc növénye?

 

2. Melyik napszakban aktív a fecskefarkú lepke? 

3. Hova helyezi petéit a házilégy? 

4. Mely élőhelyeken fejlődik a sebes acsa lárvája? 

5. A szarvasbogarak lárvája hosszú fejlődési ideje alatt a korhadó tölgyfák anyagát rágja. Ez az életmód miért  
magyarázza a faj törvényes védelmét?

 

6. Mi a szerepe a házi méheknek egyes növényfajok életében? 

Fajnév:

A: poloskák 

Fajnév:

Fajnév:

Fajnév:

Fajnév:

Fajnév:
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A rovarok szájszervei2. feladat

A rajzokon a rovarok körében előforduló szájszervek rajzát láthatod. Töltsd ki értelemszerűen a táblázat celláit!

 

A rovarok egyedfejlődése3. feladat

Az ábrán a rovarok átalakulásának fő típusait láthatod. Állapítsd meg, hogy melyik ábra melyik típust ábrázolja (A, 
B, C), majd oldd meg a feladatokat!  

A: Az A egyedfejlődésre jellemző B: A B egyedfejlődésre jellemző C: A C egyedfejlődésre jellemző 
D: Mind a háromra jellemző E: Egyikre sem jellemző 

1. Szájszerv betűjele C

2. Szájszerv neve szívó

3. A táplálék halmazállapota

4. Példa a táplálékra nektár 

5.
Előfordulása mely rovar- 
csoportokra jellemző?

A B C D

CA B

 1. A lárva és a felnőtt rovar életmódja, élőhelye  
hasonló. 

 2. Vedléssel jár.  

 3. Bogarakra, lepkékre, szúnyogokra, legyekre  
jellemző. 

 4. A lárvák kopoltyúval rendelkeznek.  

 5. Szöcskékre, tücskökre, sáskákra jellemző. 

 6. A lárva és a kifejlett egyed testfelépítése  
nagyon hasonló. 

 7.  A lárva életmódja és táplálkozásmódja  
teljesen más, mint  a kifejlett egyedeké.   

 8. A bábban alakul ki a kifejlett egyed.  

 9. Nincsen lárvaállapot.  

 10. Az egyedfejlődés a petéből indul ki. 
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Összefoglalás (16–22. lecke)
Ki van a képen?1. feladat

A képrészletek egy-egy, a fe-
jezetben szereplő gerinctelen 
faj testének részletei. 

a) Kösd össze a körben talál-
ható állatneveket a képrész-
letekkel! 

b) Helyezd el az egyes fajok 
sorszámát a lenti halmaz-
ábrába!

c) Karikázd be kékkel a hal-
mazábrában az élősködő 
fajok sorszámát!

d) Karikázd be pirossal a hal-
mazábrában azoknak a 
fajoknak a számát, melyek-
re három pár ízelt láb jel-
lemző! 

RAGADOZÓK

NÖVÉNYEVŐK

ÍZ
EL

TL
Á

BÚ
A

K
BŐ

RIZO
M

TÖ
M

LŐ
SEK

keresztespók

kárpáti kék meztelencsiga

pióca

skorpió
szarvasbogár

százlábú

kullancs

házi méh

örvényféreg

fecskefarkú lepke
folyami rák

földigiliszta
éticsiga

1. 2.

10.

3.

8.9.

4.

13. 5.

12. 6.

11. 7.
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Rakjunk rendet!2. feladat

Az alábbiakban a gerinctelen állatok öt törzsének összehasonlító táblázatát láthatod. Azonosítsd a törzseket (I–V.), 
majd töltsd ki a táblázatot!

Jellemzők I.: II.: III.: IV.: V.: 

1. Testfal
két sejtréteg, 

köztük rugalmas,  
kocsonyás réteg

1.:         = hámréteg + 2.:
hámszövet és  
3.:

2. Függelékei – – 4.:
5.:
 meszes külső 
váz

–

3. Mozgás hámizomsejtek 1.:
6.:        ;
külső váz +  
7.:

4.
Az izmokat 
 alkotó szövet

8.: 9.:

5. Tápcsatorna 10.:
kétszakaszos 
 bélcsatorna

11.:

6.
Az emésztés 
helye

sejten kívül és sejten belül 12.:

7.
Az emésztő-
nedv termelő-
désének helye

13.: 14.: 15.:
két osztályban 

megjelenik a 15.

8. Légzés 16.:
17.:
18.:

18.:
19.:         ;

lemezes tüdő

9.
Anyagszállítás, 
keringés

20.:
zárt keringési 

rendszer
21.:

10. Testfolyadék – – 22.: 23.:

11.
Idegi 
szabályozás 

24.: 25.:

12.
Az érzékelés 
szerve

érzéksejtek 26.: fényérző sejtek –
27.:        ;

csáp

13. Mit érzékel?

– 28.:

– a fény iránya – 29.:
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A gerincesek jellemzői23.
Szókereső1. feladat

A rejtvényben elrejtettük a gerinces állatok néhány 
jellemző testrészét, szervét, szövetét. Találj meg kö-
zülük minél többet! (A betűk kiolvasása balról jobbra, 
jobbról balra, fentről lefelé, lentről felfelé, sőt bármi-
lyen átlós irányban is történhet.)

Megfejtések:

Gerinces leg-leg-leg 2. feladat

Az alábbi képek a gerincesek egy-egy rekorderét mutatják be.

vitorláskardoshal Eviota sigillata (géb) Paedophryne amauensis (béka)

galápagosi óriásteknős sarki csér vándorsólyom

kék bálna gepárd

p C F F H E L É B Ő L E Y I V N U Q F Q
K S M K V L É B P É Z Ö K Ö O A K O D Q
M Ő A É V P B X L O Q G E Z G Ő N D G W
R I S T Í J E P K V R C I Y E D B Z R Ő
T D C E Z Z K T O É N C K Z Ó Ü V P T L
U E Ú Z S Y H K E E T O S V A T N E N E
X G D E N G Q A D F P E E Z N I V T Q V
M R G V Y I Y E S O É Z Z F Ö Ö E H X C
E E E Y Y R M G N N E S E E Z V N H H N
Z N D G T I V Y E T Y H Z S V V E A E I
S D I Ú E M A É É R É Á T E R E R T R R
G S N H L R J K R R I N L A K C T I E E
A Z D Z Ü Ő T A V P O N Y M K R I E L G
Y E V Q Z B F É T S L L C O I G J E P U
L R V V Í Y R M C I O A P O R R Z L K B
Ó S O S Á S N Q Á G M O Z O S N I T D W
H Q E J E L X T I J N P M M W Z V G A H
V H T J K B L S O Y T O S L A W L E Y I
N Y T X B G C Ö A Ú Y T L O P O K O S F
I D A D R O B R V G Z H U T Ó B É L P E
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A felsoroltak közül melyik rekordot melyik képen szereplő állat tartja? Írd a nevét a táblázatba, majd tippeld is meg 
a rekordok értékét! (Egy állat két rekordot is tart!)

Három csontváz3. feladat

Az alábbi ábrákon három gerinces – egy kétéltű, egy hüllő és egy emlős – csontvázát láthatod.

a) Azonosítsd, hogy melyik csontváz milyen élőlényhez tartozik! Nevezd meg minél pontosabban!

   

b) Azonosítsd az ábrákon a következő részeket: koponya; gerincoszlop; bordák; mellcsont; végtagok váza! 
Lásd el feliratokkal az ábrákat!

c) Döntsd el, hogy az alábbi állítások igazak (I) vagy hamisak (H)! A hamis állításokat javítsd ki!

1. A hüllők gerincoszlopát több csigolya alkotja, mint a kétéltűekét. 

2. Az emlősök és a kétéltűek zárt mellkassal rendelkeznek. 

3.  A hátsó végtag függesztőöve a vállöv. 

Javítások: 

 

d) Keress mindhárom vázon olyan jellegzetességeket, amelyek az adott gerinces csoport alkalmazkodását tükrözik!

 

Rekord Rekorder Rekord értéke

1. a legkisebb gerinces

2. a legnagyobb gerinces

3. a leggyorsabban futó gerinces

4. a leggyorsabban repülő gerinces

5. a leggyorsabban úszó gerinces

6. a legnagyobb utazó (leghosszabb utat megtevő) gerinces

7. a leghosszabb élettartamú gerinces

8. a legrövidebb élettartamú gerinces

9. a leghangosabb gerinces
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 1. Minden gerinces állatban megtalálható.  

 2. Ebből alakul ki a légzőszerv az egyedfejlődés során.   

 3. Itt csak víz és ásványi anyagok felszívódása történik.   

 4. Feladata a táplálék aprítása, puhítása.   

 5. Feladata a felesleges vagy káros anyagok kiválasztása.   

 6. Ebben a részben a tápanyagok emésztése és felszívása zajlik.   

 7. Feladata az emészthetetlen salakanyagok leadása.        

 8. Ide ömlik a hasnyál és az epe.   

 9. Része a gyomor.   

 10. Működését az idegrendszer és a hormonális rendszer szabályozza.   

A gerincesek háromszakaszos tápcsatornája4. feladat

A tápcsatorna melyik szakaszára jellemző a megadott tulajdonság? Írd a megfelelő betűjelet a tulajdonság mellé!

A: Az előbélre jellemző
B: A középbélre jellemző
C: Az utóbélre jellemző
D: Mindháromra jellemző
E: Egyikre sem jellemző

 

Szelvényezett állatok5. feladat

a) Az alábbi táblázatban három élőlény tulajdonságait hasonlítjuk össze. Azonosítsd a képek alapján az élőlényeket, 
és töltsd ki a táblázat üres mezőit!

b) A tudomány mai álláspontja szerint a gerincesek ősei szelvényezett gerinctelen 
élőlények voltak. Ennek egyik bizonyítéka, hogy a szelvényezettség megjelenik a 
gerincesek embrionális fejlődése során. Bizonyos testfelépítési sajátságaikban a ki-
fejlett gerincesek is őrzik a szelvényezettség nyomait. A képek tanulmányozása után 
fogalmazz meg és írj a füzetedbe legalább két ilyen tulajdonságot! 

 

A faj megnevezése

Rendszertani besorolása (törzs) (törzs) (törzs)

Váz nincs szilárd váz

A mozgás szerve

Légzés

Az emésztőrendszer

A keringés típusa

Kiválasztószerv Malpighi-edények

Az idegrendszer típusa

Szelvényezettség

Az emberi idegrendszerEgy kígyó csontváza Egy hal izomzata
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A halak osztályai24.
Mint hal a vízben1. feladat

a) Nevezd meg a fényképen látható csuka úszóit! 

b) Egészítsd ki értelemszerűen az alábbi szöveget!

A halak vízben való mozgását több tulajdonságuk is elősegíti. Testük alakja ,  

bőrük pedig , így mozgásuk során könnyebb legyőzniük a víz közegellenállását.  

A(z)  és törzsizmaik mozgatásával hajtják magukat előre a vízben, a többi  

úszónak a kormányzásban, a fékezésben és a testhelyzet fenntartásában van szerepe. A sugarasúszójú halak  

mélységi merülését szabályozó szerve a(z) . Ha ennek gáztartalma megnövekszik,  

akkor a hal teste  a vízben.

Halvér2. feladat

Az ábra a halak keringési rendszerét szemlélteti. 

a) Nevezd meg a keringési rendszer részeit! 

b) Jelöld az ábrán nyilakkal a vér áramlási irányát!

c) Színezd pirosra azt a részt, ahol a keringő vér 
oxigénben dús, és kékre azokat a részeket, ahol 
szén-dioxidban dús!

Légzés a vízben3. feladat

A következő oldalon látható ábrák a sugarasúszójú halak légzését mutatják be. A hal feji részének vízszintes hossz-
metszete szerepel rajtuk felülnézetből. Az egyik ábrán a „belégzés” folyamata látható, a másik ábrán a „kilégzésé”.

a) Miért tettük idézőjelbe a „belégzés” és „kilégzés” kifejezést?

 

b) Helyezd el az alábbi feliratokat a vonalakra!

kopoltyú; kopoltyúfedő; kopoltyúfedő redője nyitva; kopoltyúfedő redője zárva; szájnyílás nyitva;  
szájnyílás zárva; a szájüreg térfogata kisebb; a szájüreg térfogata nagyobb

artéria

test szövetei

kopoltyú
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c) Karikázd be azokat a nyilakat, amelyek nem a víz áramlásának irányát jelzik! Mit jelölnek ezek a nyilak?

 

d) A megfelelő szavak aláhúzásával tedd igazzá a mondatot!

Amikor kisebb / nagyobb térfogatú a szájüreg, akkor csökken / nő benne a nyomás, így a víz befelé áramlik.

e) A sugarasúszójú halak mely szerveinek van szerepe a légzéshez szükséges vízáramlás fenntartásában? Húzd alá őket!

hátúszó; kopoltyú; kopoltyúfedő; szájnyílás; szív; úszóhólyag

f) Melyik nagyobb? Tedd a megfelelő relációs jelet (<, >, =) a két mennyiség közé!

a szájüregbe áramló víz oxigéntartalma      a szájüregből kiáramló víz oxigéntartalma

a szájüregbe áramló víz szén-dioxid-tartalma      a szájüregből kiáramló víz szén-dioxid-tartalma

g) Honnan lehet tudni, hogy az ábra nem egy porcos hal légzését mutatja be?

 

h) Járj utána, hogyan biztosítják a porcos halak, hogy a kopoltyúk mentén átáramló víz folyamatosan cserélődjön!

 

Milyen hal ez, macskacápa?4. feladat

a) Készíts halmazábrát az alábbi csoportok felhasználásával!

