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AZ ÉLŐ SZERVEZET NYÍLT RENDSZER 

ÉLŐ RENDSZEREK – RÉSZEKBŐL AZ EGÉSZ

1.  Állapítsd meg, hogy mi a különbség egy réten talált, elhagyott éticsigaházak és ugyanezen a 
réten az árnyékba húzódó éticsigák között!

 A csigaházak  .......................................................................................................................................

 A csigák  ..............................................................................................................................................

2.  Egészítsd ki a hiányos mondatot! A megfelelő kifejezéseket írd a pontozott vonalakra!

 Az élő rendszerek ………………………… anyagi rendszerek, az élő …………………………… a 

környezetükkel ………………………… - és …………………………… forgalmat bonyolítanak le.

3.  Sorolj fel minél több életjelenséget! A négyzetben jelöld L betűvel, ha az életjelenség létfenn-
tartó¸ és F betűvel, ha fajfenntartó élettevékenységről van szó! (Segít a tankönyv is!)

  ....................................................................... , ▢  ........................................................................ , ▢
  ....................................................................... , ▢  .................................................................. , ▢
  ....................................................................... , ▢  .................................................................. , ▢
  ............................................................................, ▢  .................................................................. , ▢
  ....................................................................... , ▢  ........................................................................ , ▢
  ....................................................................... , ▢  .................................................................. , ▢
 
4.  Írj 3-3 példát arra, hogy milyen emberi tevékenységek vezethetnek az élőlények létfenntartó 

tevékenységének, illetve a fajfenntartásnak a korlátozására! 
 Nevezd meg a tevékenységet, és írj konkrét példát is!

  Létfenntartó tevékenység: Példa:

  .........................................................................  ................................................................................

  .........................................................................  ................................................................................

  .........................................................................  ................................................................................

  Fajfenntartó tevékenység: Példa:

  .........................................................................  ................................................................................

  .........................................................................  ................................................................................

  .........................................................................  ................................................................................
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5.  Emlékszel még a környezeti tényezőkre?
 Egészítsd ki az ábrát!
 Az üresen maradt vonalakra
 írd a megfelelő kifejezéseket! 

6.  Egy hazai lombos erdőben 5 éven keresztül számoltuk két, táplálkozásban egymásra utalt faj 
egyedszámváltozásait. (Az erdő szélén néhány lakott családi ház volt.) A következő évben 
nagy változást tapasztaltunk. A kapott adatokat a mellékelt táblázatban tüntettük fel. Ele-
mezd az adatokat, és válaszolj a kérdésekre!

Fajok 1. mérés 2. mérés 3. mérés 4. mérés 5. mérés következő mérés
Erdei fülesbagoly 20 25 10 20 10 x

Erdei egér 200 150 250 100 300 y

Mit állapítasz meg az 1–5. mérésből? Írd a válaszodat a pontozott vonalra!  .......................................

 .............................................................................................................................................................

 .............................................................................................................................................................

Hogy nevezzük az ilyen rendszert?  .....................................................................................................

Gondolkodj! Mi történhetett az 5. év után?  ........................................................................................

Mi lehet x és y értéke? .........................................................................................................................

Lehetett-e emberi beavatkozás?  ..........................................................................................................

Próbáld megállapítani, hogy a 6. évben milyen adatokat mérhetünk!  .................................................

Megmaradt-e az egyensúly?  ................................................................................................................

7.  Az előző feladatban szereplő példa alapján egészítsd ki az alábbi hiányos mondatokat úgy, 
hogy a szöveg fontos összefüggést fejezzen ki!

Egy adott területen az erdei egerek száma …………………-ban van ragadozójuk (erdei fülesbag-

lyok) …………………-val. A rendszer …………………-ban van. Ha csökken a zsákmányállatok 

…………………, a ragadozók egyedszáma is ………………… . Ettől viszont ……… a zsákmány-

állatok száma, amiből ……………… ragadozó táplálkozhat. Az élő …………………… egyensúlya 

……………………… állandó, hanem folytonos ………………………… eredménye. Ha a rendszer-

be mesterségesen beavatkozunk, az ………………………… megbomlik.

KÖRNYEZET

víz

talaj

gombák

növények
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8.  Rajzold be a koordináta-rendszerbe a 6. feladat táblázata alapján az egyedszámváltozások gra-
fi konjait!

9.  Gyűjts adatokat az interneten, és készíts a tankönyv 7. oldal 5. ábrájához hasonlóan grafi kont, 
amellyel bemutatod, hogy az élő rendszer és a környezet közti egyensúly nem változatlanság, 
hanem kölcsönös alkalmazkodás eredménye!
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1.  Milyen egyed feletti szerveződési szinteket ismertünk meg? Mindegyikhez írj egy-egy példát! 
Próbálj olyan példát választani, amely az összes szint részét képezi!  A feladat végén írd le, 
hogy milyen összefüggés van a különböző szintek között!

 a)  .................................................................. ,  például:  ......................................................................;

 b)  .................................................................. ,  például:  ......................................................................;

 c)  .................................................................. ,  például:  ......................................................................;

 d) .................................................................. ,  például:  ......................................................................;

 e)  ..................................................................  .

 Összefüggés:  .......................................................................................................................................

  .............................................................................................................................................................

2.  Határozd meg, hogy a biológiában mit nevezünk szervezetnek!

  .............................................................................................................................................................

  .............................................................................................................................................................

3.  A mondatok kiegészítésével írd le, hogy milyen különbségeket látsz az egysejtű és a soksejtű 
szervezetek között!

 Az egysejtű szervezetek (például a ………………………) egész életükben ……………………  

……………… állnak, életműködéseiket a ………………………… végzik. A többsejtű szervezetek  

sejtjei  nem ………………, az egyes életműködéseket ezeknél is ……………………………… végzik.

4.  Sorold fel az egyed alatti szerveződési szinteket! Indulj a legkisebb szintről! A feladat végén 
írd a pontozott vonalra, hogy milyen összefüggés van a különböző szintek között!

 a)  .................................................................. ,

 b)  .................................................................. ,

 c)  .................................................................. ,

 d) .................................................................. ,

 e)  ..................................................................  .

 Összefüggés:  .......................................................................................................................................

  .............................................................................................................................................................

ÉLŐ RENDSZEREK – RÉSZEKBŐL AZ EGÉSZ

AZ ÉLŐLÉNYEK SZERVEZŐDÉSI SZINTJEI
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5.  Írd a vonalakra a szerveződési szintek nevét! Helyezd el a megfelelő szerveződési szint halma-
zába a felsorolt szerveződések betűjelét!

a) Egy tő muskátli, 
b) ragadozó állat zápfoga, 
c) izom, ízelt láb, 
d) hal légzőrendszere, 
e) kopoltyú, 
f ) fenyőtoboz,  
g) egy óriás amőba, 
h) petesejt, 
i) gerinces állat váz- és izomrendszere, 
j) lomblevél, 
k) a rovarok szárnymozgató izmai, 
l) egy fürgegyík, 
m) egy ember,
n) a gyík idegrendszere,
o) a földigiliszta izomszövete,
p) a lomblevél felszínét borító sejtek csoportja.

6.  Értelmezd, hogy mit jelent a fejezetben szereplő gondolat: „Részekből az egész”!

  .............................................................................................................................................................

  .............................................................................................................................................................

  .............................................................................................................................................................

  .............................................................................................................................................................

  .............................................................................................................................................................

  .............................................................................................................................................................

  .............................................................................................................................................................

  .............................................................................................................................................................

  .............................................................................................................................................................
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1.  Párosítsd a növényt vagy növénycsoportokat (nagybetűk) és a többsejtűek szerveződésének 
különböző formáit (kisbetűk)!  Rendezd a betűpárokat fejlettségi sorba!
a) szövetes szerveződés, b) sejtfonalas testszerveződés, c) telepes testszerveződés 
A) fonalas zöldmoszat, B) hajtásos növények, C) mohák

Fejlettségi sor:  .....................................................................................................................................

2.  A hajtásos növények szervei. Egészítsd ki a táblázatot a hiányzó részek beírásával!
 

A szerv neve A szerv működése

………………… Rögzít, felszívja a talajból a vizet és a vízben oldott ásványi sókat.

Szár ………………………………………………………………………………

………………… Táplálékot készít, párologtat.

Virág ………………………………………………………………………………

………………… Védelmezi a magot.

3.  Elemezd a rajzokat! A szervek egyes részeinek működését kapcsold a rajzokhoz! A betűjele-
ket írd a megfelelő négyzetekbe!

 a) Virágport termel, b) itt zajlik a fotoszintézis, c) rögzíti a levelet a szárhoz, d) védi a sziromleveleket, 
e) szállítja a vizet a levél sejtjeihez és elszállítja a keletkezett szerves anyagokat,  f ) ragadós felszínén 
megtapad a virágpor,  g) védi a termőt és a porzót, színével segíti a rovarmegporzást, h) benne fejlődik 
a petesejt, i) a fonák felszínen párologtat,  j) belőle fejlődik a termés. 

ÉLŐ RENDSZEREK – RÉSZEKBŐL AZ EGÉSZ

TESTSZERVEZŐDÉS A NÖVÉNY- ÉS
AZ ÁLLATVILÁGBAN
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4.  Problémafeladat. Mi történik, ha …? Nézz utána a felvetett problémáknak!

■ a gyümölcsfa főgyökerét átültetéskor véletlenül elvágjuk, oldalgyökereiből keveset hagyunk  ..........

   ..........................................................................................................................................................

■ a gyümölcsfa törzsét, kérgét télen a nyulak és őzek erősen lerágják ..................................................

 .............................................................................................................................................................

■ a gyümölcsfa levélzete a nyári aszályban elszárad és lehullik  ............................................................

   ..........................................................................................................................................................

■ a virágzó gyümölcsfa virága tavasszal elfagy  .....................................................................................

   ..........................................................................................................................................................

■ a gyümölcsfa termését a nyári jégeső elveri  ......................................................................................

    ..........................................................................................................................................................

5.  Válogass az alábbi állítások között! Ha az állítás igaz, írj a mondat előtti négyzetbe I betűt, ha 
az állítás hamis, akkor H betűt írj!

▢ A szivacsok testében még nem alakultak ki valódi szövetek.

▢ A csalánozók szövetei szerveket alkotnak.

▢ A fejlettebb többsejtű állatok sejtjei szöveteket alkotnak.

▢ A gerincesek testfelépítésében a sejtek szöveteket, a szövetek szervrendszereket alkotnak.

▢ A rovarok kitinpáncélja a kültakaró.

▢ A kültakaró elhatárolja az állat testét a külső környezettől, egyúttal össze is köti vele.

▢ A kétéltűek a légzőrendszerükkel és a bőrükön át lélegeznek.

▢ A gerinces állatok emésztőrendszere egyúttal kiválasztórendszer is.

▢ A fejlettebb többsejtű állatok anyagcseréjében több szervrendszer is részt vesz.

▢ A gerinces állatok keringési rendszere nyitott vagy zárt vérkeringés, amelynek központi szerve
a szív.

▢ A szaporodás szervrendszere az egyed túlélését biztosítja.

▢ A mozgás szervrendszerét a váz- és izomrendszer alkotja.

▢ A szervek és szervrendszerek összehangolt működéséért a szabályozórendszer – az idegrendszer 
és a hormonrendszer – együttesen felelős.
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1.  A sejtmagnélküliek és a sejtmagvas egysejtűek. Mire emlékszel?  Írd az ábrák melletti vona-
lakra a sejtalkotók nevét! Az ábra alatti vonalra pedig írd az élőlény nevét!

2.  Nevezd meg a növényi és az állati (emberi) sejtet és azok alkotórészeit! Írd az ábrák melletti 
vonalakra a sejtalkotók nevét!

3.  Milyen működést végez? Írd a pontozott vonalakra a sejtalkotók működését!

Sejtplazma:  ........................................................................................................................................ . 

Sejthártya:  .......................................................................................................................................... .

Sejtmag:  ............................................................................................................................................. .

Sejtfal:  ................................................................................................................................................ .

Zöld színtestek:  .................................................................................................................................. .

Zárványok:  ......................................................................................................................................... .

Sejtüregek:  ......................................................................................................................................... .

ÉLŐ RENDSZEREK – RÉSZEKBŐL AZ EGÉSZ

A NÖVÉNYI ÉS AZ ÁLLATI SEJT
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4.  Hogyan tart kapcsolatot a sejthártya a sejtet körülvevő környezettel? Egészítsd ki a szöveget 
a hiányzó kifejezések beírásával! 

A sejtet a külső …………………………………től a sejthártya ……………………… el. Jellemző 

tulajdonsága ………………………… képessége. Ez azt jelenti, hogy rajta keresztül csak …………… 

………………………… anyagok áramlanak át szabadon a ………………………… és környezete 

között. A sejthártya a nagyobb méretű ……………………………… nem ereszti át. A növényi sejtek 

sejthártyáját kifelé a ……………………………… veszi körül. 

5.  Mit gondolsz? Vizsgáld meg a felsorolt állításokat! Állapítsd meg, hogy igazak (I), vagy ha-
misak (H)! A megfelelő betűjelet írd a kis négyzetekbe!

 ▢ Minden növényi sejt tartalmaz zöld színtesteket.

 ▢ Az állati/emberi szervezet minden sejtje képes önálló életre.

 ▢ A sejtek az élő szervezetek legkisebb, önálló életre képes egységei.

 ▢ A sejtek az élő szervezetek legkisebb, önálló működésre képes egységei.

 ▢ A növényi sejtek minden szervben egyformák. 

▢ Az idősebb növényi sejtekben több a sejtüreg és a bennük felhalmozott kiválasztott,
a szervezet számára felesleges anyag.

 ▢ A többsejtű szervezetek bármely sejtjéből keletkezhet új egyed. 

 ▢ A többsejtű szervezetek sejtjei között alaki és működésbeli különbségek vannak.

▢ A növények raktározószerveiben található sejtekben több zárvány található, mint például a virág 
részeiben.

 ▢ Az állati szervezet sejtjeit nem határolja sejtfal.

6.  Nézz utána, hogy melyik sejtalkotó „felelős” a felsorolt, jól megfi gyelhető jelenségekért!
A válaszodat írd a pontozott vonalakra!

 A zöld levelek őszi sárgásbarnás elszíneződéséért:  ..............................................................................

 A hervadó hajtások öntözés utáni felfrissüléséért:  ..............................................................................

 Esős időben az érő cseresznye vagy szőlőszem megrepedéséért:  .........................................................
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1.  Nézz utána, meddig élnek egyes sejtek! (Segít a tankönyv is!)
 Milyen sejt? Meddig él?

  .........................................................................  ................................................................................

  .........................................................................  ................................................................................

  .........................................................................  ................................................................................

  .........................................................................  ................................................................................

2.  Mi történik egy-egy sejt életének különböző szakaszaiban?

Első szakasz:  .......................................................................................................................................

Második szakasz:  ................................................................................................................................

Mi a véleményed, melyik tart hosszabb ideig?  ....................................................................................

3.  Írd le röviden!

 Mi a kromoszóma?  .............................................................................................................................

 Mikor fi gyelhető meg a sejtben?  .........................................................................................................

4.  Egy sejtből két sejt. Milyen módon zajlik a testi sejtek keletkezése? Elemezd az ábrát, majd a 
felsorolt eseményeket számozással rendezd a történések sorrendjében! A számokat írd a tör-
ténések és a rajzon található vonalak melletti körökbe! (Segít a tankönyv is!)

 ▢ A kromoszómák szétválnak.

 ▢ A sejt örökítőanyaga megduplázódik.

 ▢ Az örökítőanyag kromoszómákba rendeződik.

 ▢ Elkezdődik a kiindulási sejt kettéosztódása.

 ▢ A keletkező utódsejtekben ugyanannyi
  örökítőanyag lesz, mint a kiindulási sejtben.

ÉLŐ RENDSZEREK – RÉSZEKBŐL AZ EGÉSZ

A SEJTEK OSZTÓDÁSA
Kiegészítő anyag
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 Mi a lényege a testi sejtek keletkezésének? Egészítsd ki a mondatot! 

Az osztódás után keletkező ……………………… …………………sejt információtartalma, illetve 

a ……………………………… száma ……………………………… a kiindulási sejtével. Ezért a 

testi sejtek keletkezését szám ………………………… sejtosztódásnak nevezzük.

5.  Egy sejtből négy sejt. Milyen módon zajlik az ivarsejtek keletkezése? Elemezd az ábrát, majd 
a felsorolt eseményeket számozással rendezd a történések sorrendjében! A számokat írd a 
történések és a rajzon található vonalak melletti körökbe! (Segít a tankönyv!)

 ▢ Az első osztódás előtt a sejt örökítőanyaga 
megduplázódik.

 ▢ A második osztódás előtt az örökítőanyag 
nem duplázódik meg.

 ▢ A két utódsejt ugyanolyan mennyiségű 
információt tartalmaz, mint a kiindulási sejt.

 ▢ A  keletkezett új sejtekben a kromoszómák 
részletei kicserélődnek.

 ▢ A második osztódás után négy sejt keletkezik, 
de ezekben feleannyi kromoszóma van, mint 
a kiindulási sejtben, és információtartalmuk 
keveredett.

6.  Oldd meg a keresztrejtvényt!
 Meghatározások:

 1. Óriásmolekula, amelynek szakaszai a gének.
 2. A tulajdonságok öröklésével foglalkozó

tudomány. 
 3. Az élőlényre jellemző, az erre vonatkozó

információt a gének hordozzák. 
 4. Sejtalkotó, a kromoszómák helye

a sejtben.
 5. Mérete szerint ilyen molekula a DNS is.
 6. Sejtosztódás előtt az örökítőanyag ilyen

rövid, tömör testecskékbe rendeződik.
 7. A sejtosztódás kezdetén történik

az örökítőanyag-molekulával.
 8. A sejt működését irányító sejtalkotó.
 9. A megtermékenyített petesejt 

idegen neve.
 10. Ilyenkor láthatók a kromoszómák.
 11. A faj fennmaradását biztosító életjelenség.
 12. Egy jellegzetes emberi tulajdonság. Megoldás: ……………………………………
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1.  Milyen szerveződési szintet nevezünk szövetnek? Egészítsd ki a mondatot!

 A szövetek …………………… alakú és azonos …………………………… sejtek csoportjai, részt 

vesznek a …………………………… felépítésében.

2.  Csoportosítsd a növényi szöveteket! A felosztásban segítenek a nyilak!

Növényi szövetek

3.  Melyik szövetre jellemző? Válogasd szét a tulajdonságokat! Írd a betűket a megfelelő szövetek 
neve után!

 a) Sejtjei táplálékot készítenek, b) sejtjei egymáshoz kapcsolódva hosszú csöveket alkotnak, c) sejtjei 
laposak és szorosan illeszkednek, d) a folyadékot szállító csövek nyalábokba rendeződnek, e) a sejtek 
egy rétegben borítják a szerv felszínét,  f ) a növények gyökér- és hajtáscsúcsain találhatók, g) sejtjei 
tartalék tápanyagokat raktároznak, h) a szervek e szövet sejtjeitől szilárdak és rugalmasak.

