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Opera tív Program EFOP-3.2.2-VEKOP-15-2016-00001 szá-
mú, „A köznevelés tartalmi szabályozóinak megfele-
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Európai Szociális
Alap

Kedves Tanuló! 

Talán már belelapoztál a biológia tankönyvedbe! Láthattad, hogy vál-
tozatosak a témák és a tanulási tevékenységek is. Az osztálytermi és az 
otthoni tanulás során felidézheted a már meglévő tudásod, amelyre 
a további tudásépítést alapozhatod. Az új ismeretek mellett mindig 
találhatsz feladatokat, érdekességeket is. Ez a Munkafüzet kibővíti a 
tankönyv kínálta tanulási lehetőségeket. A fejezetek címe és tartalma 
megegyezik, de a feladatok mennyisége és választéka jóval bővebb. 

A Munkafüzetben található feladatok összeállításának célja nem egy-
szerűen a tanultak visszakérdezése, a tanulás ellenőrzése volt. Ehelyett 
a tanulással és a természettudományos vizsgálatokkal összefüggő ké-
pességek fejlesztésére helyeztük a hangsúlyt. A feladatokban megje-
lennek a természettudományos gondolkodás egyszerűbb műveletei: 
a sorbarendezés, csoportképzés, csoportba sorolás, összehasonlítás. 
Találkozhatsz a vizsgálatokból származó adatok grafikus ábrázolásával, 
vagy ilyen diagramokat értelmező feladatokkal. A felépítés és műkö-
dés elemzése során követheted a molekuláris szintről induló felépülést, 
amely az élővilág legmagasabb szintjéig, a bioszféráig vezet. Ebben a 
képzeletbeli utazásban szükséged lesz a rendszerszintű gondolkodásra, 
amely a részletekre bontást és az egész meglátását is magában foglalja. 
Az élő természet jellemzője az örök változás, amelyet a sejtek, a szerve-
zet vagy az életközösségek szintjén is nyomon követhetsz. A kérdésekre 
adható válaszok a tanultak felidézése mellett igénylik az információk 
keresését és mérlegelését is. A válaszok megfogalmazása vagy a kért 
bemutatók összeállítása a kommunikációs képességeidet is mozgósítja.

A Munkafüzet nem csak a tanórákon, de az otthoni tanulásban is hasz-
nos társad lehet. Az élővilág a Föld különleges, egyedülálló adottsá-
ga, melynek Te magad is része vagy. Egészségünk alapvetően függ 
a szerveztünk biológiai működésétől, de nem élhetünk teljes életet 
a körülöttünk lévő élővilág nélkül sem. Ez a kettős felelősség remé-
nyeink szerint a biológia tanulása során számodra is világossá válik. 
Ehhez forgasd nagy kedvvel és érdeklődéssel ezt a Munkafüzetet!

Jó tanulást kívánunk!

Jelmagyarázat:

 Egyéni feladat

 Csoportfeladat

Bevezető
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1.
 

Tedd láthatóvá! 

A biológiai vizsgálatok kiterjednek a szabad szemmel nem látható élővilágra is. Az egyszerű nagyító vagy a 
fénymikroszkóp régóta hasznos segítője a biológusoknak.

2.
  

Egyed alatt – egyed felett 

 A   Csoportosítsd a képeket aszerint, hogy egyed alatti vagy egyed feletti szerveződési szintekhez tartoznak! Írd a 
számokat a megfelelő halmazba!

 
Egyed alatti szintek

 
Egyed feletti szintek

gombalemezekvérsejtek kamillák

baktériumok

kutya

vízibolhaizomrostok moha

darázs

növényi sejtek

A biológia tudományaI. 

1 3 5

2 4 6 8

7

Válaszd ki, hogy a képeken látható és meg nevezett objektumok vizsgálatára melyik 
eszköz a legalkalmasabb! Kösd össze a képeket a megfelelő eszközzel!



5A biológia tudománya   

 B   Nevezd meg a számokkal jelölt egyed alatti és egyed feletti szerveződési szinteket!

 C   Az alábbi ábra halmazai az élővilág egyed feletti szerveződési szintjeit jelölik. Töltsd ki a táblázatot! A számok 
melletti cellába írd be a megfelelő szerveződési szint nevét! A 4. halmaz a legkiterjedtebb szintet jelöli.

Szerveződési szint neve

1

2

3

4

4

3

2

1

EGYED

1: ____ __________________

5: ____ __________________

6: ____ __________________

7: ____ __________________

2: ____ __________________

3: ____ __________________

4: ____ __________________



6 I.  FEJEZET

3.
  

Az idő járása 

A grafikonok három különböző klímájú terület éves csapadékeloszlását és a havi középhőmérséklet értékeit 
ábrázolják. Az adatokat felhasználva válaszolj az alábbi kérdésekre!

 A  Kb. hány °C volt a különbség a legmagasabb és a legalacsonyabb havi középhőmérséklet között a három területen?

1:                                                            2:                                                            3:                                                           

 B  Melyik a legcsapadékosabb, és melyik a legszárazabb hónap a vizsgált területeken?

1:   1:  

2:   2:  

3:   3:  

 Az alábbi táblázat egy novemberi nap hőmérsékleti adatait foglalja össze. A táblázat alapján válaszolj a kérdé- 
sekre!

1 óra 6 óra 13 óra 15 óra 20 óra

–10 °C –8 °C –1 °C +2 °C –3 °C

 C  A megadott értékek alapján számítsd ki a napi középhőmérsékletet!

 

 D  Az eredmény alapján mit gondolsz, melyik terület adatait adtuk meg?

 

 A következő táblázat egy havi csapadékmennyiség adatait foglalja össze. A táblázat alapján válaszolj a kérdé- 
sekre!

nap 1. 5. 11. 12. 13. 16. 18. 20. 21. 24. 26. 27. 29. 30.

mm 10 5 2 4 7 9 13 5 8 9 13 4 6 5

 E  A megadott értékek alapján számítsd ki a havi csapadékösszeget és az átlagos napi csapadékot!

 

 F  Az eredmény alapján mit gondolsz, melyik terület melyik hónapjának adatait adtuk meg?

 

kontinentális mediterrán szavannaa) b) c)
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4.
  

Egy kísérlet tanulságai 

Egy kísérlet során ugyanabba a talajba ugyanolyan 
kétszikű magvakat vetettek el.

Különböző nitrátkoncentrációjú oldatokkal kezelték 
őket (0,1%, 0,5%, 1,0% és 1,5%). Minden növényt azonos 
ideig, azonos hőmérsékleten és azonos megvilágítás 
mellett neveltek. Mindennap lemérték a gyökerek és a 
hajtások hosszát mm-ben.

Az ábra tanulmányozása után válaszolj a kérdésekre!

 A  Miért volt szükség kontrollnövényre?

 

 B   A kísérleteket egy hipotézis felállítása előzi meg általában. Szerinted mi lehetett a kutató hipotézise ebben a 
kísérletben?
 

 

 C  Gondold végig, hogy a kísérletben melyik a

rögzített változó:  

függő változó:  

független változó:  

 D  Az ábra alapján melyik a legideálisabb koncentráció a növények számára?

 

 Az alábbi mérési adatokat figyelmesen nézd át, és oldd meg a feladatokat!

nap
Növény gyökerének (mm) növekedése 1 hét alatt

1. nap 2. nap 3. nap 4. nap 5. nap 6. nap 7. nap

0,1% 1 1 2 4  6  8 12

0,5% 1 2 4 7 11 14 16

1,0% 1 2 3 5 10 12 14

1,5% 1 2 3 4  8 10 13

kontroll 1 2 4 6 10 13 15

 E  Mekkora volt az átlagos napi növekedés?

0,1%   1,0%  

0,5%   1,5%  

kontroll  

 F  A kapott adatok alapján melyik koncentráció a legelőnyösebb a növény növekedése szempontjából?

 

kontroll 0,1 0,5 1,0 1,5
 kontroll 0,1 0,5 1,0 1,5
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 G   Ábrázold oszlopdiagramon a növény gyökerének növekedését a koncentráció függvényében az 5. napon mért 
adatok alapján!

5.
 
A mikroszkóp 

 A  Tanárod, vagy más információforrás segítségével nevezd meg az ábrán látható fénymikroszkóp részeit!

 B   Szertári mikroszkópon azonosítsd a részeket, vizsgáld meg, melyik rész mire való, hogyan működik! meg az ábrán 
látható mikroszkóp részeit!
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 C   Melyek a mikroszkóp optikai részei? Sorold fel!

 

 D   Számítsd ki, mekkora annak a mikroszkópnak a nagyítása, amelyikben a szemlencse 10 ×, a tárgylencse 15 × 
nagyítású! 

 E   „Mit mivel látok?” Nevezd meg, mit láthatunk a képeken! Párosítsd, hogy a képeken látható dolgok melyik típusú 
mikroszkóppal vizsgálhatók!

 Vizsgálandó minta Mikroszkóptípusok

1: ___________ 3: ___________2: ___________

A

C

1

2

3

B
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6.
  

A látszat néha csal 

 A      Az internetezők fele futott már bele álhírbe, derül ki a Nemzeti 
Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) lakossági felhasználói 
szokásokat felmérő kutatásának adataiból. A legalább 16 éves 
hazai internetezők 53 százaléka saját bevallása szerint találkozott 
már álhírrel, elsősorban közösségi oldalakon […] feleennyien pe-
dig másfajta weboldalakon (23 százalék). […] Ahogy nő Magyar-
országon az internetezők száma – a felmérés idején 6,53 millió 
fő a legalább 16 évesek körében –, úgy lesz egyre heterogénebb 
ez a csoport. Az álhírek felismerését leginkább az határozza meg, 
hogy az egyén mennyire intenzíven és aktívan használja az inter-
netet. Akik heti rendszerességgel öt vagy még több közösségi oldalt látogatnak, azoknak a 71 százaléka találko-
zott már álhírekkel, míg akik legfeljebb egy ilyen oldalt használnak, azoknak mindössze 41 százaléka. Akik pedig 
úgy érzik, hogy nagyon erősen kötődnek az internethez, azoknak közel a kétharmada (63 százalék) ütközött már 
bele álhírbe, míg azok, akik szerint az életük alig kötődik az internethez, csak 41 százalékban találkoztak ilyesmi-
vel. A kutatás során az álhírek felismerését ugyanakkor egyáltalán nem befolyásolta, hogy a válaszadó milyen és 
mekkora településen, mekkora családban él, gazdaságilag aktív-e, és alig volt releváns az iskolázottsága, a kora, 
az anyagi helyzete, a neme vagy az, hogy az ország melyik részén lakik.

