Biológia
Egészségtan
Munkafüzet

7.

Eszterházy Károly Egyetem
Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet
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Kedves Tanárok és Diákok!
A munkafüzet abban a reményben készült, hogy a benne található
feladatok segítik a tanultak elmélyítését, gyakorlását, egy téma körüljárását, és mindezt élvezetes, érdekes, néhol játékos formában teszik
majd.
A feladatok a tankönyv anyagára épülnek, és nagyrészt önálló munkával megoldhatók, egyeseket azonban kifejezetten órán való feldolgozáshoz, kisebb csoportokban való munkához javasoljuk. Bőven vannak
olyan feladatok, amelyeknél nincs egyetlen jó megoldás. Ezek alapjai
lehetnek egy jó beszélgetésnek, a téma továbbgondolásának és az ismeretek bővítésének a csoport aktuális érdeklődésének megfelelően.
„Ha azt mondjuk a fölnőtteknek: „Láttam egy szép házat, rózsaszínű téglából
épült, ablakában muskátli, tetején galambok …” – sehogy sem fogják tudni
elképzelni ezt a házat. Azt kell mondani nekik: »Láttam egy százezer frankot érő házat.« Erre aztán fölkiáltanak: »Ó, milyen szép!«”
(Antoine de Saint-Exupéry: A kis herceg)
Remélve, hogy a munkafüzet hasznosnak bizonyul, kívánunk a feladatok megoldásához sok sikert!
Kívánjuk továbbá a természet szeretetét, megismerésének élményét
és örömét, az életben való gyönyörködni tudást, a rácsodálkozásban
gyermeknek maradást!
Köszönjük családjaink és barátaink támogatását! Köszönjük továbbá
tanárainknak és tanítványainknak, hogy inspirációt meríthettünk a velük
való munkából, valamint kollégáinknak a nagyszerű munkát, melynek
segítségével ez a munkafüzet elkészülhetett!
a Szerzők

Borítón látható kép:
Gekkó egy banánlevélen. A gekkók egyik jellegzetessége a ciripelő hang,
amivel egymás közt kommunikálnak. A gyíkoknak ez a csoportja a nevét
is innen, az indonéz-maláj gēkoq hangutánzó szóról kapta. A gekkók
többsége nem képes pislogni, helyette gyakran nyalják meg a szemüket,
így tartják azt tisztán és nedvesen. (Fotó: Matteo Musazzi)

„És látta Isten, hogy mindaz, amit alkotott, nagyon jó volt.” (Teremtés könyve 1,31)
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1.
1. feladat

ÉÉlő vagy élettelen?
ÉÉletjelenségek

Párosítsd, melyik életjelenséghez kapcsolhatók az alábbi képek! Több jó megoldás is
lehet.
Anyagcsere

Szabályozás

Mozgás

Szaporodás

Növekedés

Fejlődés

E
C

A hímivarsejtek elérik a petesejtet

A fenyőmagvak kicsíráznak

A

B

A malac összerágja a fűszálakat

D

A fürdőző kimászik a jeges vízből

F

A krokodil a parton sütkérezik

A medvebocs vadászni tanul

2. feladat Egyeden belüli szerveződési szintek
Melyik egyeden belüli szerveződési szintbe
tartoznak az alábbiak? Írd a halmazokba a
megfelelő számokat!
1. szívizomszövet, 2. szár, 3. kulcscsont,
4. idegrendszer, 5. csontsejt, 6. szállítószövet,
7. szívizomsejt, 8. agy, 9. levél, 10. nőszirom,
11. táplálékkészítő alapszövet,12. sejtfal,
13. csimpánz, 14. keringési szervrendszer,
15. esőerdő, 16. szív, 17. csontszövet, 18. harangvirág, 19. bőrszöveti sejt, 20. idegsejt

3. feladat Vizsgálati módszerek
Milyen léptékű nagyítást használhattak a képek elkészítésekor? Kösd össze a megfelelő ábrával!

gomba lemezei

vérsejtek

kamillák

baktériumok

kutya
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2.
1. feladat

KKapcsolat
ap
a környezettel
bélszakasz

Az anyagcsere

A rajzon az állati anyagcsere
vázlatos ábrája látható. Egészítsd ki az ábrát a megadott
szavakkal!
emésztés és felszívás, kiválasztás, táplálkozás, légzés, lebontás, felépítés

tápanyagok

sejt

szén-dioxid

energia

2. feladat

oxigén

Az anyagok útja

Milyen anyagleadást, és milyen anyagfelvételt látsz az alábbi képeken? Egy képhez többet is írhatsz.