 Bőrszövet:  ...........................................................................................................................................  

 Szállítószövet:  .....................................................................................................................................

 Alapszövetek:  ......................................................................................................................................

 Osztódószövet:  ....................................................................................................................................

ÉLŐ RENDSZEREK – RÉSZEKBŐL AZ EGÉSZ

A NÖVÉNYI ÉS AZ ÁLLATI SZÖVETEK
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4.  Sorold fel, hogy milyen típusú állati szöveteket ismertél meg! 

  .........................................................................

  .........................................................................

  .........................................................................

  .........................................................................

  .........................................................................

5.  Mi a közös és mi az eltérő a kötő- és támasztószövetekben? Írd a betűjeleket a megfelelő hal-
mazba! Hol találod a közös jellemzőket?

Kötőszövetek Közös tulajdonságok Támasztószövetek

6.  Felismered az alábbi szöveteket? Írd a nevüket a pontozott vonalakra!

 ………………… ………………… ………………… …………………

7.  Problémafeladat. Milyen módon vonnád ki a mészsókat a csontszövetből?
 Egy kifőzött csirkecombcsontot tegyél egy üvegpohárba, és addig töltsd fel 10%-os ecettel, hogy jól 

ellepje a csontot. Tedd félre néhány napra, majd vedd ki a csontot!

 Mit tapasztalsz?  ..................................................................................................................................

  .............................................................................................................................................................

 Hogyan magyarázod a változást?  ........................................................................................................

  .............................................................................................................................................................

a) Szövetek között létesítenek kapcsolatot,
b) sejtekből és sejt közötti állományból épülnek fel,
c) sejt közötti állományukban sok a rugalmas rost,
d) alakot, formát határoznak meg, 
e) nagyon kemény, de egyben rugalmas szövet,
f ) idetartozik például az ínszövet és a vér is,

g) egyik fajtájában a sejtekben sok zsírcsepp
raktározódik, 

h) a sejtek nem illeszkednek szorosan, mint
a hámszövetben, 

i) a szervezet belső rétegeiben találhatók, 
j) idetartozik a porcszövet és a csontszövet.
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I. Olvasmányfeldolgozás – Megfi gyelési eszközök: nagyító, távcső, mikroszkóp.
 1. A nagyító

 ■ Mekkora a nagyítása:  .......................................................................................................................

 ■ Írj 3 megfi gyelést, amelynél a nagyító használata részletgazdagabbá teszi a vizsgálandó anyagot!

    ..........................................................................................................................................................

    ..........................................................................................................................................................

    ..........................................................................................................................................................

 2. A távcső

 ■ Mekkora a nagyítása:  .......................................................................................................................

 ■ Hogyan számíthatjuk ki a nagyítást?  ...............................................................................................

    ..........................................................................................................................................................

 ■ Milyen esetekben érdemes a megfi gyeléshez távcsövet használni?  Írj példákat!  ..............................

    ..........................................................................................................................................................

    ..........................................................................................................................................................

 3. A mikroszkóp

 ■  Írd a vázlatrajz melletti vonalakra, hogy milyen 

fontosabb részei vannak a mikroszkópnak! 

 ■  Mekkora lehet egy fénymikroszkóp nagyítása?  .........

    ...................................................................................

 ■ Hogyan számíthatjuk ki a nagyítást?  ........................

    ...................................................................................

 ■  Milyen esetekben kell a megfi gyeléshez mikroszkópot  

használni? Írj példákat!  .............................................

...................................................................................

   ..........................................................................................................................................................

ÉLŐ RENDSZEREK – RÉSZEKBŐL AZ EGÉSZ

A BIOLÓGIA MEGFIGYELÉSI ESZKÖZEI
Kiegészítő anyag és gyakorlati óra

g) egyik fajtájában a sejtekben sok zsírcsepp
raktározódik, 

h) a sejtek nem illeszkednek szorosan, mint
a hámszövetben, 

i) a szervezet belső rétegeiben találhatók, 
j) idetartozik a porcszövet és a csontszövet.
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  II. Kutatási feladat – Milyen eszközöket használhatunk a biológiai megfi gyelésekhez?

 ■ Nézz meg néhány szakkönyvet az iskolai könyvtárban!
 ■ @ Kutass a neten! 
 ■ Készíts önálló kiselőadást vagy állíts össze egy házi dolgozatot a fenti témában!
 ■ Mire érdemes kitérni?

 ➤ Milyen eszközök vannak?
 ➤ Milyen lehetőségeket biztosítanak a biológiai megfi gyelésekhez?
 ➤ Hogyan ismerte meg az emberiség ezeket az eszközöket?
 ➤ Találj közöttük magyar tudósokat, említsd meg a nevüket és a felfedezésüket!

III. Gyakorlati óra – Végezzünk néhány mikroszkópos vizsgálatot!
 1. Egysejtűek vizsgálata

 ■ Dolgozz a tankönyv utasítása szerint!

 ■ Készíts rajzot a megfi gyelésedről!

 A megfi gyelt egysejtű:  .............................................................

 2. * Vizsgáljunk növényi szöveteket!
 ■ Készíts rajzot a megfi gyelésedről!

 ■ A rajz elkészítéséhez vedd igénybe a tankönyv 25–26. oldalán a növényi szövetekről készült mikro-
fotókat!

 ■ Milyen szövetet vizsgáltál?  ...............................................................................................................

 ■ Mi jellemző erre a szövetfélére?  .......................................................................................................

 ■ Mi a szövet feladata?  .......................................................................................................................

 ■ A növény melyik részében fordul elő ez a szövet?  ............................................................................

 3. A lomblevél metszete – vizsgálat

 ■ Mit látsz a metszet mikroszkópos vizsgálatakor?
 ■ Készíts rajzot!
 ■ Nevezd meg az ábrán betűvel jelölt részleteket!

A  .......................................

B  .......................................

C  .......................................

D  ......................................

(A *-gal jelzett feladatot akkor végezzük el, ha helyben van rá lehetőség.)

C
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 4. * Vizsgáljunk állati szöveteket!
 ■ Készíts rajzot a megfi gyelésedről! (A rajz elkészítéséhez vedd igénybe a tankönyv  26-27. oldalán

a növényi szövetekről készült mikrofotókat!)

 ■ Milyen szövetet vizsgáltál?  ............................................................

 ■ Mi jellemző erre a szövetfélére?  ....................................................

    .......................................................................................................

 ■ Mi a szövet feladata?  ....................................................................

    .......................................................................................................

 ■ Az állat melyik részében fordul elő ez a szövet?  ...........................

    .......................................................................................................

 5. Összegezzük szövettani vizsgálatainkat!

 ■ Mely szöveteknél tudtad megfi gyelni, hogy a szövet szerkezete és a szöveti működés meghatározza 

egymást?  .........................................................................................................................................

    ..........................................................................................................................................................

 ■ Miért alkalmas a sok szilárd sejt közötti állományt tartalmazó csontszövet a váz szerveinek kialakí-

tására?  .............................................................................................................................................

    ..........................................................................................................................................................

    ..........................................................................................................................................................

(A *-gal jelzett feladatot akkor végezzük el, ha helyben van rá lehetőség.)
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1.  Elemezd az ábrát! Válaszolj a kérdésekre!

anyag-
és energia-

leadás

anyag- 
és energia-

felvétel anyag-
beépítés

raktározás

energia-
felhasználás

A sejt
anyagátalakítási

folyamatai

 Hogy nevezzük a sejtekben zajló energiaigényes folyamatokat? ..........................................................

  .............................................................................................................................................................

 Hogy nevezzük a sejtekben zajló energiatermelő folyamatokat?  .........................................................

  .............................................................................................................................................................

2.  Milyen feltételek között zajlik a fotoszintézis?
 A fotoszintézis feltételei:

 a)  ......................................................................   b)  ............................................................................

 c)  ......................................................................   d)  ............................................................................

3.  Milyen folyamat a fotoszintézis? Egészítsd ki a hiányos mondatokat!

 1. A ……………………………… folyamata a földi élet alapja.

 2. A fotoszintézis során keletkezett …………………………… anyagokat a fogyasztó szervezetek 
saját testük anyagaivá alakítják át.

 3. A föld légkörének …………………………-tartalma a fotoszintézisből származik.

 4. A fotoszintézis során a Nap …………………………………… egy része beépül a zöld színtesteket 
tartalmazó élő szervezetekbe. 

 5. A fotoszintézisben a kis molekulájú ………………………… vegyületek ………………………… 
vegyületekké alakulnak át.

 6. A fotoszintézis csak a ……………………………… megkötni képes élő szervezetekre jellemző 
anyagcsere-folyamat. 

 7. Fotoszintézissel építik fel saját anyagaikat a sejtmagnélküli kékbaktériumok, a valódi sejtmagvas 

növényi ………………………………… és a többsejtű ……………………………………… .

A NÖVÉNYEK JELENTŐSÉGE
A FÖLDI ÉLETBEN

ÉLŐ RENDSZEREK – RÉSZEKBŐL AZ EGÉSZ
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4.  Milyen főbb folyamatokból áll az anyagcsere? Egészítsd ki a vázlatot!

Anyagcsere

Felépítő folyamatok

Autotróf anyagcsere

5.  Milyen életműködésre vonatkoznak a meghatározások? Írd rövidebben!

 a)  Az élő szervezet a környezetéből anyagot és energiát vesz fel, átalakítja és a környezetbe anyagot 

és energiát ad le:  ...........................................................................................................................
 b)  Az élő szervezet a környezetéből felvett szervetlen vagy szerves anyagokból felépíti saját anyagait:

.......................................................................................................................................................
 c)  A zöld növények a környezetből felvett, kis energiatartalmú szervetlen vegyületekből és a Nap 

fényenergiájából saját szerves vegyületeket építenek:  ....................................................................

 d)  A növények és az állatok a nagy molekulájú szerves vegyületeket oxigén felhasználásával bontják 

le:  ..................................................................................................................................................

6.  Írj egy kb. 10 mondatos fogalmazást (esszét), amelyben összefoglalod, hogy mi a növények 
jelentősége a földi élet fenntartásában!

 
A növények szerepe a földi életben
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1.  Mire emlékszel az egysejtűek és az állatok szaporodásával kapcsolatban?
 A felsorolt kifejezéseket már tanultad, de ha elfelejtetted, nézd meg a tankönyved Kislexikonában!

  Írd le röviden, hogy mit jelentenek az alábbi fogalmak, és milyen élőlényekre jellemzőek!

 Kettéosztódás:  ................................................................................................................................

  Hol fordul elő?  ...........................................................................................................................

 Bimbózás (sarjadzás):  .....................................................................................................................

  Hol fordul elő?  ...........................................................................................................................

 Hímnős állat:  .................................................................................................................................

  Hol fordul elő?  ...........................................................................................................................

 Pete, ikra, tojás:  ..............................................................................................................................  

  Van-e köztük különbség?  ...........................................................................................................

  Hol fordul elő?  ...........................................................................................................................

 Váltivarú állat:  ................................................................................................................................

  Hol fordul elő?  ...........................................................................................................................

 Külső megtermékenyítés:  ...............................................................................................................

  Hol fordul elő?  ...........................................................................................................................

 Belső megtermékenyítés:  ................................................................................................................

  Hol fordul elő?  ...........................................................................................................................

2.  Tudod-e még? Mire emlékszel a gombák és a növények szaporodásával kapcsolatban?
 A felsorolt kifejezéseket már tanultad, de ha elfelejtetted, nézd meg a tankönyved Kislexikonában! 

Írd le röviden, hogy mit jelentenek a következő szakkifejezések, és milyen élőlényeknél tanultuk!

Spóra:  .............................................................................................................................................

 Hol fordul elő?  ..........................................................................................................................

Ivarszerv:  ........................................................................................................................................

 Hol fordul elő?  ..........................................................................................................................

A SZAPORODÁS

ÉLŐ RENDSZEREK – RÉSZEKBŐL AZ EGÉSZ
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Ivarsejt:  ...........................................................................................................................................

 Hol fordul elő?  ..........................................................................................................................

Virág:  .............................................................................................................................................

 Hol fordul elő?  ..........................................................................................................................

Porzós és termős virág:  ...................................................................................................................

 Hol fordul elő?  ..........................................................................................................................

Magkezdemény:  .............................................................................................................................

 Hol fordul elő?  ..........................................................................................................................

Mag:  ...............................................................................................................................................

 Hol fordul elő?  ..........................................................................................................................

3.  Milyen életjelenség a szaporodás? Válogasd ki a felsorolásból, és húzd alá a jellemzőit!

 Létfenntartó életjelenség, fajfenntartó életműködés, csak ivarsejtekkel történhet, a törzsre jellemző 
tulajdonságok adódnak tovább, a fajra és az egyedre jellemző tulajdonságok öröklődnek tovább.

4.  Hasonlítsd össze az ivaros és az ivartalan szaporodást! Egészítsd ki a táblázatot!

Összehasonlítási szempontok Ivartalan szaporodás Ivaros szaporodás

Szülők száma

Utódok száma kevesebb utód

Az utódok tulajdonságai egyetlen szülő tulajdonságait 
öröklik

Előnyök

Hátrányok a szaporodás üteme lassabb, 
kevesebb utód

Így szaporodnak

5.  Hogyan szaporodnak a felsorolt fajok? A faj betűjelét írd az előző feladat táblázatának meg-
felelő (Így szaporodnak) rovatába! (Figyelem! Van olyan faj, amelyikre mindkét szaporodási mód 
igaz!) 

 a) Farkas, b) vadrózsa, c) zöld szemesostoros, d) éticsiga, e) erdőszéli csiperke,  f ) angol perje,  g) folyami 
rák, h) ponty i) vörösmoszatfajok, j) erdei fülesbagoly, k) bükk, l) fehér gólya, m) fonalas zöldmoszat,
n) óriás amőba, o) tavi szivacs,  p) óriás szőrmoha, r) erdei fenyő.
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1.  Az alábbi felsorolásból válogasd szét a sejteket felépítő vegyületcsoportok jellemző tulajdon-
ságait! A tulajdonságok betűjelét írd a megfelelő vegyületcsoport neve melletti pontozott vo-
nalra! (Egy tulajdonság betűjele több helyre is kerülhet.)

 a) Molekulája hidrogénből és oxigénből áll.
 b) Vízben nem oldódnak.
 c) Szerves vegyületek.
 d) Szervetlen vegyület.
 e) Kitűnő oldószer.
 f ) Molekulái szén-, hidrogén- és oxigénatomokból épülnek fel.
 g) Ebbe a csoportba tartozik a szőlőcukor, a keményítő és a cellulóz.
 h) Szerves oldószerekben – például benzinben – jól oldódnak.
 i) Molekulái szén-, hidrogén-, oxigén-, nitrogén- és kénatomokból épülnek fel.
 j) Molekulái szén-, hidrogén-, oxigén-, nitrogén- és foszforatomokból épülnek fel.
 k) A sejtek tartalék tápanyagai.
 l) A sejtek információtároló és információszállító vegyületei.
 m)  Érzékeny vegyületek; melegítésre, savak és lúgok hatására részecskéik összetömörödnek, és az 

oldatokból kicsapódnak. 
 n) Nagy molekulák, amelyek kisebb részegységekből épülnek fel.
 o) A sejtek építőanyagai, szállítómolekulák, a sejt kémiai folyamatait gyorsítják és szabályozzák.
 p)  A sejtben zajló kémiai átalakulásokban (a nagy molekulák bontásakor vagy a nagy molekulák 

keletkezésekor) a reakció egyik résztvevője.

 Víz:  .....................................................................................................................................................

 Szénhidrátok:  ......................................................................................................................................

 Zsírok, olajok:  .....................................................................................................................................

 Fehérjék:  .............................................................................................................................................

 Nukleinsavak:  ......................................................................................................................................

2.  Az előző feladat felsorolásából válogasd ki azokat az állításokat, amelyek a vegyületek sejtben 
betöltött szerepére vonatkoznak! A megfelelő betűjeleket írd a pontozott vonalra!

  .............................................................................................................................................................

3.  Miért fontos a sejtek felépítésében a víz? Igaz és hamis állításokat kevertünk össze a követ-
kező oldalon. Írj a négyzetekbe I vagy H betűket aszerint, hogy az állítás igaz vagy hamis!
A végén olvasd össze a kérdésre adott válaszodat!

ÉLŐ RENDSZEREK – RÉSZEKBŐL AZ EGÉSZ

AZ ÉLŐLÉNYEKET FELÉPÍTŐ ANYAGOK
Kiegészítő anyag
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 ▢ A sejtet építő anyagok egy részének oldószere.

 ▢ A sejt energiaraktára.

 ▢ A sejt kémiai folyamatainak résztvevője.

 ▢ A sejtplazma fontos alkotórésze.

 ▢ Oldja a sejtben található zsírokat és olajokat.

 ▢ Információtároló molekula.

4.  Milyen szempontok szerint különítjük el a gyakorlatban a szénhidrátokat és a zsírokat?
A felsorolásban igaz állítások szerepelnek, de nem mindegyik alkalmas a kétféle vegyületcso-
port elkülönítésére. @Nézz utána a neten! 
a) A molekulákat alkotó atomok alapján,
b) a szerves oldószerekben való oldhatóságuk alapján, 
c) a molekulában levő szénatomok száma alapján,
d) a molekulát alkotó hidrogén- és oxigénatomok számaránya alapján,
e) a sejtben betöltött biológiai szerepük alapján.

 ■  Válogasd ki a felsorolásból az erre a célra legalkalmasabb érvet! (A betűjelet írd a pontozott vonal-

ra!)  ..................................................................................................................................................

 ■ Indokold meg, hogy miért csak ez a szempont alkalmas a gyakorlati  elkülönítésre!  .......................  

  .........................................................................................................................................................

 ■  Azt is magyarázd meg, hogy a többi szempont alapján miért nem különíthetők el!  .......................

   ........................................................................................................................................................

   .........................................................................................................................................................

   .........................................................................................................................................................  

5.  A megfelelő kifejezések beírásával egészítsd ki a szöveget!

 A sejteket felépítő vegyületek között a ………………………………… molekulái a legkisebbek. 

A víz ………………………… vegyület, fontos …………………………………… szer. A szer-

ves vegyületek molekulái sok kis építőkőből  …………………………, …………………………… 

molekulák. A ………………………………… és a ……………………………… szénből, hidro-

génből és oxigénből álló vegyületek, a sejt ………………………………… raktárai. A fehérjemo-

lekulák a sejt ……………………………… gyorsítják és szabályozzák. A ………………………… 

……………………………………… információt ………………………………… és információt 

……………………………… vegyületek.
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Kísérletezzetek óvatosan, fi gyeljetek saját és társaitok testi épségére!
■ Szaktanárotok utasításai szerint csoportokban dolgozzatok!
■ A vizsgálatokat csak szaktanárod irányításával és az útmutatásai alapján végezheted el!
 A vizsgálathoz használt anyagokkal és eszközökkel óvatosan bánj! 
■ A denaturált szesz gyúlékony és mérgező!
■ A borszeszégőt használat után mindig oltsd el! 
■ A tömény savak és lúgok maró hatásúak! 