 
Forrás: nmhh.hu

A cikkből is kiderül, hogy a mindennapok során sok álhírrel találkozhatunk. Hogyan fogalmaznád meg, mit jelent 
az álhír?

 

 

 Hogyan lehet megkülönböztetni az álhíreket a valódi hírektől?

 

 

 Készíts kördiagramot a szöveg alapján arról, hogy a legalább 16 éves válaszadók hol találkoztak már álhírekkel!
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Számítsd ki, hogy a legalább 16 évesek között hány ember találkozott már álhírekkel a közösségi oldalakon, és 
hányan egyéb webhelyeken!

Ábrázold grafikonon, hogy az internethasználat rendszeressége hogyan befolyásolja az álhírekkel való találkozás 
valószínűségét!

 B   Az alábbiakban egy tudományos hírt olvashatsz. Készíts belőle álhírt, adj a hírnek figyelemfelkeltő címet!

„A Kalahári sivatagban az elmúlt félszáz évben a világátlagnál 
kétszer gyorsabban emelkedett az átlaghőmérséklet. A mérések 
szerint 1950 óta 2015, 2016 és 2019 volt a legforróbb év 
Afri kában: 250 kilométerre északnyugatra Tswalutól, az Augra-
bies-vízesésnél 48,6 Celsius-fokot mutatott a hőmérő 2016 
januárjában. […] Ha nem lenne klímaváltozás, tízezer évenként 
talán ha egyszer fordulnának elő olyan szélsőséges hőhullámok, 
amilyen 2015–2016 nyarán sújtotta a régiót. Nagy kérdés, hogy a 
melegedéssel mennyiben változik majd a csapadékmennyiség…”.

 Forrás: ng.24.hu
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7.
  

Természetvédelem számokban 

A bálványfa egy agresszíven terjedő növényfaj, Magyarországon nem 
őshonos. Az alábbi ábrán egy védett, 1 hektáros terület rajza látható. A  kék  
négyzetek a bálványfákat jelzik.

Tegyük fel, hogy minden négyzetben 100%-os a bálványfa borítása. Ennek alapján hány négyzetmétert borít a 
fafaj?

 

Melyik populációs kölcsönhatáshoz vezet, ha egy élőhelyen több faj ökológiai igénye megegyezik?

 

Tegyük fel, hogy a területen előfordul hazánk egyik legveszélyeztetettebb 
faja, a bókoló zsálya. Csak ott található meg, ahol minimum 20 méter 
távolságra vannak a bálványfák. Ez alapján rajzold be a térkép négyzeteibe 
pirossal a zsálya lehetséges előfordulási helyeit!

 

 

A gyors terjedés miatt a bálványfával borított terület 14%-ra változott. Mennyivel lett több a bálványfával borított 
négyzetek száma? Rajzold be az ábrába azokat a négyzeteket zölddel, ahol a bálványfa megjelenhetett abban 
az esetben, ha a bókoló zsálya elterjedése nem csökkent!
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8.
  

Hasonló vagy nem? 

Egy társulás különböző állományainak faji összetétele a terület emberi érin tett-
ségétől, a helyi időjárási viszonyoktól függően erősen változhat. Például egy cseres-
tölgyes erdő állománya más fajokat tartalmazhat a Bükk-hegységben, mint a Budai-
hegységben. Ettől még a két állomány a cseres-tölgyesekhez tartozik, de valamelyik 
a kettő közül közelebb áll a természeteshez. Az ökológiai vizsgálatok egyik célja az, 
hogy megállapítsák az adott állományok természetközeliségét, és az eredmények 
alapján célzott természetvédelmi beavatkozásokat eszközöljenek. A táblázatban két 
terület fajlistáját adtuk meg, a fajok vízigényével együtt.

FAJOK

1 – jelen van, 0 – nincs jelen VÍZIGÉNY
2 – száraz élőhelynek megfelelő

3 – mérsékelten száraz élőhelynek megfelelő
4 – mérsékelten üde élőhelynek megfelelő

5 – üde élőhelynek megfelelő
Bükk-hegység Budai-hegység

Csertölgy 1 1 3

Kocsánytalan tölgy 1 1 4

Mezei juhar 1 1 4

Tatárjuhar 1 0 4

Egybibés galagonya 1 1 4

Húsos som 1 1 3

Közönséges fagyal 1 1 4

Gyepűrózsa 1 0 3

Egyvirágú gyöngyperje 1 1 4

Ligeti perje 0 1 4

Felemáslevelű csenkesz 1 1 4

Hegyi sás 0 1 4

Sárgás sás 1 1 3

Csomós ebír 1 0 4

Erdei szálkaperje 0 1 2

Fekete lednek 1 1 4

Fénytelen galaj 0 1 4

Tavaszi lednek 0 1 5

Orvosi veronika 1 1 4
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 A   Több állomány összehasonlítását megtehetjük úgy is, hogy összevetjük az állomány növényfajait. Ehhez 
használhatjuk a Jaccard-indexet. Minél nagyobb az érték, annál hasonlóbb a két állomány.

Jaccard-index = C
(A + B – C)

A = egyik állomány
összesített fajszáma

B = másik állomány
összesített fajszáma

C = a két állomány
közös fajainak száma

A megadott fajlisták alapján számold ki a Jaccard-indexet!

 B   Ábrázold grafikonon a két terület fajainak százalékos megoszlását a vízigény szerint! Használhatsz oszlop- vagy 
kördiagramot! Ne feledkezz el a tengelyek feliratáról és a diagramcímekről sem!

9.
  

Tervezz kísérletet! 

Tudósok kíváncsiak voltak arra, hogy az Escherichia coli baktériumok hány °C-os hőmérsékleten szaporodnak 
a legjobban. A kísérlet lépéseit tartalmazó jegyzőkönyv azonban megsérült, az eszközök listája maradt meg 
összekeveredve. Az eszközlista felhasználásával bizonyítsd be, hogy a baktériumok 37 °C-os hőmérsékleten 
szaporodnak ideálisan!

Petri-csészék táptalajjal baktériumtenyészet inkubátor fénymikroszkóp

A: ___________ C: ___________B: ___________
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 A  Ismertesd a kísérlet lépéseit és a hipotézist!

 

 

  Térj ki a függő, a független és a rögzített változókra!

 

  Hányszor ismételnéd a kísérletet? Miért van szükség ismétlésre?

 

  Milyenek lennének a kontrollkörülmények?

 

  Milyen problémát okozhat, ha a tápanyag mennyiségét is változtatjuk a kísérletben?

 

  Miért létfontosságúak a vastagbélben élő baktériumok?

 

 B   Minden táptalajra közel azonos számú baktériumot vittek fel (kb. 1000 baktérium). A 37 °C-os hőmérsékleten 
a vizsgált 24 óra alatt az első 6 órában 10%-os csökkenés volt megfigyelhető, majd 5 órás stagnálást mértek. 
Ezt követően két óránként 16%-kal emelkedett a számuk. A mellékelt milliméterpapír segítségével ábrázold a 
változást, és a számításaidat részletesen vezesd le!
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10.
  

Mindennapi tudomány: a D-vitamin 

A D-vitamin a szervezetünk kalcium- és foszfátszintjének sza bá-
lyozásában vesz részt. A megfelelő D-vitamin-szint a csontok, fogak és 
izmok egészségének megőrzéséhez szükséges, de fontos szerepet tölt 
be különféle betegségek megelőzésében is.

Tények:
•  Március végétől szeptember végéig elegendő D-vi-

tamint tudunk előállítani, ha naponta 15–30 percig, 
fedetlen alkarral, kézzel vagy lábszárral, fényvédő 
nélkül a napon tartózkodunk.

•  A fényvédők gátolják a D-vitamin termelését.
•  Magyarországon a napfény UV-B-sugárzása október 

végétől március elejéig nem alkalmas D-vitamin elő-
állítására.

•  Minél tovább tartózkodik valaki erős napfényen 11–15 
óra között fényvédelem nélkül, annál nagyobb a bőrrák 
kockázata.

•  A D-vitamin fő étrendi forrásai: tojás, máj, gomba, 
lazac, alga, tőkehalmájolaj. A hagyományos magyar 
konyhával körülbelül napi 80 NE D-vitamint fo-
gyaszthatunk. (NE = Nemzetközi Egység, 1 NE = 0,025 
μg D3-vitamin)

Ajánlások:
•  A D-vitamin pótlásához tavasztól őszig elég lehet, ha 

pólóban és rövidnadrágban járunk bevásárolni.
•   Ősszel, télen és kora tavasszal D-vitamint kell bevinni 

az étrendből.
•  A téli, késő őszi és kora tavaszi időszakban ajánlott a 

szintetikus D-vitamin-pótlás.
•   Ha hosszú ideig túl sok D-vitamin-kiegészítőt szed 

valaki, az gyengítheti a csontokat, ká ro síthatja a vesét 
és a szívet.

A magyarországi ajánlás a napi D-vitamin-bevitelre:
Csecsemők: 400–1000 NE
Gyermekek: 600–1000 NE
Serdülők: 800–1000 NE
Felnőttek: 1500–2000 NE
A még biztonságos bevitel legfeljebb 4000 NE.

Hogyan biztosíthatják az alábbi személyek a nyári, illetve a téli hónapokban a szervezetük megfelelő D-vitamin-
szintjét? Fogalmazz meg számukra étrendi és napozási tanácsokat!

Péter: 14 éves, kedvenc sportja a vitorlázás, de télen inkább a szobájában, e-sportokkal tölti az idejét.

 

 

Zoltán: 40 éves, olyan építkezéseken dolgozik, ahol teljes testet takaró védőruhát kell viselnie.

 

 

Juli: 25 éves, sportszervező, nyáron vízitúrákon vagy uszodákban, télen sípályákon dolgozik.

 

 

Andrea: 57 éves, könyvelő, irodában dolgozik, kevés ideje marad mozgásra.

 

 

D-vitamin-tartalmú élelmiszerek
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11.
  

Élet a sivatagban 

A növényekben elegendő fény esetén a fotoszintézis 
folyamata megy végbe. Ennek során a levegőből 
szén-dioxidot vesznek fel, és oxigént juttatnak oda 
vissza. A folyamat során cukor termelődik.
Egy kutatás során óránként mérték az izraeli Negev-
sivatagban élő két növény szén-dioxid-felvételét. 
Ennek mértéke jól jelzi a növények fotoszintézisének 
aktivitását.
Az egyik növény a helyi környezetben vadon élő tör-
pecserje, a noea, a másik a termesztett sárgabarack 
volt.

A grafikon alapján hasonlítsd össze a két növény fotoszintézis-aktivitását!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Melyik növény alkalmazkodott jobban a sivatagi környezethez? Indokold a válaszod!