3. feladat Az anyagcsere mértéke
Csoportosítsd a képeket a rajtuk szereplő élőlények pillanatnyi anyagcseréjének sebessége
alapján! Ahol több élőlény is van, azt a képet több helyre is beírhatod.
Lassú

A
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3.

Élettelen környezet

1. feladat

F

Téltemető

A szokásosat kérem!

Írd a képen szereplő élőlény betűjét a megfelelő környezeti tényezőhöz! Egy betűt több
cellába is beírhatsz, de nem kell minden betűnek szerepelnie minden oszlopban.
Tényező

Hőmérséklet

Fény

Víz

E

Sokat igényel belőle
Keveset igényel belőle
Fali gyík

A

B

C
D

Keleti
füleskuvik

Sebes pisztráng

Kukorica

Sivatagi ugróegér

2. feladat Minőségét megőrzi…
Írd le, hogy az adott tartósítási eljárás mellett milyen környezeti tényező hiánya vagy túlzott mértéke okozza, hogy
nem szaporodnak el az így kezelt élelmiszeren a mikroszkopikus élőlények!
Eljárás

Hiány (–)
Bőség (+)

Tényező(k) neve

Pasztőrözés
Sózás
Főzés, sütés
Aszalás
Fagyasztás
Füstölés
Szárítás

3. feladat En garde!
Az alábbi megoldásokkal egyes tényezők túlzó hatásától védik magukat az emberek.
Mitől és hogyan védekeznek az adott képeken? Több jó megoldás is lehetséges.

bio07mf_1-42.indd 7

2017. 03. 10. 11:19:21

4.
1. feladat

ÉÉlő
lő környezet
Táplálékláncszemek

Írj minimum öt-öt példafajt a világ bármely részéről termelőre, elsődleges fogyasztóra és csúcsragadozóra! Nem kell
kapcsolatban lenniük egymással.
Termelő

Elsődleges fogyasztó

Csúcsragadozó

2. feladat Terülj, terülj, asztalkám
Állítsd sorba a képeken látható élőhelyeket az eltartóképességük mértéke alapján!
Füves puszta

Homoksivatag

Trópusi esőerdő

Lombhullató erdő

_______________ < _______________ < _______________ < _______________

3. feladat Enyém, tiéd, övé, miénk, tiétek, övék
Kik és milyen erőforrásért küzdenek az alábbi képeken? Válaszolj a felsorolás betűivel, indokold saját szavaiddal!
Többféle megoldás is lehet jó.
A) Az ökológiai piramis különböző szintjén lévő élőlények.
B) Az ökológiai piramis azonos szintjén lévő, de különböző fajú élőlények.
C) Fajtársak.

Résztvevők:

Résztvevők:

Résztvevők:

Résztvevők:

Résztvevők:

Indoklás:

Indoklás:

Indoklás:

Indoklás:

Indoklás:
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5.

Az ember mint környezeti tényező

1. feladat

ÖÖkológiai lábnyom

Alkossatok néhány fős csoportokat! Értelmezzétek az alábbi ábrákat, és válaszoljatok a kérdésekre!

Ökológiai lábnyom/fő
0,0 – 0,9
0,9 – 1,3
1,3 – 1,6
1,6 – 1,9
1,9 – 2,8
2,8 – 3,5
3,5 – 4,4
4,4 – 5,7
5,7 – 9,6

Ökológiai lábnyom

(mértékegység: szükséges „Földek” száma)

2

A világ ökológiai lábnyomának összetevői
és ezek változása 1961 és 2008 között
Földterületek beépítése
Halászat

1
Erdőgazdálkodás
Legeltetés
Földművelés
Fosszilis tüzelőanyagok

0
1961

1970

1980

1990

2000

2008

a) Írj három országot, ahol nagy lábon élnek az emberek, és hármat, ahol kicsi az emberek ökológiai lábnyoma!