1.  A víz kimutatása
Ollóval vagy borotvapengével vágj szét egy friss levelet apró darabokra, és tedd kémcsőbe. Borszesz-
égő felett óvatosan melegítsd!

■ Mit tapasztalsz a kémcső falán?  .......................................................................................................

   ..........................................................................................................................................................

Végezd el a vizsgálatot tűlevelekkel, vagy azonos növényfaj különböző szerveivel!

■ Mit tapasztaltál? ...............................................................................................................................

   ..........................................................................................................................................................

   ..........................................................................................................................................................

2.  Az ásványi anyagok kimutatása
Egy elszáradt levelet gyújts meg fémlapon! A visszamaradó hamu a sejtekben lévő ásványi anyagok 
keveréke. Próbáld meg vízben feloldani!

■ Mit tapasztaltál? ...............................................................................................................................

   ..........................................................................................................................................................

   ..........................................................................................................................................................

ÉLŐ RENDSZEREK – RÉSZEKBŐL AZ EGÉSZ

A SEJT ANYAGAINAK VIZSGÁLATA
Gyakorlati óra
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3.  Fehérjék vizsgálata égetéssel
 A szőrszálakat – pl. az emberi hajszálat vagy a juh gyapját – alkotó fehérje (a keratin) jellemzően 

kellemetlen szagot áraszt, ha hevítik, vagy égetik. A növények (pl. a gyapot, amelyből a pamut készül 
vagy a len, amiből a vászon készül) rostjai nem ilyenek. A műszálak égetéskor megolvadnak, és nagyon 
kellemetlen szagúak. 

 Hasonlítsd össze a hajszálat (szarut), a pamutot és a műszálat! Mindegyikből csak egy vékony szá-

lat égess! Mit tapasztalsz?  ...................................................................................................................

  .............................................................................................................................................................

  .............................................................................................................................................................

4.  Keményítő kivonása és vizsgálata
 Tegyél egy kémcsőbe kb. egy késhegynyi mennyiségű háztartási keményítőt! Önts hozzá kevés vizet, 

és rázogatás közben melegítsd addig, amíg fel nem oldódik! Várd meg, amíg kihűl! Ezután cseppents 
rá híg jódoldatot!

 ■ Mit tapasztalsz?  ...............................................................................................................................

    ..........................................................................................................................................................

 Ezután hasonló módon vizsgálj meg egy kis lisztet, burgonyareszeléket és egy kis almát. Állapítsd 

meg, hogy melyik vizsgált anyag tartalmaz keményítőt, és melyik nem!  .............................................

  .............................................................................................................................................................

  .............................................................................................................................................................

5.  A zsírok és olajok kimutatása
 A sejtekben előforduló zsírok és olajok festéssel mutathatók ki. (Legalkalmasabb erre a Szudán III. 

nevű festék, mert zsírban jól oldódik, és jellemző színe van. De alkalmas a fi nomra őrölt pirospaprika 
is.)

 Tegyél egy kémcsőbe kevés sertészsírt! Tölts hozzá vizet, majd forrald fel! Ezután adj hozzá kevés 
pirospaprikát!

 ■ Milyen lett a zsiradék?  ...............................................................................................................

 ■ Milyen lett a víz?  ........................................................................................................................

Végezd el a vizsgálatot növényi magvakkal is (pl. apróra tört tökmaggal, vagy darabolt dióbéllel.) 

 ■ Hasonlítsd össze a vizsgálatok eredményét!  ...............................................................................

    ....................................................................................................................................................

 ■ Mit állapítottál meg?  ..................................................................................................................

    ....................................................................................................................................................
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1.  Az élő rendszerek. Írd le röviden, hogy mit jelentenek az alábbi fogalmak! 

 Nyílt rendszer:  ....................................................................................................................................

  ............................................................................................................................................................ .

 Az élő rendszer egyensúlya:  ................................................................................................................

  ............................................................................................................................................................ .

 Létfenntartó életjelenségek:  ................................................................................................................

  ............................................................................................................................................................ .

 Fajfenntartó életjelenségek:  .................................................................................................................

  ............................................................................................................................................................ .

2.  Szerveződési szintek. Írd a pontozott vonalakra a tanult szintek nevét növekvő sorrendben!

 Egyed alatti szerveződési szintek:  .......................................................................................................

  .............................................................................................................................................................

  .............................................................................................................................................................

 Egyed feletti szerveződési szintek:  ......................................................................................................

  .............................................................................................................................................................

  .............................................................................................................................................................

 Melyik szinttől kezdve él önálló életet a biológiai rendszer?  ...............................................................

  .............................................................................................................................................................

  .............................................................................................................................................................

3.  Szervek, szervrendszerek. Egészítsd ki a mondatokat!

A szövetes szerveződésű növények szervezete ………………………………………-ből épül fel. 

A …………………… szervei: ……………………, szár, …………………, ………………… és 

……………………. .

Az állatok életjelenségei a ………………………………… összehangolt működésével zajlanak.

A szervrendszereket ………………………… építik fel.

ÖSSZEFOGLALÁS

ÉLŐ RENDSZEREK – RÉSZEKBŐL AZ EGÉSZ
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4.  Sejtek, szövetek. Írd a számok előtti négyzetekbe a megfelelő betűjelet!
 A) A sejtekre jellemző
 B) A szövetekre jellemző
 C) Mindkettőre jellemző
 D) Egyikre sem jellemző

 ▢ 1. Önálló életre is képesek.

 ▢ 2. Környezet nélkül is élhetnek.

 ▢ 3. A többsejtű szervezetekben fordulnak elő.

 ▢ 4. Az állatok szervezetének felépítői.

 ▢ 5. Hasonló felépítésű és működésű sejtek csoportjai.

 ▢ 6. A növények testének szerveződési szintjei.

 ▢ 7. Csak egyféle működésre képesek.

 ▢ 8. A szervekben összehangoltan működnek.

 ▢ 9. Működésük nem szabályozott.

5.  Szövetek. Írd a számok előtti négyzetekbe a megfelelő betűjelet!
 A) A hámszövetre jellemző
 B) A bőrszövetre jellemző
 C) Mindkettőre jellemző
 D) Egyikre sem jellemző

 ▢ 1. Védi a szervezetet a külső környezet káros hatásaitól.

 ▢ 2. Fotoszintézist végez.

 ▢ 3. A növényi szervek felszínét borítja.

 ▢ 4. Csak a többsejtű állatok szövettípusa.

 ▢ 5. Állatokban és növényekben egyaránt megtalálható.

 ▢ 6. Hasonló felépítésű, azonos működésű sejtek csoportjai.

 ▢ 7. Az emberi szervezet felépítésében is részt vesz.

 ▢ 8. Raktározószövet.

 ▢ 9. Minden esetben egy rétegben szorosan illeszkedő, lapos sejtekből álló szövet.

6.  Sejtek, sejtalkotók. Húzd át az alábbi felsorolásból azoknak a sejtalkotóknak a nevét, amelyek 
az állati sejtekben nem találhatók! Karikázd be azoknak a sejtalkotóknak a számát, amelyek a 
növényi sejt alkotórészei! A kiválogatott számokat írd a megfelelő pontozott vonalakra!

 1. Sejthártya, 2. zárványok, 3. sejtfal, 4. sejtmag, 5. színtestek, 6. sejtplazma, 7. sejtüreg.

 Az állati sejt alkotórészei:  ....................................................................................................................

 A növényi sejt alkotórészei:  .................................................................................................................
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7.  Sejtosztódás. Mi a különbség a testi sejtek és az ivarsejtek keletkezése között? Írd le röviden!

 A testi sejtek:  ......................................................................................................................................

  ............................................................................................................................................................ .

 Az ivarsejtek:  .......................................................................................................................................

  ............................................................................................................................................................ .

8.  Anyagcsere. Milyen különbséget látsz a növények és az állatok anyagcsere-folyamatai között? 
Válogasd ki a felsorolásból, és a megfelelő betűjeleket írd a csoport neve után! 

 Növények:  ...........................................................................................................................................

 Állatok:  ...............................................................................................................................................
 a) Autotróf szervezetek.
 b) A külső környezetből felvett kis molekulájú anyagokból építik fel szerves anyagaikat.
 c) Kész szerves anyagokból építik fel saját anyagaikat.
 d) Heterotróf szervezetek.
 e) Oxigént termelnek.
 f ) Lebontó anyagcseréjük a légzés.
 g) Képesek a fényenergia megkötésére.
 h) Légzéskor oxigént fogyasztanak.
 i) Csak szerves vegyületekből nyerik anyagaikat és a működéshez szükséges energiát.
 j) A földi élet alapját képezik.

9.  Összefoglalásként feltehető a kérdés: Mi az élet? Ennek a nehéz kérdésnek a megválaszo-
lására egy részletet választottunk Szent-Györgyi Albert Az élet tudománya című könyvének 
bevezetőjéből. 

 ■ Olvasd el fi gyelmesen a szöveget! Húzd alá a legfontosabb részleteket!

 ■ Válaszolj a szöveg végén található kérdésekre!
 „Vegyünk egy állatot, például a békát, a biológia tudományának egyik legkedveltebb és legrégibb 

kísérleti anyagát. Mindenki meg tud különböztetni egy élő békát a holttól. Altassuk el élő békánkat 
és operáljuk ki a szívét úgy, hogy kevés sebet ejtsünk rajta. A szívet tegyük olyan sóoldatba, amelynek 
összetétele megegyezik a békavér sóinak összetételével. Azt fogjuk látni, hogy a szív vígan ver tovább, 
nem vesz tudomást arról, hogy róla a békát levágtuk. A béka is rövidesen magához fog térni és 
elugrik, mintha nem vette volna észre, hogy a szíve hiányzik. Él-e most ez a szív és ez a béka? Az élő 
állatokról azt szoktuk mondani, hogy élnek, mert mozognak, szaporodnak. A mi békánk még mozog, 
de szaporodni már aligha fog. Még él, de az élet benne már nem teljes, csak egy része van meg, és ez a 
rész is már csak rövid ideig tarthatja magát, mert szív nélkül egy béka sem viszi messzire…

  De menjünk egy lépéssel tovább, és szedjük szét a szívet is, most már nem késsel, hanem 
vegyszerekkel. Azt mondtuk, hogy a szív él, mert mozog, ver, vagyis rostjai szabályosan húzódnak 
össze. Azt az anyagot, amelyik a szívben veréskor összehúzódik, vegyszerrel ki is tudjuk oldani. 
Tudományos nyelven ezt az anyagot miozinnak nevezzük. … Nemrég éppen az én szegedi intézetemben 
mutattuk ki azt, hogy ezeket az így készült miozinrostokat is szép, szabályos összehúzódásra lehet 
bírni. … 

  Tehát ez a miozinszál is mozog. De él-e még?
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  Itt eljutottunk ahhoz a kérdéshez, ami a biológus ajkára forrasztja a szót, amikor azt kérdezik 
tőle, hogy mi az élet. … Szét tudjuk szedni a szívet különböző anyagokra, amelyek kellő feltételek 
között mind végzik a maguk működését, és azt, amit azelőtt a szív csinált, elvégzik külön-külön 
üvegecskékben. … 

  Összetételüket kezdjük megismerni, működésüket kezdjük megérteni. De élnek-e? … Hová lett 
az élet, miközben a szívet szétszedtük? Ha nem mondjuk ezekre az egyszerű anyagokra, hogy élnek, 
akkor hová lett az élet, hol vesztettük el? Valahogy úgy vagyunk az élettel, mint a tengeri homokkal: 
ha kezünkbe vesszük, kifut az ujjaink között. …

  Az egyes életjelenségeket követni tudjuk az egyszerű, sok esetben már a vegyészet nyelvén leírható 
anyagokig. Az, hogy a békaszív, amely ver, többé-kevésbé önálló életre képes, az nyilván nem azon 
múlik, hogy azok az anyagok, amelyekből felépül, olyan különösek, hanem azon, hogy azok az anyagok 
olyan csodás rendben vannak a szívben összerakva, hogy azokból egy különös egész adódik, amit 
békaszívnek nevezünk. Szív nélkül a béka nem béka, és béka nélkül a szív se egészen szív, és béka a 
kettőből akkor lesz, ha összetesszük őket. Szívvé a szív akkor lesz, ha az a sok anyag, amely a szívet 
felépíti, abban a csodás rendben van összerakva, mint azt a békában látjuk. Ez a rend, ez a harmónia, 
ez az organizáció, ez teszi a békát békává, a szívet szívvé, az élőt élővé. …

 Amit a természettudomány tenni tud, az nem több, mint hogy az élet egyes jelenségeit vizsgálja, 
vizsgálja a szervezeteket, azok felépítését, működését, hogy végül a sok-sok szerzett tapasztalat 
birtokában megértse, hogy működhet, hogy állhat fenn, szaporodhat, küzdhet, érezhet az a csodás 
valami, amit élő szervezetnek nevezünk.”

 (Az élet tudománya, szerkesztette Szent-Györgyi Albert, Új Idők Irodalmi Intézet Rt. Budapest, 1943.)

 Ki volt Szent-Györgyi Albert? (Találsz egy rövid ismertetőt a tankönyv 67. oldalán!)

 Milyen szerveződési szinteket vesz sorra a tudós?

  .............................................................................................................................................................

  .............................................................................................................................................................

 Mit válaszolhat a tudomány arra a kérdésre, hogy mi az élet?

  .............................................................................................................................................................

  .............................................................................................................................................................

 Mi hogyan fogalmazhatjuk meg, hogy mi az élet lényege?

  .............................................................................................................................................................

  .............................................................................................................................................................
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1.  Tervezz meg két logót, amely a kültakaró két funkcióját érzékelteti!

2.  A bőr két funkciója

 Ezekkel szemben véd a bőr:  ................................................................................................................

  .............................................................................................................................................................

 Ezek révén kapcsolatot tart a külvilággal:  ...........................................................................................

  .............................................................................................................................................................

3.  Nevezd meg a bőr alkotórészeit! Majd írd a számokat a megfelelő helyre!

SZÉPSÉG, ERŐ, EGÉSZSÉG

BŐRÜNK

 1. szőrhagyma

 2. szőrtüsző

 3. szőrszál

 4. faggyúmirigy

 5. verejtékmirigy

 6.  festéket tartalmazó hámsejtek

 7.  elszarusodó, lehámló szaruréteg

 8. vérér

 9. hámsejtek

 10. zsírsejtek

_____________ réteg

_____________ szövet

_____________ réteg

_____________ szövet

_____________ réteg

_____________ szövet
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4.  A bőr alkotórészei közül melyik milyen káros külső hatás ellen véd, illetve milyen életműkö-
dést végez? Írj magyarázatot a rajzhoz az ábra alapján!

  Az alkotórész neve Milyen működést végez?

 1. . ..................................................................  1. . ..........................................................................

 2.  ...................................................................  2. . ..........................................................................

 3.  ...................................................................  3. . ..........................................................................

 4.  ...................................................................  4. . ..........................................................................

 5.  ...................................................................  5.  ............................................................................

 6.  ...................................................................  6. . ..........................................................................

5.  Lenyomatvizsgálat
 a)  Készítsd el az ujjlenyomatodat úgy, hogy az ujjadat egy nem túl nedves festékpárnára nyomod, majd 

az itt kijelölt helyre! Hasonlítsd össze a tankönyvben lévő ujjlenyomattal és a padtársadéval! 
b) Rajzold le vázlatosan az egyik tenyered rajzolatát!

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

Ujjlenyomatom: Tenyérrajzolatom:
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1.  Kösd össze a bőr tisztaságával, tisztántartásával kapcsolatos összetartozó fogalmakat!
• víztakarékosság
• higiénia
• allergia
• zsíroldás
• befülled a bőr
• baktériumok
• bőrgombásodás

2.  Mi a szervezet saját „bőrzsírozója”?

  .............................................................................................................................................................

 Miért száraz bőrű valaki?  ....................................................................................................................

 Ő hogyan használjon szappant?  ..........................................................................................................

3.  Próbáld emlékezetből ide írni, hogy nálatok a fürdőszobában milyen tisztálkodó-szépítkező 
szerek (azaz „vegyszerek”) vannak!

  .............................................................................................................................................................

  .............................................................................................................................................................
Karikázd be közülük azokat, amelyek – véleményed szerint – valóban nélkülözhetetlenek!

4.  Röviden magyarázd el, hogy a váltott hideg-meleg vizes zuhanyozás hogyan „tornáztatja” meg 
a bőrt és az ereket!

  .............................................................................................................................................................

  .............................................................................................................................................................

5.  Miért előnyösebb a zuhanyozás a fürdésnél?

  .............................................................................................................................................................

  .............................................................................................................................................................
 Tudsz-e még más előnyt is hozzátenni a saját véleményed alapján?

  .............................................................................................................................................................

6.   Miért egészségtelen a zárt cipő viselése zokni nélkül?

  .............................................................................................................................................................

  .............................................................................................................................................................

BŐRÜNK EGÉSZSÉGE

SZÉPSÉG, ERŐ, EGÉSZSÉG

sokféle „vegyszer” •
szappan •

zuhanyozás •
nedvesen maradó bőrfelület •

elégtelen mosakodás •
műszálas alsónemű •
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1.  Keress példákat a táblázatban felsorolt mozgástípusokra!
Mozgástípusok Növényi példa Állati példa

Helyváltoztatásra képes 

Helyváltoztatásra nem képes

2.  Említs példákat az emberi arc helyzetváltoztató mozgásaira!

  .............................................................................................................................................................

3.  Gyűjts példákat testen belüli mozgásokra!

  .............................................................................................................................................................

  .............................................................................................................................................................

4.  Nevezd meg a csontváz számokkal jelölt részeit!

SZÉPSÉG, ERŐ, EGÉSZSÉG

MOZGÁSSZERVRENDSZERÜNK
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5.  Számítsd ki, hogy izmaink tömege hányszorosa csontjaink tömegének!  ...................................

  .............................................................................................................................................................

6.  A karunkban mely csontok felelnek meg a combcsontnak, a sípcsontnak és a szárkapocscsont-
nak? Nevezd meg e csontokat!

  .............................................................................................................................................................

  .............................................................................................................................................................

7.  Jelöld a rajzon piros színnel a csöves, és kék színnel a lapos csontokat! Nevezd meg a színekkel 
jelölt csontokat, és írd a megfelelő oszlopba! Karikázz be az ábrán zöld színnel legalább négy 
ízületet!

8.  Nevezd meg a csöves csont megjelölt részeit, színnel jelöld azt is, hogy hol milyen csontvelő 
van!

Csöves csontok Lapos csontok

11874_Munkafüzet1-korr3.indd   36 16/01/19   16:15



37

1.  Izmaink megnevezése
Olvasd el a tankönyvi leckében az izmok nevéről szóló érdekességeket! Ezután gondold végig, hogy 
melyek azok az izmaid, amelynek tudod a magyar nevét. Sorold fel ezeket!

  .............................................................................................................................................................

  .............................................................................................................................................................

 Ha beírod a Google képkeresőjébe azt, hogy musculus, rengeteg érdekes képet fogsz látni testünk 
különböző izmairól.