A: bojtosúszós halak; B: cápák; C: csontos halak;  D: porcos halak;  E: ráják;  F: sugarasúszójú halak

b) Jelöld az ábrán pirossal azokat a csoportokat, amelyeket ma osztályoknak tekintünk!

c) Írd az alábbi fajok sorszámát a halmazábra megfelelő részére! Szükség esetén tájékozódj az interneten!

1. márványos zsibbasztó rája; 2. ponty; 3. fehér cápa; 4. szivárványos guppi; 5. lándzsahal;  6. pörölycápa; 
7. szardínia; 8. ördögrája; 9. maradványhal; 10. csikóhal

HALAK
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A kétéltűek osztálya25.
A kétéltűek evolúciója1. feladat

A mellékelt törzsfa a kétéltűek kialakulását szemlélteti. Tanulmányozd az ábrát, majd válaszolj a kérdésekre!

a) Melyik hal a kétéltűek ma élő legköze-
lebbi rokona? 

 

b) Állapítsd meg, hogy a kétéltűek „halőse” 
milyen, az evolúció szempontjából fon-
tos tulajdonságot mutatott!

 

c) Miben különbözik egymástól az ősi és a 
modern kétéltű mellső végtagja?

 

 

d) Nevezd meg az ábrán pirossal jelölt csontot! 

Két vérkörös keringés2. feladat

Az ábra a kétéltűek két vérkörös keringését szemlélteti. (Az F betűvel jelölt erek a test szöveteit hálózzák be.) 

a) Nevezd meg a betűkkel jelölt ereket, illetve a szív részeit!

A: 

B: 

C: 

D: 

E: 

F: 

G: 

H: 

I: 

 
b) A keringési rendszer melyik részére igaz az állítás? Írd a megfelelő betűjelet az állítás mellé!

c) Állítsd a szív üregeit a bennük áramló vér oxigéntartalma szerinti növekvő sorrendbe! (Használd az ábra betűit!)

 

A

B

CH

I

E

F

DG

1. Ezek az erek hálózzák be a tüdő belső felületét. 

2. Ez a szívüreg a nagy vérköri véráramlás utolsó állomása. 

3. Ezeknek az ereknek a felszínén O2-leadás és CO2-felvétel zajlik. 

4. Ebbe a szívüregbe oxigénben dús vér kerül. 

5. Ez a véna szén-dioxidban dús vért szállít.

6.
Izmos falának összehúzódása biztosítja a vér áramlását a keringési 
rendszerben. 

mai sugaras-
úszójú halak

modern 
tüdőshal

mai bojtosúszós 
hal

modern 
 kétéltű

ősi kétéltű
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A kecskebéka egyedfejlődése3. feladat

Az alábbi fotók a kecskebéka egyedfejlődésének különböző szakaszait ábrázolják.

a) Tanulmányozd a képeket, majd állítsd őket időrendi sorrendbe (1–6.)! 

b) Egészítsd ki értelemszerűen a következő szöveget!

A kecskebéka átalakulással fejlődik. Tavasszal kezdődik a párzási időszak, ilyenkor a vízpart a hímek kuruttyo- 

lásától hangos. A nőstény kecskebéka nyár elején egy védelmet biztosító kocsonyás burokban teszi le a(z)  

 a vízbe. Ezekből néhány hét múlva kelnek ki a(z) , amelyek  

úszószegélyük segítségével mozognak a vízben. Légzőszervük , ami a vízben oldott  

oxigén felvételére alkalmas. Fejlődésük során először a(z)  végtagok, majd  

a(z)  végtagok jelennek meg. Fokozatosan kifejlődik a szárazföldi légzést lehetővé  

tevő . Végül visszafejlődik a kopoltyú és a test hátsó részén található  

, és a szárazföldi életre képes kecskebéka elhagyhatja a vizet.

Alkalmazkodás a szárazföldi életmódhoz4. feladat

a) A lenti gondolattérkép a kétéltűek szárazföldi életmódhoz való alkalmazkodását mutatja be. Pótold a hiányzó 
kifejezéseket! A felsorolt kifejezések közül válogass! (Nem kell minden kifejezést felhasználnod!)

bőr; bőrlégzés; gyengén elszarusodó többrétegű hám; légzés a szárazföldön; a légzőfelszínt növelő redők; méregmirigyek;  
mozgás a szárazföldön; ránőtt fogak; szaporodás a szárazföldön; tolóláb vagy ugróláb; tüdő; zárt keringési rendszer

b) Elsősorban mi támasztja alá, hogy a kétéltűek szárazföldi életmódhoz való alkalmazkodása nem tökéletes?

 

c) A szárazföldi légzést lehetővé tevő tüdő kialakulásával párhuzamosan szükség volt az alábbi jellemzők kialaku-
lására is. Magyarázd meg, hogy miért!

Gége: 

Két vérkörös keringési rendszer: 

al
ka

lm
az

ko
dá

s
a 

sz
ár

az
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ld
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él
et

m
ód

ho
z

védelem 
a kiszáradás ellen

ötujjú végtag

dúsan erezett,
nyálkás bőr
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A hüllők osztálya26.
A hüllők környezete és testfelépítése (érettségi feladat alapján)1. feladat

A képen látható zöld gyík sziklás, füves, napos helyen élő védett hüllő. Nyáron aktív, rovarokkal táplálkozik. 

a) Válaszd ki a felsorolt jellemzők közül azokat, amelyek igazak rá! A megfelelő betűjelet írd az üres cellákba!

1. Kültakarója:
 A: Elszarusodó hám, nincs hőszigetelő réteg. 
 B: Nyálkás bőr, méregmirigyekkel. 

2. Légzése:
 A: Tüdővel, bőrlégzés nélkül. 
 B: Kis felületű tüdővel és bőrlégzéssel.  

3. Testhőmérséklete:
 A: A külső környezettől függ (változó). 
 B: Szabályozott (szűk határok között változik).   

4. Szaporodása:
 A: Belső megtermékenyítésű, tojásait testmelegével költi ki. 
 B: Belső megtermékenyítésű, tojásait a Nap melege költi ki.  

5. Keringése:
 A:  Zárt, a kamrában az oxigéndús és a szén-dioxidban gazdag vér keveredik, anyagcseréje  

változó intenzítású.
 B: Zárt, a kétüregű szívben az oxigéndús és a szén-dioxidban gazdag vér nem keveredik.   

b) Fogalmazd meg röviden (1-1 mondatban) a számmal jelölt összefüggéseket a zöld gyík környezete, testfelépíté-
se és életmódja között! A P-vel jelölt mondat ad példát a megfogalmazás módjára.

P: Télen a megszűnő tápanyagforrás és a hideg miatt teste lehűl, kényszernyugalmi állapotba kerül.

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

AZ ÉLŐHELY TULAJDONSÁGAI:
A LEVEGŐ PÁRATARTALMA ÉS HŐMÉRSÉKLETE,  

A TÁPLÁLÉKFORRÁS ÉVSZAKOS VÁLTOZÁSAI

SZAPORODÁS, MEGTERMÉKENYÍTÉS

A KÜLTAKARÓ SZÖVETI FELÉPÍTÉSE

LÉGZÉS

TESTHŐMÉRSÉKLET

KERINGÉS, 
ANYAGCSERE

5

4

1

2

3

P
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Szarupikkelyek, szarupajzsok, szarupáncél2. feladat

Melyik hüllőcsoportra igaz az 
állítás? Írd a megfelelő betű-
jelet az állítás mellé!

A: A pikkelyes hüllőkre  
 jellemző
B: A teknősökre jellemző
C: A krokodilokra jellemző
D: Mindháromra jellemző
E: Egyikre sem jellemző

Jurassic Park3. feladat

A dinoszauruszok a földtörténeti középidőben hihetetlen változatosságban népesítették be a Földet. Milyen lehetett 
a dinoszauruszok uralta világ? 

Alakítsatok ki egy „Jurassic Park”-ot a tanterem 
egyik sarkában! Alkossatok csoportokat! 
Osszátok szét a csoportok között az alábbi 
feladatokat.

a) Járjatok utána, hogy milyen volt a földtör-
téneti középidőben a növényvilág! Gyűjt-
setek képeket, készítsetek rajzokat vagy 
maketteket! A ti feladatotok lesz a park 
növényvilágának kialakítása és rövid be-
mutatása! (Ügyeljetek arra, hogy vízi, víz-
parti élőhely is legyen a parkban!)

b) Válasszatok ki néhány dinoszauruszfajt! 
Keressetek a fajokat bemutató képeket, 
készítsetek rajzot vagy makettet! Ügyeljetek rá, hogy a dinoszauruszfajt bemutató képek vagy makettek a parkon 
belül megfelelő élőhelyre kerüljenek! Készüljetek fel egy rövid előadásra, amelyben bemutatjátok a fajokat tár-
saitoknak!

c) Járjatok utána, hogy milyen más gerinces és gerinctelen állatok éltek még ebben az időszakban! Gyűjtsetek ké-
peket, készítsetek rajzokat vagy maketteket! Ügyeljetek rá, hogy az állatokat bemutató képek vagy makettek a 
parkon belül megfelelő élőhelyre kerüljenek! Készüljetek fel egy rövid előadásra, amelyben bemutatjátok az 
élőlényeket társaitoknak!

1. Bőrük hámrétege erősen elszarusodik.

2. Páncéljuk az elszarusodott bőrből és az alatta képződő csontlemezekből áll.

3. Egyes képviselőiknek nincsenek lábaik.

4. Gyökeres fogaik vannak.

5. Fogaik nincsenek, állkapcsukat szarukáva borítja.

6. Számos fajuk növényevő.

7. Bőrlégzést is folytatnak.

8. Szívükben nincs rés a két kamra között.

9. Belső megtermékenyítésű állatok.

10. Meszes héjú tojásokkal szaporodnak.

11. Állandó testhőmérsékletűek.

12. Magyarországon csak fogságban élnek képviselőik.

13. Közéjük tartoznak a kaméleonok.

14. Ebbe a csoportba tartoznak a szalamandrák.
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A madarak osztálya27.
A madarak vázrendszere1. feladat

a) Helyezd el a megadott feliratokat az ábrán!

alkarcsontok; bordák; combcsont; csőr; felkarcsont; gerincoszlop; 
 koponya; lábszárcsont; medence; tarajos szegycsont 

b) A madarak csontjainak belső szerkezete is alkalmazkodott a repülő 
életmódhoz. Mi ez az alkalmazkodási jellemző?

c) Mi a szegycsonti taraj szerepe?

Madarat tolláról?2. feladat

A képeken néhány tollat látsz. Nevezd meg a képen látható toll típusát, és röviden írd le azt is, hogy mi a szerepe!

 

Eszem a zúzáját!3. feladat

Pótold az alábbi mondatokban a hiányzó kifejezéseket, majd rakd sorba a madarak táplálkozásának lépéseit! Írd  
a mondat sorszámát a mondat előtt lévő négyzetbe!

 A gyomor első részében, a(z)  megkezdődik az emésztés.

 A madarak szájnyílását  határolja, alakja a madár táplálkozásának megfelelő.

 A szájüregből a táplálék a garatba, onnan pedig a(z)  jut.

 A(z)  folytatódik az emésztés, emellett itt zajlik a tápanyagok felszívása is.

 Ezt követően az izmos falú  történik a gyomortartalom összemorzsolása, puhítása.

 Ezután a béltartalom a(z)  kerül, ahol már csak a víz és ásványi anyagok felszívása zajlik.

 Ezután a táplálék a(z)  jut, amely kétüregű.

 Innen a táplálék a raktározó szerepű  kerül.

 Végül a salakanyagok a(z)  keresztül a külvilágba kerülnek.

A toll megnevezése

A toll szerepe
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D

C

A madarak légzése4. feladat

Az ábra a madarak légzőrendszerét mutatja be. 
Tanulmányozd, majd válaszolj a kérdésekre! 

a) Nevezd meg az ábra betűvel jelölt részeit!

A: 

B: 

C: 

D: 
 
b) Melyik részre igaz az állítás? Írd a megfelelő betűjelet  

az állítás mellé! (Egy betű többször is szerepelhet!)

c) Hogyan nevezzük a madarakra jellemző légzést? Mire utal ez az elnevezés?

 

d) Miért van szükségük a madaraknak több oxigénre, mint a hüllőknek? Legalább két okot említs!

 

Tetőtől talpig5. feladat

Az alábbi ábrákon hat madár feje (csőre), illetve lába látható. Párosítsd a lábakat a csőrökkel! Fogalmazd meg, hogy 
milyen életmódot folytathat az adott csőrrel és lábbal rendelkező madár!

Csőr Láb Életmód

1.

2.

3.

4.

5.

6.

1. Felszínén történik a gázcsere.  

2. Kilégzéskor innen áramlik a levegő a léghajszálcsövekbe. 

3. Kisebb hörgőkre oszlik. 

4. Nyeléskor a gége lezárja. 

5. Levegővel telt állapotban csökkentik a test sűrűségét. 

1.

2.

3.
5.

6.
4.