 

 

 

Mely környezeti tényezők korlátozhatják a sivatagi környezetben a növények anyagcseréjét?

 

 

 Mi lehet a magyarázata annak, hogy 18 óra után a szén-dioxid-felvételi értékek a 0 szint alá csökkennek?

 

 

 

A Negev-sivatag az izraeli Eilat mellett
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A két növény egy nap során mért szén-dioxid-felvétele
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Száraz időszakban inaktivitás
pl. mohatelep kiszáradása

Nedves élőhelyek keresése a kiszáradó helyett
pl. elefántcsorda vándorlása

Az élet kialakulásaII. 

1.
  

A víz az élet 

 A   Ismerd fel, melyik kép ábrázolja a víz részecskéjét! Karikázd be!

 B   Egészítsd ki a víz jellemző tulajdonságairól szóló mondatokat!
Válaszd ki a felsorolásból, és írd be a kihagyott szavakat a vonalakra!

   oldószere  szállítási  sós és édes  hőmérsékletének  alapanyag  termék  tárolási  folyadék  

A környezetünkben lévő víz tartósan és nagy mennyiségben képes                                                 állapotban maradni.

A folyékony víz kiváló                                          számos ásványi, illetve szerves anyagnak.

Az élőlényekben lévő testfolyadék is vizes oldat, amely                                       és                                     feladatokat lát el.

A víz a sejtek kémiai működésében                                          és                                          is lehet.

A                                         -vizek sokféle életközösség élőhelyei.

Az élőlények víztartalma segít kiegyenlíteni a környezet                                            ingadozását.

 C   Az élőlények többféle módon alkalmazkodnak a víz hiányához. Írj példákat a halmazokba.  
Itt három halmazt készítsetek a fennmaradó helyre az alábbi feliratokkal, és egy-egy példával!

Víz megőrzése
pl. viaszos levél
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2.
  

Szerves anyagok 

A szerves anyagok között vannak olyan óriásmolekulák, amelyek nélkül nem létezhet az élet semmilyen formája. Ezek 
a zsírok, a szénhidrátok, a fehérjék és a nukleinsavak.

 A   Írd azon vegyületcsoportok betűjeleit a vonalakra, amelyekre igazak az állítások!

 1. nehezen oldódnak a tiszta vízben  

 2. legegyszerűbb képviselőik a cukrok  

 3. bizonyos fajta molekuláik egyik része vízkedvelő, a másik víztaszító lehet  

 4. bőrünk, izmaink és csontjaink felépítő anyagai  

 5. rostokat és gombolyagokat is formálhatnak  

 6. a növények felépítő anyagcseréjének termékei  

 7. tápanyagok és vázanyagok is lehetnek  

 8. az életfolyamatok irányításában van szerepük  

 9. 4-féle alapegységből állnak  

10. 20-féle alapegységből állnak  

 B   Melyik kép melyik molekulatípust ábrázolja? Írd az ábrák alá a megfelelő betűjelet! Amelyikről a tankönyvben nem 
találsz képet, arról keress az interneten!

________________ ________

A: Zsírok, olajok B: Szénhidrátok C: Fehérjék D: Nukleinsavak
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3.
  

Hogy működnek az enzimek? 

Az életműködésekhez gyors és szabályozott kémiai folyamatok szükségesek. Ezeket az enzimek alakítják ki. Egy 
enzim meghatározott alapanyagot képes megfelelő módon átalakítani. Az alábbi ábra a működésüket mutatja be.

  A    Válaszd ki a felsorolásból, és párosítsd a szavakat, mondatokat az ábra megfelelő részeivel! Írd az ábra betűjeleit 
a szövegek előtti vonalra!

 _____ Az alapanyag és az enzim kapcsolódása

 _____ Enzim + termék komplex

 _____ Alapanyag

 _____ A termékek felszabadulnak az enzimről

 _____ Termékek

  B    DNS és RNS – hasonlítsd össze!   
Az ábra a nukleinsavak két típusát mutatja be. Hasonlítsd össze az RNS és a DNS felépítését!

Milyen különbséget látsz a két molekula alapegységeiben? 

 

Miért nevezik a DNS szerkezetét kettős csavarnak? 

 

A

C D E F

B

Az RNS és a DNS felépítése

RNS DNS

alapegységek (nukleotidok)}
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4.
  

Közelképen a baktériumok 

A baktériumok a legegyszerűbb élőlények. A sejtfelépítésük egyszerűbb a gombák, növények, állatok sejtjeinél. 
Ennek ellenére minden szükséges alkotórésszel rendelkeznek, amelyek az önfenntartásra és a szaporodásra képessé 
teszik őket.

 A   Azonosítsd a baktériumok sejtjeinek az ábrán jelölt alkotórészeit!
Írd a felsorolásban szereplő sejtalkotók nevei elé az ábra megfelelő betűit!

 

 _____ sejtfal  _____ sejtplazma

 _____ ostor  _____ riboszómák

 _____ örökítoanyag  _____ sejthártya

 

 B   Írd le röviden, mi a feladata az alábbi sejtalkotóknak és mely molekulatípusok alkotják!

sejthártya feladatai:  

 

összetevői:  

sejtfal feladatai:  

 

összetevői:  

sejtplazma feladatai:  

 

összetevői:  

 C   Mit jelent a „normál bélflóra” fogalma?

 

 

 

A

B
C

D
E

F
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5.
  

Sejtjeinkben élünk 

Az emberi (és az állati) sejtek a táplálékban felvett kémiai energia segítségével működnek. Rendelkeznek elkülönült 
sejtmaggal, valamint a belső tereket kisebb részekre osztó sejthártyarendszerekkel. A felépítő és lebontó anyagcsere 
szervecskéit is megtalálhatjuk bennük.

 A   Fogalmazd meg egy mondatban! Mit nevezünk sejtnek?

 

 

 

 B   Nevezd meg az ábra betűkkel jelölt részeit!

 Melyik sejtalkotóra igazak az alábbi állítások?

 _____ Kocsonyás anyagból áll.

 _____  Irányítja a sejt anyagcsere-folyamatait és a sejtosztódást.

 _____  Elhatárolja a sejtet a környezetétől, illetve össze is köti vele.

 _____ Az örökítőanyagot tartalmazza.

 _____ Kész formába alakítja a fehérjéket.

 _____ Rajta keresztül történik az anyagfelvétel és -leadás.

 _____ Kettős hártya választja el a sejtplazmától.

 _____ Energiatermelő sejtalkotó.

A

B

C

D

E

A: ___________  ________         ____________

B:  ___________  ________         ____________

C:  ___________  ________         ____________

D: ___________  ________         ____________

E:   ___________  ________         ____________
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6.
  

Bontás és építés 

Az élőlények létfenntartásának feltétele a környezettel folytatott anyagcsere. A felvett anyagok a sejtszintű anyagcsere 
biokémiai folyamataiban alakulnak át. Ennek két típusa a felépítő és a lebontó anyagcsere.

 A   Fogalmazd meg röviden az anyagcseretípusok célját, biológiai szerepét!

Lebontó működések:

 

 

 

Felépítő anyagcsere-folyamatok:

 

 

 

 B   Melyik folyamatra igazak az alábbi állítások? Írd a megfelelő betűjelet a megfelelő helyre!

A) lebontó folyamatok  B) felépítő folyamatok  C) mindkettő  D) egyik sem

Idetartozik a fotoszintézis.  _____

Ennek során a molekulák mérete csökken.  _____

A folyamat során energia szabadul fel.   _____

Csak heterotróf élőlények képesek rá.   _____

Idetartozik a sejtlégzés.  _____

Enzimek segítik a folyamatát.   _____

Idetartozik az a folyamat, amikor az aminosavakból fehérjék lesznek.  _____

A növényekben nappal végbemenő folyamat.   _____

Energiaigényes folyamat.   _____

A molekulák mérete a folyamat során nő.   _____
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7.
  

Zöld energia 

A növények a felépítő anyagcseréjük során a napfény energiáját hasznosítják. A házakon is egyre többfelé látható 
napelemek szintén ezt a „zöldenergiát” alakítják elektromos árammá. A növények sejtjeiben a fotoszintézis a zöld 
színtestekben megy végbe.

 A   Hogy nevezzük a növények anyagcseretípusát?

 

Egészítsd ki a fotoszintézis folyamatát összefoglaló mondatot!

A fotoszintézis során                                  -ból és                                  -ből                                   és                                   keletkezik.

Jelöld nyíllal a növényi sejt rajzán a zöld színtestet!

Nevezz meg további kettő, csak a növényi sejtekben előforduló alkotórészt!

 

A zöld színtestekben előállított termék energiatartalma a biológiai oxidáció során szabadulhat fel.

Melyik sejtszervecskében megy végbe a biológiai oxidáció folyamata?

 

 B   A betűk segítségével nevezd meg az ábra részeit!

A
B

C
G

F

E D

A: ___________  ________         ____________

B: ___________  ________         ____________

C: ___________  ________         ____________

D: ___________  ________         ____________

E: ___________  ________         ____________

F: ___________  ________         ____________

G: ___________  ________         ____________
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8.
  

Egysejtűen nagyszerű 

A sejtmagvas sejtek is élhetnek önmagukban, ezek az egysejtű élőlények. Jellemzőjük, hogy az önfenntartás és a 
szaporodás minden működése egyetlen sejtben megy végbe. Többféle típusuk lehet.

Írd a képek fölé az egysejtűek nevét! Írd a megjelölt részek nevét a megfelelő helyre!

Mivel mozognak ezek az egysejtűek? Írd le!

Miről kapta a nevét a zöld szemesostoros?

 

9.
  

A hőmérséklet hatása a növények életműködésére 

Egy kísérletben mérték a növények által a fotoszintézis során megkötött 
szén-dioxid mennyiségét. A kutatók a környezet hőmérsékletét 10 és 50 °C 
között változtatták. A kísérlet közben a növényeket egyenletes erősségű 
fénnyel világították meg. A kísérlet adatait grafikonon ábrázolták.

Mi volt a kísérletben a független változóként beállított hatás?

Miért volt szükség állandó megvilágításra?

A grafikonról leolvasható adatok alapján fogalmazd meg:

Hogyan hat a növényi fotoszintézis intenzitására a hőmérséklet?

_____                                                        ___

_____                  ___
_____                  ___

_____                  ___
_____                  ___

_____                  ___
_____                  ___

_____                  ___
_____                  ___

_____                  ___
_____                  ___

_____                  ___

_____                  ___

_____                  ___

_____                  ___

_____                  ___

_____                  ___

_____                  ___

_____                  ___

_____                                              ___ _____                                                ___

_____                                                        ___ _____                                              ___ _____                                                ___

_____                  ___
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10.
  

Élet a mikroszkóp alatt 

Az életről alkotott tudásunk szegényebb lenne, ha nem tudnánk megvizsgálni a szabad szemmel nem látható világot. 
Az egyre tökéletesebb fénymikroszkópok, később az elektronmikroszkópok bepillantást engednek a sejtek rejtett 
életébe.