2.  Hajlító- és feszítőizmok
Vizsgáld meg önmagadon a hajlító- és feszítőizmok ellentétes működését!

■ Az asztal mellett ülve markold meg az egyik kezeddel az asztal lapjának a szélét úgy, hogy
a hüvelykujjad legyen fönt!

■ Másik kezeddel fogd át az asztalt fogó karodon a felkart úgy, hogy tenyeredben legyen a „muszklid”, 
s hüvelykujjad hátulról a másik izmon!

■ Erősen nyomd lefelé az asztalt, s fi gyeld meg, hogy felkarodon melyik izom feszül meg, s melyik 
marad laza!

■ Most fordítva: erősen próbáld emelni az asztalt!
Megfi gyeléseidet jegyezd le a füzetedbe!

3.  Inak
Olvasd el a tankönyvi leckében az inakról és az ínhüvelyről szóló érdekességeket!
Utána vizsgáld meg saját kezeden az inakat!

■ Ugyanúgy markold meg egy asztal szélét, mint az előző vizsgálatban!
a) Erősen nyomd lefelé az asztal lapját, majd tartsd a kezedet ugyanott lazán!
b) Másik kezeddel alulról tapogasd ki, hogy az inak mikor feszesek, mikor lazák!

 Mit tapasztaltál?

 a) esetben:  .......................................................................................................................................

 b) esetben:  .......................................................................................................................................  

4.  Végezzétek el az alábbi vizsgálatot!
 Keressetek három hasonló nagyságú csirkecsontot! Az egyiket tegyétek hígítatlan ecetbe 1-2 napra!

A másikat a borszeszégő lángjában égessétek ki! A harmadikat tegyétek félre! Hasonlítsátok össze a 
két különbözőképpen kezelt csont keménységét és rugalmasságát a kezeletlen harmadik csontéval!

 Tapasztalataitokat jegyezzétek le a füzetetekbe!

SZÉPSÉG, ERŐ, EGÉSZSÉG

IZOMRENDSZERÜNK
Olvasmányfeldolgozás és gyakorlati óra
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1.  Rajzold le egyszerű vonalakkal a púpos testtartást (profi lból) és a gerincferdülést (hátulról 
nézve)!

 A tanultak alapján jelöld X-szel a két testtartási hiba jellemzőit!

Púpos testtartás Gerincferdülés

A beteg gerinc görbülete.

Akadályozza a szívet.

Ajánlott a végtagok és a törzs izomzatának erősítése.

Oldalirányú görbülést jelent.

2.  Mely sportok ajánlhatók a rossz testtartású embereknek? A helyes ikont karikázd be, s indo-
kold is meg!

Indoklás:  .....................................................................................................................................  

MOZGÁSSZERVEINK EGÉSZSÉGE

SZÉPSÉG, ERŐ, EGÉSZSÉG
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3.  Vizes lábbal lépj rá egy papírlapra! A talpad lenyomatát rajzold körül, majd ha megszáradt
a papír, vágd ki. Hasonlítsd össze a tankönyv megfelelő ábráival!
Írd le a tapasztalatodat!

  .............................................................................................................................................................

  .............................................................................................................................................................

4.  Pálcikaemberkénk lúdtalpas. Rajzold az alábbi keretbe két-három vonallal a lábában lévő 
csontok „ívét”, s utána pirossal azt is, hogy milyen lenne egészségesen!

5.  Rajzolj le 5-6 fázisképpel egy olyan gyakorlatot, amely javítana a pálcikaember lúdtalpassá-
gán!

6.  Mi jellemzi a rándulást, a fi camot és a törést? Tegyél X-et a táblázat megfelelő helyére!

Rándulás Ficam Törés

Az erek elpattannak.

Az ízületi tok megnyúlik.

A szalagok elszakadnak.

Túl erős hatás okozza.

Az érintett végtagrész megdagad.

Gipszbe kell tenni a sérült végtagrészt.

Helyre kell tenni.

Az izmok begörcsölnek.
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1.  Mozgás és energia. Hogy lehet ledolgozni egy BigMac-et? A feladat megoldásához szükséges 
adatokat a tankönyv 59. oldalán találod!
a) Mennyi energiát tartalmaz egy BigMac?

A tankönyv adatai alapján számítsd ki egy BigMac energiatartalmát! .............................................

 .........................................................................................................................................................

Mennyire tér el a kapott adat az étkezési cég által megadott értéktől? .............................................

 .........................................................................................................................................................

b) Hogy lehet ledolgozni egy BigMac-et futással?

Mennyit kellene futnia Usain Boltnak, hogy ledolgozzon egy BigMac-et?

A számításaidat írd a pontozott vonalakra!  .....................................................................................

 .........................................................................................................................................................

És neked? Ezeket a számításokat is írd a pontozott vonalakra!  .......................................................  

 .........................................................................................................................................................

c) Hogy lehet ledolgozni egy BigMac-et biciklizéssel? A számításaidat írd a pontozott vonalakra! 

Mennyit kell tekerned időben?  .......................................................................................................

 .........................................................................................................................................................

Mennyit kell tekerned távolságban?  ................................................................................................

 .........................................................................................................................................................

d)  Hogy lehet ledolgozni egy BigMac-et erőkifejtés nélkül? A számításaidat írd a pontozott vonalakra! 

Hány BigMac fedezi ehhez az energiát?  .........................................................................................

 .........................................................................................................................................................

2.  Állítsatok össze kis csoportokban napi és heti étrendet!
a) Sportoló osztálytársaitok számára,
b) nem sportoló osztálytársaitok számára.
Külön feladatlapon dolgozzatok, majd csatoljátok a füzethez!

MOZGÁS
Gyakorlati óra

SZÉPSÉG, ERŐ, EGÉSZSÉG
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3.  Vajon végez-e munkát egy súlyemelő?
A feladat megoldásához szükséges információkat a tankönyv 59.  oldalán találod!
Keress kiutat ebből a „fogalmi csapdából”! 

 A válaszodat írd a pontozott vonalakra!  ..............................................................................................

  .............................................................................................................................................................

4.  Mozgás és lélek
Önálló gyűjtőmunka: gyűjtsetek információkat sportolók, edzők, gyógytornászok, ortopéd orvosok 
stb. élményei, tapasztalatai alapján a mozgás és a testi-lelki egészség kapcsolatáról!
Összegzésként a szerzett információkat dolgozzátok fel kiselőadásban vagy készítsetek prezentációt!

5.  Mozogjunk!
Párosával (vagy kis csoportokban) végezzetek megfi gyeléseket önmagatokon, egymáson!

a) Mennyien tudják mozgatni akarattal a fülüket? (Mindkettőt vagy csak az egyiket?) 

…………………………… tanulóból ……………………………… .

b)  Mennyien tudják külön-külön becsukni, illetve kinyitni az egyik szemhéjukat?

…………………………… tanulóból ……………………………… .

c)  Mennyien tudják a nyelvüket csővé pödörni?

…………………………… tanulóból ……………………………… .

d)  Ki mennyire tudja az asztal lapjára lefektetett kézfején egyenként emelgetni az egyes ujjait? 
Melyiket leginkább, illetve legnehezebben? (Közben a többi ujját egy társa tartsa leszorítva!)

  .........................................................................................................................................................

  .........................................................................................................................................................
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1.  Milyen szövetek építik fel a bőrt és a mozgásszervrendszert? Töltsd ki a táblázatot egy-egy 
példa beírásával!

Szövettípus megnevezése A bőrben hol található? A mozgásszervrendszerben hol 
található?

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

2.  Kis csoportokban beszélgessetek tisztálkodási és kozmetikumokkal kapcsolatos szokásaitok-
ról, s keressetek példákat arra, hogy
a) nem igazán jó szokás, de megszoktátok, s nem tudnátok rajta változtatni,
b) akár holnaptól jobban csináljátok,
c) megőrzendő, mert helyes, egészséges szokás.
Írjatok mindegyikre példákat!

a)  .........................................................................................................................................................

b)  ........................................................................................................................................................

c)  .........................................................................................................................................................

3.  Gyűjtsd össze, hogy amikor futsz, miféle helyváltoztató, helyzetváltoztató, testen belüli és 
sejten belüli mozgások zajlanak le szinte egyszerre!

Helyváltoztató:  ....................................................................................................................................

Helyzetváltoztató:  ...............................................................................................................................

Testen belüli:  .......................................................................................................................................

Sejten belüli:  .......................................................................................................................................

ÖSSZEFOGLALÁS

SZÉPSÉG, ERŐ, EGÉSZSÉG
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4.  Nevezd meg az alábbi csontvázon a számokkal jelölt testtájakat, színezd ki a vállövet és a me-
denceövet! 

 Jelöld Ö, V, illetve Í betűvel a helyet, ahol a csontok között összenövés, varrat vagy ízület van! 
Nevezd meg a betűkkel jelölt csontokat!

5.  Fogalmazz meg néhány szabályt a bőr, illetve a mozgásszervrendszer egészségének megőrzé-
sével kapcsolatban, majd mindegyik esetben adj magadnak „osztályzatot” annak alapján, hogy 
mennyire tartod be azt a szabályt!

 a) A bőr egészsége:  ..............................................................................................................................

 .........................................................................................................................................................

 .........................................................................................................................................................

 .........................................................................................................................................................

 b) A mozgásszervrendszer egészsége:  ..................................................................................................

 .........................................................................................................................................................

 .........................................................................................................................................................

 .........................................................................................................................................................
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A SZERVEZET ANYAG- ÉS ENERGIAFORGALMA

A TÁPANYAGOK

1.  Az élelmiszertől indulva jelöld a helyes sorrendet a betűk beírásával!
a) emésztés,   b) étel,   c) felhasználás a sejtekben,   d) felszívódás,   e) élelmiszer

A helyes sorrend:  1. ▢ 2. ▢ 3. ▢ 4. ▢ 5. ▢

2.  Jellemezd tápanyagainkat!

A tápanyag neve Szerves vagy szervetlen? Mire használja a szervezet?

3.  Kösd össze az összetartozó fogalmakat
és jellemzőket!

fehérje •
zsír •

cukor •
keményítő •

ásványi anyag •

• raktározható

• építőanyag

• energiát adó anyag

5.  A 4. feladat adatainak felhasználásával
számítsd ki, hogy saját szervezetedben milyen
mennyiségben találhatók az alábbi anyagok!

Testtömegem:  …… kg.

Ebből víz:  …… kg, fehérje: …… kg, zsír: …… kg,

ásványi anyagok: …… kg, cukor, keményítő: …… kg.

4.  Melyik vegyületből mennyi van bennünk?
A számadatoknak megfelelően színezd ki
a négyzeteket megfelelő számban!
víz: 64% (kék), fehérje: 20% (piros), zsír: 10% 
(zöld), ásványi anyagok: 5% (fekete), keményítő és 
cukor: 1% (sárga).
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1.  Karikázd be a vitaminokra jellemző állítások számát!
 1. Nagyon kevés kell belőlük, 2. építőanyagok, 3. hiányuk nem okoz zavart, 4. nem oldódó 

vegyületek, 5. kész vagy félkész formában vesszük fel őket, 6. hiányuk betegséget okoz, 7. energiát 
adó vegyületek, 8. sok kell belőle a szervezetnek, 9. szervezetünk nem tudja előállítani, 10. vízben 
vagy zsírban oldódnak, 11. szervezetünk maga állítja elő.

2.  Ábécésorrendben jellemezd a vitaminokat!

Neve Mi oldja? Mi a jelentősége? Mely táplálékban található 
nagy mennyiségben?

3.  Az egészséges ember napi C-vitamin-szükséglete kb. 100 milligramm. A rajzok alatti számok 
azt jelentik, hogy az illető növényi rész 100 grammja hány milligramm C-vitamint tartalmaz. 
Számítsd ki, és írd az üres rovatokba, hogy az adott növény hány grammja fedezné napi C-vi-
tamin-szükségletedet!

5 mg 200 mg 10 mg 166 mg 45 mg 2 mg 170 mg 25 mg

4.  Milyen vitaminokról tudsz még?

  .............................................................................................................................................................

  .............................................................................................................................................................

A SZERVEZET ANYAG- ÉS ENERGIAFORGALMA

A VITAMINOK
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1.  Nevezd meg az emésztő szervrendszer számokkal megjelölt részeit!
 Karikázd be pirossal azoknak a nevét, amelyek emésztőnedvet termelnek!

2.  A feladathoz tartozó a) rajz az ember fogsorát ábrázolja. Hogyan csoportosítjuk a fogakat? 
Számokkal válaszolj!

Jelöld a b) rajzon az állkapocs fogait az a) rajz számaival!

EMÉSZTŐSZERVRENDSZERÜNK

A SZERVEZET ANYAG- ÉS ENERGIAFORGALMA
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3.  Rajzolj le egy emberi fogat, és nevezd meg a részeit!

4.  Írd le a táplálék teljes útvonalát a tápcsatorna első szakaszától az utolsóig!

  .............................................................................................................................................................

  .............................................................................................................................................................

5.  Jellemezd az emésztőnedveket!

Emésztőnedv neve Melyik szerv termeli? Tartalmaz-e 
enzimet? Mi a szerepe?

6.  Melyik szervre vonatkoznak az alábbiak? Az 1. feladat számaival válaszolj!

Keményítőt bontó emésztőnedvet termel: ……………, fehérjebontó anyagot termel: ……………, 

zsírokat apró cseppekre bontó anyagot termel: ……………, zsírokat kémiailag bontó anyagot 

termel: ……………, megemésztett tápanyagok felszívódásának helye: ……………, sósavat termel: 

……………, a széklet kialakulásának helye: ……………, epét termel: ……………, bélnedvet termel: 

………………, itt távoznak a salakanyagok a szervezetből: ………………, a féregnyúlvány hozzá 

kapcsolódik: ………………
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1.  Mit jelent az, hogy a magyar emberek táplálkozása

 ■ mennyiségileg megfelelő (sőt!):  ........................................................................................................

    ..........................................................................................................................................................

    ..........................................................................................................................................................

 ■ minőségileg nem megfelelő:  ............................................................................................................

    ..........................................................................................................................................................

    ..........................................................................................................................................................

2.  Sorold el a híres „magyar konyha” jellegzetességeit, s osztályozd azokat (egyestől ötösig), de ne 
a fi nomságuk szerint, hanem annak alapján, hogy milyen egészségesek!

Jellegzetesség „Osztályzat”

3.  Vesd össze a napi étkezések egészséges arányát a te saját gyakorlatoddal! Becsüld meg, hogy a 
napi teljes ételmennyiségnek mekkora részét eszed meg reggelire, tízóraira, ebédre, uzsonnára 
és vacsorára. A felső sávot oszd fel ennek az aránynak megfelelően, s írd be az egyes részekbe 
az étkezések kezdőbetűjét! Utána az alsó sávot úgy oszd öt részre, hogy milyen lenne az egyes 
étkezések egészséges aránya!

Az étkezések 
tényleges aránya

Az étkezések 
egészséges aránya

A SZERVEZET ANYAG- ÉS ENERGIAFORGALMA

AZ EGÉSZSÉGES TÁPLÁLKOZÁS
ÉS A TÁPCSATORNA EGÉSZSÉGE
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4.  Milyen élelmiszereket, ételeket ismersz, amelyek viszonylag olcsók és mégis egészségesek (pl. 
magas vitamintartalmuk miatt)?

  .............................................................................................................................................................

  .............................................................................................................................................................

  .............................................................................................................................................................

  .............................................................................................................................................................

5.  Rajzold be a két ábrába a fog szuvasodásának két szakaszát:

a) Kezdődő szuvasodás. b) Elhatalmasodott szuvasodás.
A fogorvos még megmentheti Már nem menthető meg a fog

6.  Mi lehet az oka a

 ■ hasmenésnek?  ..................................................................................................................................

 ■ székrekedésnek?  ...............................................................................................................................

 Melyiknek a megelőzése múlik inkább rajtad, s miért?  .......................................................................

  .............................................................................................................................................................

7.  Kösd össze az összetartozó fogalmakat!

a gyomor nyálkahártyája sérült •
baktériumok okozhatják •

életmód kérdése is •
a sok idegesség is hozzájárul •

méregeltávolító „akció” •

8.  Sorolj fel olyan tényezőket, amelyek ártanak a fogaknak!

  .............................................................................................................................................................

  .............................................................................................................................................................

• hasmenés

• fogszuvasodás

• gyomorfekély

• székrekedés
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1.  Hányféle növényt eszünk?
 a)  Alkossatok hárman-négyen kis csoportot, s egy héten keresztül aprólékosan jegyezzétek fel, hogy 

miféle növényi eredetű táplálékot fogyasztottatok! Minden növényt írjatok a listába, akármilyen 
formában került a szervezetetekbe; ettétek vagy ittátok, nyersen vagy főzve, főétel volt vagy fűszer. 
Egy csomó élelem esetében nyilván kérdezősködnötök kell, vagy a bolti címkéken kell nyomoznotok 
az iránt, hogy mely növények (s azok mely részei) kerültek bele. De így legalább még a virsliben lévő 
szója és a fagylaltban lévő pisztácia is felkerül a listára.
■ Csatold a füzethez a jegyzeteidet!
■ Hány növény van a listán?  ...........................................................................................................
■   Sorold fel a leggyakrabban fogyasztott 10 növény nevét! A név mellett zárójelbe írj F betűt, ha 

főzve, Ny betűt, ha nyersen fogyasztottad! Egy-egy szóval jelöld azt is, hogy a növény melyik 
része volt az ételedben!

 1.   ................................................................................................................................................

 2.  ................................................................................................................................................

 3.  ................................................................................................................................................

 4.  ................................................................................................................................................

 5.  ................................................................................................................................................

 6.  ................................................................................................................................................

 7.  ................................................................................................................................................

 8.  ................................................................................................................................................

 9.  ................................................................................................................................................

 10.  ................................................................................................................................................

■ Írd le annak a növénynek a nevét, amelyet egy hét alatt csak egyszer ettél!  .................................
b) A teljes listában tegyél X jelet azon növények mellé, amelyek hazánkban is teremnek! 

■ Hány itthon is termő növény van a listán?  ...................................................................................

■ Ez az összesnek hány %-a?  ..........................................................................................................

■ A világ mely táján őshonos a leggyakrabban fogyasztott öt növény?  ...........................................

 ......................................................................................................................................................
■ Ettél már például tyúkhúrt vagy porcsint? Nézz utána, hogy mi készíthető belőlük! 

Porcsinból készíthető:  ..................................................................................................................

Tyúkhúrból készíthető:  ................................................................................................................

TÁPLÁLKOZÁS
Gyakorlati óra

A SZERVEZET ANYAG- ÉS ENERGIAFORGALMA
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2.  Táplálkozás – egészség
a)  Tervezzetek meg (kis csoportokban) egy olyan plakátot, amely az iskolátokba járó alsóbb 

év folyamosoknak szól, s az egészséges táplálkozási szokásokat népszerűsíti! Ha van rá időtök és 
hozzá kedvetek, készítsétek el valóságosan is a plakátot!

b)  Tervezzetek meg (kis csoportokban) vázlatosan egy olyan felvilágosító füzetet (pl. úgy, hogy 
megírjátok a tartalomjegyzékét), amely a testsúllyal kapcsolatos problémák veszélyeit ismerteti meg 
az olvasóval!

c)  Te hogyan táplálkozol? Gondold végig, hogy saját táplálkozásodban mi nem helyes, s fogalmazz 
meg 4-5 olyan szabályt, amelynek a betartásával javítani lehetne rajta!