A

B
D F

C
E
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Az emlősök osztálya28.
Fogas kérdés1. feladat

A táblázatban egy vörös róka, egy gímszarvas és egy vaddisznó fogazatát hasonlítjuk össze. Tanulmányozd az állatok 
koponyájáról készült képeket, majd helyezd el a dőlt betűvel szedett szavakat, kifejezéseket, illetve mondatrészeket 
a táblázat megfelelő mezőjébe!

a táplálék keresését segítő agyarrá módosultak; a zsákmány megragadására szolgáló hegyes fogak; ezeknek az éles  
fogaknak a feladata a falat levágása; felszínük gumós; felszínük redős; felszínük tarajos; gímszarvas; mindenevő;  
nincsenek; növényevő; ragadozó; vaddisznó; vörös róka

Az emlősök kültakarója2. feladat

A mellékelt ábrán az emlősök bőrének térbeli modelljét látod. 

a) Azonosítsd a betűvel jelölt részleteket! A felsorolt kifejezések közül 
válogass!

a bőr hajszálerei; bőr alatti zsírréteg; idegsejtek nyúlványai;  izomszövet; 
szarupikkely; szőrszálak; többrétegű elszarusodó hám;  verejtékmirigy

A: 

B: 

C: 

D: 

E: 

b) Az emlősök kültakarója többféle módon is részt vesz az állandó test-
hőmérséklet fenntartásában. Melyik képletre igaz az állítás? 

Állat megnevezése

Táplálkozás típusa

Metszőfogak

Szemfogak

Őrlőfogak

1. Meleg időben kitágulnak, így fokozódik a hőleadás a bőr felszínén keresztül.

2. Váladéka elpárolog a testfelszínről, ez hűsítő hatású.

3. 
A hőszigetelésben van szerepük, ráadásul hideg időben egy izom megemeli őket („libabőr”), 
ami tovább fokozza a hőszigetelő hatást.

B

C

D

A

E
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Az emlősök szaporodása3. feladat

Melyik emlőscsoportra jellemző az állítás? Írd a megfelelő betűjelet az állítás mellé!

A: Az erszényes emlősökre jellemző
B: A méhlepényes emlősökre jellemző 
C: A tojásrakó emlősökre jellemző 
D: Mindháromra jellemző 
E: Egyikre sem jellemző

Az emlősök csoportosítása4. feladat

a) Készíts halmazábrát a felsorolt csoportok felhasználásával!

A: emberszabású majmok
B: erszényes emlősök 
C: főemlősök 
D: macskafélék 
E: medvefélék 
F: méhlepényes emlősök 
G: párosujjú patások 
H: ragadozók 
I: rovarevők 
J: tojásrakó emlősök

b) Helyezd el a felsorolt fajok sorszámát a halmazábra megfelelő részébe!

1. eurázsiai hiúz; 2. gyűrűsfarkú maki; 3. indiai elefánt; 4. nílusi víziló; 5. kacsacsőrű emlős; 6. közönséges vakond; 
7. koala; 8. orangután, 9. vörös óriáskenguru; 10. zsiráf

Egy különös állat5. feladat

a) Sorold fel a kacsacsőrű emlős azon tulajdonságait, amelyek a hüllőkkel való rokonságát bizonyítják! Keress minél 
több ilyen tulajdonságot!

 

b) Sorold fel a kacsacsőrű emlős azon tulajdonságait, amelyek alapján jogos, hogy az emlősök közé sorolják ezt  
az állatot! Keress minél több ilyen tulajdonságot!

 

c) Találj ki te is egy ilyen különleges élőlényt! Készíts róla rajzot vagy fotómontázst a füzetedbe! 
Amikor a kacsacsőrű emlős egy példánya 1798-ban, több hónapos tengeri út után elsőként került Angliába, sok 
tudós ügyes hamisítványnak tartotta a maradványokat, amiket egy hód farkából, egy vidra törzséből és egy ka-
csaféle csőréből fabrikáltak össze.

1. Testüket szőr borítja. 

2. Fogaik nincsenek. 

3. Kloákájuk van. 

4. Belső megtermékenyítésűek. 

5. Meszes héjú tojásokkal szaporodnak. 

6. Elevenszülők, kicsinyeik nagyon fejletlenül jönnek világra. 

7. Névadó szervük részben magzati, részben anyai eredetű.

8. Kicsinyeiket tejjel táplálják. 

9. Nincsenek valódi emlőik.

10. Képviselőik Magyarországon is honosak. 

EMLŐSÖK
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Összefoglalás (23–28. lecke)
Vízben, szárazföldön1. feladat

a) Hasonlítsd össze a halakat, a kétéltűeket és a hüllőket a megadott szempontok szerint! Töltsd ki a táblázat üres 
mezőit!

b) A táblázat segítségével foglald össze szóban, hogy milyen változásokra volt szükség a szárazföld sikeres meghó-
dításához!

Repülő gerincesek (érettségi feladat alapján)2. feladat

A két fotón a gerincesek törzsének egy-egy képviselője lát-
ható. Hasonlítsd össze a két fajt életmódjuk és testfelépítésük 
alapján!

a) A gerincesek melyik állatcsoportjába (osztályába) tartoznak?

Őszapó: 

Nagy patkósdenevér: 

b) Mely jellemzők alapján ismerted fel, illetve különböztetted meg egymástól e rendszertani csoportokat?

Őszapó (két jellemző): 

Nagy patkósdenevér (egy jellemző): 

c) A fotók és ismereteid alapján hasonlítsd 
össze a két faj jellemzőit! A megfelelő be-
tűjeleket írd az üres cellákba!

A: Az őszapóra igaz
B: A nagy patkósdenevérre igaz
C: Mindkettőre igaz
D: Egyikre sem igaz

1. Állandó testhőmérsékletű állat. 

2. Zárt mellkasa van. 

3. Belső megtermékenyítésű állat. 

4. Repülését a kültakaró kitintartalmú függelékei segítik.

5. Ivadékait gondozza. 

6. Tüdejében léghólyagok vannak. 

7. Kloákája van. 

8. Lágy héjú tojással szaporodik. 

Szempontok Halak Kétéltűek Hüllők

Mozgás áramvonalas test, úszók

Kültakaró
nyálkás bőr 

vékony szaruréteggel

Légzés
kamrákra tagolt, 

nagy felületű tüdő

Keringés
két vérkörös, 

négyüregű szív

Szaporodás
peték, 

külső megtermékenyítés

Egyedfejlődés
közvetlen fejlődés vagy 

átalakulás
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Változatok egy témára3. feladat

Az alábbi ábrákon hét gerinces: egy-egy bálna, denevér, krokodil, szalamandra, tyúk, vakond és az ember mellső 
végtagjainak csontvázát látod.

a) Azonosítsd, hogy melyik végtag melyik élőlényhez tartozik! Írd a neveket a vonalakra!

b) Színezd az ábrákon pirosra a felkarcsontot és kékre az alkarcsontokat!

c) Egészítsd ki a mondatot a megfelelő szavakkal az alábbiak közül:

adaptáció; analóg; divergens; eltérő; evolúció; hasonló; homológ; konvergens

A gerincesek végtagjai  szervek, amelyek a(z)   

környezethez történő , a(z)  fejlődés során  

váltak különbözővé.

A gerincesek rendszere4. feladat

a) A  halmazábra a gerincesek csoportosítását mutatja be. Nevezd meg a betűvel jelölt csoportokat, ha tudod, hogy…

– az A, E és F csoportba tartozó egyedek tojással szaporodnak;
– az F, G és H jelű csoportba változó testhőmérsékletű élőlények tartoznak;
– az A és a B csoportba tartozó fajok jelentős része Ausztráliában honos;
– H egyik nagy csoportjában a vázrendszert kizárólag porcszövet alkotja!

A: 

B: 

C: 

D: 

E: 

F: 

G: 

H: 

b) Az ábrán mely halmazok jelölnek osztályszintű csoportot? 
Add meg a betűjelüket! 

GERINCESEK

A

E
F G

H

B C

D
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Gerincesgaléria5. feladat

a) Az Állatismeret című könyv segítségével azonosítsd az alábbi fotókon szereplő, Magyarországon honos állatokat! 
Sorold is be a fajokat a tanult rendszertani csoportokba (osztály, rend)!

b) Keress minél több olyan gerinces állatot, amely előfordul a lakóhelyed közelében! Próbáld meg az Állatismeret 
című könyv segítségével azonosítani őket!

Állatságok6. feladat

a) Mit jelentenek az alábbi összetett szavak? Mi a biológiai alapjuk, azaz a szóösszetételben szereplő állat mely 
 tulajdonságára utal a kifejezés?

1. halvérű: 

2. békaláb: 

3. krokodilkönny: 

4. libasor: 

5. farkasvakság: 

b) Gyűjts olyan összetett szavakat, amelyekben gerinces állatok neve szerepel! Járj utána, hogy melyeknek van  
biológiai alapja!

 

Fajnév: 

Osztály: 

Rend: 

Fajnév: 

Osztály: 

Rend: 

Fajnév: 

Osztály: 

Rend: 

Fajnév: 

Osztály: 

Rend: 

Fajnév: 

Osztály: 

Rend: 

Fajnév: 

Osztály: 

Rend: 



85

Az
 á

lla
to

k 
vá

la
sz

ol
na

k

Az öröklött magatartásformák29.
Reflexek1. feladat

Olvasd el az alábbi feltétlen reflexek leírásait! Írd be a táblázatba a reflexeket kiváltó ingert, a választ és a reflex fel-
tételezhető funkcióját! Egy példát megadtunk.

1. Ha az ember szeme felé rovar repül, becsukja a szemhéját.
2. Ha az ember sötétből hirtelen kivilágított terembe lép, pupillája összeszűkül.
3. Ha a légy lábát cukoroldatba mártják, szájszerve előrenyúlik.
4. Ha a kutya törzsére ráragad valami, az állat hátsó lábával vakargatni kezdi az oldalát.
5. Ha az ember keze forró tárgyhoz ér, elkapja tőle.
6. Ha az ember egy szem kockacukrot a szájába vesz, nyálelválasztása fokozódik.

A „mániákus” róka2. feladat

Csányi Vilmos, az ismert magyar etológus beszámolt egy szelíd rókáról, amelynek kedvenc eledele a főtt tojás volt. 
Amikor az állat jóllakott állapotában kapta meg csemegéjét, akkor szájába vette, keresett egy félreeső helyet, ahol 
mellső lábaival gödröt kapart, abba elhelyezte, majd orrával megigazította a tojást, végül lábaival földet söpört rá, 
és orrával kicsit lenyomkodta a halmocskát.

A viselkedéssel kapcsolatos fontos megfigyelések:
1. A tojás elrejtésének lépéseit mindig ugyanabban a sorrendben végezte el a róka.
2. Ha néhány perc múlva újabb tojást kapott, ismét elvégezte a teljes műveletsort.
3.  Ha a művelet közben elvették tőle a tojást, ugyanúgy végigcsinált mindent, mintha a tojás ott lett volna.
4.  Ha a kísérletet betonpadlózaton végezték el, a róka ott is kapart, majd a padlózaton heverő tojást böködte, és 

elvégezte a sepregető, majd a lenyomkodó mozdulatokat is.

a) Melyik öröklött magatartásformának felel meg a róka tojásrejtő viselkedése? 

b) Mi a viselkedés kulcsingere? 

c) Mi a viselkedés motivációs feltétele? 

d) Írd az állítások mellé a megfigyelést leíró mondat számjelét, amely alapján a következtetést levonhatták a kutatók!

Sorszáma Inger Válasz Funkció

1. a szem felé közeledő tárgy a szemhéj zárása a szem védelme a belekerülő tárgyaktól

2.

3.

4.

5.

6.

1. A viselkedést nem befolyásolja, hogy a rókának szüksége van-e további raktározott tojásokra.

2. A viselkedéssor megállíthatatlan.

3. A környezetből kapott esetleges visszajelzés nem változtatja meg a viselkedést.

4. A viselkedéselemek sorrendje rögzített.
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Magatartásformák3. feladat

Írd a megfelelő magatartásforma betű-
jelét az állítások mellé!

A: A taxisra jellemző
B: A feltétlen reflexre jellemző
C:  Az öröklött mozgáskombinációra 

jellemző
D: Mindháromra jellemző
E: Egyikre sem jellemző

Állatkerti logi-sztori4. feladat

A 20. század harmincas éveiben megpróbálkoztak énekesmadarak állatkerti 
szaporításával. A tojásrakásig egészen jól ment a dolog, de nagy megdöb-
benéssel tapasztalták a gondozók, hogy hiába készítették a röptetők sarká-
ba a finom kukacokat, a szülők etetés helyett a kikelés után hamarosan ki-
dobálták a fészekből a fiókákat. A fészek alatt pedig hiába tátogtak a kicsik, 
nem voltak hajlandók etetni őket.
Kezdetben arra gyanakodtak a gondozók, hogy a madarak „nem akarnak rab 
fiókákat nevelni” az állatkertben. Később az etológusok tudományos magya-
rázatot találtak a jelenségre, és a kulcsingerek megismerésével sikerült is 
állatkerti körülmények között szaporodásra bírni az énekesmadarakat. 

Alakítsatok 4-5 fős csoportokat! A csoportból egy diák nézzen utána a megoldásnak etológiai témájú könyvekben 
vagy az interneten! A következő órán a többiek barkochbázzák ki a magyarázatot és a probléma megoldását! (Csak 
eldöntendő kérdéseket tehetnek fel, a „tudós” pedig csak igennel vagy nemmel válaszolhat!)

Babareflextár5. feladat

Alakítsatok 2-3 fős csoportokat!  Válasszatok egy reflexcsoportot az alábbiak közül! Elemezzétek a csoportba tarto-
zó reflexeket, és mutassátok be diasoron vagy poszteren a következő szempontok alapján! Ha tudjátok, „el is játsz-
hatjátok” a reflexeket.

Reflexcsoport Szempontok

Magzati és újszülött korban megfigyelhető…
–  a méhen belüli élettel és a születéssel kapcsolatos  

reflexek,
– a táplálkozással kapcsolatos reflexek,
– védekező reflexek,
– ismeretlen vagy kétes funkciójú reflexek.

– A reflex ingere.
– A reflexválasz.
–  Mi lehet a reflex funkciója? (Nem biztos, hogy minden 

reflexnél egyértelmű magyarázatot találtok, lehet, hogy 
több elmélet is ismeretes.)

