
AZ EMBER 

A csoport 

 

 

I. Az ember létfenntartó szervei (12 pont) 

 

1. Nevezd meg az ábra betűkkel jelölt részeit! (8 pont) 

A: …………………… E: ……………….……… 

B: …………………… F: ……………….……… 

C: …………………… G: ………………………  

D: …………………… H: ……………………… 

 

2. Sorold fel az A-val jelölt rész feladatait! (2 pont) 

………………………………………………………….. 

………………………………………………………….. 

 

 

3. Fogalmazd meg a D-vel jelölt szerv szerepét! (1 pont) 

 

…………………………………………………………………………………………………... 

 

4. Nevezd meg az F-vel jelölt szerv váladékát! (1 pont) 

 

…………………………………………………………………………………………………... 

 

 

II. Az ember vérkeringése (9 pont) 

 

1. Egészítsd ki értelemszerűen az alábbi mondatokat! Egy szám mindig ugyanazt a 

fogalmat jelenti.  

  

A(z) 1. ................................................ olyan erek, amelyek a szívből kifelé, a(z) 2. 

………………………. felé szállítják a vért. A(z) 2. számmal jelölt erek vékony falán 

keresztül a tüdő léghólyagocskáiból 3. ……………… kerül a vérbe, és 4. 

……………………………… a tüdő léghólyagocskáiba. A(z) 2. számmal jelölt erekből a vért 

a(z) 5. ………………………………. szállítják vissza a szívbe. Az emberi vér vörös színű 

alkotói a(z) 6. ………………..………….., amelyek feladata a(z) 3. …………………… 

szállítása. A(z) 7. …………………………………… feladata a kórokozók elleni védekezés. 

A vér sejtes alkotóinak harmadik csoportja a(z) 8. ……………………….…………… a(z) 9. 

………………………………….. játszanak szerepet. 



III. Az emberi szervezet energia- és a tápanyag igénye (7 pont) 

 

Az alábbi táblázat egy felnőtt ember energia és tápanyag igényét mutatja a 

munkavégzéstől függően. Tanulmányozd az adatokat, majd válaszolj a kérdésekre! 
 

 Kényelmes életmód Könnyű munka Rendszeres fizikai 

megterhelés 

Energiaszükséglet/nap 2300 kcal1 2700 kcal 3100 kcal 

Szénhidrát/nap 350 g 400 g 480 g 

Zsír/nap 80 g 85 g 90 g 

Fehérje/nap 70 g 80 g 90 g 
1A kcal (=kilokalória) a táplálék energiatartalmát jellemző mértékegység 

 

1. Egy mondatban fogalmazd meg, hogyan változik az energiaigény a munkavégzés 

függvényében! Röviden magyarázd is meg a változás okát. (2 pont) 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

 

2. Melyik tápanyagot kell a legnagyobb mennyiségben felvennünk étkezéseink során?  

(1 pont) 

………………………………………………………………………………………………… 

 

3. Sorolj fel 3 olyan élelmiszercsoportot, amelyek nagy mennyiségben tartalmazzák a 2. 

kérdésben szereplő tápanyagot! (3 pont) 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

 

4. Egy mondatban fogalmazd meg a túlsúly kialakulásának okát! (1 pont) 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 



 

IV. Az ember légzése (4 pont) 

 

Egy felnőtt ember nyugalmi légzésszáma 15/perc. Egy légvétellel a tüdőben 1/2 liter 

levegő cserélődik. 

 

1. Számold ki, mennyi levegő cserélődik 1 óra alatt a tüdőben! 

………………………………………………………………………………………………… 

 

2. Futás közben a légzésszám 25/perc. Mekkora térfogatú levegő cserélődik ekkor a tüdőben  

1 óra alatt? 

………………………………………………………………………………………………… 

 

3. Röviden magyarázd meg, miért nő a légzésszám futás közben!  

………………………………………………………………………………………………… 

 

 

V. Egészséges életmód (9 pont) 

 

Válaszolj röviden az alábbi kérdésekre! 

 

1. Naponta hányszor kell legalább fogat mosnod?  

………………………………………………………………………………………………… 

 

2. Mi lehet a következménye, ha rendszeresen elhanyagolod a fogmosást? 

………………………………………………………………………………………………… 

 

3. Miért nem szabad hosszú időt eltölteni tűző napsütésben? 

………………………………………………………………………………………………… 

 

4. Mit kell tenned, ha leforrázod a kezedet? Karikázd be a megfelelő választ a felsorolt 

lehetőségek közül! 

 

 a) be kell kenni hideg tejföllel vagy zsíros krémmel 

 b) hideg csapvízzel kell hűteni 

 c) be kell csavarni a kezedet egy vizes törülközőbe 

 

5. Miért kell fürdőpapucsot viselni a strandon vagy az uszodában? 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 



6. Miért fontos, hogy táplálékunk elegendő mennyiségű húst, tojást, tejet vagy 

tejterméket tartalmazzon? 

………………………………………………………………………………………………… 

 

7. Milyen következményekkel járhat a rendszeres dohányzás? Sorold fel legalább 3 

egészségkárosító hatását a dohányzásnak! 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

 

 

VI. Az ember szaporodása (9 pont) 

 

Az állítások az ábra részleteire vonatkoznak. Írd a megfelelő szerv betűjelzését az állítás 

sorszáma elé! 

 

…… 1. belsejében történik a megtermékenyítés 

…… 2. a nők ivarmirigye 

…… 3. belső felszíne 28 napos ritmus szerint változik 

…… 4. benne képződnek a petesejtek 

…… 5. a hüvely 

…… 6. szabályozó anyagokat, hormonokat termel 

…… 7. várandósság esetén táplálja a fejlődő magzatot 

 

1. Fogalmazd meg, mit nevezünk megtermékenyítésnek! (2 pont) 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

 