A fénymikroszkóp teljesítőképességét két adat, a nagyítás és a felbontóképesség jellemzi. A nagyítást a szemlencse 
és a tárgylencse külön-külön nagyításainak szorzata adja meg. Az emberi szem felbontóképessége átlagosan 0,2 mm. 
Ez azt jelenti, hogy az egymástól 0,2 mm-re lévő pontokat két külön pontnak látjuk. Azt a két pontot, ami 0,2 mm-nél 
közelebb van egymáshoz, már egy pontnak látjuk.

 A   Egy vizsgált sejt átmérője 0,02 mm. Mekkorának fogod látni a sejtet a fénymikroszkópban, ha a szemlencse 
10-szeres, a tárgylencse pedig 40-szeres nagyítású?

 

Legalább mekkora nagyításra van szükség, hogy egy vörösvértestet el 
tudj különíteni a fénymikroszkóp alatt? A vörösvértest átmérője csak 
0,007 mm.

 

 B   Azonosítsd a mikroszkópi felvételeken látható élőlényeket! Válaszd ki a felsorolásból az élőlény nevét, és írd elé 
a megfelelő kép betűjelét!

  Fonalas zöldmoszat

 Növényi szövet zöld színtestekkel

 Fonálféreg

 Óriásamőba

Ember vérsejtek mikroszkópi felvételen

A

B

C

D
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1.
  

Az ősgyíkmadár 

150 éve vélik úgy a tudósok, hogy az Archaeopteryx (ejtsd: arheo-
pteriksz) az egyik legkorábbi madár lehet. A leletek újraértékelése 
azt mutatja, inkább csak egy tollas dinoszaurusz.

Pekingi kutatók elemezték a 160 millió évvel ezelőtt élt 
Achaeopteryx csontozatát, és arra a következtetésre jutottak, 
hogy számos tu lajdonsága, a gyilkos karma – azaz a második 
lábujja –, a hosszú és erős karok inkább a Deinonychosaurus-
félékkel (ejtsd: deinonikoszaurusz) rokonítják. Ezek az állatok 
„rettentő” karmukról híres, külsőre a raptorokra emlékeztető 
tollas dinoszauruszok voltak. A Deinonychosaurusok a legújabb 
elemzések szerint közelebb állnak a madarakhoz, mint a 
dinoszauruszokhoz.

 
Forrás: nmhh.hu

Mi a különbség a fosszília és a lenyomat között?

 

Az ábra alapján mit gondolsz, ez a lelet fosszília vagy lenyomat? Indokold a válaszod!

 

A földtörténet melyik időszakában élhettek ezek az állatok?

 

Melyik nagy állatcsoportba sorolhatjuk ezeket az állatokat?

 

A kép alapján írj 2-2 hüllőre és madárra utaló jellemzőt!

 

 

Milyen hasonlóságok vannak az emlősök és az Archaeopteryx mellső végtagja között?

 

Nevezd meg az ábra betűvel jelzett csontjait!

Az élővilág fejlődéseIII. 

A

B

C

A: __________________   ____ C: ____________________   __B: ________________    ______
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2.
  

Koponyák 

A képen egy emberszabású majom, az Australopithecus és a mai ember koponyáját látod.

Hasonlítsd össze a három koponyát!

 1. Mi a különbség a fogsorok között?

 

 

 2. Hogyan változott a homlokcsont mérete? Melyik szervrendszer fejlődésével függ össze ez a változás?

 

 3. Miért változott meg az állcsont mérete?

 

 4. Hogyan változott az állcsúcs?

 

 5. Az emberszabású majom koponyáján mi célt szolgálhat a koponya tetején lévő csonttaréj?

 

 6.  Nevezd meg a nyíllal jelölt részleteket!

 

 7. Melyik állatcsoportba sorolható a csimpánz?

 

 9. Mikor élhettek az Australopithecusok? Milyen életmódot folytattak?
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3.  
 

Az előny olykor hátrány 

 A      A nyírfaaraszoló lepkének két színváltozata van. A szárnyak világos színezetét 
egy gén elnyomott, a sötétet pedig az uralkodó változata határozza 
meg. A világos színű példányok jóval gyakoribbak a sötéteknél azokon 
az élőhelyeken, ahol a levegő nem szennyezett. Ezzel szemben a sötét 
példányok elterjedtebbek a szennyezett levegőjű ipartelepek környékén. 
Azokon az egykor szennyezett levegőjű területeken, ahol a környezetvédelmi 
intézkedések hatására tisztább lett a levegő, ismét a világos színű lepkék 
kerültek többségbe.

 1.  Fogalmazz meg magyarázatot: miért változott meg a lepkepopuláció színösszetétele a tiszta és a szennyezett 
levegőjű élőhelyeken?

 

 

 2. Hogyan történik az ember által termesztett növényfajták nemesítése?

 

 

 3. Melyik állatcsoportba sorolhatók a lepkék? Milyen mozgásszervekkel rendelkeznek?

 

 

 B   Az alábbi ábra a világos és sötét génváltozat 
gyakoriságát mutatja Anglia két városában. 
Tanulmányozd az ábrát, és válaszolj a kér-
désekre!

1.  Hány százalékkal gyakoribb a vilá gos 

szín  változat Dorsetben, mint Birming-

hamben?  

 2.  Mi történne akkor, ha egyszerre több 
súlyosan környezetszennyező gyár tele-
pülne Dorsetbe?

 

 

Feltételezzük, hogy Birminghamben javul a környezetvédelmi helyzet. Ennek következtében a sötét színváltozat 
26%-kal csökken. Dorsetben a romló környezeti feltételek miatt a sötét változat 32%-kal nő.

 3. Rajzold be az ábrába a változás utáni oszlopokat! Írd az oszlopok fölé az értékeket!
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4.  
 

Eltérő életmód, közös cél 

Az ábra azt szemlélteti, hogy a gerincesek végtagjai nagyon hasonlóak. Az ábra tanulmányozása után válaszolj az 
alábbi kérdésekre!

 A   Nevezd meg a betűvel jelölt emberi csontokat!

 B   Hogyan függ össze a végtagok felépítése az életmóddal?

 

 

 

 1. Milyen típusú fejlődés eredményeként alakultak ki az ábrán látható végtagtípusok?

 

 2. Milyen állat lehetett a közös ős?

 

 3. Miben különbözik az ember hüvelykujja a többi emlős hüvelykujjához képest?

 

ember macska ló denevér delfin

A

B

C

D

E

F

A: _____________________________________

B: _____________________________________

C: _____________________________________

D: _____________________________________

E: _____________________________________

F: _____________________________________
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5.
  

Tevék a fán 

A tevefélék az emlősök osztályán belül a párosujjú patások rendjébe tartozó állatok. Több kihalt, illetve ma is élő 
fajuk ismert, amelyek hosszú evolúciós folyamat során alakultak ki. A tevefélék több kontinensen is elterjedtek, 
vándorlásukat a térkép mutatja be. Ez a folyamat térben és időben is eléggé hosszú volt.

A ma élő tevefélék kialakulása másképp is ábrázolható. Ha egy fa ágaihoz hasonlóan, a törzstől a korona felé 
haladunk, be tudjuk mutatni a fajok közötti rokonságot, leszármazást is. Egy ilyen „törzsfa” az alábbi, amelyen a 
tevefélék kihalt, illetve ma is élő fajai helyezhetők el. Magát a fát már lerajzoltuk.

TársÍtsátok a törzsfa betűit a táblázatban a megfelelő fajhoz!

A kihalt fajok esetében segítségül megadtuk az eredeti élőhelyüket és azt az időszakot, amelyben éltek. 

 

A

C
B

D

E F G Hjelenkor

–20 millió év

idő

Név Elterjedés Törzsfa betűjele

Láma Dél-Amerika E

Aepycamelus  

20, –5 millió év

Észak-Amerika

Camelops  

5 millió, –10 ezer év

Észak-Amerika

Procamelus  

15, –5 millió év

Észak-Amerika

Titanotylopus 

2 millió, –250 ezer év

Észak-Amerika

Vikunya Dél-Amerika

Kétpúpú teve Ázsia

Egypúpú teve Afrika

Beszéljétek meg, mi alapján helyeztétek el az állatokat a törzsfán!

Európa Ázsia

Ausztrália
Dél-Amerika

Észak-AmerikaBering-szoros

Panama-
szoros

A tevefélék
kialakulásának

valószínűsíthető
területe

Afrika

kétpupú tevékegypupú tevék lámák vikunyák
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6.
  

Rokonság 

A különböző fajok leszármazási rokonságának mértékét ma elsősorban 
az örökítőanyag hasonlósága alapján tudjuk megítélni. Eszerint az 
orangután és az ember DNS-e mintegy 97%-os egyezést mutat. Ebből 
a kutatók arra következtetnek, hogy közös ősünk körülbelül 14 millió 
éve élt. A gorilla és az ember DNS-e 98%-ban azonos, ami hozzávetőleg 
10 millió évvel ezelőtti evolúciós szétválásra utal. Az ember DNS-
éhez leginkább a csimpánzé hasonlít, az egyezés a vizsgált gének 
bázissorrendjében 99,4%-os. Ebből a kutatók arra következtetnek, 
hogy a két faj fejlődése 5-6 millió éve vált szét. A kutatók egy része a 
nagymértékű genetikai hasonlóság alapján az orangután, a gorilla, 
a csimpánz és az emberi faj közös családba, az emberfélék közé sorolását 
javasolta.

 1. A szöveg alapján párosítsd az említett főemlősöket a megfelelő betűvel!

 2.  A biológiai információ megváltozása nem minden esetben előnyös új fajok kialakulása szempontjából. Hogyan 

nevezzük idegen szóval az információ megváltozását?  

 3. Milyen hatásokra változhat meg a biológiai információ? Írj legalább három példát!

 

 

 4.  A különböző fajok DNS-molekulái összehasonlíthatók. A kapott információkból következtetni lehet a fajok közötti 
rokonsági viszonyokra. Hogy nevezzük a DNS összehasonlításán alapuló törzsfát?

 

 5.   Egészítsd ki az alábbi szöveget!

agykoponya  homo sapiens sapiens  homo erectus  Homo sapiens neanderthalensis  emberféle  afrikai

Az emberelődök az ősi emberszabású majmok képviselőiből alakultak ki a(z)                                                                                kontinensen.  