b) Mi járul hozzá legnagyobb mértékben az ökológiai lábnyom növeléséhez, a környezet terheléséhez?

c) A világ három legnagyobb szén-dioxid-kibocsátó országa Kína, az Egyesült Államok és India. Hogyan lehetséges
ez, mikor a térképen csak az USA piros színű?
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2. feladat Van új a Nap alatt
Írj három-három konkrét példát az ember hatására! Lehet olyan, ami több helyre is illik.
Az ember természetátalakító képességének növekedése

Termőterületek kisajátítása

Élővilág átrendezése

Anyagcserétől idegen források
felhasználása

Korábban nem létezett
vegyületek előállítása

3. feladat „Húzd, s ne gondolj a világ gondjával”
a) Mit jelenthet ez a kifejezés: Globális Túlfogyasztás Napja (Earth Overshoot Day; EOD)?
Az 1. feladat grafikonja és az alábbi táblázat segíthet a magyarázat megtalálásában.
Év

1987.

1990.

1995.

2000.

2005.

2010.

2015.

Dátum

12. 19.

12. 07.

11. 21.

11. 01.

10. 20.

08. 21.

08. 13.

b) Írj három olyan ötletet, amit ezen a napon – összhangban az EOD üzenetével – meg tudnál valósítani!

Nézz utána, idén mi a dátuma!
c) Ha a Föld minden lakója úgy élne, mint egy magyarországi lakos, mikorra esne az EOD? Kiindulásként használd
a 2008-as adatokat! Magyar átlag: 3,7 hektár. A Föld lakosaira (7 milliárd fővel számolva) fejenként 1,8 hektár
jutna fenntartható módon.
1,8
3,7

365 nap
nap

Ez a nap az évben

hónap

napjára esik.

d) A tankönyvben az szerepel, hogy Magyarország ökológiai lábnyoma másfélszerese az ország területének. Ez nem
egyezik a c) feladat számaival, ugyanis 1,8 másfélszerese csak 2,7 hektár lenne.
A Föld egy főre eső eltartóképességéhez képest hányszoros a magyar emberek igénye?

Mi lehet a magyarázata annak, hogy az országunk területéről mégsem lóg ki ennyire a lábnyomunk?
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6.

A levegőszennyezés
Az üvegházhatás

1. feladat

Hogyan alakul ki az üvegházhatás? Számozd meg az egyes mondatokat
ok-okozati sorrend szerint!
 A felmelegedett földfelszín hősugarakat bocsát ki.
 A levegőn áthaladó napsugarak felmelegítik a talajt.
 A hő nagy része megmarad a légkörben.
 Süt a nap.
 A hősugarakat a levegőben lévő anyagok (pl. szén-dioxid és a vízgőz)
csapdába ejtik.

2. feladat Üvegházhatású anyagok
Mely anyagok segítik elő az üvegházhatás növekedését? Hogy kerülnek ezek az anyagok a levegőbe természetes
módon, illetve emberi tevékenység hatására? Egészítsd ki a táblázatot!
Légkörbe kerülése
Anyag neve
természetes hatásra

emberi hatásra

párolgás

X

szén-dioxid

közlekedés, (fénymásoló)
metán

kérődzők, baktériumok, mocsarak

freonok

X

bányászat, ipar, rizsföldek, szeméttelepek

A freonok roncsolják az ózonmolekulákat. Mit jelent ez az üvegházhatással kapcsolatban?

Hogyan változik az átlaghőmérséklet a szén-dioxid-koncentráció növekedésével?

3. feladat Az ózonréteg
Válaszolj az alábbi kérdésekre!
Milyen magasságban található az ózonréteg a légkörben? _________________________
Hogyan alakul ki?

Mi a szerepe?
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Nézz utána!
Miről szól a Kiotói Jegyzőkönyv (1997) és a Bécsi Egyezmény (1985)?
Kiotói Jegyzőkönyv:

Bécsi Egyezmény:

Mikor van az Autómentes Nap?