1.  .....................................................................................................................................................

2.  .....................................................................................................................................................

3.  .....................................................................................................................................................

4.  .....................................................................................................................................................

5.  .....................................................................................................................................................

3.  Testtömegindex (BMI)

A feladat megoldásához adatokat találsz a tankönyv 76. oldalán.

a) Saját adataid alapján számítsd ki a testtömegindexedet (egy tizedesjegyig elegendő)!  ....................

b) Ellenőrizd a kapott eredményt az alábbi táblázat segítségével! Jelöld be a saját adatodat! 

Melyik kategória vagy?  ...................................................................................................................

Van-e ezzel kapcsolatban teendőd?  .................................................................................................

Számítsd ki a családtagjaid BMI-adatát is! Jelöld a táblázatban az ő adataikat is!  ..........................  

testma-
gasság 

(cm)

testtömeg (kg)
45,5 47,7 50,0 52,3 54,5 56,8 59,1 61,4 63,6 65,9 68,2 70,5 72,7 75,0 77,3 79,5 81,8 84,1 86,4 88,6 90,9 93,2 95,5 97,7

sovány egészséges túlsúlyos kövér kóros
152,4 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
154,9 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 36 37 38 39 40
157,4 18 19 20 21 22 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 33 34 35 36 37 38 39
160,0 17 18 19 20 21 22 23 24 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
162,5 17 18 18 19 20 21 22 23 24 24 25 26 27 28 29 30 31 31 32 33 34 35 36 37
165,1 16 17 18 19 20 20 21 22 23 24 25 25 26 27 28 29 30 30 31 32 33 34 35 35
167,6 16 17 17 18 19 20 21 21 22 23 24 25 25 26 27 28 29 29 30 31 32 33 34 34
170,1 15 16 17 18 18 19 20 21 22 22 23 24 25 25 26 27 28 29 29 30 31 32 33 33
172,7 15 15 16 17 18 19 19 20 21 22 22 23 24 25 25 26 27 28 28 29 30 31 32 32
175,2 14 15 16 17 17 18 19 20 20 21 22 22 23 24 25 25 26 27 28 28 29 30 31 31
177,8 14 15 15 16 17 18 18 19 20 20 21 22 23 23 24 25 25 26 27 28 28 29 30 30
180,3 14 14 15 16 16 17 18 18 19 20 21 21 22 23 23 24 25 25 26 27 28 28 29 30
182,8 13 14 14 15 16 17 17 18 19 19 20 21 21 22 23 23 24 25 25 26 27 27 28 29
185,4 13 13 14 15 15 16 17 17 18 19 19 20 21 21 22 23 23 24 25 25 26 27 27 28
187,9 12 13 14 14 15 16 16 17 18 18 19 19 20 21 21 22 23 23 24 25 25 26 27 27
190,5 12 13 13 14 15 15 16 16 17 18 18 19 20 20 21 21 22 23 23 24 25 25 26 26
193,0 12 12 13 14 14 15 15 16 17 17 18 18 19 20 20 21 22 22 23 23 24 25 25 26

Testtömegindex-táblázat. Keresd ki a rád jellemző értéket!
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1.  Az ember anyagszállítása. Mi a szállító közeg, és az mit szállít?

A szállító közeg neve:  .........................................................................................................................

■ Hova szállít?  ..................................................  Mit szállít?  .............................................................

■ Honnan szállít?  ..............................................  Mit szállít?  .............................................................

2.  Tanulmányozd az ábrát, és ezt követően nevezd meg a szív részeit!

1  .........................................................

2  .........................................................

3  .........................................................

4  .........................................................

5  .........................................................

6  .........................................................

3.  Számold a pulzusodat 1 percig!

 ■ nyugalmi helyzetben:  .................................   ■ néhány guggolás után:  .......................................

4.  A szív mely részeiben van mindig CO2-ban dús vér?

A 2. feladatban használt számokkal válaszolj!  .....................................................................................

5.  Számítsd ki, hogy egy perc alatt mennyi vért lök ki magából a szív, ha percenként 72-t ver, s 
egy összehúzódáskor 80 cm3 vér préselődik az erekbe!

6.  Szíved működését próbáld meg a kezeddel utánozni: percenként 72-szer szorítsd erősen össze 
a markodat! Próbáld ki, hogy meddig tudod ezt a munkát végezni. Ha már elfáradtál, gondolj 
arra, hogy a szíved egész életedben így dolgozik!

VÉRKERINGÉSÜNK

1

2

4
5

6

3

A SZERVEZET ANYAG- ÉS ENERGIAFORGALMA
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7.  A rajz kiegészítésével alakítsd ki a vérköröket, majd nevezd meg a számokkal jelölt részeket! 
Végül nyilakkal jelöld a vér útját!

 A kis vérkör részei:

Szám Név

 A nagy vérkör részei:

Szám Név

8.  Milyen úton jut el a tüdőből a friss vér a sejtekhez? A 7. feladatban használt számokkal vála-
szolj! 

 .............................................................................................................................................................

  .............................................................................................................................................................

9.  Állítsd helyes sorrendbe a nyirokkeringés útját!
 A) hajszálér   B) gyűjtőér   C) nyirokvezeték   D) nyirokér   E) sejtek közötti rések

 1. ▢ 2. ▢ 3. ▢ 4. ▢ 5. ▢
 

1

2 4

57

6b

9a

8 10

9b

6a

3
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1.  Melyek a vér sejtes alkotórészei?

 

1.

2. 3.

Töltsd ki a táblázatot a tankönyv segítségével! Írd a számok mellé az alkotórészek nevét!

Az alkotórészek és azok tulajdonságai

Név Mennyiség
 1 mm3 vérben Élettartam Sejtmag

van/nincs Működés

1.

2.

3.

2.  A vér általános tulajdonságai

Mi történik vele, ha az érből kilép?  .....................................................................................................

Mennyi az átlagos mennyisége?  ..........................................................................................................

Hol keletkeznek a vérsejtek?  ...............................................................................................................

A vörösvérsejtek hol bomlanak le? .......................................................................................................

3.  Véradás 

Érzékeltesd ezen a sávon, hogy véradáskor a teljes vérmennyiség mekkora részét veszik le!

A SZERVEZET ANYAG- ÉS ENERGIAFORGALMA

VÉRÜNK
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4.  Milyen típusai vannak a betegségek elleni védettségnek?

5.  Nevezd meg az AB0 rendszer vércsoportjait, s azt, hogy melyik típusú felszíni fehérje találha-
tó az adott vörösvérsejten! Használd a „+” (van) és a „–” (nincs) jelölést!

Vércsoport 
megnevezése

Felszíni fehérje a vörösvérsejten

…… típusú …… típusú

6.  Írd a számokat az immunitás típusait jelölő táblázatban a megfelelő helyekre!
 1. Ilyen például a kanyaró elleni védettség.
 2. Ilyen a torokgyulladás elleni védettség.
 3.  Így alakul ki a járványos gyermekbénulás elleni védettség.
 4.  Ilyen például a tetanusz elleni védettség.
 5. Leküzdött betegség nyomán alakul ki.
 6.  A fehérvérsejtek tevékenységén alapszik.
 7.  Nincs idő megvárni a szervezet saját védőanyag-termelését.
 8. Védőoltással hozzák létre.
 9. Legyengített kórokozót juttatnak a szervezetbe.
 10.  Az ellenanyagot állatok szervezete termeli.

Természetes immunitás Mesterséges immunitás

Aktív immunitás

Passzív immunitás

a)

b)
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1.  Mi jellemzi a keringési rendszerünket fenyegető betegségeket? Kösd össze a fogalmakat a 
jellemzőjükkel!

• elszaporodnak a „hibás” fehérvérsejtek
• kevés a vérfesték 
• csökken az érfalak rugalmassága 
• vérömleny keletkezik
• a zsíros ételek hozzájárulnak
• egy izomterület elhal
• koszorúér-betegség

2.  Rajzold be az ábrába a különböző vérnyomásbetegségek vérnyomásértékeit! Adatokat a tan-
könyvbeli Olvasmányban (88. oldal) találsz.

20 –– 150

–
– 100

10 –

– 50
–

kPa Hgmm

alacsony
vérnyomás

magas
vérnyomás

normális
vérnyomás

3.  Mi a szívinfarktus oka?

  .............................................................................................................................................................

És mi a következménye?  .....................................................................................................................

Melyek azok a tényezők, amelyek növelik az infarktus kockázatát?

■  .............................................................................................................................................................

■  .............................................................................................................................................................  

■  ............................................................................................................................................................

■  .............................................................................................................................................................

■  .............................................................................................................................................................

A SZERVEZET ANYAG- ÉS ENERGIAFORGALMA

KERINGÉSI RENDSZERÜNK EGÉSZSÉGE

érelmeszesedés •
visszértágulás • 

agyvérzés • 
fehérvérűség • 

vérszegénység • 
szívinfarktus •
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4.  A vérrel kapcsolatos súlyos betegség a vérszegénység és a fehérvérűség. Hasonlítsd össze a 
kettőt! Tegyél X-et a táblázat megfelelő helyeire!

Vérszegénység Fehérvérűség

Egyes életműködések gyengülnek.

Valamiből túl sok van a vérben.

Vérfestékkel kapcsolatos betegség.

A vér rákja.

Csökkent oxigénszállítás jellemző.

Valamiből kevés van a vérben.

Világosabb a beteg vére.

Csökkent ellenálló képesség jellemzi 
a beteget.

5.  Mit tegyünk, illetve ne tegyünk keringési rendszerünk egészsége érdekében?

Ajánlott tenni Nem ajánlott tenni
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1.  Pulzustérfogat
 A feladat megoldásához szükséges adatokat a tankönyv 82–86. oldalán találod.

Egy felnőtt vérének térfogata:  .............................................................................................................

A vér keringési ideje:  ...........................................................................................................................

A  pulzus nyugalomban:  ......................................................................................................................

Ezekből az adatokból számítsd ki, hogy egy dobbanásra mennyi vért nyom ki magából a szív!  ..........

 .............................................................................................................................................................

2.  Pulzusmérés
Jobb kezed mutató- és középső ujját helyezd a bal kezed csuklójára, és számold egy percig a lükteté-

seket! Mennyi a pulzusod?  ..................................................................................................................

3.  Légzés és szívműködés
Tapintsd ki a pulzusodat a csuklódon, majd végezd el a következőket!

–  Vegyél egy nagyon mély lélegzetet, s fi gyeld, hogy változik-e a pulzusod szaporasága!  ....................

 ..........................................................................................................................................................

–  Figyeld meg a pulzusszámodat akkor is, ha bent tartod egy ideig a nagyon mély belégzést!  ............

 ..........................................................................................................................................................

–  Azt is fi gyeld meg, hogy amikor a hosszan benn tartott levegőt hirtelen kifújod, lesz-e változás! ....

 ..........................................................................................................................................................

–  Ha tudsz még más variációt, próbáld ki azt is!  .................................................................................

 ..........................................................................................................................................................

4.  Átlátszó vér
– A hüvelyk- és mutatóujjadat távolítsd egymástól, amennyire csak tudod!
– A közöttük lévő feszülő – és ezért vékonyodó – bőrön világíts át egy zseblámpával!
– Figyeld meg a vérereket!

A színe alapján milyen vér van bennük?  ..........................................................................................

VÉRKERINGÉS
Gyakorlati óra

A SZERVEZET ANYAG- ÉS ENERGIAFORGALMA
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5.  Nanorobotok a vérben
[1 m = 1000 mm; 1 mm = 1000 µm (mikrométer); 1 µm = 1000 nm (nanométer)]

Ma már olyan apró robotszerkezeteket tudnak készíteni, amelyeket nanorobotoknak neveznek, mert 
a méretük kb. 100 nm. A hajszálerek belső átmérője kb. 10 µm.

Számítsd ki, hogy hány nanorobot férne el egymás mellett egy hajszálérben!  ....................................

6.  Vénabillentyűk
Kövesd a tankönyv 90. oldalán található utasításokat! 

Megfi gyeléseidet jegyezd le!  ...............................................................................................................

 .............................................................................................................................................................

7.  A vér cukor- és oxigéntartalma
A tankönyv 91. oldalán található információk alapján töltsd ki az alábbi táblázatot!

Verőér
nagy vérkör → bél

Gyűjtőér
bél → máj

Gyűjtőér
máj → nagy vérkör

A vér cukortartalma

A vér O2-tartalma

8.  Védőoltások
Olvassátok el a tankönyv 91. oldalán található projektfeladatot!
A védőoltásokról szóló beszélgetés után írjátok az alábbi táblázatba az összegyűjtött érveket!

A védőoltások MELLETTI érvek A védőoltások ELLENI érvek
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1.  Mi a lényege a légzésnek? Fogalmazd meg!

  .............................................................................................................................................................
Jelöld nyilakkal és képletekkel az oxigén és szén-dioxid útját a légzés során a szervezet és a külvilág 
között!

2.  Nevezd meg a rajzon feltüntetett szerveket! Rajzold be a rekeszizom helyzetét: pirossal belég-
zéskor, kékkel kilégzéskor!

A SZERVEZET ANYAG- ÉS ENERGIAFORGALMA

LÉGZÉSÜNK

1

9

8

7

6

102

4

5

3
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3.  Hol játszódnak le az alábbi folyamatok? Mely szervekre vonatkoznak a jellemzők? A 2. fel-
adat számaival válaszolj!

▢ A levegő útja a légzőfelületig.

▢ A levegőt felmelegíti.

▢ A táplálék és a levegő közös útja.

▢ A gázcsere helye.

▢ Hangképző szervünk.

▢ C alakú porcok alkotják.

▢ Megakadályozza, hogy a táplálék a légcsőbe kerüljön.

▢ Ezek összessége alkotja a légzőfelületet.

▢ Csillós hámmal borított nyálkahártya béleli.

▢ Egyik a jobb, a másik a bal tüdőfélbe vezet.

▢ Sűrű hajszálérhálózat veszi körül.

4.  Végezz számításokat a légzéssel kapcsolatban! Adatokat a tankönyv olvasmányában (95. oldal) 
találsz.

a) Számítsd ki, hogy nyugalmi helyzetben 1 óra alatt hány liter levegő cserélődik ki a tüdőnkben!

 .........................................................................................................................................................

b) Számítsd ki, hogy a belélegzett levegőnek hányszorosára csökken az oxigéntartalma és hányszorosára 
nő a szén-dioxid-tartalma, mire kilélegezzük! 

Oxigén:  ...........................................................................................................................................

Szén-dioxid:  ....................................................................................................................................

5.  Számozással jelöld a lépések helyes sorrendjét!

▢ A levegőnek csökken a nyomása a hangszalagok mögött.

▢ A hangrés nyitva van.

▢ A levegő feltorlódik a hangszalagok mögött.

▢ A levegő széttolja a hangszalagokat.

▢ A hangszalagok zárnak.

▢ A levegő kiáramlik a hangszalagok között.

▢ A levegőnek nagy a nyomása a hangszalagok mögött.
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1.  A légzőszervrendszer gyulladásos betegségeinek kialakulása. Egészítsd ki az alábbi mondato-
kat, és számozással jelöld a helyes sorrendet!
▢  A kórokozók a torokból …………………… hatolnak.

▢  A torok nyálkahártyájának csökken …………………… .

▢   A kórokozók a légcsőnél mélyebbre hatolnak, s kialakul a ……………………………….. 

(súlyos, régen halálos betegség).

▢  Kialakul a …………………. hurut.

▢  Kialakul a …………………. vagy …………………….. gyulladás.

▢  A torok nyálkahártyáján elszaporodnak ……………… .

2.  Miért éppen bőrünk és légzőszerveink kapcsolatosak allergiás betegségekkel?

  .............................................................................................................................................................

3.  Nevezz meg olyan anyagokat, amelyek a természetben nem fordulnak elő, de a levegővel még-
is gyakran beszívod azokat!

  .............................................................................................................................................................

  .............................................................................................................................................................

4.  Rajzold be a levegő útját!
Jelöld kékkel a szájon keresztüli, pirossal az orron keresztüli
lélegzésnél megtett utat!

 Gyűjts érveket amellett, hogy az orron keresztüli
lélegzés miért egészségesebb, mint a szájon keresztüli!

–  ..............................................................................

–  ..............................................................................

–  ..............................................................................

5.  Sorold fel azokat a tényezőket, amelyek miatt a dohányzás egészségtelen!

–  .............................................................. –  ....................................................................................

–  .............................................................. (Ha van még: folytasd!)  .................................................

A SZERVEZET ANYAG- ÉS ENERGIAFORGALMA

LÉGZŐRENDSZERÜNK EGÉSZSÉGE
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A SZERVEZET ANYAG- ÉS ENERGIAFORGALMA

1.  Hogyan mutatható ki a légzéskor keletkező szén-dioxid?
a) A szódavíz szén-dioxidos oldat. Önts meszes vízbe szódavizet! Figyeld meg, mi történik!

Megfi gyelésem:  ...............................................................................................................................  

b) Mutasd ki a légzéskor keletkező szén-dioxidot is! Önts egy kevés meszes vizet kémcsőbe vagy kis 
főzőpohárba! Szívószálon keresztül fújjál bele lassan és mélyről a meszes vízbe! Mi történik?

Megfi gyelésem:  ...............................................................................................................................

2.  Mekkora a tüdőnk térfogata?
Gömb alakú léggömböt egyetlen nagyon mély légvétellel fújj föl akkorára, amekkorára csak bírod! 
Kösd el a léggömb száját, és mérd meg valamilyen fonallal, hogy hány centiméter a léggömb kerülete 
(K). A következő képletet használva kiszámíthatod, hogy kb. hány köbcentiméter levegőt tudtál a 
tüdődből kifújni (V).

V = 0,02 · K · K · K

A tüdőből kifújt levegő térfogata:  .......................................................................................................

3.  Mennyi oxigént fogyasztunk?
Az ember percenként átlagosan 16-szor vesz levegőt. Egy-egy légvételkor kb. fél liter levegőt szív be. 
A belélegzett levegőnek 21%-a, a kilégzettnek 16%-a oxigén.

Számítsd ki, hogy mennyi levegőt szívsz be egy óra alatt!   ..................................................................

 .............................................................................................................................................................

Számítsd ki, hogy mennyi oxigént használsz fel egy óra alatt!  ............................................................

 .............................................................................................................................................................

4.  A mellkasi és hasi légzés
Próbáld ki magadon a mellkasi és hasi légzés különbségét!
a)  Egyenesen állva lélegezz be úgy, hogy a levegő beszívása közben kitolod a hasadat. Meg tudod-e 

úgy csinálni, hogy a mellkasod gyakorlatilag nem mozog?

b)  Most próbáld fordítva! Kifejezetten „magasra”, a mellkasodba szívd a levegőt belégzéskor, s ügyelj 
arra, hogy a hasad ne nyomódjon ki. 