A füves térségek meghódításával párhuzamosan kialakult a két lábon járás. Nőtt a(z)                                                                     mé- 

rete, a fogazat pedig a növényi eredetű táplálék feldolgozásához alkalmazkodott. Valószínűleg az  

ősi                                                                 -k evolúciójának egyik oldalágán alakulhatott ki a Homo habilis, majd belőle 

fejlődött ki az előember, a(z)                                                                                Európában jelent meg a jégkorszaki 

környezethez alkalmazkodott ősember, vagyis a(z)                                                                           . Ez az ember napjainkban 

már nem él a Földön. Az emberiség ma élő képviselői egyetlen fajba (                                                                           ) 

tartoznak.

Az emberhez genetikailag legközelebb álló faj 
a törpecsimpánz, a bonobó

D C B A
A: ___________________________ C: ___________________________

B: ___________________________ D: ___________________________
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7.
  

Rokonság és hasonlóság 

Az élőlények közötti hasonlóságnak többféle oka lehet. A testfelépítésben tükröződhetnek az életmód jellegzetességei. 
Az élőhelyi környezet vagy a táplálkozás módja szerint kialakulhatnak hasonlóságok és különbségek is.

Az alábbi példákban szereplő állatok között egyaránt megfigyelhetők hasonlóságok és különbségek.

Figyeld meg az A és B képpárokat, nézz utána a bemutatott állatfajok jellemzőinek!

 A) Afrikai elefánt és gyapjas mamut B) Kolibri és szenderlepke

1. Melyik képpár, A vagy B esetében lehetett közös őse a bemutatott fajoknak? Indokold a válaszod!

 

 

2. Nézz utána, hol és mikor éltek a gyapjas mamutok!

 

3. Mi lehetett a hasonlóság a gyapjas mamutok egykori és az afrikai elefántok mai élőhelye között?

 

 

4. Mivel és hogyan táplálkoznak a kolibrik, illetve a szenderek?

 

 

5.  Hasonlítsd össze a madarak (kolibri) és a lepkék (szender) szárnyának felépítését! Mik a főbb hasonlóságok és 
különbségek?
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8.
  

Környezet és alkalmazkodás 

 A   Az alábbiakban állatok és növények fényképeit láthatod. Írd a képek mellé, hogy az adott fajok milyen környezeti vi-
szonyok között élnek! A testfelépítésben látható jellegzetességek hogyan segítik az alkalmazkodást az élőhelyhez?

Faj neve:

 

Élőhely jellemzője:

 

Alkalmazkodás módja:

 

 

 

Faj neve:

 

Élőhely jellemzője:

 

Alkalmazkodás módja:

 

 

 

Faj neve:

 

Élőhely jellemzője:

 

Alkalmazkodás módja:

 

 

 

Faj neve:

 

Élőhely jellemzője:

 

Alkalmazkodás módja:

 

 

 

Faj neve:

 

Élőhely jellemzője:

 

Alkalmazkodás módja:

 

 

 

Faj neve:

 

Élőhely jellemzője:

 

Alkalmazkodás módja:

 

 

 

Faj neve:

 

Élőhely jellemzője:

 

Alkalmazkodás módja:

 

 

 

Faj neve:

 

Élőhely jellemzője:

 

Alkalmazkodás módja:
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9.  
 

Darwin-pintyek 

 A      Az evolúciós jelenségek jól megfigyelhetők a Galápagos-szigeteken. Itt élnek a Darwin-pintyek is, melyek 
hasonlóságából arra lehet következtetni, hogy mindnyájan egyetlen közös fajból származnak. A szigeten előforduló 
eltérő élőhelyekhez alkalmazkodva különültek el egymástól, ami elsősorban a csőr alakjában, nagyságában nyilvánul 
meg.

 1.  Melyik csőr melyik táplálék elfogyasztására lehet alkalmas? Párosítsd a pintyeket a megfelelő táplálékkal!
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 2.  Nézz utána, hol helyezkednek el, és hogyan keletkeztek a Galápagos-szigetek!

 

 

 3.  Az alkalmazkodással már az 1800-as években is foglalkozott egy tudós. Ki volt ő, és mi a fő művének a címe? 

 

 4.  Fogalmazd meg a természetes kiválasztódás lényegét!

 

 

 

 

 B    1.  Nevezz meg a madár csontvázán legalább 3 olyan tulaj-
donságot, amely segíti az állat repülő életmódját!

 

 

 

 

 2.  Magyarázd meg a felnagyított csontrészlet szerkezetének és a 
re pülő életmódnak a kapcsolatát!

 

 

 

 

 C   Az élőlények elterjedését jelentősen befolyásolják a környezeti adottságok. Adott környezeti tényezőkkel 
szemben az élőlények tűrőképességi görbékkel jellemezhetőek.

•  Rajzold fel egy savas talajt kedvelő növényfaj 
tűrőképességi görbéjét!

• Feliratozd a grafikon tengelyeit!
• Keress példát ilyen növényfajokra!
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10.
  

Ligeti csiga 

A ligeti csiga (Cepaea nemoralis) Közép- és Nyugat-Európában őshonos szárazföldi csigafaj. 
Magyarországon a Dunántúl nyugati felén fordul elő. A csigák héjának színe rendkívül 
változatos. Sárgás, fehéres, barnás vagy vöröses is lehet, emellett változó számú és szélességű 
sötétbarna csíkok húzódnak rajta, de ezek akár hiányozhatnak is.

Az  A  ábra a ligeti csiga három változatát mutatja be. Ezek a 
színek és mintázatok genetikailag meghatározottak.

1.  Melyik genetikai jelenség alakítja ki a szín- és formaváltozatokat?

 

2.  Hogyan függ össze a héj színe és az élőhely, például az erdőkben és mezőkön élő fajok esetében?

 

 

 

A  B  ábrán két csiga po pu láció 
változatainak egyed szám elosz lása 
látható.

3.  Fogalmazz meg magyarázatot: 
mi okozhatja a két populáció 
összetétele közötti különbséget?

 

 

 

 

A  C  ábra egy rendszeresen visszavágott erdőben élő csigapopuláció 
össze tételét mutatja.

4.  Milyen körülmények között jöhetnének létre a három típus el-
különüléséből új csigafajok?

 

 

 

 

A ligeti csiga egyik változata
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11.
  

Rókák földjén 

A Vulpes nemzetség az egész világon elterjedt rókafajokat foglal magában.
A vörös róka (1)  Európában, Ázsia mérsékelt égövi vidékein, Északnyugat-Afrikában és Észak-Amerikában él.
A prériróka (2) egy észak-amerikai rókafaj, ahogyan a hosszú fülű kitróka (3) is.
Afrika déli részén az ezüsthátú róka (4), északon a sivatagi (homoki) róka (5), a szavannán a fakó róka (6) található.
A tibeti róka (7), a bengáli róka (8) és az afgán róka (9) ázsiai fajok.
Észak-Amerika és Európa tundráin az Alopex nemzetségbe tartozó sarki róka (x) él.
A felsorolt fajok földrajzi elterjedési területe az alábbi térképen látható:

1.  Mi lehet a magyarázata annak, hogy a déli kontinenseken, Dél-Amerika, Ausztrália és az Antarktisz területén nem 
élnek rókák?

 

 

 

2.  Hogyan lehet jelen a vörös róka az Atlanti-óceán mindkét oldalán lévő 
területeken és Észak-Afrikában is?

 

 

 

3.  Mivel magyarázható a 4. faj, az ezüsthátú róka eredete?

 

 

 

vörös róka
sarki róka

prériróka
kitróka

ezüsthátú róka
sivatagi róka
fakó róka

tibeti róka
bengáli róka
afgán róka

egyik sem

1

4
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4.  Miért sorolhatták a tudósok a sarki rókát egy másik nemzetségbe?

 

 

 

5.  A 3., 4., 5. és 9. fajok mindegyike sivatagi területeken él. Közös tulajdonságaik: 
kis méret, rövid, világossárga bunda és nagy fülek. Ezek a fajok földrajzilag 
elkülönülnek, soha nem kereszteződtek egymással.

 

 

 

6.  Mivel magyarázhatók a fajok közötti hasonlóságok?

 

 

 

12.  
 

Vizek és fókák 

 A      A fókák a vízi életmódhoz kiválóan alkalmazkodott emlősállatok. Mellső végtagjukat a halak uszonyaihoz hasonlóan 
használják. Az alábbi képeken egy fóka, illetve egy hal csontváza látható.

Mik a hasonlóságok? Mik a különbségek

 Fogalmazz meg magyarázatot: hogyan alakulhatott ki a fókák uszonya?

 

 

 

x

5
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 B      A kis termetű gyűrűsfóka (Pusa hispida) nagy számban él az Északi-sarki-
óceánban. Egyik alfaja (Pusa hispida botnica) a Balti-tenger félsós vizeiben 
fordul elő. A Saimaa-tavi gyűrűsfóka (Pusa hispida saimensis) egy másik alfaj, 
amely Finnországban, az édesvizű Saimaa-tóban él.

Az alfajok elterjedését az alábbi térkép mutatja be:

A Balti-tenger az utolsó jégkorszakot követően, 10 000 évvel ezelőtt jött létre. A Saimaa-tó is ebben az időszakban, 
de valamivel később alakult ki.

1.  Nézz utána, mi a különbség a faj és az alfaj között!

 

 

2.  Fogalmazz meg magyarázatot: hogyan alakulhattak ki a gyűrűsfóka alfajok?

 

 

 

3.  Keveredhetnek-e egymással a ma élő gyűrűsfóka alfajok? Indokold a válaszod!

 

 

 

4.  A gyűrűsfóka egy másik alfaja, a bajkáli fóka (Pusa sibirica) a szibériai Bajkál-
tóban él. Ez a Föld legmélyebb édesvizű tava.
Nézz utána, mivel magyarázható, hogy a bajkáli fóka az Északi-sarki-óceánban 
élő gyűrűsfókától több ezer kilométer távolságban fordul elő!

 

 

Pusa hispida 
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Pusa sibirica

Pusa hispida 
hispida

Pusa hispida 
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13.
  

Földtörténet dióhéjban 

A mai élővilág kialakulása a földtörténeti idők során, több milliárd éves evolúciós folyamatban történt. 