–  Jellemzően milyen életkorban figyelhető meg a reflex 
az emberen?

1. Öröklött magatartásforma.

2. Inger váltja ki.

3. Az inger iránya által meghatározott helyváltoztató mozgás.

4. Inger hatására bekövetkező egyszerű, öröklött válaszreakció.

5. Az állat idősebb fajtársaitól tanulja ezt a magatartást.

6. Inger hatására bekövetkező, öröklött mozgássor.

7. Ilyen magatartás a pókok hálószövő viselkedése.

8. Ilyen magatartás a légylárva elrejtőzése a fény elől.

9. Ilyen magatartás, amikor a megijesztett állat felkapja a fejét.

10. Ha nem ismétli az állat, akkor elfelejti ezt a magatartást.
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A tanult magatartásformák30.
Csiga-biga, gyere ki!1. feladat

Ha a tengeri nyúl nevű csigafaj egyedeit megérintik, az állat azonnal visszahúzza a kopoltyúit. Ismételt ingerléskor 
változik a kopoltyú visszahúzásának intenzitása. Az alábbi grafikon mutatja a csiga válaszainak erősségét az azonos 
mértékű ingerlésre. A nyíllal jelzett időpontban az állatot egy másik testrészén érintették meg, majd ismét ugyanott, 
ahol korábban a kísérlet során.

a) Nevezd meg a tanulás típusát, amelynek 
eredményét a grafikonon látod! 

 

b) Mi ennek a tanulásnak a funkciója a termé-

szetben? 

 

c) Tizedik alkalommal más testrészén ingerelték a csigát. Milyen változást hozott ez az ingerlés a 11. alkalomra?

 

d) Benő azt állítja, hogy egyszerűen kifáradnak a csiga receptorai vagy idegrendszere, vagy izomzata, ezért gyengül 
az ingerlésre adott válasza. Mit válaszolnál Benőnek?

 

Tanulj, galamb, tanulj!2. feladat

Egy galambot egy dobozban nevelünk. Nem etetjük túl, csak annyira, hogy kicsit mindig éhes legyen.

I. kísérlet:   Minden alkalommal sípszóval kísérjük, amikor az etetőből egy szem búzát adunk neki enni. Egy idő után 
megtanulja, hogy akkor menjen az etetőhöz, ha meghallja a sípszót.

II. kísérlet:   A kísérletvezető figyeli az állatot, ezután csak akkor sípol, amikor a galamb egy kicsit megemeli a szárnyát. 
A galamb a sípszóval egyidejűleg továbbra is egy szem búzát kap. Megtanulja, hogy a szárnyát kell meg-
emelnie, ha enni kér.

a) Írd az állítások mellé a 
megfelelő betűjelet!

A: Az I. kísérletre igaz
B: A II. kísérletre igaz
C: Mindkettőre igaz
D: Egyikre sem igaz

1. A galamb csak öröklött viselkedést mutatott.

2. A kísérletben társításos tanulás történt.

3. A kísérletben operáns tanulással tanult a galamb.

4. A galambnál feltételes reflexet épített ki a kísérletvezető.

5. Megerősítés hiányában elfelejti az állat, amit így tanult.

6. A kísérletvezető az állat saját magatartáselemét jutalmazta.

7. A kísérletvezető egy feltétlen reflex ingerhez társított egy másik ingert.

8. A kísérletben használt tanulás a megszokás volt.

9.
A természetben ez a tanulási módszer a környezethez való alkalmazkodást 
szolgálja.

10. Amit így tanult meg a galamb, azt soha nem felejtheti el.
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b) Hogyan kellene a II. kísérletet folytatni, ha a galambot meg akarjuk tanítani, hogy felemelt szárnnyal körbesétál-
jon a kalitkában?

 

Tanulási típusok3. feladat

Írd a felsorolt jellemzők és példák mellé a megfelelő tanulási típust jelző betűjelet!

A:  A társításos tanulásra 
igaz

B:  A belátásos tanulásra 
igaz

C: A megszokásra igaz
D: Mindháromra igaz
E: Egyikre sem igaz

Skinner-doboz4. feladat

Alakítsatok 2-3 fős kis csoportokat! Tervezzetek kísérletet az alább látható, Skinner-dobozban üldögélő patkány 
számára! Ügyeljetek rá, hogy egyszerre ne változtassatok sok tényezőt!

a) Írjátok le a kísérletet!

b) Fogalmazzátok meg, hogy mi a tanítás célja!

c) Állapítsátok, meg, hogy melyik tanulási típussal tanítjátok a leírt kísérletben az állatot!

d) Értelmezzétek a kísérletet! Használjátok az ingertársítás, operáns tanulás, feltételes reflex, megerősítés, felejtés 
 kifejezést!

1. A tanulásnak öröklött idegrendszeri háttere van.  

2. A tanulás különböző ingerek társításával jön létre.  

3. Az állat idegrendszerét védi a közömbös ingerektől.  

4. Ilyen tanulás az idomítás alapja.  

5. Embernél is előforduló tanulási forma.  

6.
Bonyolult tanulás, az állat modellezi agyában a külvilágot és a problémája 
 megoldását.

 

7.
Ha a rézfúvószenekar orra előtt Pistike citromot nyal, akkor a zenészek hamaro san 
rázogatni kényszerülnek hangszereiket, hogy eltávolítsák belőlük a sok nyálat.

 

8. A csecsemő egy idő után nem riad meg az ablak előtt elhaladó autó zajától.  

9. A tanulás az állat környezetéhez való alkalmazkodását szolgálja. 

hangszóró

piros és zöld lámpák

fémrácsételadagoló

pedál
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Az állatok társas viselkedése31.
Szarvasbőgés1. feladat

Olvasd el az alábbi szöveget! Állapítsd meg, hogy melyik mondat írja le a táblázatban megnevezett jelenségeket!  
A mondatok sorszámát írd a jelenségek neve mellé! Egy sorszám többször is előfordulhat, egy állítás mellé több 
sorszám is kerülhet. Amelyik jelenség leírása nem található meg a szövegben, annak a neve mellé írj X-et!

Önzetlen önzés2. feladat

Olvasd el figyelmesen az oroszlánok és a páviánok viselkedéséről szóló szövegrészleteket, majd ennek alapján oldd 
meg a feladatot!

Írd a megfelelő betűjeleket a következő oldalon az állítások utáni cellákba! Több helyes válasz is lehet.

A: Nőstény oroszlánok viselkedése egymással csapaton belül
B: Hím oroszlánok viselkedése egymással csapaton belül
C: Hím oroszlánok viselkedése egymással csapaton kívül
D: A két fiatal pávián hím viselkedése egymással

1. A territórium megjelölése.

2. Agresszív küzdelem.

3. A sérülést okozó harc kiváltása „rituális” küzdelemmel.

4. Ivari kétalakúság.

5. Altruizmus.

6. Külső környezeti tényezők alakítják ki a hormonális változásokat, amelyek a motivációt adják a szaporodásra.

(1) A gímszarvashímek testtömege másfél-kétszerese  
is lehet a tehenekének, ezenkívül a hímek hatalmas 
agancsokat viselnek. (2) Ezekkel komoly sebeket is ké-
pesek ejteni ellenfelükön, bár ez ritkán fordul elő, mert 
úgy küzdenek, hogy agancsaikat összekulcsolják, és 
minden erejükkel igyekeznek egymást eltolni, ha ez si-
kerül, megfutamítani. 

(3) Az agancsharc, a szarvasbőgés az őszi szaporodá-
si időszakra korlátozódik, az év többi részében a bikák 
békésen járnak együtt kis csapatokban. (4) A nagyobb 

bikák ekkor válnak ki a hímek csoportjaiból, és illatmiri-
gyeikkel, valamint gyakori vizeletükkel egy-egy alkalmas 
területet megjelölnek, valamint „bőgnek”. (5) Ha a 
megjelölt területhez idegen bika közelít, a tulajdonos 
látványos pózolásba kezd, bőg, agancsával verdesi a 
fákat, bokrokat. (6) Ha ez nem elegendő a kihívó elűzé-
séhez, akkor indul a valódi összecsapás.

(7) Egy-egy jól fejlett bika háremében 20 nőstény is 
található.

(Csányi Vilmos nyomán)

Az oroszlánok 4–15 fős csapatokban élnek. A csapatok 
magját a nőstények képezik, akik testvérek vagy unoka-
testvérek. A nőstények együtt vadásznak, közösen ejtik 
el a prédát, egymás kölykeivel türelmesek, akár meg is 
szoptatják azokat. A csapatban lévő hímek szintén rokon-
ságban állnak. Egymással elég engedékenyek, segítőké-
szek, de a csapaton kívüli hímekkel igen agresszíven vi-
selkednek. 

A páviánok csoportjaiban egyetlen alfahím áll a rang-
sor elején, ő párosodik a fogamzóképes nőstényekkel. 
Néha azonban két fiatal hím összefog, az egyik magára 
uszítja az alfahímet, és mialatt elvonja annak figyelmét, 
a másik párosodik a kiszemelt nősténnyel. Ez egyértel-
műen előnyös a párosodó egyednek, a másiknak azonban 
csak annyi a haszna, hogy legközelebb megismételhetik 
az akciót, eltérő szereposztásban.
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Romantika – tüskés pikó módra3. feladat

A tüskés pikó nevű halfaj udvarlása jellegzetes ma-
gatartáselemek sorából áll. A hím hasát piros folt 
díszíti a nászidőszakban.
A nőstény megjelenésére a hím cikcakktáncba  
kezd. Erre a nőstény megmutatja ikráktól duzzadt 
hasát, ennek látványára pedig a még mindig tánco-
ló hím a fészke bejáratához vezeti a nőstényt.  A 
nőstény bebújik a fészekbe. A hím megnyomkodja 
a nőstény hasa tövét, mire az lerakja az ikrákat és 
elhagyja a fészket. Ekkor a hím is bebújik a fészekbe, 
és megtermékenyíti az ikrákat.

a) Állítsd sorrendbe az udvarlás lépéseit mutató kis 
képeket, betűjelüket a megfelelő sorrendben írd 
a képsorozat alá!

b) A leírás alapján állapítsd meg a következő viselkedési elemek kulcsingerét!

c) Melyek a násztánc funkciói? A megfelelő betűket írd a négyzetekbe! 

A: A faj felismerése. 
B: A nem felismerése. 
C: Az utódok gondozása. 
D: A ragadozók megtévesztése. 
E: A párzó állatok szándékainak összehangolása.   

d) Húzd alá az alábbi mondatokban a dőlt betűvel jelzett részek közül azokat, amelyek igazak!

A násztánc elemei fajra jellemzőek / sok rokon fajban azonosak. A násztánc elemeinek sorrendje szabadon 
variálható / erősen kötött. A násztánc elemei túlnyomórészt tanultak / öröklöttek.

1. Altruista viselkedés.

2. Az önzetlenség alapja a rokonság.

3. Az önzetlen viselkedés alapja a kölcsönösség.

4. Küzdelem valamilyen erőforrásért.

5. A faj egyik egyede a saját kárára juttatja előnyhöz a másikat.

6. Az altruizmusnak ez a fajtája csak akkor alakulhat ki, ha az egyedek személyesen felismerik egymást.

7. Agresszió.

8. Ivadékgondozási elemet is tartalmaz.

Kulcsinger Magatartáselem

1. A hím cikcakktáncba kezd.

2. A hím a fészekhez vezeti a nőstényt.

3. A nőstény követi a hímet.

4. A nőstény bebújik a fészekbe.

5. A nőstény leteszi az ikráit.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

A

remeg

mutatja a fészek bejáratát

duzzadt hasát 
mutatja

bemegy 
a fészekbe leikrázik megjelenik

megtermékenyít

cikcakktánc vezet

D

G

B

E

H

C

F

I J

követ



91

Az
 á

lla
to

k 
vá

la
sz

ol
na

k

Az állatok kommunikációja32.
A kommunikáció csatornái1. feladat

Írd a jellemzők mellé a megfelelő betűjelet!

A: A kémiai kommunikációra jellemző
B: A vizuális kommunikációra jellemző
C: Az akusztikus kommunikációra jellemző
D: Mindhárom kommunikációs csatornára jellemző
E: Egyikre sem jellemző

A hang magassága és a szerelmi siker2. feladat

A hím barna varangyok átkarolják a petékkel teli nőstényt, hogy a petéket azonnal megtermékenyíthessék, amikor 
a nőstény lerakja azokat. A nőstényt átkaroló hímet más hímek megpróbálják eltávolítani azért, hogy a helyébe 
kerüljenek. A nőstényt ölelő hím rúgásokkal, brekegéssel igyekszik elűzni riválisait. Az ütközetből általában a nagyobb 
méretű hím kerül ki győztesen.
Kutatók megfigyelték, hogy a nagyobb hímek általában mélyebb hangon brekegnek. Hogy a viselkedést jobban 
megértsék, a következő kísérletet végezték: az átkaroló hím száját gumiszalaggal bekötötték, és hangja helyett más, 
kisebb és nagyobb hímek hangját játszották le. Megfigyelték, hogy a támadók hányszor próbálnak az elnémított 
udvarló helyébe kerülni.
A kísérlet eredményét a mellékelt diagram mutatja.

a) Tanulmányozd a diagramot, majd felelj a kérdésekre!

1.  Átlagosan hányszor volt gyakoribb a támadás a 
magasabb hangú, mint a mély hangú hímek ellen, 
ha a méretük egyforma volt? 

2. Átlagosan hányszor volt gyakoribb a támadás a 
kisebb, mint a nagyobb hímek ellen, ha a hangma-
gasságuk egyforma volt? 