4. feladat A levegőszennyezés hatása
Mik a következményei az ábrában kiemelt jelenségeknek? Írd a megfelelő számokat a négyzetekbe!
1. nő az UV-sugárzás erőssége, 2. roncsolja a kültéri
szobrokat, utakat, 3. rontja az asztmások tüneteit,
4. a sarki jégsapkák és a gleccserek olvadnak,
5. a tengerek vízszintje megemelkedik, 6. sivatagok
terjeszkedése, 7. irritálja a nyálkahártyát, 8. köhögés, légzési nehézség, 9. roncsolja a növények zöld
színtestjeit, 10. a talajból kioldódnak a nehézfémek,
11. nő a bőrrák és a szembetegségek kialakulásának
kockázata, 12. elsavasodik a talaj
ÜVEGHÁZHATÁS
FOKOZÓDÁSA

SZMOG

LEVEGŐSZENNYEZÉS

SAVAS ESŐ

ÓZONRÉTEG
ELVÉKONYODÁSA

5. feladat

A kikapcsolódás környezeti terhelése

Kösd össze az egyes szempontokat azzal a pihenési fajtával, ahol átlagon felüli az
adott terhelés! A felsoroltakon kívül írhatsz még további szempontokat is.
Hosszú utazás
Területek kisajátítása
Sok felszerelés szükséges
Többszörös utazás
Egyéb:
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7.
1. feladat

A vizek szennyezése
A vízvirágzás

Mi történik, amikor foszfátvegyületek kerülnek a tavakba? Rendezd sorrendbe a folyamatot bemutató ábrákat, írd
a sorszámukat a négyzetekbe!

2

1

5

4

3

6

7

A tisztítószerekben lévő foszfátok lágyítják a vizet, ezáltal hatékonyabban fejtik ki hatásukat. Azonban az élővizekbe
kerülve algásodást idéznek elő, a folyamat hosszabb távon a tó élővilágának pusztulásához, és a tó feltöltődéséhez
vezet.
Keressünk alternatív, környezetkímélő (foszfátmentes) mosó- és tisztítószereket!

2. feladat „Kutatómunka” a fürdőszobában – Hétköznapi vegyszereink
Mi a dezodorok izzadásgátló anyaga?
Mitől habzanak a mosószerek, tusfürdők, samponok, fogkrémek?

3. feladat Egy átlagos nap
Gondold végig egy átlagos napodat! Hány vegyi anyagot tartalmazó termékkel kerülsz kapcsolatba egy átlagos
napon? Melyek ezek?
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Nézz utána!
A vízbe került olaj vékony réteget képezve eloszlik a víz felületén. Egyes mérések szerint 1 liter olaj 1 millió liter ivóvizet képes
így beszennyezni. Ne öntsük a használt olajat a lefolyóba!
Nézz utána, melyik leadóhely esik hozzátok legközelebb!

Miről szól a Ramsari Egyezmény (1975)?

4. feladat Mi a helyes megoldás?
1. A Föld hány százalékát borítja víz?
A)
B)
C)
D)

26%
59%
71%
82%

A)
B)
C)
D)

2. A Föld vízkészletének hány százaléka édesvíz?
A)
B)
C)
D)

0,05%
3%
50%
70%

5. feladat

3. Mikor van a Víz Világnapja?
február 22.
február 24.
március 12.
március 22.

4. A vízvirágzás oka:
A)
B)
C)
D)

szerves anyagok kerülnek a vízbe
elpusztulnak a halak
elszaporodik az állati plankton
oxigénhiány alakul ki

Csapvíz vagy ásványvíz? – Számolási feladat

Csapvíz vagy ásványvíz? Mindkettő mellett több érv és ellenérv felsorakoztatható.
Budapesten körülbelül 2,5 liter csapvíz kerül 1 forintba. Ugyanennyi palackozott víz körülbelül 225 forint. Ha valaki
2 liter vizet iszik meg naponta, hány forintot költ erre egy hét alatt vezetékes ivóvíz, illetve palackozott víz esetében?

?
Ha valaki az ásványvizet szereti, érdemes a különböző fajtákat váltogatva inni a vizek eltérő ásványianyag-tartalma
miatt. (Például a magas nátriumtartalmú ásványvíz magas vérnyomás esetén nem javasolt.)
Megfontolandó azonban, hogy az ásványvizek palackozásával mekkora környezeti terhelést okozunk. Csak Magyarországon évente körülbelül 1,5 milliárd PET-palack kerül forgalomba! Ha már megvettük, használjuk fel többször,
illetve gyűjtsük szelektíven!
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6. feladat Vízfogyasztásunk
Képzelj el egy 1 méter × 1 méter × 1 méteres tartályt! Ebbe 1000 liter víz fér el.
Mire elegendő 1000 liter (1 m3) víz?
A megadott adatok segítségével számold ki, hányszor lehet belőle:
zuhanyozni?

fogat mosni?

fürdeni?