1.  Az alábbi leírások alapján csoportmunkában készítsetek posztert!

2.  Az Óidőtől kezdődően rajzoljatok egy idővonalat!

3.  Jelöljétek az időket a hosszukkal arányos szakaszokkal!

4.  Nevezzétek meg az időket és azokon belül az időszakokat!

5.  Helyezzetek el az időszakok mellé feliratokat, rajzokat és fotókat néhány fontosabb evolúciós eseményről!

Ősidő
Kialakul minden élőlény közös őse.  Szaporodásnak indultak az első baktériumok. Eleinte a már meglévő szervesanyag 
készleteket használták fel. Később képessé váltak a kémiai- és a fényenergia hasznosítására is. A fotoszintézis hatására 
nőni kezdett a légkör oxigéntartalma. Megjelent az összetett sejttípus, feltűntek a többsejtű élőlények első képviselői. 
Az egysejtűekből kialakultak az élővilág nagy országai, a növények, a gombák és az állatok.

Óidő
Első időszaka a kambrium. Ekkor szinte „rob-
ba násszerűen” sokféle új állatcsoport jelent 
meg. Ezt a fosszíliák bősége bizonyítja.  Vannak 
közöttük kagylók és ekkor éltek a háromkaréjú 
ős rákok is. Egyes fajok már ragadozó életmódot 
folytattak.

Az ordovícium időszakában a többsejtű tengeri zöldalgákból kialakultak a szárazföldi 
növények. Első képviselőik a mohák és a harasztok. Már ivaros szaporodásra is képesek. 
Ekkor már sokféle puhatestű állatcsoport is élt. A korallok a sekély tengerekben 
elkezdték a zátonyok építését. Körülöttük porcos halak is úszkálhattak. 

A további időszakokban a csontos halak is megjelentek. Az első szárazföldi állatok az 
ízeltlábúak, közöttük a rovarok ősei lehettek. Az ősi harasztok között fatermetű óriások 
is voltak. Megjelentek az első magvas növények. A gombák elterjednek a szárazföldön 
is. Az első valódi kétéltűek átmenetet képeztek a vízi és a szárazföldi életmód között. 
Mozgásukat a hajlékony gerinc és kezdetleges végtagok segítették.

A karbon időszakra tehető a mai kőszéntelepek több mint felének kialakulása. A gazdag 
növényzet a levegő oxigénszintjét is emelte, ami kedvezett a rovaroknak. Akkoriban 
hatalmas méretű nőhettek. Az erdőkben tobozos nyitvatermők növekedtek, de már a 
többi növénycsoport is jelen volt. 

Virágkorukat élték a kétéltű állatok. Az első hüllők 
még kistermetűek, de a végtagjaik már fejlettebbek 
voltak. Később ez a csoport alapozta meg az őshüllők 
korszakát. Az állatvilágban a rovarok csoportjai közül 
például a lepkék ősei jelentek meg. Az őshüllők között 
feltűntek az emlősök ősei is. A 250 millió évvel ezelőtt 
bekövetkezett a földtörténet legnagyobb tömeges 
kihalása. 

Ősi kagylósférgek 
megkövült 
példányai

Háromkaréjú 
ősrák üledékes 

kőzetbe zárt 
maradványa

Ősi kétéltű – a maradványok 
alapján készített múzeumi  
modell 

Magvaspáfrány megkövült levele 
a londoni Természettudományi 
Múzeumban 

Emlősszerű testfelépítésű őshüllő   
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Középidő
Ez első időszakban (triász) a harasztok csoportjában megjelentek 
a páfrányfák. Az északi szárazföldeken a magvas növények, délen 
inkább a magvaspáfrányok terjedtek el. A tengeri állatvilágban 
sokféle puhatestű, köztük a tintahalak tízkarú rokonai éltek. 
Új csoportként a krokodilok és a békák jelentkeztek. Az igazi 
forradalmat a hüllők sokféleségének kibontakozása jelentette. 
Megjelentek az első dinoszauruszok, az időszak végére átvették az 
uralmat az állatvilágban.

A húsevők után egyre több közöttük a növényevő is. A hüllők egy csoportjának 
leszármazottjai a madarak. Mellettük már a kistermetű, rágcsálószerű emlősök is 
megjelentek. Érdekesség, hogy egyes madarak ebben az időszakban még ren-
delkeztek fogakkal.

Az időszak végén átalakult a növényvilág képe. A zárvatermő, virágos növények 
megjelenése szinte az egész élővilágot átalakította. Az állatok és a növények 
kölcsönösen hatottak egymás fejlődésére. Erre példa a virágok és a beporzó rovarok 
kapcsolata. A hüllők új csoportját a kígyók alkották. A dinoszauruszok „háborúja” 
tovább folyt. A ragadozók éles fogakkal, karmokkal rendelkeztek, ellenük szarvak és 
vértek fejlődtek ki. Az időszak végén egy csapásra eltűntek a dinoszauruszok. Helyüket 
idővel a madarak és az emlősök foglalták el. 

Újidő
A növényvilág nagy átalakulása már megtörtént, ebben az időben főként az éghajlathoz 
való alkalmazkodás figyelhető meg. A hőmérséklet kiegyenlített volt a sűrű, mocsaras, 
lombhullató fákból álló erdőségek a sarki területekig húzódtak. Az állatvilágban 
a korábban megjelent emlősök fejlődése volt kiemelkedő. Az erszényesek mellett a 
méh  lepényesek – általában kistestű rágcsálók, rovarevők – is jelen voltak. Ragadozó 
emlősöktől eleinte még nem kellett tartaniuk.

Az időszak későbbi részében további emlős csoportok jelentek meg. Ilyenek voltak 
például a patások. Egyesek visszatértek a vizekbe, belőlük alakultak ki például a 
mai bálnák. A levegőben denevérek kezdtek repkedni. De találunk már nyulakat, 
hörcsögöket vagy a medvék és a lovak őseit is.

Kb. 25 millió évvel ezelőtt a hűvösebb éghajlat a füves területek növekedését okozta. Hasonló 
élőhelyek lehettek, mint a mai szavannák. Afrikában macskafélék és emberszabású főemlősök 
éltek egymás mellett.

A növényevők nyomában a ragadozók is elterjedtek. Voltak köztük menyétfélék, megjelentek 
a medvék, hiénák ősei. A kutyafélék kialakulása Észak-Amerikában történt. Az emberfélék 
fejlődése során különvált az orángután, a gorilla és a csimpánz.

Kihalt dinoszaurusz csontvázának feltárása egy lelőhelyen

Ősgyíkmadár – a maradványok alapján készült múzeumi modell 

Mókuscickány

Ősi „medvekutya” kiegészített 
koponyamaradványa

Csuklyás cerkóf az afrikai Kongó-medencében

Borostyánban megkövesedett 
méh fosszília
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Az élővilág országaiIV. 

1.
  

Rend a lelke mindennek! 

 A   Sokan próbálták rendszerezni az élőlényeket. Ez a törekvés nem mindig járt sikerrel, de a próbálkozásoknak hála 
ma egész jól el lehet igazodni az élőlények sokféleségében.

 Kinek a nevéhez fűződik a természetes rendszer megalkotása, és mit jelent ez?

 

 Mit jelent a mesterséges rendszer, melyik tudós nevéhez fűződik a rendszerezés alapjainak megteremtése?

 

 Írd az alább megadott szavakat a megfelelő szintű halmazba!

nemzetség  faj  egyszikűek  törzs  növények  család  ország  zárvatermők  rend  osztály

 B   Keress hasonlóságokat az alábbi élőlények között!
Mindegyik sorban találsz egy-egy kakukktojást is! Melyik az, és miért?

szarvasmarha – egypúpú teve – jávorszarvas – ló – zsiráf  

szürke gém – nemes kócsag – egerészölyv – dankasirály – tőkés réce  

zöld hidra – fésűkagyló – polip – tintahal – kerti csiga  

tőkehal – kék cápa – lámpáshal – hering – makréla  

zöld varangy – alpesi gőte – gekkó – zöld levelibéka – foltos szalamandra  
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2.
  

Országok és lakóik 

Az élőlények nagy csoportjai például az országok. Egy felosztás szerint a 6 ország valamelyikébe bármelyik élőlényt 
besorolhatjuk.

Azonosítsd, és nevezd meg a számokkal jelölt országokat!

Miért szerepel a 3-as számmal jelölt élőlénycsoport központi helyen ebben az ábrában?

 

Melyik országba sorolnád az alábbi élőlényeket?

Írd a nevük elé a megfelelő ország számát, utána pedig a képük betűjelét!

 ___ zöld szemesostoros             ____

 ___ tejsavtermelő baktériumok ____

 ___ sótűrő ősbaktériumok        ____

 ___ mezei csiperke                     ____

 ___ réti perje                                ____

 ___ barna kabóca                       ____

Az ábra az élővilág országait és a közöttük lévő kapcsolatot 
mutatja be

1: ___________  ________         ____________

2: ___________  ________         ____________

3: ___________  ________         ____________

4: ___________  ________         ____________

5: ___________  ________         ____________

6: ___________  ________         ____________

A D

B E

C F

1 2

3

4

5

6
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3.
  

Moszatok 

 A   Mely moszatokra igazak az alábbi állítások? Írd a megfelelő betűket a halmazokba!

  1. fotoszintetizálnak
  2. vöröses színanyagaik is vannak
  3. nincsenek szerveik
  4. elsősorban édesvízben élnek
  5. az anyagokat teljes testfelületükön veszik fel
  6. barna színanyagaik is vannak
  7. vannak olyan fajaik, melyekben a sejtek közös kocsonyás burokban helyezkednek el
  8. zöld színtestjeik is vannak
  9. 100 méter hosszúságúak is lehetnek
 10. elsősorban meleg tengerekben élnek

 Mindegyikre igaz Vörösmoszatokra igaz

 Barnamoszatokra igaz Zöldmoszatokra igaz

 B   Töltsd ki a táblázat üresen maradt celláit!
   Nevezd meg a képeken látható testfelépítés-típusokat, jellemezd őket az első oszlopban megadott szempontok 

szerint!

Testfelépítés

telepes testfelépítés


Sejtek alakja

Munkamegosztás

Példa
fogaskerékmoszat
Volvox
harmonikamoszat

békanyálmoszat csillárkamoszat
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4.
  

„Gomba, gomba, nincsen semmi gondja…” 

 A   Az alábbi rajzon egy gombát látsz. Nevezd meg a megjelölt részeket!

 B   Döntsd el az alábbi állításokról, hogy igazak vagy hamisak (I/H)! I H
  A gyilkos galóca mérgezési tünetei a gombafogyasztás után   

csak 8–24 órával jelentkeznek.  

 Forrázással hatástalaníthatjuk a gyilkos galóca méreganyagát.  
 