1. A jel lassan terjed.

2. Szolgálhat riasztásra.

3. Gyorsan, minden irányban terjed a jel.

4. Szolgálhatja a szülők és utódok közötti kapcsolattartást.

5. Csak hallószervvel rendelkező állatok kommunikálnak így.

6. Kis méretű állatok jellemzően így tudnak nagy távolságra kommunikálni.

7. A jel tartós.

8. Hatótávolsága erdei életközösségben nem nagy.

9. Segítheti a hímek és nőstények egymásra találását.

10. Csak gerincesekre jellemző kommunikációfajta.
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b) Döntsd el, hogy igazak vagy hamisak az állítások! Írj I-t vagy H-t az állítások mellé! Válaszodat indokold!

1. A támadók az átkaroló hím méretét vizuális úton is becsülték.  

 

2. A támadók az átkaroló hím nagyságát csak vizuális úton becsülték.  

 

3. A támadók az átkaroló hím nagyságát vizuális és akusztikus jelek alapján becsülték.    

 

4. Az a hím, amelyik olyan mély hangot ad ki, amilyet csak tud, sikeresebb lesz az utódlásban,  
mint az ugyanolyan méretű, magasabb hangú társai.   

 

Az állati kommunikáció és az emberi nyelv3. feladat

a) Írd a táblázat celláiba a megfelelő kifejezéseket! Az alábbiak közül választhatsz:

b) Az ember testtartása, mimikája hasonlít az állati kommunikációra. Néhány jel minden emberi kultúrában azonos.
Alakítsatok párokat! Mutassatok be a szomszéd párnak a következő helyzetek közül egyet-egyet, beszéd nélkül!  
A másik pár találja ki, hogy melyik helyzetet adtátok elő, majd együtt elemezzétek a bemutatott viselkedést a 
megadott szempontok alapján!

1. A rendőr intézkedik a szabálytalan autóssal szemben. Az autós igyekszik úgy viselkedni, hogy a rendőr jóindu-
latát elnyerje.

2. A családanya a hentesnél minél szebb húst szeretne kapni. A hentes élvezi a helyzetét.
3. A szomszédok veszekednek a kerítésnél.
4. Egy fiú és egy lány beszélgetnek, tetszenek egymásnak.
5. Egy fiú és egy lány beszélgetnek, a lány nem szeretne a fiúval kapcsolatba kerülni.
6. Üzleti tárgyalás során a jó kezdet után az egyik fél eldönti magában, hogy nem köti meg az üzletet a partnerrel.

Szempontok az elemzéshez:
1. Mi volt a közlő szándéka?
2. Mely gesztusok tájékoztatták a másik felet a közlő szándékairól?
3. Keressetek etológiai fogalmakat, amelyek leírják a bemutatott helyzetet! (Például rangsor, dominancia, agresz-

szió, behódolás.)

További helyzeteket is kitalálhattok saját ötlet alapján.

Állati kommunikáció Emberi beszéd

1. A jelek száma

2. A közlés lehetséges tartalma

3. Az információátadás formája

4.
Kapcsolat a jel formája és tartalma 
között

állapot, szándék,
valamilyen külső

körülmény

korlátozott

az egyed valamely
viselkedéseleme

hangsorok

végtelen

távoli elvont
dolgok is

van

analóg kommunikáció

nincs

digitális kommunikáció
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Összefoglalás (29–32. lecke)
Honnan tudja?1. feladat

Írj a leírt viselkedések elé Ö vagy T betűt aszerint, hogy öröklött (Ö) vagy tanult (T) viselkedésről van szó! Ahol tudod, 
a viselkedés típusának megnevezését írd a viselkedés leírása után!

1.   A reklámok hatására sokan a szülői gondoskodással társítanak egy szappanmárkát. 

2.   Ha a házi nyulat megijeszti valami, addigi tevékenységét abbahagyja, hátsó lábaira ülve felegyenesedik és  

éberen figyel. 

3.   Kutyánkat a feltételeket szigorítva, fokozatosan rászoríthatjuk, hogy „pitizéssel” kérjen élelmet. 

4.   A kakukkfióka más fajok fészkében nevelkedik, felnőttkorában mégis felismeri fajtársait. 

5.   A kullancsok a verejték (vajsav) illatára és a melegvérűek testhőmérséklete által vonzva keresik fel gazdaszer-

vezetüket. 

6.   A jóllakott róka mindig azonos mozgássorral ássa el élelmét. 

7.   J. Goodall kutatónő élőhelyükön akarta megfigyelni a csimpánzokat, kezdetben eredménytelenül. Közelről 

három hónap elmúltával látta az első állatokat, ekkor már nem rejtőztek el előle. 

8.   J. Goodall leírta, hogy egy hím csimpánz a kutatók táborában végzett terepszemlét követően az ott heverő  

petróleumoskannákat használta fel zajkeltésre és fajtársai megfélemlítésére. 

A vívódó szürke mókus2. feladat

Az internetet bejárta a videó, amelyen egy szürke mókus előre-hátra táncol. Előtte egy kutató keze látható, amelyben 
a biológus egy szem földimogyorót kínál az állatnak. A mókus sokáig vívódik, közeledik, majd félve hátrál, míg végül 
odaugrik, elkapja a mogyorót, majd sarkon fordul és eliszkol.

a) Mi a videón megjelenített mogyoróevés motivációja? 

b) Írd le, hogy a fent leírt viselkedés két eleme mely kulcsingerekkel áll összefüggésben!

 Kulcsinger:  Viselkedés:

  

  

c) Nevezd meg a tanulási formát, amellyel a mókus megtanulja, hogy egyre kevésbé tartson a jelen lévő embertől!

 

d) Amikor bekapja a mókus a mogyorót, szájában összegyűlik a nyál.
Írd a helyes állítások betűjelét a négyzetekbe!

A: A leírt viselkedés alapja feltételes reflex. 
B: A leírt viselkedés alapja feltétlen reflex. 
C: A leírt viselkedés tanult. 
D: A leírt viselkedés öröklött. 
E: A leírt viselkedés alapja taxis.  

e) Néhány ismétlés után már a mogyoró látványa is nyálelválasztást vált ki az állatban.  
Válaszd ki a fenti öt lehetőség közül azokat, amelyek illenek erre a viselkedésre! Betűjelüket írd a négyzetekbe!
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Járás3. feladat

A legtöbb emlősállat, amikor nyugodtan sétál, egyidejűleg rakja le átlósan 
a lábait, a bal elsőt és a jobb hátsót, majd a másik kettőt. A zsiráf azonban 
felváltva emelgeti jobb és bal lábait, miközben jobbra-balra ingatja testét. 
Minden zsiráf így jár. 

a) Ha állatkerti gondozó volnál, milyen kísérletet terveznél annak megálla-
pítására, hogy a kis zsiráf örökölte vagy tanulja a járás módját?

b) Írd le, hogy a szöveg alapján miből következtethetünk arra, hogy a zsiráf  
járása öröklött vagy tanult!

c) Mit gondolsz, miért előnyösebb a zsiráfok számára ez a járási mód?

Emberi viselkedések4. feladat

a) Írd az alábbi, emberi viselkedésből vett példák alá, hogy mely etológiai fogalom segítségével értelmezhetők! 

1. Kisfiúk csoportjaiban megnő a verekedések száma, ha új tag érkezik a csoportba.

 

 

2. Társasházak közös kertjeiben is szeretik kerítéssel elkülöníteni kertrészeiket a családok.

 

 

3. Áts Feri megfürdeti a Pásztor fivéreket a Füvészkert tavában, mert elvették a gyengébb gyerekek üveggolyóit.

 

 

4. A gyermek nélkül maradt nagynéni időt és erőt nem kímélve segédkezik a gyermekek nevelésében.

 

 

5. A kisiskolások vonalat húznak a közös padjuk közepére, amely jelzi, hogy melyik gyerek hova teheti a holmijait.

 

 

b) Alkossatok párokat! Gyűjtsetek három hasonló, emberi példát a tanult etológiai jelenségekre! Fejtsétek meg 
egymás példáit a szomszédos párossal!
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Miről beszélnek az állatok?5. feladat

Az állati viselkedések leírása mellé írd oda lehetséges jelentésüket! Egy cellát mintaképpen kitöltöttünk. A harmadik 
oszlopba írd a viselkedés kommunikációs funkciójának betűjeleit! Egy viselkedés mellé több betűjel is kerülhet az 
alábbiak közül:

A kommunikáció funkciói:

A: Csalás D: A rangsorban elfoglalt hely jelzése G: Veszélyjelzés

B: Mimikri E: Kommunikáció a ragadozóval H: Segítségkérés a csoport tagjától

C: Udvarlási viselkedés F: Territoriális viselkedés I:   Információ táplálékról

A viselkedés

leírása jelentése funkciója

1.
A parti lile a szárnyát a földön vonszolva sérültnek 
tetteti magát, így csalja el a rókát a fészkétől.

2.
Ha a hangya valami gyanús dolgot észlel, kis mennyi-
ségű feromont választ ki, amely odavonzza társait.

3.
Több feromont termel a hangya, ha veszélyben érzi 
magát. Ekkor társai agresszív motivációval érkeznek.

4.
A kis pávaszem lepke széttárja szárnyait, hogy a rajta 
látható szemfolttal elriassza támadóit.

5.
Az énekesmadarak magas, fémes csengésű vészkiál-
tással figyelmeztetik egymást a ragadozó közeledté-
re. A fémes hang helye nehezen határozható meg. 

6.
A tüskés pikó nősténye ikráktól duzzadt hasát  
mutatja a hímnek.

Tüskés pikó nőstény vagyok, lerakom  
az ikráimat, ha te szaporodásra kész tüskés 
pikó hím vagy.

7.
A csimpánzhímek ágakat ráznak, és hangosan  
huhognak, hogy csapatuk többi hímje előtt erejüket 
fitogtassák.

8.
Az őzbak agancstőmirigyének váladékát keni  
az alacsonyabb bokrokra, így jelöli területét,  
amelyen a sutákkal (nőstényekkel) ő párzik.

9.
A hím énekesmadarak dalolásukkal jelzik, hogy 
várják a nőstényeket, valamint távol tartják 
fészkelőhelyüktől a rivális hímeket.

10.
A kaptárba visszatérő házi méh táncával tájékoztatja 
társait a gyűjtött virágpor lelőhelyéről.
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Populációk33.
Faj és populáció1. feladat

A fajra vagy a populációra (népességre) jellemzők az alábbi állítások? Írd a megfelelő betűjelet az állítások mellé!

A: A fajra jellemző; B: A populációra jellemző; C: Mindkettőre jellemző; D: Egyikre sem jellemző.

 

Ökológiai kislexikon2. feladat

Egy ökológiai kislexikon készítésekor összekeveredtek a különböző címszavakhoz tartozó meghatározások. 
Párosítsd össze őket!

 

Terepgyakorlaton3. feladat

Egy ökológiai terepgyakorlat során a tanulók azt a feladatot kapták, hogy állapítsák meg, mely környezeti tényezők 
határozzák meg a közeli tölgyesben a gyöngyvirág elterjedését. A gyöngyvirág-populáció egyedeinek eloszlásáról 
az alábbi térképvázlatot készítették. (A fekete foltok a gyöngyvirág élőhelyeit jelzik.)

a) Nevezd meg a gyöngyvirág-populáció térbeli eloszlásának típusát! 

b) A térkép alapján mit gondolsz, mely környezeti tényezők korlátozzák a 
gyöngyvirág elterjedését? Kettőt említs!

környezeti tényező 1. 

ökológia 2. 

ökológiai környezet 3. 

ökoszisztéma 4. 

populáció 5. 

tűrőképesség 6.

A: A környezeti tényező azon tartománya, amelyen belül a populáció 
egyedei életjelenségeket mutatnak.

B: Az életközösség és élettelen környezete által együttesen alkotott rendszer.
C: Az adott populációra és azon keresztül az egész életközösségre 

ténylegesen ható környezeti tényezők összessége.
D: Az életközösségek és környezetük kapcsolatával foglalkozó tudomány.
E: Egy fajba tartozó egyedek természetes szaporodási közössége.
F: A környezet élettelen (pl. víz, levegő, fény) vagy élő (pl. az életközösség 

más egyede) összetevője.

1. A rendszerezés alapegysége.

2. Egyed feletti szerveződési szint.

3. Egymás között szaporodva termékeny utódot létrehozó egyedek alkotják.

4. Tényleges szaporodási közösség.

5. A környezettel való kapcsolatát az ökológia vizsgálja.

6. Egy társulás ilyen egységekből áll.

7. Egy nemzetség ilyen egységekből áll.

8. Egyedei egy rendszertani osztályba tartoznak.

9. A Balatonban élő hínáros békaszőlőegyedek ilyen csoportosulást alkotnak.

10. A Balatonban élő halak ilyen csoportosulást alkotnak.

patak

erdő

tisztás
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A természet jelez (érettségi feladat alapján)4. feladat

A grafikon három baktériumfaj (A, B és C) tűrőképes-
ségi görbéit mutatja a közeg kémhatásának (pH-jának) 
függvényében. (0–7-ig csökkenő savasságú, 7–14-ig 
növekvő lúgosságú a közeg. A semleges kémhatást a 
pH = 7 érték jelzi.) 

a) Mit ábrázoltak a függőleges tengelyen? A helyes 
válasz betűjelét írd a négyzetbe!

A: Az egyes baktériumfajok szaporodásának ütemét.
B: A baktériumfajok számát.
C: Az időt.
D: A közeg kémhatását.
E: A fajok megjelenésének sorrendjét.

b) Állítsd sorrendbe pH-tűrőképességük szélessége 
szerint a három fajt! (Első helyre a legszűkebb pH-tartományban életképes faj betűjele kerüljön!)