WC-t lehúzni?

mosogatni?

Az emberek átlagos vízfogyasztása Magyarországon:
mosogatás
5,5 liter/nap
mosás
30 liter/nap
WC-öblítés
10-15 liter/öblítés
fürdés
150 liter/ alkalom
zuhanyzás
50 liter/ alkalom
fogmosás
0,5 liter /alkalom, ha közben elzárják a csapot

7. feladat

Tetteink következménye

Milyen szennyezésekre jellemzőek az alábbi állítások? Jelölhetsz olyat is, amiről a tankönyvben nem volt szó, csak
tudd indokolni a válaszodat!
1.
2.
3.
4.
5.

A szervezet oxigénhiányos állapotba kerül.
A víz felszínén úszik.
A halászó madarakat előbb sújtja, mint a halakat.
Egyes baktériumok az anyagcseréjükkel elősegítik a vizek megtisztulását ettől.
Állóvizeket jobban veszélyezteti, mint az áramlókat.
Olaj
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8.
1. feladat

A ta
talaj és a hulladékok
Szelektív hulladékgyűjtés – Keresd meg a hulladékok megfelelő helyét!

Írd rá a kukákra, hogy milyen hulladék gyűjtésére szolgálnak (papír, műanyag, színes üveg, fehér üveg vagy fém),
majd „dobd ki” a szemeteket a megfelelő helyre! (Kösd össze a megfelelő szelektív kukával!)
befőttesüveg

ásványvizes PET-palack kilapítva

reklámkiadványok

kartondobozok összehajtva

fehér borosüveg

alumínium italdobozok

alufólia

(színes) sörösüveg

tiszta tejfölös és
joghurtos pohár

tiszta fém konzervdoboz
újságpapír

fém zárókupakok

csomagolópapírok

műanyag zacskók

szórólapok

reklámtáskák

A szelektív hulladékgyűjtés viszonylag új dolog hazánkban, a rendszer kialakulása folyamatban van. Kövessük nyomon a változásokat! Van, ahol a műanyag- és fémhulladékot közösen gyűjtik a sárga színű kukákban!

2. feladat Hulladékgyűjtés
Hová lehet/hová kell tenni a következő hulladékokat? Írd őket a megfelelő oszlopba!
használt zsebkendő, elromlott mobiltelefon, almacsutka, kiégett fénycső, tojáshéj, gyógyszer, lemerült elem, rossz CD,
pelenka, zsíros (szennyezett) papírok, villanykörte
Nem dobható szelektív kukába, külön kell gyűjteni
Komposztálható

lejárt
gyógyszergyűjtő

elem- és
akkumulátorgyűjtő

elektronikai
hulladékgyűjtő

Egyéb háztartási
hulladék, nem
gyűjthető
szelektíven

Mi van az italos kartondobozokkal?
Az italos kartonokat városonként más-más helyen gyűjtik (műanyag-, papír- vagy fémkonténerben, esetleg a házakhoz kimenve). Hogy megtudd, a te lakóhelyeden hogyan gyűjtik, keresgélj
az italoskarton.hu weboldalon.
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3. feladat Mi leszek, ha nagy leszek?
A világot főleg a felnőttek alakítják. Tíz-tizenöt év múlva már bőven lesznek eszközeid a világot jobbá tenni, vagy
még jobban lelakni. Már most készülj rá, hogyan veszed ki a részedet ebből a feladatból!
Mit tehet a Föld egészségesebbé tételéért egy

színész,

áruházi
eladó,

kőműves,

parlamenti
képviselő,

óvónő,

élsportoló,

építész,

háziorvos?

4. feladat Legjobb a megelőzés!
Hogyan lehet megelőzni a hulladékok keletkezését? Gyűjts ötleteket!

forrás: http://utajovobe.com
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