Sikerült?  ..............................................................................................................................................

LÉGZÉS
Gyakorlati óra
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5.  A dohányzás következménye
 a)  Milyen feltételekkel köthet életbiztosítást egy egészséges ember, illetve aki dohányzik, túlsúlyos, 

magas a vérnyomása, alkoholista vagy drogfüggő? 

■ Gyűjtsetek információkat!

■ Nézzetek utána a neten vagy egy-egy biztosítással foglalkozó cégnél! 

■ A válaszaidat írd a pontozott vonalakra!  ......................................................................................

 ....................................................................................................................................................

 ....................................................................................................................................................

 ....................................................................................................................................................

b)  Milyen hatással van a dohányzás a keringési és a légzési szervrendszerre, illetve a magzat fejlődésére?

 ■ Gyűjts adatokat!

 ■ Nézz információk után a neten, vagy az iskolai/települési könyvtárban!

 ■ Ha lehetőséged van rá, kérdezd meg az iskolaorvost, vagy a háziorvost! 

■ A gyűjtött adatokat írd le a pontozott vonalakra!  .........................................................................

 .........................................................................................................................................................

 .........................................................................................................................................................

 .........................................................................................................................................................

6.  Hat-e a dohányosra a felvilágosítás?
Tervezzetek és készítsetek plakátot, amely – képpel, szöveggel, grafi konokkal – bemutatja a dohányzás 
hatásait; nem titkolva a kevés előnyt sem, de hangsúlyozva a károkat!

Az elkészült plakátot mutassátok meg egy dohányzó embernek. Figyeljétek a válaszait, fogalmazzatok 
meg érveket, amivel sikerülhet őt meggyőzni a dohányzás kockázatairól! Legyetek sikeresek!
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1.  Hogyan távolítják el az élőlények az életműködések során keletkező bomlástermékeket?

a) Növények:  .......................................................................................................................................

b) Állatok, ember:  ...............................................................................................................................

2.  Rajzold le vázlatosan az ember kiválasztó szervrendszerét, és nevezd meg a részeit!

3.  Nevezd meg a vese részeit! Ezután írd
a betűket a megfelelő négyzetekbe!

▢  be- és kilépő vérerek

▢  vesemedence

▢  vesetestecskék

▢  húgyvezeték

4.  Mi van a szűrletben és a vizeletben? Tegyél + jelet a táblázat a megfelelő téglalapjaiba!

Vérsejt Cukor Konyhasó Fehérje Bomlástermék

A vesébe bemenő vérben van

A veséből kilépő vérben van

A szűrletben van

A vizeletben van

KIVÁLASZTÁSUNK

c

b

a

d

A SZERVEZET ANYAG- ÉS ENERGIAFORGALMA
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5.  Mely szervrendszereken át és hogyan távozik víz a szervezetünkből?

a a)

b)

c)

d)

b

c

d

Hogyan?        Mivel?

6.  Állítsd párhuzamba a tüdő és a vese működését! Töltsd ki a táblázatot!

Tüdő Vese

Mit távolít el?

Honnan?

Hol keletkezik az, amit eltávolít?

Mi történik az elégtelen működése 
esetén?

7.  Jelöld a vesetestecskén az alábbiakat a betűjelek és nyilak segítségével!

 a) a kettős falú tok külső rétege

 b) kettős falú tok belső rétege

 c) bevezető ér

 d) kivezető ér

 e) hajszálérgomolyag

 f ) itt vér van

 g) itt szűrlet van
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1.  Mozgásszegény életmód
■  Gyűjtsétek össze azokat a tényezőket, szempontokat, amelyek okai lehetnek a mozgásszegény 

életmódnak, vagyis annak, hogy manapság az emberek átlagosan kevesebbet mozognak, kevesebb 
fi zikai munkát végeznek, mint akár száz évvel ezelőtt. 

 ■ Írjátok le ezeket az okokat egy-két szóval!

 .........................................................................................................................................................

 .........................................................................................................................................................

 .........................................................................................................................................................
■ A leírt okokat számozzátok meg abban a sorrendben, ahogy azokat leírtátok!
■ Írjátok be az egyes okok sorszámait az alábbi keretekbe!

a) Objektív, nem rajtunk múló tényező, amelyet gyakorlatilag nem is lehet megváltoztatni:

b) Objektív, de viszonylag könnyen megváltoztatható tényező:

c) Szubjektív, tehát rajtunk múló tényező, de nagyon nehéz megváltoztatni:

d) Szubjektív tényező, amelynek a megváltoztatása egyszerűen csak elhatározást igényel:

■ Végül beszélgessetek azokról, amelyek a d) pontba kerültek!

2.  Mindennapi mozgás vagy fi tneszterem?

Ismerünk olyanokat, akik nem kerülik (sőt talán kicsit keresik is) a mindennapi élet fi zikai erőkifejtést 
igénylő mozzanatait. Mindig gyalog mennek föl a negyedik emeletre is, néhány megállónyi távolságot 
a saját lábukon tesznek meg, szívesen vágnak fát, kézben cipelnek nehéz dolgokat stb. 
És ismerünk olyanokat is, akik ezeket az erőkifejtéseket lehetőleg kerülik, inkább gépekre bízzák, 
viszont rendszeresen járnak fi tneszterembe; futógépen futnak, speciális gépek segítségével erősítenek, 
szobabiciklin tekernek stb.
Soroljátok be magatokat valamelyik típusba, s fogalmazzátok meg, hogy mi annak az előnye!  

 .............................................................................................................................................................

 .............................................................................................................................................................

 .............................................................................................................................................................

 .............................................................................................................................................................

 .............................................................................................................................................................

ÉLETMÓD, ENERGIA
Gyakorlati óra

A SZERVEZET ANYAG- ÉS ENERGIAFORGALMA
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3.  Gyorsétkezés
Egyre több helyen találkozunk gyorséttermekkel, gyorsbüfékkel. Hovatovább értéknek tekintjük
a gyors táplálkozást. Rengeteg ember siet az ételek elfogyasztásával, mert rohannia kell tovább. 

Beszélgessetek erről a jelenségről, s gyűjtsétek össze az okait! .............................................................

 .............................................................................................................................................................

 .............................................................................................................................................................
 Próbáljátok megfejteni, mi az alapja annak, hogy aki gyorsan eszik, az valószínűleg többet is eszik! 

(Segítséget találtok a tankönyvben.)

 .............................................................................................................................................................

4.  „Én a levegőtől is hízom!”
 Gyakran hallani ilyen tartalmú mondatokat, ha valaki mentegetőzik, hogy azért túlsúlyos, mert ő ilyen 

típusú.

1.) Csak akkor hízik meg valaki, ha többet evett a szükségesnél. Mennyi a szükséges?

 .........................................................................................................................................................

Értelmezzétek a „szükség” és az „igény” közötti különbséget, s keressetek példákat a saját életetekből 

arra, hogy ez a kettő keveredik!   ......................................................................................................

 .........................................................................................................................................................

 .........................................................................................................................................................
2.) Nagy egyéni különbségek vannak az emberek napi tápanyag- és energiaszükséglete között. 

Készítsetek listát arról, hogy mi mindentől függhet ez a szükséglet! 

 .........................................................................................................................................................

 .........................................................................................................................................................

5.  „Nézd meg az anyját, vedd el a lányát!”
A hízásra (vagy nem hízásra) való hajlam valamilyen mértékben öröklődik. Készítsetek erről 
osztályméretű statisztikát a következőképpen:
Mindenki határozza meg magában, hogy ő maga, valamint a szülei mennyire túlsúlyosak vagy nem 
azok! (Elegendő három kategória: Nem – Kissé – Erősen túlsúlyos.)
Azt is döntse el, hogy saját besorolása melyik szülőével egyezik (vagy esetleg mindkettőével).
Ha az édesanyjáéval vagy az édesapjáéval egyezik, akkor egy kis cédulára írjon egy ♀, illetve ♂ jelet. 
Ha mindkettőével egyezik, akkor két külön cédulát írjon!
Amikor már mindenki bedobta a kalapba a céduláját, számoljátok össze a ♀ és ♂ jelű cédulákat!

♀ jelű: ………………… db, ♂ jelű: …………………… db.

6.  A tanulás mint fogyókúra
Teljes energiafogyasztásunk kb. negyedét az agyunk veszi igénybe. Ha intenzív agymunkát végzünk, 
akkor másfélszeresére nő az agy energiaigénye. Gondolkodj el ezeken az információkon! 

Mire jutottál?  ......................................................................................................................................
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1.  Nevezd meg a rajz a megszámozott részeit! Alakítsd ki a két vérkört!

1

1.

2

3

3.

4

4.

6

6.

A vér útja:

Kis vérkör: ……………………………………… Nagy vérkör: ……………………………………….

5

5.

2.

2.  Egészítsd ki a táblázatot az emberre vonatkozó adatokkal! (Szükség lehet a tankönyvi olvasmá-
nyokban szereplő adatokra is!)

A vér összmennyisége (l)

A vörösvérsejtek száma 1 mm3 vérben (db)

A fehérvérsejtek száma 1 mm3 vérben (db)

Átlagos pulzusszám percenként

A napi minimális energiaszükséglet (kJ)

A légzés száma percenként

A napi vízszükséglet (l)

Az egy légvételkor beszívott levegő mennyisége (l)

ÖSSZEFOGLALÁS

A SZERVEZET ANYAG- ÉS ENERGIAFORGALMA
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3.  Készítsd el az anyagcsere áttekintő táblázatát!

Hol történik? Részt vevő
anyagok

Honnan hova 
kerülnek? Energiaváltozás

Táplálkozás

Anyagszállítás

Építő anyagcsere

Lebontó anyagcsere

Légzés

Kiválasztás

4.  Mely betegségekről tanultunk eddig? Összegezd ismereteidet az alábbi táblázat kitöltésével!

Leggyakoribb betegség A megelőzés módja

Bőr

Mozgás

Táplálkozás

Vérkeringés

Légzés

Kiválasztás

Ha találsz egymással összefüggő betegségeket, azokat kösd össze számozott nyilakkal, s magyarázd el 
az összefüggés lényegét!

  .............................................................................................................................................................

  .............................................................................................................................................................

  .............................................................................................................................................................

  .............................................................................................................................................................

  .............................................................................................................................................................

  .............................................................................................................................................................
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1.  Melyek a belső környezet jellemzői?

■ Fizikai jellemzők:  .............................................................................................................................

■ Kémiai jellemzők:  ............................................................................................................................

2.  Egészítsd ki a szervezet folyadékmennyiségének szabályozásáról szóló „történetet”! Az egyes 
pontok az egymás utáni – s egymásból következő – lépései ennek a szabályozási folyamatnak.

a) Megiszunk egy liter folyadékot.

b) A vérünk  .........................................................................................................................................

c) Az agyunk  .......................................................................................................................................

d) A vesénk  .........................................................................................................................................

e) A vérünk  .........................................................................................................................................

 Jelöld az alábbi grafi konon a betűk beírásával az a), b), c), d) e) esemény helyét!

a vér víztartalma

idő

BELSŐ KÖRNYEZETÜNK ÁLLANDÓSÁGA

AZ ÉLETFOLYAMATOK SZABÁLYOZÁSA
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3.  Ebben a feladatban egy kismadár testhőmérsékletének szabályozását tanulmányozzuk. A raj-
zolt grafi kon alapján értelmezd az egyes lépéseket és szakaszokat! (A függőleges tengely a 
madár testhőmérsékletét jelzi.)

˚C

idő

a) b) c) d)

a)  .....................................................................................................................................................

b)  .....................................................................................................................................................

c)  .....................................................................................................................................................

d)  .....................................................................................................................................................

4.  A negatív visszajelzés logikája
Húzzál egy körív alakú nyilat a „szomjas vagyok”-tól az „iszom”-hoz; és húzz egyet vissza is!
Jelöld a nyilak mellé rajzolt + vagy – jellel, hogy serkentő vagy gátló hatást jeleznek!

szomjas vagyok iszom
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1.   Írj példát a táblázatban jelölt receptortípusokra!

Fizikai ingert vesz fel Kémiai ingert vesz fel

Külső ingert vesz fel

Belső ingert vesz fel

2.  Kösd össze azokat a kifejezéseket, amelyek kapcsolatosak egymással!

inger •

ingerület •

érzet •

• látóideg 
• fény 
• látóközpont 
• receptor 
• pupilla

3.  Ingerből érzet. Írd a vonalakra a folyamat megjelölt részleteit!

látóközpont

itt keletkezik

4.  Mi védi a szemet a környezet káros hatásaitól?

Kiszáradástól véd:  ...............................................................................................................................

Túl erős fénytől véd:  ............................................................................................................................

Sérüléstől véd:  .....................................................................................................................................

LÁTÁSUNK

 BELSŐ KÖRNYEZETÜNK ÁLLANDÓSÁGA
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5.  Írd a vonalakra a szem részeinek nevét! Jelöld pirossal a receptorok helyét!
Rajzold be zölddel, hogy milyen alakú a szemlencse közelre nézéskor!

6.  Figyeld meg egy fénycső vibrálását szemből, majd úgy is, hogy oldalról világít a szemedbe! 
Az előbbi esetben inkább a csapokkal, az utóbbi esetben a pálcikákkal látod a fényét. Milyen 
különbséget tapasztaltál?

  .............................................................................................................................................................

  .............................................................................................................................................................

7.  Sorolj fel néhány olyan tevékenységet, amely túlzottan megerőlteti a szemedet!

  .............................................................................................................................................................

  .............................................................................................................................................................

8.  Szemünk hibátlan működéséhez szemgolyón kívüli és belüli izmok is szükségesek. Melyek 
ezek, s mi a szerepük?

Az izom neve Az izom szerepe
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1.  Hangingerből hallásérzet. Írd be az út hiányzó részeit, majd jelöld a felső vonalon kapcsos 
zárójellel, hogy mettől meddig tart a külső, a közép- és a belső fül!

hallójárat hallócsontok folyadék receptor agykéreg

Jelöld kapcsos zárójellel az alsó vonalon, hogy
1. hol van inger,
2. hol van ingerület,
3. hol alakul ki érzet!

2.  Milyen jellegű a folyadék mozgása?

■ A csigában:  .......................................................................................................................................

■ A félkörös ívjáratokban:  ...................................................................................................................

3.  Rajzold le, hol érzed leginkább a nyelveden a citrom ízét! A nyelv többi részén milyen ízeket 
érzel? Jelöld ezeket is a rajzon!

4.  Kösd össze a megfelelőket!

fi zikai inger •

kémiai inger •

• látás
• hallás
• egyensúlyozás
• ízlelés
• szaglás
• bőrérzékelés

BELSŐ KÖRNYEZETÜNK ÁLLANDÓSÁGA

HALLÁSUNK, EGYENSÚLYOZÁSUNK,
ÍZLELÉSÜNK ÉS SZAGLÁSUNK
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5.  Rendszerezd az alábbi táblázat kitöltésével az ingerekről és az érzékszervekről tanultakat!

Ingerek neve Érzékszerv Receptor Hol van a receptor az 
érzékszervben?

Fény

Rezgés

Mozgásállapot-változás

Kémiai anyagok

Érintés, hideg, szúrás
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1.  Mire fókuszálsz? Az előtted fekvő nyitott könyv és a szemed közé – fele távolságra – tarts egy 
ceruzát a könyv lapjával párhuzamosan és az írott sorokra merőlegesen!
a) Olvasd a szöveget!

Milyennek látod most a ceruzát? .....................................................................................................

„Hány” ceruzát látsz?  .......................................................................................................................
b) Most fi gyelj a ceruzán lévő betűkre!

Tudod-e olvasni így a könyv szövegét?  ............................................................................................

Milyennek látod a könyv betűit?  .....................................................................................................

c) Melyik esetben volt laposabb a szemlencséd?  .................................................................................

Következtetés:  .................................................................................................................................

2.  Tarts egy dobókockát 5 cm-re az orrod hegyétől úgy, hogy egyik lapja pontosan feléd nézzen! 
Ezt látod, ha csak a bal szemeddel nézel: Ezt látod, ha csak a jobb szemeddel nézel:

Következtetés:  .....................................................................................................................................

3.  Két szemünkkel külön látunk. Tartsd magad elé függőlegesen a kinyújtott bal mutatóujjadat, 
és nézd mind a két szemeddel! Ekkor a jobb mutatóujjaddal enyhén, nagyon óvatosan nyomd 
meg a jobb szemedet a halántékod irányából, mintha az orrod felé akarnád tolni!
Közben fi gyeld, mi „történik” a függőlegesen tartott mutatóujjaddal!
Mit látsz, ha eközben becsukod-kinyitod a bal szemedet?

  .............................................................................................................................................................

4.  Egy kockacukrot érints a nyelvedhez először hátul (a torkodhoz minél közelebb), majd elöl (a 
hegyénél)! Figyeld meg, hogy hol mennyire érzed az édes ízt!

 A nyelved hátsó részénél:  ...................................  A nyelved hegyénél:  ..............................................

Magyarázd meg, hogy miért akkor érzed leginkább az orvosság keserű ízét, amikor már éppen 

lenyelted!  .............................................................................................................................................

BELSŐ KÖRNYEZETÜNK ÁLLANDÓSÁGA

ÉRZÉKELÉS
Gyakorlati óra
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5.  Tapintás. Egy kefe szőrszálát erősítsd egy gyufaszál behasított végébe! Jelölj meg (vékony 
hegyű fi lctollal) a padtársad kézfején egy 1 cm2-es területet! Ezt tapogasd végig a szőrszállal, 
de úgy, hogy a társad nem néz oda! Jelöld meg egy kis ponttal, ahol érezte az érintést! Így 
megkapod a „tapintópontok térképét”. 
Hány pontot tettél 1 cm2-re? ……………..

Ha tudjátok, ismételjétek meg a vizsgálatot kézfej helyett az alkaron!
Milyen messze vannak egymástól a pontok

a) a kézfejen?  ......................................... b) az alkaron?  .........................................

Következtetés:  .....................................................................................................................................

6.  A vakfolt létezéséről könnyen meggyőződhetsz. Csukd be a jobb szemed, tartsd magad elé ezt 
az ábrát kb. 50 cm-re, és a bal szemeddel nézd a + jelet. Lassan közelítsd az ábrát, s fi gyeld, 
hogy mikor tűnik el a fehér folt.

 Ha még közelebb tartod az ábrát, mi történik?

7.  Gépezés
Gyűjtsetek érveket és ellenérveket azzal kapcsolatban, hogy a több órán keresztüli „gépezés” – akár 
munkahelyen, akár játékként – rontja-e a szemet, s ha igen: miben és hogyan. Kis csoportonként 
dolgozzatok! 
■ Írjátok össze a keresőszavakat (amelyeket beírtok egy internetes keresőbe)!
■ Osszátok szét a keresőszavakat egymás között, s mindenki a kapott keresőszó alapján kutasson!
■ Vessétek össze a kapott információkat!
■ Röviden foglaljátok össze a megfi gyeléseitek eredményét!