 

c) Más élőlényekhez hasonlóan e baktériumok is tekinthetők indikátorfajoknak. Mit jelez (indikál) a kémhatásról az, 
ha egy szennyvíz vizsgálata során kiderül, hogy abban a B baktériumfaj egyedei fordulnak elő? Add meg a lehet-

séges pH-tartományt! 

d) Egy másik vízmintában az A és B faj egyedeit is megtalálták. Mit jelez e két faj együtt a víz kémhatásáról? Add 

meg a lehetséges pH-tartományt! 

e) Egy bőrgyár tárolójából sav került a patakba. A lakosság halpusztulást észlelt és bűzről panaszkodott. A hatóság 
emberei a patakból vett vízmintában savas kémhatást állapítottak meg, de benne egyik fenti baktériumfajt sem 
találták meg. Ekkor – külön-külön – az A, B és C fajok tenyészetéből is juttattak a minta egy-egy részletébe. Kis 
idő után azt tapasztalták, hogy az A és a B faj egyedei elpusztultak, a C viszont szaporodni kezdett. Föltéve, hogy 
a jelenséget egyedül a pH-változás okozta, mit jelez ez a víz kémhatásáról? Add meg a lehetséges pH-tartományt!

 

f)  Egy másik vizsgálatsorozat a fenti három faj hőmérséklettel szembeni tűrőképességét derítette föl (a körülmények 
más szempontból mindhárom faj számára optimálisak voltak). Lásd az alábbi ábrát! A függőleges tengely meg-
egyezik az a) feladatban szereplő tengellyel.
Számíthatunk-e e három baktériumfaj valamelyikének felbukkanására valamely forró (60 °C-os) és közepesen 
savas (pH = 4) hévforrás vizében? Válaszodat indokold a két grafikon felhasználásával!

 

 

g) Mi állapítható meg a C faj kémhatás- és hőmérséklet-
tűrő-képességének összevetésével a fajról? Karikázd 
be a helyes válasz betűjelét!

A: Hőmérséklet szempontjából szűk tűrésű,  
pH szempontjából tág tűrésű.

B: Hőmérséklet szempontjából tág tűrésű,  
pH szempontjából szűk tűrésű.

C: Hőmérséklet és pH szempontjából is tág tűrésű.
D: Hőmérséklet és pH szempontjából is szűk tűrésű.
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Egy papucsállatka-tenyészet vizsgálata5. feladat

Egy ifjú kutató papucsállatka-tenyészetet készített otthon a tankönyv 39. oldalán leírtaknak megfelelően. A tenyé-
szetet egy 2 deciliteres befőttesüvegben tárolta, és ügyelt arra, hogy a környezeti feltételek a papucsállatkák szá-
mára optimálisak legyenek. A tenyészetet naponta mindig ugyanannyi élelemmel látta el. A vizsgálat során napon-
ta mintát vett a tenyészetből az egyedszám változásának vizsgálatára. Arra volt kíváncsi, mennyi ideig marad fenn 
ebben a környezetben a papucsállatka-populáció. Az egyedszám alakulását a következő grafikon szemlélteti. 

a) Mit gondolsz, hogyan határozta meg az egyedszámot 
az ifjú kutató?

b) Mit jelent az, hogy a vizsgálat során a környezeti ténye-
zők a papucsállatkák számára optimálisak voltak?

c) A papucsállatkákról tanultak alapján gyűjtsd össze, hogy 
mely környezeti tényezők befolyásolhatják életképes-
ségüket!

d) Olvasd le a grafikonról, hogy meddig maradt életben  
a papucsállatka-populáció! 

e) Mi lehet az oka annak, hogy egy idő után a populáció egyedszáma drasztikusan lecsökkent? Legalább két lehet-
séges magyarázatot írj!

f) Hogyan kellene megváltoztatnia az ifjú kutatónak a kísérleti feltételeket ahhoz, hogy tovább éljen a papucsállat-
ka-populáció? Legalább két javaslatot írj!

g) Mit gondolsz, az alábbi három grafikon közül melyik mutatja be a papucsállatkák természetes körülmények között 
fellépő egyedszámváltozását? Karikázd be a grafikon betűjelét !

h) A papucsállatkák átlagosan 27 óra alatt osztódnak ketté. Korlátlan növekedés esetén mennyi időre lenne szükség 
ahhoz, hogy egyetlen papucsállatka utódainak térfogata egyenlő legyen a Föld térfogatával? A számításhoz a 
következő adatokat használd: a Föld sugara 6378 km, egy papucsállatka térfogata nagyjából egy kb. 0,1 millimé-
ter élhosszúságú kocka térfogatával egyezik meg, továbbá 210 ≈ 103.



99

Él
et

kö
zö

ss
ég

ek

Kölcsönhatások34.
Hiúz és nyúl1. feladat

A grafikon a kanadai hiúz és fő zsákmánya, a hócipős nyúl 
egyedszámának alakulását mutatja 1845 és 1935 között.

a) Melyik színű vonal jelöli a hiúzpopuláció, és me- 
lyik a nyúlpopuláció egyedszámának a változását? 
Honnan tudod? Legalább két érvet említs!

b) Hogyan változott a két populáció egyedszáma a vizsgált időszakban? Karikázd be a helyes válasz betűjelét!

A: Az egyedszámok teljesen véletlenszerűen változtak.
B: Az egyedszámok egyenletesen növekedtek.
C: Az egyedszámok nagyjából tízéves periódus szerint változtak.
D: Az egyedszámok nagyjából egy éven át növekedtek, majd a következő évben újból csökkentek.
E: Az egyedszámok alakulása évszakok szerinti ritmust mutatott.

c) Járj utána, milyen jelenség áll az egyedszámok változásának hátterében! 

 

Populációs kölcsönhatások2. feladat

Az alábbi táblázatban összefoglaltuk, hogy milyen kölcsönhatás léphet fel két populáció egyedei között.

a) Írd be a hiányzó populációs kölcsönhatások nevét a táblázatba! 

b) Melyik populációs kölcsönhatásra igaz az állítás? Írd a megfelelő betűjelet az állítás melletti négyzetbe!

1. A résztvevő populációk kölcsönösen korlátozzák egymás elterjedését. 

2. A résztvevő populációk kölcsönösen segítik egymás elterjedését.

3. Az egyik populáció a másik populáció anyagaival táplálkozik, de nem pusztítja el azonnal. 

4. Az egyik populáció anyagcseréjének mellékterméke gátolja a másik  populáció elterjedését. 

5. Ilyen kapcsolat alakul ki, ha két populáció tagjai ugyanazt a táplálékforrást hasznosítják.

6. Ilyen például a ragadozók és a dögevők kapcsolata. 

7. Ilyen kölcsönhatás van a vírus és a gazdasejt között. 

8. Példa rá a tölgy és a gyilkos galóca kapcsolata.

A kölcsönhatás a 2. populáció számára

+ (előnyös) 0 (közömbös) – (hátrányos)
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F: 

G: 
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Madarak, legyek, darazsak (érettségi feladat alapján)3. feladat

A szöveg tanulmányozása alapján válaszolj a kérdésekre! 

a) Írd a helyes válasz betűjelét a kérdés után!

A: asztalközösség (kommenzalizmus); B: élősködés (parazitizmus); C: kölcsönösen előnyös együttélés (szimbiózis); 
D: antibiózis; E: táplálkozási kölcsönhatás (predáció)

1. Melyik kölcsönhatás lép fel a Philornis légy és a kacikamadár fiókái között?  

2. Melyik kölcsönhatás lép fel a Philornis légy és a csirögemadár között? 

3. Melyik kölcsönhatás valószínűsíthető a darázsfajok és a kacikamadár között?  

4. Melyik kölcsönhatás lép fel a kacika- és a csirögemadarak és fiókák között a Philornis légy által  
nem lakott terüle ten?  

5. Melyik kölcsönhatás lép fel a kacika- és a csirögemadarak között a Philornis légy által lakott területen?  

b) A két eltérő helyen élő kacikamadarak viselkedése lényegesen különbözik, így felmerül a kérdés, hogy valójában 
nem két (külsőleg nagyon hasonló) fajról van-e szó. Hogyan lehetne igazolni, hogy azonos fajról van szó? 

 

 

 

Na, ki vagyok?4. feladat

Alkossatok párokat! Minden pár válasszon ki két populációt, amelyek valamilyen kölcsönhatásban állnak egymással! 
Készüljetek fel egy miniszíndarabra, amelyben a pár egyik tagja az egyik populáció egyedét játssza el, a másik tag 
pedig a másik populáció egyedének „bőrébe” bújik. Az előadás során minél több biológiai információt adjatok 
magatokról és társatokról, továbbá derüljön ki a közöttetek lévő kölcsönhatás lényege, de ne mondjátok ki egymás 
nevét! Az előadás végén a többieknek ki kell találniuk, hogy mely élőlényeket személyesítettétek meg!

A Dél-Amerikában honos sárgafarkú kacika (a képen) rigó nagyságú, gyümöl-
csökkel és magvakkal táplálkozó madár. Zacskószerű fészkét gyakran darázs-
fészkek közelében építi, valószínűleg azért, mert a darazsak közelsége sok le-
hetséges támadóját elriasztja. A kacika fiókáit sokféle élősködő kínozza, 
például a Philornis nemzetségbe tartozó legyek lárvái (nyüvei) is.

A kacika rokona egy másik dél-amerikai madárfaj, a galléros csiröge. A csiröge 
más fajok fészkébe tojja tojásait, fiókáit az idegen anya neveli fel. A kis csirögék 
nem lökik ki a fészekből „mostohatestvéreiket”, sőt előszeretettel és ügyesen 
csipkedik ki tollukból az élősködőket, például a Philornis légynyüveket. Megfi-
gyelték, hogy az olyan kacikafészekaljban, ahol egy csirögefióka is nevelkedik, 
kisebb a halandóság, mint a többi fészekben.

A kacika viselkedése érdekes módon függ az élőhelytől. Olyan fészkelőhelyen, 
ahol gyakori a Philornis légy, a kacikatojó nem távolítja el a csirögetojásokat a sajátjai közül. Olyan élőhelyen 
azonban, ahol nem honos ez a légyfaj, a kacika – ha észreveszi – kilöki fészkéből az idegen tojást. 

(Urania Állatvilág – Madarak, illetve Rózsa Lajos: Élősködés című könyve alapján) 
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Társulások35.
Populáció és társulás1. feladat

Melyikre jellemző? Írd a megfelelő betűjelet az állítás mellé! 

A: A populációra igaz; B: A társulásra igaz; C: Mindkettőre igaz; D: Egyikre sem igaz.

 

A bükkerdő szintjei2. feladat

a) A felsorolt állítások közül melyek igazak a szintezettségre? Karikázd be a helyes válaszokat!

A: A társulás térbeli szerkezetének egyik jellemzője.
B: A növények fényért való versengésének eredménye.
C: A növénypopulációk vízszintes elrendeződése alakítja ki.
D: Csak a növényekre jellemző.
E: A trópusi esőerdők esetében a legösszetettebb.

b) Húzd alá az alábbi szövegben a megfelelő kifejezéseket úgy, hogy a szöveg a bükkerdőre vonatkozzon!

Hazánkban a hegyvidékek hűvösebb, nedvesebb/szárazabb terüle teit bükkerdők borítják. A kevés/sok csapadék 
miatt a fák gyökérzete kiterjedt / a fáknak nincs szüksége kiterjedt gyökérzetre, ezért a fák közel állnak egymáshoz / 
távol állnak egymástól, a lombkorona nem/szorosan záródik. Így kevés/sok fény jut az alsóbb szintekre.

c) Melyek a bükkerdő jellemző szintjei? Húzd alá a megfelelőket!

alsó lombkoronaszint; cserjeszint; felső lombkoronaszint; gyepszint; lombkoronaszint

A természet órája3. feladat

Az alábbi „óra” egységei a hónapok. A belső körön a növényvilág, a külsőn az állatvilág jellemző eseményei szere-
pelnek. Mellette felsoroltunk néhány fontos eseményt egy hazai erdő életéből. Melyik betű jelöli az esemény idő-
pontját az ábrán? Írd a betűjelet az esemény mellé! (Minden nagybetű egyszer szerepel a megoldások közt.)

1. Egyed alatti szerveződési szint.

2. Hasonló környezeti igényű egyedek alkotják.

3. Több faj egyedei alkotják.

4. 
Csak ugyanabba a rendszertani törzsbe tartozó 
élőlények alkothatják.

5. Fontos jellemzője a fajgazdagság.

6. Nagysága megadható az egyedszámmal.

7. Visszatérő állapotait aszpektusoknak nevezzük.

8. Egyedei között szimbiózis alakulhat ki.

9. Egyirányú, folyamatos változása a szukcesszió.

10.  Az emberi tevékenység hatással lehet rá.

1. A fülemüle megkezdi vándorlását dél felé.

2. A gyertyán lehullatja lombját.

3. A kocsánytalan tölgy lombot fakaszt és virágzik.

4. A nagy pele téli álmot alszik.

5. A szarvasbogár kifejlett egyedei megküzdenek a nőstényekért.

6. A vaddisznókonda nőstényei egyenként 4–12 malacot hoznak világra.

7. Az odvas keltike kihajt gumójából, virágzik és termést érlel.

8. Megérik a kökény termése.
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Ökológiai rendszerek36.
A szén körforgása1. feladat

Az alábbi ábra a szén körforgását mutatja be. A, B, C és D az ökoszisztéma táplálkozási szintjeit, X és Y anyagokat, a 
nyilak pedig folyamatokat jelölnek. (Az Y jelű anyagok évmilliókkal ezelőtt keletkeztek.) 

a) Nevezd meg az ábra betűvel jelölt részeit és a számmal 
jelölt folyamatokat!