 C   A képeken a gyilkos galóca és a mezei csiperke látható. Döntsd el, hogy melyik kép melyik gombát ábrázolja, és 
válaszolj az alábbi kérdésekre!

a) A fajra igaz    b) B fajra igaz    c) mindkettőre igaz    d) egyikre sem igaz

 1. A kalap lemezei mindig fehérek.

 2. Jellemző rá a bocskor megléte.

 3. Teste fonalak szövedékéből áll.

 4. Spórákkal szaporodik.

 5. Lemezei fiatalon fehérek, később rózsaszínűek, majd megbarnulnak.

 6. Alapos főzés után méreganyagai elbomlanak.

 7. A zöldes kalapú példányok fotoszintetizálnak.

 8. A fiatal gombát teljes burok zárja körül, ennek maradványa a bocskor és a gallér.

A faj: ____________________________ B faj: ____________________________

__________                     _____

_______________________

___________                    ____

_____                     __________

______                     _________

_______                     ________

_______________________

_______                     ________
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5.
  

A „rejtélyes” zuzmók 

 A   Válaszolj a számokkal megjelölt kérdésekre! A válaszokat írd a rejtvény megfelelő helyére!

 1. Kölcsönösen előnyös együttélés neve.
 2. A legkeményebb kőzetet is megbontja.
 3. A fa törzsére tapadva is nőhet, időnként a fakéreg hasadékaiban is megtalálható.
 4. A zuzmók két élőlény együttélésével alakultak ki. Mi az egyik?
 5. Különösen erre a gázra érzékenyek a zuzmók.
 6. Szennyezést jelző élőlények idegen neve.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

 B   Hogyan épül fel a zuzmók teste?
 Válaszd ki az alábbi felsorolásból, és írd az ábra vonalaira az általuk jelölt részlet nevét!

algasejt  gombafonal  kéreg  rögzítőfonal

Milyen anyagcserét folytatnak az algák, illetve a gombák?

 

Miért előnyös számukra az együttélés?

 

Nézz utána, mit jelent a „zuzmósivatag”!
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6.
  

Erdő alján 

Az alábbi halmazokban három különböző növénycsoport (törzs) egy-egy képviselőjét láthatod.

Írd a halmazok körei fölé a kép alapján felismert csoport nevét!

Írd a felsorolt állítások sorszámait a megfelelő halmazba vagy halmazok metszeteibe!

 1. a vizet egész testfelületükön veszik fel
 2. a megtermelt szerves anyagot a gyöktörzsben raktározzák el
 3. növények
 4. nagyon érzékenyek a kén-dioxidra
 5. jól bírják a kiszáradást
 6. hajtásos növények
 7. fotoszintetizálnak
 8. két eltérő faj szimbiózisai
 9. telepes testfelépítésűek
10. a földtörténeti óidőben hatalmas erdőségeket alkottak
11. indikátornövények
12. spórával szaporodnak
13. jellemző szervük a gyöktörzs
14. jól bírják a kiszáradást
15. közéjük tartozik az aranyos fodorka

________________________ __________          ___________

_____________          ________
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_______      ______________

7.
  

Növények nyomában 

Egy növény vizsgálata során összekeveredtek a szervek mintái.

Párosítsd a gyökérzetéről készült képhez a számokkal jelölt szervek képeit!
Írd le, mely számok tartoznak a bekeretezett képen látható gyökérzettípushoz!

Nevezd meg, hogy a növények melyik törzsébe és osztályába tartozik a növény!

 

Hasonlítsd össze a nyitvatermőket és a zárvatermőket! Írd a megfelelő betűjelet a  tulajdonság mellé!

A) csak a nyitvatermőkre jellemző

B) csak a zárvatermőkre jellemző

C) mindkét csoportra jellemző

D) egyik csoportra sem jellemző

virágos növények közvetlen őseik ősi mohák voltak

sok sziklevéllel csíráznak kizárólag fás szárú növények

megporzásukhoz víz szükséges fás szárú és lágy szárú növények

magházuk van egy vagy két sziklevéllel csíráznak

megtermékenyítésük független a víztől megporzásukhoz nem szükséges víz

1. 2. 3.

4. 5. 6.

7. 8.
1. 2. 3.

4. 5. 6.

7. 8.

1. 2. 3.

4. 5. 6.

7. 8.

1. 2. 3.

4. 5. 6.

7. 8.

1. 2. 3.

4. 5. 6.

7. 8.

1. 2. 3.

4. 5. 6.

7. 8.

1. 2. 3.

4. 5. 6.

7. 8.

1. 2. 3.

4. 5. 6.

7. 8.

1. 2. 3.

4. 5. 6.

7. 8.
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8.
  

Növényhatározó 

A képeken a szamócát és az erdei fenyőt 
láthatod. Tanulmányozd a képeket, és se-
gítségükkel jellemezd az ábrázolt nö vé nyeket!

 A   Írd az állítások mellé a megfelelő betűjelet!

a) a szamócára jellemző  
b) az erdei fenyőre jellemző  
c) mindkettőre jellemző  
d) egyikre sem jellemző

Virágtalan növény Virágporát a szél terjeszti

Fotoszintetizál Termése van

Nyitvatermő növény Levelei kis felületűek, viaszosak

Magjai zárt magházban fejlődnek Valódi hajtásos növény

Virága egyivarú Telepes növény

 B  Írd le, mit jelent, hogy egy növény egylaki!

 

 C  Hasonlítsd össze a magot és a termést!
Írd az alábbi jellemzők sorszámait a megfelelő halmazba, vagy a halmazokon kívülre!!

 1. kizárólag a termő magházából jöhet létre

 2. ide sorolható a fenyők toboza

 3.  kialakításában a termőn kívül más virágrész is 
részt vehet

 4. csak a zárvatermőknél fordul elő

 5. része a magház fala

 6. nyitva- és zárvatermőknél is megtalálható

 7. ilyen a szőlő bogyója is

 8. van száraz és húsos típusa is

 9. a harasztoknak is van ilyen szerve

10. egyik típusának kialakításában a vacok is szerepet játszik

szamóca erdei fenyő

 MAG TERMÉS
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9.
  

Gerinctelen állatok 

Az alábbi halmazábra a gerinctelen állatok főbb csoportjait mutatja be.

Írd az ábra megfelelő halmazába az alábbi felsorolásban szereplő állatok sorszámait!

1. orvosi pióca  2. fésűkagyló  3. házi méh  4. mosdószivacs  5. zöld hidra
6. óriáskalmár  7. földigiliszta  8. tintahal  9. mezei skorpió  10. kerti csiga  11. retekszivacs
12. erdei vöröshangya  13. holdmedúza  14. osztriga  15. folyami rák

SZIVACSOK

CSALÁNOZÓKPUHATESTŰEK ÍZELTLÁBÚAK

GYŰRŰSFÉRGEK

16 18 20

17 19 21
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10.
  

Szivacsok, csalánozók 

Az alábbi felsorolásban a szivacsok és a csalánozók jellemzőit olvashatod.

 A   Döntsd el az állításokról, hogy igazak vagy hamisak!
Írd a mondatok elé az I (igaz) vagy a H (hamis) betűt!

 _____ A szivacsoknak valódi szöveteik vannak.

 _____ A csalánozók helytülő és lebegő, úszó életmódúak is lehetnek.

 _____  A szivacsok galléros ostoros sejtjeinek a víz áramoltatásában és a tápanyagok felvételében van 
szerepe.

 _____ A test közepén található az űrbél.

 _____ A csalánozók valódi szövetes állatok.

 _____ Egy csalánsejt többször is működésbe léphet.

 _____ A szivacsokat egyféle sejttípus építi fel.

 _____ A csalánozó szájnyílása a tapogatók között található.

 _____ A szivacsok testfala egy sejtrétegből épül fel.

 _____  A szivacsok testébe a víz oldalt, a pórusokon keresztül áramlik be, és a kivezetőnyíláson távozik.

 B   Feliratozd, melyik grafika ábrázol csalánozót, és melyik szivacsot!
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11.
  

Laposférgek, gyűrűsférgek, ízeltlábúak 

Hasonlítsd össze a három állatcsoportot!
A halmazábra megfelelő helyére írd be a számokat! A halmazokon kívülre is kerülhet szám.

 1. bőrön át lélegeznek

 2. testük szelvényezett

 3. közéjük tartozik a tejfehér planária

 4. jellemző a bőrizomtömlő

 5. egyes fajok váza tartalmazhat meszet

 6. minden fajuk teljes átalakulással fejlődik

 7. közéjük tartoznak a kullancsok

 8. harántcsíkolt izmaik vannak

 9. közéjük tartozik a tubifex

10. egyedfejlődésük során vedlenek

11.  dúcidegrendszerük van

12. tápcsatornájuk része lehet a begy

13. tápcsatornájuk kétnyílású

14. közéjük tartoznak a kihalt ammoniták

15. testükben vér szállítja az oxigént

16. nyílt keringési rendszerük van

17. hólyagszemük van

18. a Föld legfajgazdagabb törzse

19. közéjük tartozik az orvosi pióca

20. kültakarójuk kitines
21. 22. 23.

24. 25. 26.

 Laposférgek Gyűrűsférgek

Ízeltlábúak
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12.
  

Puhatestűek 

Az alábbi táblázat három puhatestű állatcsoport, a csigák, a kagylók és a fejlábúak jellemzőit mutatja be.

 A  Írd az üresen maradt cellákba a megfelelő jellemzőket!

Osztály fejlábúak

Élőhely édes- vagy sós víz

Táplálkozás
növényevő, ragadozó, 
dögevő

Testtájak

Váz külső meszes váz
nincs,
vagy belső mészlemez

Légzőszerv tüdő vagy kopoltyú

Példaállatok

 B  Sorolj fel minél több olyan tulajdonságot, ami mindhárom puhatestű csoportra igaz!
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13.
  

Színes rovarvilág 

 A      Az alábbi táblázatban a rovarok néhány nagyobb csoportjának nevét, fontosabb jellemzőit és példa fajokat találhatsz.

Egészítsd ki a táblázat üres celláit! Írd a vonalakra a hiányzó szavakat, neveket!

Csoport Jellemzők Fajok

  1. Bogarak
1 kemény fedőszárny és 1 pár                                             szárny, 

rágószájszerv, teljes átalakulás

  2. Lepkék
szárnyakat kitinpikkelyek fedik,                                             szájszerv: 

pödörnyelv, teljes átalakulás – lárvájuk a hernyó (rágó szájszerve 

van)

kardoslepke, kis rókalepke,

  3. Kétszárnyúak                                            pár hártyásszárny, teljes átalakulás, 

nyaló-szívó (legyek), szúró-szívó szájszerv (                                    )

házilégy, marhabögöly, 
gyötrő szúnyog

  4. Hártyás-szárnyúak két pár hártyás szárny, rágó, nyaló szájszerv, teljes átalakulás, 
rágószájszerv (hangyák), nyaló (méhek)

háziméh, kecskedarázs, 
erdei vöröshangya

  5. Két pár szárnyuk közül az első pergamenszerű fedőszárny, 
a hátsó pedig hártyás és legyezőszerűen összehajtogatható, 
nyugalmi helyzetben a fedő szárny alatt helyezkedik el.