8.  Kontaktlencse 

■  Fogalmazzatok meg (vagy keressetek a neten) érveket a kontaktlencse viselése mellett és ellen! 
Minél több szempontot vegyetek fi gyelembe; esztétika, kényelem, egészségügy, szemvédelem, 
költség, divat, sport stb. Ne felejtsétek ki a szem részeit alkotó szövetek „szempontjait” se!

■ A gyűjtött szempontokat, érveket írjátok le a munkafüzetbe, két hasábba rendezve!
■ Beszéljétek meg a gyűjtemény tanulságait egy másik kis csoporttal, a tanárral vagy a szüleitekkel stb.

Nem az a cél, hogy egymondatos „tanulságra” jussatok, hanem az, hogy minél sokoldalúbb képet kapjatok a 
kérdésről.
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1.  Nevezd meg az idegsejt megjelölt részeit!

2.  Rajzolj le négy idegsejtet, amelyek gyűrűt alkotva kölcsönösen kapcsolódnak egymáshoz!

3.  Rajzolj le egy idegsejtet, s jelöld a sejttest hártyáján azt az ingerületi állapotot, amely éppen 
halad az egyik felvevőnyúlványtól az idegrost felé!

4.  Egészítsd ki a vázlatábrát! Példaként mindegyikhez írj egy-egy fajt!
Idegrendszer

nem központosult
hálózatos idegrendszer

pl. _________________
dúcidegrendszer

pl. _________________

 __________________

pl. ember

nincs

pl. ________________

van

központosult idegrendszer

5.  Kösd össze azokat a fogalmakat és jellemzőket, amelyek kapcsolatosak egymással!
felvevőnyúlvány •

sejtmag •
idegrost •

átadónyúlvány •
receptor •

• hosszú
• rövid
• ingerületátvivő vegyületet tárol 
• ingerületi állapotban lehet
• inger hat rá

BELSŐ KÖRNYEZETÜNK ÁLLANDÓSÁGA

IDEGRENDSZERÜNK, IDEGSEJTJEINK
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1.  Nevezd meg központi idegrendszerünk részeit!

2.  Jelöld színes nyilakkal az 1. feladat ábráján, hogy a gerincvelőben merre felé vezető idegrostok 
vannak!

3.  Válogasd ki a központi és a környéki idegrendszer részeit!

központi idegrendszer •

agykéreg
gerincvelői ideg
kisagy
nyúltagy
receptorsejt
agyidegek
szürkeállomány

• környéki idegrendszer

4.  Mely központokhoz köthetők a felsorolt életműködések, folyamatok? Kösd össze az összetar-
tozó kifejezéseket!

vérkeringés szabályozása •
légzés •

éhségérzet (táplálékfelvétel) •
akaratlagos mozgás •

testhőmérséklet szabályozása •
fájdalomérzet •

nyelés •
fi nommozgások összehangolása •

• agykéreg 

• kéreg alatti sejtcsoportok

• kisagy

• agytörzs

BELSŐ KÖRNYEZETÜNK ÁLLANDÓSÁGA

IDEGRENDSZERÜNK FELÉPÍTÉSE
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5.  Jelöld kékkel a „fájdalomingerület” útját, pirossal a mozgatóidegrostot! Írd az ábrába a számo-
kat!

1. inger
2. receptor
3. érzőideg
4. gerincvelői központ
5. fájdalomérzet

6.  Kösd össze a megfelelőket!

ideg

a sejt része

egy irányba szállít

ingerületet két irányba is szállíthat

„köteg”

idegrost

7.  Gerincvelői idegek. A mellékelt ábrán  jelöld, hogy hol 
vannak idegsejtek, idegrostok, idegek!

 Jelöld nyilakkal a gerincvelői idegeken, hogy merrefelé szál-
lítanak „üzeneteket”! (Ehhez segítségként eláruljuk, hogy a 
gerincvelő „pillangószárny” körvonalú szürkeállományában a 
kisebbik „szárny” van hátul, s ez az „érző” rész.)

 Hány csigolya rajzát „hagyták” el a rajzról? 

 ............................................................................................

8.  12 pár agyidegünk van. Gerincvelői idegpárból ennél több van? (A válaszodat indokold is!)

  .............................................................................................................................................................

  .............................................................................................................................................................

9.  A környéki idegrendszer „érzőidegei” honnan hoznak információt?

 A)  ........................................................................................................................................................

 B)  ........................................................................................................................................................

 C)  ........................................................................................................................................................
 
 És a „mozgatóidegek” hova visznek  információt?

 D)  .......................................................................................................................................................

 E)  ........................................................................................................................................................

 F)  ........................................................................................................................................................
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BELSŐ KÖRNYEZETÜNK ÁLLANDÓSÁGA

A REFLEXEK

ízérző központ

látóközpont

hallóközpont

nyálelválasztás

központja

felvevő 
idegsejt

izom

központ

1.  Melyik idegrost honnan, hova és milyen jellegű ingerületet szállít?

Honnan? Hová? Ingerület jellege

1.

2.

3.

2.  Jelöld be nyilakkal és feliratozással, hogy hol van
inger, és hol ingerület!
Jelöld meg piros ponttal az ingerületátadás helyét!

3.  Többféle refl exről tanultunk. Írj példákat az alábbi táblázatba!

Refl exközpont Refl ex

Gerincvelő

Agytörzs

Agykéreg

4.  Jelöld pirossal, hogy milyen pályán fut az ingerület, 
ha a citrom látványa váltja ki a nyálelválasztást; kék-
kel, ha a „citrom” szó váltja ki; zölddel azt, hogy hol 
fut az ingerület, amikor a szó hallatára gondolatban 
„látjuk”, azaz felidézzük a citrom képét!

1.

2.

3.
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1.  Idegrendszerünk felosztása. Töltsd ki a táblázatot a tanultak alapján!

Felépítés szerint:

Működés szerint:

2.  Folytasd a szív működését jelző vonalat!
(Ne felejtsd el, hogy a szinuszcsomó automatikusan működik!)

átvágjuk
a serkentő ideget

átvágjuk
a fékező ideget is

nyugalomban

3.  Töltsd ki a légzés szabályozására vonatkozó táblázatot!

A légzőközpont részei Ingerük Hogyan hatnak a légzőizmokra?

4.  Írd a betűket a megfelelő idegrendszeri központok mellé!
A) tanulás B) szúrás – elrántás C) kilégzés D) nyálelválasztás

1. gerincvelő ……………….,          2. agytörzs …………………..,         3. agykéreg ………………..

Pirossal húzd alá a feltétlen refl exeket!

5.  Írd a számokat a megfelelő helyekre!

Zsigeri idegrendszer: …………………………   Szomatikus idegrendszer: …………………………
1. Akaratlagos, 2. érzőideg is lehet benne, 3. szimmetrikus lefutású, 4. a szívet irányítják, 5. tudunk az 
ingerületükről, 6. agytörzsi központú is lehet, 7. az agykéreggel állandóan szoros kapcsolatban van.

BELSŐ KÖRNYEZETÜNK ÁLLANDÓSÁGA

ZSIGERI IDEGRENDSZERÜNK
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1.  Értelmezd az alábbi kifejezéseket!

Mirigy:  ................................................................................................................................................

Elválasztás:  ..........................................................................................................................................  

Belső elválasztású:  ...............................................................................................................................

2.  Írd le, hogy a szabályozási „kör” egyes pontjain mi történik, ha kísérleti céllal valakinek pajzs-
mirigyhormont juttatnak a vérébe!

1. A vérbe pajzsmirigykivonatot injekcióznak.

2. Az agyalapi mirigy a)  ....................................................................................................................

 b) és ennek megfelelően  .................................................................................

3. Így a vérben  ....................................................................................................................................

4. Ezért a pajzsmirigy  .........................................................................................................................

5. S végül a vérben  ..............................................................................................................................

3.  Melyek az agyalapi mirigy közvetlen hatású hormonjai?

1.  .........................................................................................................................................................

2.  .........................................................................................................................................................

3.  .........................................................................................................................................................

4.  Nevezz meg olyan hormonokat, amelyeknek a termelődését az agyalapi mirigy

szabályozza:  .........................................................................................................................................

nem szabályozza:  .................................................................................................................................

5.  Egészítsd ki az alábbi táblázatot!
  tartalékok → vércukor → izomsejtek
  ⇑ ⇑

A felelős hormon:

A vércukorszintet …

Biológiai „feladata”:

Hiánybetegsége:

BELSŐ KÖRNYEZETÜNK ÁLLANDÓSÁGA

HORMONRENDSZERÜNK
Kiegészítő anyag
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1.  Mindenki számolja ki – a többiekkel való egyeztetés nélkül –, hogy naponta hány órát alszik! 
Legalább tíz gyerek adataiból számítsatok átlagot!

A kapott átlagérték mennyivel tér el az ebben az életkorban orvosilag szükséges időtartamtól? 

(Adatokat a tankönyv 139. oldalán az Olvasmány részben találtok.)  .......................................................

2.  Sorolj fel élénkítő és nyugtató hatású anyagokat, szereket!

  .............................................................................................................................................................
Húzd alá azokat, amelyeknek a mértékkel való használatát elfogadhatónak tartod!
Karikázd be pirossal azt, amelyik szerinted káros az egészségre!

3.  Állíts össze egy egészséges, változatos napirendet!

Óra Tevékenység Óra Tevékenység

Saját fenti példádon magyarázd el, hogy mi az aktív pihenés!

  .............................................................................................................................................................

  .............................................................................................................................................................

BELSŐ KÖRNYEZETÜNK ÁLLANDÓSÁGA

SZABÁLYOZÓRENDSZERÜNK EGÉSZSÉGE
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4.  Jellemezd a táblázatban felsorolt betegségeket! Tegyél X-et a megfelelő helyre!

Álmatlanság Alkoholizmus Ideg-össze-
roppanás Elmebetegség

Helyes napirend megoldhatja.

Nem gyógyítható.

A kóla is okozhatja.

Környezetváltozás segíthet rajta.

Orvosi kezelést igényel.

5.  Keress az alkoholista és valamely „kemény drogra” (pl. heroinra) rászokott egyén között

■ hasonlóságokat:  ................................................................................................................................

 ..........................................................................................................................................................

■ különbségeket:  .................................................................................................................................

 ..........................................................................................................................................................

6.  Sorolj fel olyan dolgokat, tevékenységeket, amelyek sikerélményt nyújtanak

■ neked:  ..............................................................................................................................................

 ..........................................................................................................................................................

■ legjobb barátodnak:  ..........................................................................................................................

 ..........................................................................................................................................................

7.  Írj példákat arra, hogy valamit

■ nálad idősebbektől tanultál meg:  ......................................................................................................

 ..........................................................................................................................................................

■ kortársaidtól tanultál meg:  ...............................................................................................................

 ..........................................................................................................................................................

■ nálad fi atalabbaktól tanultál meg:  ....................................................................................................

 ..........................................................................................................................................................
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1.  Légzés. A helyeden ülve végezz gyorsan, egymás után 20 olyan mély be- és kilégzést, amilyet 
csak tudsz! Ezután lazítsd el magad, s fi gyeld meg, hogy mennyi idő múlva indul el magától
a légzésed!

Mérd meg, hogy lazítás után mennyi idő múlva veszel újra levegőt! Az eredmény:  ............................

 .............................................................................................................................................................
Nyugodt körülmények között hozzávetőlegesen 3 mp-enként veszel levegőt. Mi az oka annak, hogy 
a belégzőközpontod most ennél jóval hosszabb ideig „aludt”?

  .............................................................................................................................................................

  .............................................................................................................................................................

2.  Pulzus. Tapintsd ki saját csuklódon a pulzusodat, s számold meg, hogy félpercenként mennyit 
ver a szíved! A mérést háromszor végezd el! 

1. mérés:  ..............................................................................................................................................

2. mérés:  ..............................................................................................................................................

3. mérés:  ..............................................................................................................................................

Átlagos pulzusszámom fél perc alatt:  ..................................................................................................
Most a padod mellett guggolj le 25-ször megállás nélkül, majd ismét számold a pulzusodat (most is 
háromszor egymás után)! 

1. * mérés:  ............................................................................................................................................

2. * mérés:  ............................................................................................................................................

3. * mérés:  ............................................................................................................................................

Átlagos pulzusszámom fél perc alatt 25 guggolás után:  ......................................................................
Eredményeidről készíts oszlopdiagramot is az alábbi koordináta-rendszerben!

BELSŐ KÖRNYEZETÜNK ÁLLANDÓSÁGA

SZABÁLYOZÁS
Gyakorlati óra

1. 2. 3. 25 guggolás 1. 2.* 3.*

80 –

60 –

40 –

20 –
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3.  A szem védekezése. a) A szem egyik védekező refl exe a pislogás. A veled szembeforduló pad-
társad arca előtt váratlanul, hirtelen rántsd el a kezedet! Figyeld meg, hogy mindig pislant-e!

Eredmény:  ..........................................................................................................................................
Most ismételjétek meg a vizsgálatot úgy, hogy a társad akarattal próbálja meg visszatartani a pislogást! 

Sikerült-e neki?  ...................................................................................................................................

Mire következtetsz ebből a szemhéjmozgató izmok beidegzését illetően?  ..........................................

 .........................................................................................................................................................

 A szem védekezése. b) A szem másik védekező refl exe a pupilla összeszűkülése, ha erős fény 
éri a szemet. Zseblámpával világíts a padtársad arcába, s fi gyeld meg, hogyan húzódik össze a 
pupillája!

Eredmény: ...........................................................................................................................................
Kis idő múlva (ezalatt legjobb, ha ő csukva tartja a szemét) ismét világíts az arcába, de most próbálja 
még visszatartani a refl exet!

Eredmény: ...........................................................................................................................................

Mire következtetsz ebből a pupillát mozgató izmok beidegzését illetően? ..........................................  

 .............................................................................................................................................................

 A szem védekezése. c) Zseblámpával világíts a padtársad arcába, de most úgy, hogy csak az 
egyik szemébe világítasz, a másikat pedig árnyékold el egy füzettel, amelyet az orra „folytatá-
saként” a két szeme közé tartasz! Azt a pupillát fi gyeld, amelyikbe nem világítasz!

Eredmény:  ..........................................................................................................................................

Mire következtetsz ebből?  ...................................................................................................................

 .............................................................................................................................................................

4.  Feltételes refl exek. Keress az iskolai életeddel kapcsolatos, legalább két feltételes refl exet!
Állapítsd meg, hogy ezekben milyen inger milyen ingert helyettesít!

Refl ex „Eredeti” inger Helyettesítő inger

1.

2.
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1.  Felsoroltuk az ingereket, az érzékszerveket és az idegrendszer részeit. Megfelelő számok pá-
rosításával jelezd, hogy mi mivel és hogyan kapcsolatos! 

A) Külső-belső ingerek
1.  Fény
2.  Kémiai
3.  Rezgés
4.  Nyomás
5.  CO2-szint
6.  Mozgás

B) Érzékszervek
1.  Szem
2.  Fül
3.  Félkörös ívjáratok
4.  Nyelv
5.  Orr
6.  Bőr

C) Idegrendszer
1.  Idegek
2.  Gerincvelő
3.  Agytörzs
4.  Nagyagy
5.  Szomatikus idegrendszer
6.  Zsigeri idegrendszer

Mintaként három példát bemutatunk. Folytasd a sort!

A1–B1 A szem fogja fel a fényingert.

A1–B6 A bőrben D-vitamin képződik fény hatására.

A1–C4 A nagyagyban alakul ki a fényinger hatására a látásérzet.

BELSŐ KÖRNYEZETÜNK ÁLLANDÓSÁGA

ÖSSZEFOGLALÁS
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2.  Milyen betegségek érhetik az érzékszerveket és az idegrendszert? A táblázat kitöltésével rend-
szerezd az ismereteidet!

Betegség megnevezése A megelőzés módja

Érzékszervek

Idegrendszer

Keress egymással összefüggő betegségeket, azokat kösd össze számozott nyilakkal, s magyarázd el az 
összefüggés lényegét!

  .............................................................................................................................................................

  .............................................................................................................................................................

3.  Ez a három halmaz a feltételes refl ex, a szabályozás és a tanulás. Melyik melyik? Nevezd el
a halmazokat!

4.  A fenti ábrába rajzold bele a feltétlen refl ex halmazát, s magyarázd el, hogy miért oda rajzol-
tad! (A legnagyobb körön kívülre vagy azon belülre? Van-e metszete bármelyik nyomtatott 
halmazzal? Miért?) 

  .............................................................................................................................................................

  .............................................................................................................................................................
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1.  A férfi szervezet egy részének hosszmetszetét ábrázoló rajzon számokkal jelöld meg a felsorolt 
szerveket, részeket!
1. gerincoszlop, 2. herezacskó, 3. húgyhólyag, 4. hímvessző,
5. mellékhere, 6. végbélnyílás, 7. húgycső, 8. here, 9. vastagbél

■ A kiválasztó szervrendszer része: ...................................................

■ A szaporító szervrendszer része:  ...................................................

■ Az emésztő szervrendszer része:  ...................................................

■ A mozgásszervrendszer része:  .......................................................

2.  Rajzolj le egy hímivarsejtet, nevezd meg a részeit, majd mindegyik rész szerepét (lényegét) 
jellemezd egyetlen szóval!

3.  A hímivarsejtek jellemzői. Válaszolj az alábbi kérdésekre!

Hol termelődnek?  ...............................................................................................................................

Termelődésük folyamatos vagy ciklikus?  .............................................................................................

Méretük a petesejtéhez képest:  ...........................................................................................................

4.  A női szervezet egy részének hosszmetszetét ábrázoló rajzon számokkal jelöld meg a felsorolt 
szerveket, részeket!
1. gerincoszlop, 2. petevezeték, 3. húgyhólyag, 4. vastagbél,
5. hüvely, 6. petefészek, 7. húgycső, 8. méh, 9. végbélnyílás

■ A kiválasztó szervrendszer része: ..................................................

■ A szaporító szervrendszer része:  ..................................................

■ Az emésztő szervrendszer része:  ..................................................

■ A mozgásszervrendszer része:  ......................................................

A FOGAMZÁSTÓL AZ ELMÚLÁSIG

SZAPORODÁSI SZERVRENDSZERÜNK
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5.  Rajzold le vázlatosan a női nemi ciklust! Jelöld színes kapcsokkal:
a) a méhnyálkahártya változásait, b) a petesejtérés és c) a menstruáció időpontját!

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 napok száma

6.  A petesejt jellemzői. Válaszolj az alábbi kérdésekre! (A tankönyv 147. oldalán lévő Olvasmányt 
is olvasd el hozzá!)

A petesejt átmérője:  ............................................................................................................................

Érésük folyamatos vagy ciklikus?  ........................................................................................................

Hány éretlen petesejt van egy leánygyermek petefészkében?  ..............................................................

Ebből hány érik be egész élete során?  .................................................................................................