X: 

Y: 

A: 

B: 

C: 

D: 

1.: 

2.: 

b) Az ábráról néhány folyamat – nyíl – hiányzik. Pótold a hiányzó nyilakat!

c) A légkör szén-dioxid-koncentrációja az utóbbi 50–100 évben az ember tevékenységének következtében jelentő-
sen növekedett. 1957-ben még csak a légkör 0,0316%-a, 2007-ben viszont már a 0,0382%-a volt CO2. Hány száza-

lékkal nőtt a légkör CO2-koncentrációja 2007-re az 1957-es szinthez képest? 

d) Jelöld az ábrán pirossal azokat a folyamatokat, amelyek mértékét az emberi tevékenység jelentősen befolyásolta 
ebben az időszakban! (Ha az emberi tevékenység felerősítette a folyamatot, akkor vastagítsd meg a nyilat, ha 
csökkentette a folyamat mértékét, akkor pedig húzd át a nyilat!) Nevezd is meg ezeket az emberi tevékenysége-
ket!

 

e) Milyen következményekkel jár a légkör CO2-koncentrációjának növekedése? Karikázd be a két helyes választ!

globális felmelegedés; globális lehűlés; az ózonlyuk növekedése; az üvegházhatás fokozódása; a vizek szennyeződése

A mikroorganizmusok szerepe a nitrogén körforgásában2. feladat

a) A következő oldalon bemutatunk 
néhány mikroorganizmust, amely 
részt vesz a nitrogén körforgásá-
ban. A leírásokban vastaggal 
szedtük annak a folyamatnak a 
nevét, amelyben szerepet játsza-
nak. Írd a folyamatok nevét az 
ábra vonalaira! 

szerves maradványok

légköri N2

NH4
+ NO3

–

X

Y

szerves maradványok

D

A

B

C

1.

2.

2.

2.
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tás van. A fotoszintetizáló sejtek jól megkülönböztethetőek azoktól a nagyobb méretű és vastagabb falú sejtek-
től, amelyek feladata a légköri nitrogén megkötése, a nitrogénfixáció. Az Anabaena gyakran él szimbiózisban 
vízinövényekkel.
Aspergillus: Az ebbe a nemzetségbe tartozó penészgombák az ökoszisztémák fontos lebontó szervezetei. Ké-
pesek a nitrogéntartalmú szerves maradványok, elsősorban fehérjék nitrogénjét ammóniumionná (NH4

+) alakí-
tani. Ezt a folyamatot ammonifikációnak nevezzük.
Nitrobacter: Ez a baktérium fontos szerepet játszik a nitrifikáció során. A kemoszintetizáló szervezetek közé 
tartozik, anyagcseréje során nitrogéntartalmú ionokat oxidál nitrátokká (NO3

–), ez a folyamat biztosítja számára 
a szerves anyagok előállításához szükséges energiát.
Paracoccus denitrificans: Ezt a baktériumot rendkívül különleges anyagcsere jellemzi. Egyaránt képes szerves 
és szervetlen anyagok hasznosítására az energianyeréshez. Anaerob körülmények között a nitrátokat elemi nit-
rogénné alakítja. Ez a folyamat a denitrifikáció.

b) Az ábrán feltüntetett nitrogéntartalmú ionok és molekulák közül melyik a növények fő nitrogénforrása? 

c) Mi az állatok nitrogénforrása? 

d) Hozd kapcsolatba az alábbi jelenségeket az ábra folyamataival! Írd a megfelelő folyamat nevét a jelenség mellé!

1. A falusi pottyantós WC-k környékén elszaporodnak a nitrogénben gazdag talajt kedvelő növények, például a 

nagy csalán. 

2. Azokról a területekről, ahová a pillangósvirágúak közé tartozó akácot telepítették, eltűntek a nitrogénben 

szegény talajt kedvelő fajok. 

3. A rosszul szellőző talajok termőképessége lecsökken. 

Energiaáramlás3. feladat

Az ábra az ökoszisztémákban jellemző energiaáramlást mutatja be.

a) Milyen típusú energiát jelölnek a különböző színű 
nyilak? Az alábbi kifejezések közül válogass!

elektromos energia; fényenergia; geotermikus energia; 
hőenergia; kémiai energia

b) Döntsd el az alábbi állításokról, hogy igazak (I) vagy 
hamisak (H)! A hamis állításokat javítsd ki!

1.   Az ökoszisztémák energiaáramlása  
körfolyamat. 

2.   Az élőlények az általuk felvett energiának  
csak egy részét fordítják testük szerves  
anyagainak felépítésére. 

3.   Egy ökosztisztémában a termelők által létrehozott szerves anyag összesített energiatartalma  
nagyobb, mint a fogyasztók és a lebontók által létrehozott szerves anyagé. 

4.   Az ökoszisztémákban az egyes táplálkozási szintekre jutó energia mennyisége a termelőktől  
a csúcsragadozókig folyamatosan nő. 

5.   A bioszféra az energiaforgalom szempontjából nyílt rendszer.  

Javítások: 

 

TERMELŐK

MÁSODLAGOS 
FOGYASZTÓK

ELSŐDLEGES FOGYASZTÓK

LEBONTÓK
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Ökológiai piramis4. feladat

Az ábrán egy szárazföldi ökoszisztémára jellemző ökológiai 
piramis látható.

a) A felsoroltak közül melyik élőhely ökológiai piramisa szerepel 
az ábrán? Karikázd be!

füves puszta; lombhullató erdő; sivatag; szavanna;  
trópusi esőerdő

b) Írd a vonalakra az ábrázolt táplálkozási szintek nevét!

c) Jellemzően hogyan változnak az alábbi mennyiségek az 
ökológiai piramis alapjától a csúcsa felé haladva a képen 
ábrázolt ökoszisztémában? Írd a mondatok végére a „csökken” 
és a „nő” szavak közül a megfelelőt!

1. Az egy-egy táplálkozási szintre jutó energia mennyisége 

.

2. Az egy-egy táplálkozási szinthez tartozó élőlények összesített testtömege .

3. Az egy-egy táplálkozási szinthez tartozó egyedek száma .

4. Az egy-egy táplálkozási szinthez tartozó egyedek testmérete .

Az ökológiai piramisoknak több típusa is ismert: léteznek energia-, biomassza-, illetve egyedszámpiramisok.

Energiapiramis: Egy adott élőhelyen időegység (általában 1 év) alatt megkötött energiának a táplálkozási szintek 
között megfigyelhető eloszlását bemutató sematikus ábra.
Biomassza-piramis: Egy adott élőhely szervesanyag-tömegének (biomassza) a táplálkozási szintek között meg-
figyelhető pillanatnyi eloszlását bemutató sematikus ábra.
Egyedszámpiramis: Egy adott élőhelyen az egyes táplálkozási szinteken megtalálható egyedek pillanatnyi számá-
nak sematikus ábrázolása.

d) Az ábrán egy erdő biomassza-, 
illetve egyedszámpiramisa lát-
ható. Nevezd meg az ökológiai 
piramis típusát! Magyarázd meg 
a két piramis alakja közötti kü-
lönbséget!

e) Az ábrán egy nyílt vízi terület (óceán) biomassza-pira-
misa látható. Miben tér el az alakja egy szárazföldi 
életközösség biomassza-piramisának alakjától? Mi a 
különbség magyarázata?

 

 

f) Létezhet-e olyan energiapiramis, amelynek alapja keskenyebb, mint a következő szintje? Válaszodat indokold is 
meg!

 

 

Elsődleges fogyasztó

Termelő

Másodlagos fogyasztó

Elsődleges fogyasztó

Termelő

Másodlagos fogyasztó
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Hegyvidéki társulások37.
Középhegységeink erdőtípusai (érettségi feladat alapján)1. feladat

Középhegységeink természetes növényzetét az uralkodó éghajlatnak megfelelően lombhullató erdők adják.  
A hegyvidéken a tengerszint feletti magassághoz igazodva 3 nagy erdőtípust tudunk elkülöníteni: 
bükköst (A), cseres-tölgyest (B), gyertyános-tölgyest (C).

a) Írd a megfelelő erdőtípus betűjelét az előfordulásának 
megfelelő magasság mellé!

b) A táblázat az egyes erdőtípu-
sok állományalkotó fáinak 
átlagmagasságát és ökoló-
giai mutatóit (T: hőigény, W: 
vízigény) tartalmazza.
(T érték: 5 – lomberdő klíma, 
6 – szubmediterrán (meleg-
kedvelő) lomberdő klíma 
W-érték: 2 – száraz, 3 – mér-
sékelten száraz, 4 – mérsé-
kelten üde, 5 – üde élőhely)

Melyik az a környezeti tényező, melynek változása az erdőtípusok tapasztalt övezetes rendjét leginkább magya-
rázza? A megfelelő válasz betűjelét írd a négyzetbe!

A: Az alapkőzet kémhatása.
B: Az évi átlaghőmérséklet.
C: Az évi átlagos csapadékmennyiség.
D: A megvilágítás mértéke. 

c) Határozd meg az állományalkotó fajok alapján, hogy  
az egyes erdőtípusoknak hány lombkoronaszintje van!  
A lombkoronaszint számát írd be a táblázat megfelelő 
cellájába! 

d) Határozd meg, hogy ebben a táblázatban 
megadott fajok melyik erdőtípusokban for-
dulhatnak elő leginkább! A táblázat megfe-
lelő cellájába írd be az erdőtípusnak megfe-
lelő betűjelet! Amelyik fafaj nem illik egyik 
erdőtípusba sem, azt X-szel jelöld!

Az ökológiai mutatók közül ebben az esetben 
melyik segített a fajok jellemző élőhelyének 
kiválasztásában? 

 

Tengerszint feletti magasság Erdőtípus betűjele

250–450 m

400–600 m

600 m felett

Erdőtípus 
betűjele

Állományalkotó 
fafajok

Idősebb fák 
átlagmagassága (m)

Ökológiai mutatók

T W

A bükk 30–35 5 5

B
csertölgy 22–27 5 3

kocsánytalan tölgy 25–30 5 4

C
gyertyán 18–23 5 5

kocsánytalan tölgy 25–30 5 4

Az erdőtípus neve A lombkoronaszintek száma

bükkös

cseres-tölgyes

gyertyános-tölgyes

Erdőtípus 
betűjele

A fajok 
neve

Ökológiai mutatók

T W

1. magas kőris 5 5

2. virágos kőris 6 2

3. mezei juhar 5 4

4. vadkörte 5 3
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Alföldi társulások38.
Két rét1. feladat

Melyik életközösségre igaz az állítás? Írd a megfelelő betűjelet az állítás mellé! 

A: A sziki gyepre igaz; B: A sziklagyepre igaz; C: Mindkettőre igaz; D: Egyikre sem igaz.

 

Hajósi homokpuszta2. feladat

Olvasd el figyelmesen az alábbi szöveget, majd oldd meg a feladatokat! 

a) Állítsd össze a szöveg alapján a homoki sztyepprét fajlistáját! Húzd alá a társulás jellemzői fajait a szövegben!  
Az uralkodó növényfaj nevét emeld ki pirossal!

 

b) A  Növényismeret című könyv adatbázisának felhasználásával töltsd ki az alábbi táblázatot, majd a táblázat értékei 
alapján sorold fel a homoki sztyepprét környezeti jellemzőit! 

A homoki sztyepprét környezeti jellemzői:

1. hőmérséklet: 

2. csapadék: 

3. talaj kémhatása (savanyú/meszes): 

4. talaj nitrogéntartalma: 

1. Hegyvidéki társulás.

2. Az Alföldön fordul elő.

3. Csak növények alkotják.

4. Növényei szárazságtűrők.

5. Uralkodó növényfajai lágyszárúak.

6. Alapkőzet szerint soroljuk altípusokba.

7.
Élőhelyén a talaj felső rétegében 
nátriumsók halmozódnak fel.

8.
A talajvíz szintjének emelkedése kedvez 
a kialakulásának.

9. Rendkívül kis diverzitású társulás.

10. Klímazonális társulás.

A telepített erdők közé beékelődő 200 hektáros védett 
terület már felszíni formáival is ámulatba ejti az ide láto-
gatót. A meredek buckaoldalak helyett a lankásabb fel-
színi formák jellemzők. A homoki sztyepprét uralkodó 
fűfaja a barázdált csenkesz és a magyar csenkesz termé-
szetes kereszteződéséből kialakult rákosi csenkesz. A gyep 
már kora tavasszal virágpompába öltözik. A sort február 
végén – március elején a tarka sáfrány kezdi. Vele egy 
időben nyílik az agárkosbor és a lilásfekete szirmú fekete 
kökörcsin. Már áprilisban bontja szirmait a báránypirosító, 
és az itt igen gyakori homoki nőszirom is. Nyár elején 
bukkanhatunk rá a bennszülött növényünk, a homoki 

varjúháj sárga virágaira. Szeptember elején szinte lépni 
sem lehet a homoki kikerics rózsaszínű virágaitól.

A gyep állatvilágáról nem sokat tudunk. A gerincesek 
közül említést érdemel a zöld gyík, a rézsikló és az ürge. 
Ezeken kívül sok érdekes madárfajt is láthatunk a gyepe-
ken táplálkozni, vagy felette átrepülni, melyek a környező 
erdőkben és bokros területeken költenek. Sokszor felfe-
dezhetjük a gyepekben a vaddisznó túrásának nyomait, 
vagy a szarvas jellegzetes nyomait a puha homokban. 
Mindkét vadfaj a környező erdők gyakori lakója.