7.  Kösd össze a megfelelőket!
• átmegy rajta a húgycső
• belefut a húgycsőbe
• hormont termel
• ivarsejtek képződnek benne
• ivarsejteket tárol
• izmos falú
• páros szerv

8.  A férfi ak és nők húgynyílása és ivarnyílása miben hasonló?

Húgynyílás Ivarnyílás

♂

♀

 A férfi ak és nők húgynyílása és ivarnyílása miben eltérő?

Húgynyílás Ivarnyílás

♂

♀

9.  A női nemi szervek ábrája alapján állapítsd meg, hogy egy várandós kismama méhe nyomhat-
ja-e a húgyhólyagját! 

  .............................................................................................................................................................

  .............................................................................................................................................................

 

here •

húgycső •

mellékhere •

ondóvezeték •

prosztata •

11874_Munkafüzet1-korr3.indd   92 16/01/19   16:15



93

1.  Mik lehetnek a biológiai és nem biológiai okai annak, ha egy nő férfi as? (A tankönyvi Olvas-
mány segít.)

Biológiai:  .............................................................................................................................................

Nem biológiai:  ....................................................................................................................................

3.  Írd a számokat a megfelelő hely(ek)re!

Nő:  ......................................................................................................................................................

Férfi : ....................................................................................................................................................

 1. Erős szőrzet, 2. ivarsejttermelés, 3. széles csípő, 4. a vérében van női hormon, 5. nemi hormonjai 
folyamatosan termelődnek, 6. a vérében sok női hormon van, 7. erős izomzat, 8. a mellékveséje 
férfi hormont termel, 9. másodlagos nemi jellegek.

4.  Sorold fel azokat a belső elválasztású mirigyeket, amelyeknek szerepe van a nemi jellegek ki-
alakításában!

  .............................................................................................................................................................

  .............................................................................................................................................................

  .............................................................................................................................................................
 Húzd alá pirossal a nőkre, kékkel a férfi akra jellemzőket!

5.  Írj le három olyan nemi szerepet, amely más népeknél másmilyen, mint nálunk!

Nálunk Hol? Milyen?

1.

2.

3.

A FOGAMZÁSTÓL AZ ELMÚLÁSIG

A FÉRFI ÉS A NŐ
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1.  Sorolj fel olyan tényezőket, amelyek szerint egy kamasz biológiailag, illetve lelkileg érett vagy 
nem érett a szexuális életre, illetve az apává/anyává válásra!

Biológiailag Lelkileg és társadalmilag

♂

Érett

Nem érett

♀

Érett

Nem érett

2.  Milyen veszélyekkel jár a fi úk számára a túl korai szexuális tevékenység?

  .............................................................................................................................................................

  .............................................................................................................................................................

3.  Kösd össze a megfelelőket!

éjszakai magömlés •

rendszeres
ivarsejtek távoznak
a biológiai érés jele

esetenként előfordul
szexuális álom

• menstruáció

5.  Hasonlítsd össze a két legismertebb nemi betegséget!

Szifi lisz AIDS

Kórokozója baktérium

Kórokozója hol jut be?

Mit károsít?

Okoz-e halált?

Van-e ellene védőoltás?

Tudjuk-e gyógyítani?

A FOGAMZÁSTÓL AZ ELMÚLÁSIG

NEMI ÉLETÜNK EGÉSZSÉGE
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1.  Állapítsd meg az embrionális fejlődés szakaszainak sorrendjét! (Figyeld a tankönyv 158. oldali 
ábráját is!)
1. zigóta, 2. embrió, 3. magzat, 4. megtermékenyítés, 5. szederszerű gömböcske

Helyes sorrend:  ...................................................................................................................................

2.  Nevezd meg a rajz megjelölt részeit!

3.  Sorold fel, mi a magzatburok szerepe a benne lévő magzatvízzel és köldökzsinórral együtt!

1.  .........................................................................................................................................................

2.  .........................................................................................................................................................

3.  .........................................................................................................................................................

4.  .........................................................................................................................................................

5.  .........................................................................................................................................................

4.  Rakd helyes sorrendbe a szülés szakaszait! Írd be a számokat 1-től 8-ig a négyzetekbe!

▢ elvágják és elkötik a köldökzsinórt
▢ megszületik a magzat teste
▢ megreped a magzatburok
▢ a méh izomzata erősen, szakaszosan összehúzódik
▢ megindul az újszülött légzése
▢ megszületik a méhlepény
▢ kifolyik a magzatvíz
▢ megszületik a magzat feje

A FOGAMZÁSTÓL AZ ELMÚLÁSIG

EGYEDFEJLŐDÉS I. 
A MÉHEN BELÜLI FEJLŐDÉS

1

2

3
6

7

4

5
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1.  Ezen az életkori tengelyen jelöld be az újszülöttkor, csecsemőkor, kisgyermekkor és kölyökkor 
jellemző életkori határait! Lehetnek átfedések!

 0 év –––––––––––––––––––––––– 10 év –––––––––––––––––––––––– 20 év

Hol voltál leginkább bizonytalan a bejelöléskor?  ................................................................................

2.  Nevezd meg az egyes fejlődési szakaszok jellemzőit!

A korszak A testi fejlődés jellemzői A lelki fejlődés jellemzői

3.  Melyik életszakaszban mi történik a fogakkal?

Újszülöttkor Csecsemőkor Kisgyermekkor Kölyökkor

Tejfogak

Végleges fogak

A fogak száma

 Jelöld be a mellékelt ábrán, hogy egy 11 éves gyerek
 fogsorában melyik helyen milyen fog van!

 0 = nincs 1 = tejfog 2 = végleges fog

4.  Egészítsd ki a mondatot, és keress példákat!

A növekedés …………………………………, a fejlődés ……………………….…….. változás.

Például: …………………………………

 …………………………………

       ……………………….……..

       ……………………….……..

A FOGAMZÁSTÓL AZ ELMÚLÁSIG

EGYEDFEJLŐDÉS II.
A MÉHEN KÍVÜLI FEJLŐDÉS KEZDETE
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1.  Ezen az életkori tengelyen jelöld be szakaszokkal – akár átfedésekkel – a kamaszkort, az i� ú-
kort és az öregedés kezdetét!

 10 év –––––––––––––––––––––––– 20 év –––––––––––––––––––––––– 60 év

Hol voltál leginkább bizonytalan a bejelöléskor?  ................................................................................

2.  Nevezd meg az egyes fejlődési szakaszok jellemzőit!

A korszak A testi fejlődés jellemzői A lelki fejlődés jellemzői

3.  Melyik életszakaszban mi történik a fogakkal?

Kamaszkor I� úkor Felnőttkor

Tejfogak

Végleges fogak

A fogak száma

4.  Keresd ki a tankönyvből a kamaszokról szóló bekezdést, és válogasd ki azokat a megjegyzéseket, 
amelyek – véleményed szerint –

■ rád is valóban jellemzők:  ..................................................................................................................

 ..........................................................................................................................................................

■ rád ugyan nem, de más kamaszokra jellemzők:  ................................................................................

 ..........................................................................................................................................................

■ nem is jellemzők a kamaszokra igazán:  ............................................................................................

 ..........................................................................................................................................................

A FOGAMZÁSTÓL AZ ELMÚLÁSIG

EGYEDFEJLŐDÉS III.
SERDÜLŐK, IFJAK, FELNŐTTEK ÉS IDŐSEBBEK
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1.  Mi jellemző a nő és a férfi  szaporító szervrendszerére? Egészítsd ki a táblázatot az alábbi sza-
vak beírásával!
Hímvessző, mozgékony sejt, méh, a legnagyobb sejt, here, erős szőrzet, széles csípő, hüvely, ostora 
van, mozdulatlan sejt, mellékhere, petevezeték, emlők, erőteljes izomzat, petefészek, kerekebb idomok, 
petesejt, hímivarsejt.

Nő Férfi 

Ivarsejtek és jellemzőik

Ivarszervek

Másodlagos nemi jellegek

2.  Mi jellemző az ember születés utáni egyedfejlődésére? Egészítsd ki a táblázatot!

Testi jellemzők A fogak Lelki jellemzők

Csecsemőkor Gyorsan növekszik

Kisgyermekkor Szeret játszani, mesét hallgatni

Kölyökkor Fogváltás a korszak elején

Kamaszkor Hirtelen megnyúlás, esetlen 
mozgás

I� úkor Megharcolnak felnőtté 
válásukért

Felnőttkor

Öregkor

A FOGAMZÁSTÓL AZ ELMÚLÁSIG

ÖSSZEFOGLALÁS
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1.  Olvasd el fi gyelmesen az Olvasmány 1. alcíméhez (tankönyv 171. oldal) tartozó részt! Válaszolj
a kérdésekre! 

■ Milyen anyagok a drogok?  ...............................................................................................................

 .........................................................................................................................................................

 .........................................................................................................................................................

■ Mit jelent a pszichoaktív kifejezés?  ..................................................................................................

 .........................................................................................................................................................

 .........................................................................................................................................................

2.  Olvasd el fi gyelmesen az Olvasmány 2. alcíméhez (tankönyv 171. oldal) tartozó részt! Válaszolj
a kérdésekre!

■ Mi a drogkommandó?  .....................................................................................................................

 .........................................................................................................................................................

■ Miért a drogterjesztőket bünteti legsúlyosabban a törvény?  ............................................................

 .........................................................................................................................................................

■ Mikor beszélünk dizájner drogokról?  ..............................................................................................

 .........................................................................................................................................................

3.  Olvasd el fi gyelmesen az Olvasmány 3. és 4. alcíméhez (tankönyv 172. oldal) tartozó részt! Vá-
laszolj a kérdésekre!

■ Mit nevezünk élettani függőségnek?  ................................................................................................

 .........................................................................................................................................................
■ Készítsetek kis csoportos munkában egy rövid vázlatot, amelyben felsoroljátok azokat az érveket, 

amelyekkel egy társatokat kívánnátok lebeszélni a droghasználatról! 

Érvek:  .............................................................................................................................................

 .........................................................................................................................................................

 .........................................................................................................................................................

 .........................................................................................................................................................

 .........................................................................................................................................................

FELELŐSSÉGÜNK ÖNMAGUNKÉRT:
A DROG
Irányított olvasmányfeldolgozás
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■ Saját vélemény: Szerinted megelőzhető-e a droghasználat? .............................................................

 .........................................................................................................................................................

 .........................................................................................................................................................

 .........................................................................................................................................................

 .........................................................................................................................................................
■ Beszéljétek meg! Miért mondjuk, hogy a droghasználat elkerülése azért fontos, mert felelősek 

vagyunk önmagunkért?

4.  Olvasd el fi gyelmesen az Olvasmány 5. alcíméhez (tankönyv 173. oldal) tartozó részt! Válaszolj 
a kérdésekre!

■ Milyen segítséget adhat a környezet egy bajba került serdülőnek?  ..................................................  

 .........................................................................................................................................................

  .........................................................................................................................................................

  .........................................................................................................................................................

■ @ Gyűjts a neten segélyhívó telefonszámokat a lakóhelyed környékén! 

– A szervezet neve:  .........................................................................................................................

Telefonszáma:  ..............................................................................................................................

– A szervezet neve:  .........................................................................................................................

Telefonszáma:  .............................................................................................................................

– A szervezet neve:  .........................................................................................................................

Telefonszáma:  .............................................................................................................................

– A szervezet neve:  .........................................................................................................................

Telefonszáma:  .............................................................................................................................

– A szervezet neve:  .........................................................................................................................

Telefonszáma:  .............................................................................................................................

A legfontosabb telefonszámokat írd be a mobilodba is!
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FELELŐSSÉGÜNK EGYMÁSÉRT:
ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁSI ALAPOK
Irányított olvasmányfeldolgozás

1.  Törődünk-e embertársainkkal, ha látjuk, hogy sérülést vagy balesetet szenvednek?

■ Kaptál-e már segítséget egy baleseted alkalmával vagy egy sérülésed esetén „civil” segítőtől? Ha igen, 

mit éreztél az önzetlen segítségnyújtás után?  ..................................................................................

  .........................................................................................................................................................

■ Nyújtottál-e már segítséget valakinek egy baleset alkalmával vagy egy sérülés esetén? Ha igen, mit 

éreztél a segítségnyújtás előtt?  .........................................................................................................

  .........................................................................................................................................................

2.  Mi az elsősegélynyújtás célja?

a)  .........................................................................................................................................................

b)  .........................................................................................................................................................

3.  Az Olvasmány (tankönyv 174–176. oldal) alapján foglald össze, hogy mit tehet egy nem gyakor-
lott elsősegélynyújtó! Egészítsd ki a szöveget!

 Képességei szerint a ……………… ……………… nyújtja. Nem esik ………………, hanem 

megpróbálja ……………… a helyzetet: …………… történt? ………………… sérültek? Milyen 

sérülést ………………  Ezután ………………… kell hívni!

4.  A mentőhívás szabályai

Milyen telefonszámot kell hívni?  ........................................................................................................

Mit kell elmondani a mentőhíváskor?

 ■  .................................................................................................................................................................................

 ■  .................................................................................................................................................................................

 ■  .................................................................................................................................................................................

 ■  .................................................................................................................................................................................

 ■  .................................................................................................................................................................................

 ■  .................................................................................................................................................................................
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5.  Milyen balesetek érhetnek benneteket a leggyakrabban? Felsoroltunk néhány esetet, dolgozz 
az Olvasmány (tankönyv 174–176. oldal) alapján! 

 Csoportosítsd a teendőket a felsoroltak szerint! F betűt írj a pontozott vonalakra, ha elég, hogy 
fi gyelmeztetsz a veszélyre! É betűt írj, ha te tudsz segíteni! Jelöld S betűvel, ha egy jelen levő felnőttől 
kérsz segítséget! O betűt írj, ha segítettél, de orvoshoz kell menni! Írj M betűt, ha mentőt kell hívnod! 
(Egy pontozott vonalra akár több betű is kerülhet.)

 A társad be akar úszni a vízbe, de ki van téve a „Fürödni tilos!” tábla: ………. Vízben fuldokló embert 
látsz: ……… Korcsolyázás közben valaki alatt beszakadt a jég: ………. Gördeszkázó társad lába 
megrándult: ………. Kosárlabdázás közben  valakinek vérezni kezd az orra: ……….

 Valaki egy buliban túl sok alkoholt fogyasztott: ………. Egy összejövetel egyik résztvevője kábítószertől 
hallucinál: ………. Otthon a testvéred véletlenül elvágta az ujját: ………. A kutyád megharapta a 
barátod kezét: ………. Takarítás közben ráfolyt anyukád kezére a vízkőoldó háztartási sav: ……….  
Pizzasütés közben a nővéred keze hozzáért a forró sütőhöz: ………. 

6.  Felsoroltunk néhány összetettebb balesetet. Elemezd az egyes eseteket, írd le, hogy mi történ-
hetett, és mi a teendő!

 A szomszédodat áramütés érte.
■ Tünetek:  ...........................................................................................................................................

 .........................................................................................................................................................
■ Teendők:  ..........................................................................................................................................

 .........................................................................................................................................................
 Egy ájult embert látsz a járdán.

■ Tünetek:  ...........................................................................................................................................
 .........................................................................................................................................................

■ Teendők:  ..........................................................................................................................................
 .........................................................................................................................................................

 Valaki gyümölcsszedés közben leesett egy magas létráról.
■ Tünetek:  ...........................................................................................................................................

 .........................................................................................................................................................
■ Teendők:  ..........................................................................................................................................

 .........................................................................................................................................................
 Gépkocsibaleset szemtanúja vagy.

■ Tünetek:  ...........................................................................................................................................
 .........................................................................................................................................................

■ Teendők:  ..........................................................................................................................................
 .........................................................................................................................................................

7.  Sok az otthoni és a háztartási sérülés, ezért jó, ha van otthon elsősegélynyújtó doboz. Gyűjtsd 
össze, hogy milyen dolgokra van szükség ahhoz, hogy jól lehessen használni! (Ebben a fel-
adatban segíthet az @, vagy egy gyógyszertár alkalmazottja is.)
Az elsősegélynyújtó dobozban legyen:  ................................................................................................

 .............................................................................................................................................................
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FELELŐSSÉGÜNK A FÖLDÉRT
Irányított olvasmányfeldolgozás

1.  Ember és bioszféra

 ■ Az Olvasmány (tankönyv 177–178. oldal) alapján válaszolj a kérdésre! Hol alakult ki a bioszféra?  ..

  .........................................................................................................................................................

  .........................................................................................................................................................

■  Bizonyítsd, hogy az élet a Föld arculatát megváltoztatta! Egészítsd ki a mondatotokat!

A légkör összetételében  található ……………………-t a zöld növények termelik. A  mészkőhegy-

ségek anyaga  az ősi tengerekben élt ……………………………… maradványa.

■ Mit jelent az, hogy a Föld egésze egyensúlyi rendszer?  ....................................................................

  .........................................................................................................................................................

2.  Hogyan menthetjük meg a Földet?

a) Sorold fel, hogy milyen hatásokkal terheli az ember a Földet! 

 1.  .....................................................................................................................................................,

 2.  ......................................................................................................................................................
b) Csoportosítsd az előző feladathoz a felsorolt tevékenységeket! A betűjeleket írd a fenti pontozott 

vonalakra!
  A) Reklám, B) hulladéktermelés, C) vegyszerhasználat a mezőgazdaságban, D) a Föld la-

kosságszámának gyors növekedése, E) túlzott energiafogyasztás, F) elavult földművelési szokások,
G) népességvándorlás (migráció), H) élelmiszerhiány, I) a Föld nyersanyagainak túlzott kiakná-
zása, J) szegénység, K) a szegényebb és a gazdagabb országok ellentéte.

3.  Globális probléma – globális megoldás
■ Sorold fel, hogy milyen világméretű változások szükségesek ahhoz, hogy a Föld a jövő generációk 

számára is fenntartható élőhely maradjon! 

 1.  ....................................................................................................................................................

  ........................................................................................................................................................,

 2.  .....................................................................................................................................................

  ........................................................................................................................................................

 3.  ....................................................................................................................................................

  ........................................................................................................................................................,

 4.  .....................................................................................................................................................

  ........................................................................................................................................................
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■ Szerinted a Föld ki tudja-e még egyensúlyozni az ember beavatkozásainak hatásait? Írd le a saját 

véleményedet!  ..................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................

 .........................................................................................................................................................

■ Te mit tartasz a legfontosabbnak? .....................................................................................................

 .........................................................................................................................................................

  .........................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................

■ Te mivel tudsz segíteni? Válogass a felsorolt lehetőségek közül, és karikázd be a szerinted jó és fon-
tos válaszok betűjelét! 

 A) Nem jársz autóval, B) tiltakozol a légszennyező berendezések használata ellen, C) fát ültetsz, 
D) nem fűtesz feleslegesen, E) gazdaságosan használod a villanyáramot, F) csak katalizátoros 
autót használsz, G) tiltakozol a hazai és a trópusi erdők irtása ellen, H) ha teheted, csak gyalog 
és kerékpárral közlekedsz, I) nem gyűjtesz és nem használsz feleslegesen semmilyen fogyasztási 
cikket, J) óvod a környezetedben lévő fákat, K) kevesebbet eszel, L) meggyőzöd a környezetedben 
élőket a környezetkímélés fontosságáról.
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