(Forrás: a Kiskunsági Nemzeti Park 
Igazgatóság honlapja)

Növényfaj  
megnevezése

Ökológiai mutatók

T W R N

fekete kökörcsin

homoki kikerics

tarka sáfrány



107

Él
et

kö
zö

ss
ég

ek

Vízi és vízkörnyéki társulások39.
Tavaink mélyén (érettségi feladat alapján)1. feladat

Az ábrán egy tavi táplálkozási hálózat egyszerűsítve 
látható. A nyilak a táplálékáramlás irányát mutatják. 
A „zoo plankton” lebegő apró állatokat (főként eukarióta 
egysejtűeket), a „fitoplankton” fotoszintézisre képes 
lebegő növényeket, illetve eukarióta egysejtűeket 
jelent.
Az ábra tanulmányozása után válaszolj a kérdésekre!

1. Melyek az ábrán látható csúcsragadozók?

 és  

2. Melyek az ábrán látható termelők?

 és  

3. Nevezz meg két élőlényt (élőlénycsoportot), mely 
részben vagy egészen lebontó!

 és  

4. Nevezz meg két olyan élőlényt (vagy élőlénycso-
portot), mely legalább részben elsődleges fogyasztó!

 és  

5. Milyen vegyes táplálkozású („mindenevő”) élőlényt 
látunk a rajzon?

 és  

6. Látható-e az ízeltlábúak közé tartozó ragadozó faj az ábrán? Ha igen, melyik? 

Vízvirágzás2. feladat

a) Az alábbiakban felsoroltuk az emberi hatásra bekövetkező vízvirágzás lépéseit. Pótold értelemszerűen a monda-
tok hiányzó részeit, majd állítsd időrendi sorrendbe a lépéseket! Írd a folyamatok sorszámát a mondatok elé! 

b) A folyamat hányadik lépése miatt kapta a jelenség a vízvirágzás nevet? Karikázd be a lépés sorszámát!

c) A vízvirágzás gyakran felgyorsítja a tavak feltöltődését. A hínárnövényzet ennek során fokozatosan más társulá-
soknak adja át a helyét. Rakd sorba a felsorolt társulások betűjelét megjelenésük időbeli sorrendje szerint!

A: bokorfüzes   B: ligeterdő   C: nádas   1.    2.    3. 

A folyamat végeredményeként az élővilág gyors                -nak/-nek indul.

A fogyasztók elszaporodásával csökken a vizek                  -tartalma.

A növényi egysejtűek, többsejtű        -moszatok táplálékul szolgálnak az állati szervezetek számára.

A vízbe a környező területek túlzott műtrágyázásának következtében nagy mennyiségű          kerül.

Ennek következtében a növényi plankton gyorsan                     .

Ezért jelentősen                  a vízben a mérgező anyagcseretermékek mennyisége.

Oxigén hiányában a szerves maradványok lebontása             , a vízben rothadás indul meg.

szürke 
gém

sügér

béka

récecsibor

rovarlárvák

zooplankton vízinövények

gyűrűsférgek

rákok

szélhajtó küsz

ponty

csuka

puhatestűek

törmelékfitoplankton
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Gyomtársulások40.
Gyomtársulások típusai1. feladat

Írd a megfelelő betűjelet a táblázat állításai mellé!

A: A vetési gyomtársulásra igaz; B: Az útszéli gyomtársulásra igaz; C: Mindkettőre igaz; D: Egyikre sem igaz.

A parlagfű2. feladat

Olvasd el a tankönyv 203. oldaláról a Parlagfű című olvasmányt és az alábbi szöveget!

a) A parlagfű mely része okoz egészségügyi panaszokat? 

b) Mi ezen panaszok lényege? 

c) Sorolj fel olyan tevékenységeket, amelyekkel az ember terjeszti a parlagfüvet!

 

d) A növény egyedfejlődésének mely szakaszában tanácsos kaszálni a parlagfüvet? 

 

e) Az év melyik hónapjáig célszerű a parlagfű kaszálása, irtása? 

f) Sorold fel a parlagfűnek azokat a tulajdonságait, amelyek jól terjedő, nehezen irtható özöngyommá teszik! 

 

g) Egy forrásban azt olvassuk, hogy a parlagfű a tengerszinttől mért 400 méteres magasságig fordul elő. Magyarázd 
ezt a tényt a növény környezeti igényeivel!

 

1. Jellemzően árnyéktűrő növények alkotják.

2. 
A taposás általában szerepet játszik  
a kialakulásában.

3. Degradációt tűrő fajok fordulnak elő benne.

4. Gyorsan szaporodó növények alkotják.

5. Mezőgazdasági növények alkotják.

6. Forgalmas utak mentén előforduló társulás.

7. Sok védett faj található meg benne.

8. 
Fajainak igényei erősen hasonlítanak valamely 
termesztett növény igényeire.

9. Jellemző fajai a pásztortáska és a nagy útifű.

10. Közismert fajai a pipacs és a búzavirág.

A parlagfű egynyári növény. A talaj felső 3 cm-es rétegében nyugvó magjai csíráznak ki tavasszal. A mélyebben 
fekvők évtizedekig nyugalomban maradnak. Ha a talajt megbolygatják, csírázásnak indulnak. Porzós virágai júli-
us elején–közepén jelennek meg, a termős virágok egy-másfél héttel később. Egy közepes növény több ezer, több 
tízezer magot érlel. A mag akár harminc évig is csíraképes marad. 
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Természetvédelem41.
Nemzeti parkjaink1. feladat

Az alábbi térképen zölddel jelölve Magyarország jelenlegi nemzeti parkjainak földrajzi elhelyezkedését láthatod. 
Alatta a táblázatban a nemzeti parkok neve és címere szerepel.

a) Nevezd meg a nemzeti parkokat!

b) Járj utána, hogy a címereken melyik védett állat, illetve növény szerepel! Írd a fajok nevét a táblázat üres mezőibe!

c) Alkossatok párokat, kisebb csoportokat! Osszátok szét egymás között az előző feladatrészben szereplő hat élőlényt! 
Készítsetek posztert, amelyen bemutatjátok a kapott élőlény testfelépítését, életmódját és védettségének okát!

d) Alkossatok párokat, kisebb csoportokat! Osszátok szét egymás között hazánk nemzeti parkjait! Látogassátok meg 
képzeletben a kapott nemzeti parkot! Készítsetek néhány oldalas, fényképes úti beszámolót!

Aggteleki Nemzeti 
Park

Balaton-felvidéki 
Nemzeti Park

Bükki Nemzeti Park
Duna–Dráva 
Nemzeti Park

Duna–Ipoly 
Nemzeti Park

 

víz, nap, fa, virág
repülő 

vízimadarak

Fertő–Hanság 
Nemzeti Park

Hortobágyi 
Nemzeti Park

Kiskunsági Nemzeti 
Park

Körös–Maros 
Nemzeti Park

Őrségi Nemzeti 
Park

vadludak homokbuckák
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Természetvédelmi területek2. feladat

a) Az 1996-ban született természetvédelmi törvény a következőképpen rendelkezik:

„E törvény erejénél fogva védelem alatt áll valamennyi forrás, láp, barlang, víznyelő, szikes tó, kunhalom, földvár. 
Az e bekezdés alapján védett természeti területek országos jelentőségűnek minősülnek.”
Párosítsd az elnevezéseket a törvényben szereplő meghatározásokkal!

b) A természetvédelmi törvény szövege szerint: „Természetvédelmi terület az ország jellegzetes és különleges ter-
mészeti értékekben gazdag, kisebb összefüggő területe, amelynek elsődleges rendeltetése egy vagy több ter-
mészeti érték, illetve ezek összefüggő rendszerének a védelme.”

Járj utána, hogy milyen szabályokat kell betartani a természetvédelmi területeken!

 

 

c) Sorolj fel 2-3 természetvédelmi területet, amely lakóhelyed közelében található!

 

 

 

Italosdoboz-akció3. feladat

Egy gyümölcsleveket gyártó vállalat elhatározza, hogy az üdítőitalt tartalmazó papírdobozain felhívja a figyelmet a 
fokozottan védett növényekre és állatokra. Egy-egy italosdobozon egy-egy növényt vagy állatot mutatnak be.
Alkossatok párokat, kisebb csoportokat! Minden csoport válasszon egy fokozottan védett élőlényt, és tervezze meg 
a választott növényt vagy állatot bemutató italosdobozt! Az elkészült alkotásokból rendezzetek kiállítást! Minden 
csoport röviden mutassa be az általa készített dobozon szereplő élőlényt, és indokolja választását!

A: barlang

B: forrás

C: földvár

D: kunhalom

E: láp

F: szikes tó

G: víznyelő

1. 
A felszín alatti víz természetes felszínre bukkanása, ha a vízhozama tartósan meghaladja 
az 5 liter/percet, akkor is, ha időszakosan elapad.

2.
A földkérget alkotó kőzetben kialakult olyan természetes üreg, melynek hossztenge-
lye  meghaladja a két métert, és – jelenlegi vagy természetes kitöltésének eltávolítása 
utáni – mérete  egy ember számára lehetővé teszi a behatolást.

3. Az állandó vagy időszakos felszíni vízfolyás karsztba történő elnyelődési helye.

4.
Olyan földterület, amely tartósan vagy időszakosan víz hatásának kitett, illetőleg 
amelynek talaja időszakosan vízzel telített.

5.
Olyan kultúrtörténeti, kulturális örökségi, tájképi, illetve élővilág-védelmi szempontból 
jelentős domború földmű, amely kimagasodó jellegével meghatározó eleme lehet a 
tájnak.

6.
Olyan természetes vagy természetközeli vizes élőhely, amelynek medrét tartósan vagy 
időszakosan legalább 600 mg/liter nátriumkation-dominanciájú oldott ásványianyag-
tartalmú felszíni víz borítja, illetve a területén sziki életközösségek találhatók.

7.
Olyan védelmi céllal létesített vonalas vagy zárt alakzatú földmű, amely azonosíthatóan 
fennmaradt domborzati elemként történeti, kulturális örökségi, felszínalaktani, illetve 
tájképi értéket képvisel.
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Összefoglalás (33–41. lecke)
Hazai erdő (érettségi feladat alapján)1. feladat

Az alábbi hálózat egy hazai erdőben kölcsönhatásban álló élőlényeket ábrázol. Az egyes fajokat a nagy téglalapok,  
a populációik között fellépő ökológiai kölcsönhatásokat pedig a római számokkal jelölt összeköttetések szimboli-
zálják.

a) Írd be a betűkkel jelölt téglalapokba a felsorolt fajok neveit a megfelelő helyre!

hegyi here (pillangósvirágú növény); sárga fagyöngy (fákra telepedő, azok szállítószöveteiből anyagot szívó nö-
vény); csertölgy; széncinege (rovar- és magevő madár); tölgyilonca (rovar, melynek hernyója a tölgyfák levelével 
táplálkozik)

b) Add meg azoknak az ökológiai kölcsönhatásoknak a nevét, amelyeket a következő számok jelölnek:

I. II. III.

IV. V. VI.

c) Melyik hazai életközösség (klímazonális társulás) élőlényeit ábrázolja a rajz? Add meg az életközösség nevét és 
jellemző élőhelyének tengerszint feletti magasságát!

 

Életközösségek2. feladat

Készíts halmazábrát az alábbi életközösségek felhasználásával! A halmazokat a nagybetűkkel jelöld!

A: bioszféra
B: bükkös a Mátrában
C: bükkpopuláció a Mátrában
D: cseres-tölgyes a Mátrában
E: gyertyános-tölgyes a Mátrában
F: gyertyánpopuláció a Mátrában
G: homokpusztarét az Alföldön
H: mérsékelt övi füves puszták
I: mérsékelt övi lombhullató erdők
J: trópusi esőerdők

barna moha a fa törzsén

I.

nitrogéngyűjtő baktérium

VI.

B:

IV.

III.

C:

D:

E:

II.A: kocsánytalan tölgy

V.
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Mezőgazdasági ökológia3. feladat

Magyarázd meg az alábbi, mezőgazdasághoz kapcsolódó jelenségeket! Segítségül zárójelben megadtuk a válasz 
egyik fontos elemét!

a) A talaj felásása, átforgatása növeli termékenységét. (denitrifikáló baktériumok)

 

b) A tenyésztett állatok többsége növényevő. (energiapiramis)

 

c) A monokultúrákban könnyen elszaporodhatnak a gyomnövények és a kártevők. (diverzitás)

 

d) A hagyományos gazdálkodásban pillangós virágú növényeket termesztettek vetésforgóban. (szimbiózis)

 

e) Az 1970-es években a környező területek túlzott műtrágyázásának következtében jelentősen romlott a Balaton 
vízminősége. (vízvirágzás)

 

Színes, szagos növényvilág4. feladat

Ezeken a fotókon néhány hazánkban honos növényfaj képét láthatod. 

a) Az alábbiakban felsoroltuk a képeken szereplő növények nevét. Írd a fotók alá a megfelelő neveket! Szükség 
esetén használd a Növényismeret című könyvet!

bodnározó gyékény; kék búzavirág; egybibés galagonya; fehér tündérrózsa; kövirózsa; őszi kikerics; medvehagyma 

b) A Növényismeret című könyv adatbázisának segítségével állapítsd meg mindegyik növényről, hogy mely társu-
lásban fordul elő jellemzően! Írd a társulás nevét a faj neve alá!

F.: 

T.: 

F.: 

T.: 

F.: 

T.: 

F.: 

T.: 

F.: 

T.: 

F.: 

T.: 

F.: 

T.: 