                                            

tücsök, fűrészlábú szöcske, 

imádkozó sáska 

  6. Kérészek Általában két pár szárnyuk van. Nyugalmi helyzetben szárnyaikat 
nem tudják összehajtani.

  7. Poloskák Az elülső pár szárny két részből áll, a keményebb fedőből és a 

vékonyabb hártyából. Hátulsó pár szárnyuk hártyás, repülésre al

kalmas.                                            szájszervük van.

verőköltő                                            

  8. Kabócák
Mindkét pár szárnyuk                                                          , néha szépen színezett, 

nyugalmi állapotban a testet                                                                   formá- 

ban borítja.

óriás kabóca

  9. Szitakötők Rágó szájszerv, átváltozás jellemző.

10. Bolhák Szárnyatlanok, szúró-szívó szájszerv. Bábállapot van. emberbolha

11. Tetvek
Szárnyatlanok, kifejléssel fejlődnek.                                                               élet- 

módot folytatnak. Szúró-szívó szájszerv.

fejtetű

 B   Melyik csoportba tartoznak az alábbi képeken látható rovarok? Írd a megfelelő csoport számát a kép alá!
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14.  
 

Gerinces állatok 

 A      Az alábbi ábra a gerinces állatok főbb csoportjait mutatja be. A megadott állítások alapján azt kell megmondanod, 
hogy melyik betű melyik gerinces állatcsoportot jelöli.

Gerincesek

1.  A B, G, E jelű halmazokba olyan állatok tartoznak, amelyek tojással szaporodnak.

2.  A C jelű halmaz állatai főként Ausztráliában fordulnak elő.

3.  A D és E jelű csoport tagjai állandó testhőmérsékletűek.

 Mit jelent az állandó testhőmérsékletű állatfaj kifejezés?

 

4.  Az F jelű csoport tagjai átalakulással fejlődnek. Mit jelent az átalakulásos fejlődés?

 

Az állatcsoportok nevei

A:   E:  

B:   F:  

C:   G:  

D:   H:  

5.  A gerinctelenek között is vannak átalakulással fejlődő élőlények. Melyekről tanultál?

 

 

 

 

 

 

B

C

D

A

E

F G

H
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 B   Az alábbi ábrákon néhány állatfaj képe látható. Nevezd meg a fajokat, és add meg annak a legkisebb halmaznak 
a betűjelét, amelybe tartoznak! Ha az állat egyik csoportba sem illik, X betűt írj mellé!

Faj neve:                                                        Jele                

Faj neve:                                                        Jele                

Faj neve:                                                        Jele                

Faj neve:                                                        Jele                

Faj neve:                                                        Jele                

Faj neve:                                                        Jele                

Faj neve:                                                        Jele                

Faj neve:                                                        Jele                
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15.
  

A halak 

 A  Tedd a helyére! Egészítsd ki az alábbi szöveget a megadott szavakkal!
Nem minden szót kell felhasználnod, de egy szó több helyre is kerülhet.

hátúszó  farokúszó  úszóhólyag  kopoltyú  tüdő  oxigén  hasúszó
elszarusodó többrétegű laphám  mellúszó   el nem szarusodó többrétegű laphám  ammónia
pitvar  farok alatti úszó  szén-dioxid

A halak testfelépítése jól tükrözi a vízi életmódot. A vízben csontos elemekkel merevített úszók segítségévelúsznak. 

A test középsíkjában eredő                                         ,                                         és                                         páratlan. 

A jobb és bal oldalon, párosan helyezkedő                                              és                                              tekintjük 

a halak végtagjainak. Bőrük felépítése szövettanilag                                                  . Jellemző érzékszervük 

az                                                  , amellyel a víz áramlását, rezgéseit fogják föl. Légzőszervük a vízben oldott 

                                                 felvételére alkalmas                                                  . A halak keringési rendszere meglehetősen egyszerű. 

A vénák a test szövetei felől                                                  dús vért szállítanak a pitvarba. A kamra vastag, erős izomzata 

préseli a vért az egész érrendszeren keresztül vissza a pitvarig. A kamrát elhagyó vér a kopoltyúk hajszálerein 

áramlik át. Itt megtörténik a gázcsere, vagyis a vér leadja a                                                 , és                                                  vesz föl.

 B  A halak testfelépítése

Nevezd meg az ábra nyilakkal jelölt részeit!
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 C  Halfajok

1.  Mely halfajokat ábrázolják a képek? Írd a nevüket a képek alá!

2.  Kösd össze a jobb oldalon olvasható jellemzéseket a megfelelő halfaj képével!

Nagy termetű hal, teste
hát-hasi irányban lapított.
Két hosszú és négy rövid

bajuszszála van.

Tavak és lassú folyású vizek
lakója. Szájának bőrredői 

teleszkópszerűen kinyújthatók. 
Két pár bajuszszála van.

Teste hosszúkás, hasi úszói
hiányoznak. Szaporodási
időszakban a tengerekbe

vándorol, életének többi részét 
édesvizekben tölti.

Ragadozó hal, lesből vadászik. 
Alsó állkapcsa túlér a fölsőn.

Kecsege

Folyóvizekben él, iszapban 
élő apró lárvákkal, csigákkal 

táplálkozik. Akár 1 méteresre, 
és 5-6 kilósra is megnőhet.
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16.
  

Kétéltűek és hüllők 

 A   Nevezd meg az állatot a leírás alapján, párosítsd a kép betűjelét is hozzá majd írd be a számát a megfelelő 
halmazba!

1.  középhegységek erdeiben, tiszta vizű patakok közelében él;  
a ki fejlett állat szárazföldi életmódot folytat; jellegzetes a sárga-
fekete mintázata; hosszú farkának kígyózó mozgásával halad előre

2.  kis méretű; sokféle vízben előfordulhat; háta szemölcsös,    
hasának sárga-fekete mintázata jellegzetes

3.  kis méretű; alkonyatkor aktív; lábujjain tapadókorongok van nak 

4.  magashegységekben él; pókokkal, rovarokkal és ebihalakkal 
táplálkozik; a hímek háta szürkés-kékes, hasuk narancssárga

5.  lápokban, nedves réteken fordul elő; erős testalkatú; 
párzási időben jellegzetes kék színű nászruhát ölt

6.  nagytestű, tág tűrésű faj, testét kidudorodások borítják, 
bőrmirigyeiben mérgező váladékot termel

_______________    __________

____________________   _____

___________________   ______

____________________    _____

____________________    _____

____________________    _____

7 9 11

8 10 12

Farkos kétéltűek Farkatlan kétéltűek
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 B  Mely állatokat ábrázolják az alábbi képek? Írd a vonalra a fölötte lévő állat nevét!

Kösd össze a jellemzéseket a megfelelő állat képével!

 C  Mely csoportra igazak az alábbi állítások? Írd a megfelelő betűjelet az állítások elé!

a) kétéltűek  b) hüllők  c) mindkettő

 _____ Tojásaikat a nap melege kelti ki.

 _____ Magyarországon minden fajuk védett.

 _____ Erősen elszarusodott kültakarójuk van.

 _____ Bőrükben nyálkatermelő mirigyek vannak.

 _____ Tojással szaporodnak.

 _____ Bőrlégzésük fontos.

 _____ Legtöbb fajuk ragadozó.

 _____ Fejük mozgatható.

 _____ Petéiket vízbe rakják.

Alapvetően kötődik a vízhez,
de szeret napozni is.  
Tojással szaporodik.  

A hazánkban nem honos, megunt
és elengedett vörösfülű 

ékszerteknős egyre nagyobb 
térnyerése veszélyezteti.

Viszonylag nagy testű állat,
a hím nászidőszakban

jellegzetesen élénk színezetű. 
Testét apró szarupikkelyek borítják

Ragadozó, rovarokkal,
pókokkal táplálkozik.

Fejének két oldalán jellegzetes, 
félhold alakú folt látható.  

Harapása nem mérgező, ragadozó.

A legnagyobb hüllők
egyik képviselője.

Állkapcsában gyökeres fogak 
ülnek. Ragadozó.

Kizárólag a trópusokon él.



62 IV. FEJEZET

17.
  

Címerállatok 

Az alábbi élőlények a hazai nemzeti parkok címerében szereplenek. Nézz utána, hogy melyik élőlény melyik nemzeti 
parkhoz tartozik!

A legtöbb címerállat a madarak osztályába tartozik. Válaszolj az alábbi kérdésekre!

 Mit jelent a kettős légzés?

 

Mi a funkciója a szegycsonti taréjnak?

 

 Mi a csüd?

 

Miért nyitott a madarak medencéje?

 

Mi a feladata mirigyes gyomornak és a zúzógyomornak?

 

Faj neve:

 

Nemzeti Park neve:

 

 

Faj neve:

 

Nemzeti Park neve:

 

 

Faj neve:

 

Nemzeti Park neve:

 

 

Faj neve:

 

Nemzeti Park neve:

 

 

Faj neve:

 

Nemzeti Park neve:

 

 

Faj neve:

 

Nemzeti Park neve:
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18.
  

Rakj rendet! 

 A  Párosítsd a bal oldalon betűkkel jelölt fogalmakat a jobb oldalon számokkal jelölt állatfajokkal!

Írd a betűk előtti négyzetbe a nekik megfelelő faj sorszámát!

 A) lágy héjú tojás    1. tányércsiga

 B) közvetlen fejlődés    2. szarvasbogár

 C) báb    3. balatoni szivacs

 D) kifejlés    4. sárgahasú unka

 E) ebihal    5. üregi nyúl

 F) szegycsonti taréj    6. csótány

 G) bőrizomtömlő    7. földigiliszta

 H) hasláb    8. mezei poszáta

 I) galléros ostoros sejt    9. vízisikló

 J) méhlepény 10. fűrészlábú szöcske

 B  Felismered? A képeken melyik állatfaj látható? Írd a kép alá a számát!
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Bolygónk élővilágaV. 

1.
  

Biomok a Földön 

 A  

1.  A térképen különböző színnel jelöltük a biomokat. Írd a színek mellé a biomok nevét!

2.  Mit jelent a biom kifejezés? Miben különböznek a biomok a társulásoktól?

 

3.  Milyen tényezők határozzák meg a biomok kialakulását?

 

4.  Európa területén mely biomok találhatóak meg?

 

5.  Jelöld Magyarország helyét a térképen! Melyik biomhoz tartozik hazánk?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



65Bolygónk élővilága   V.  FEJEZET

6 

7 
12 

9 

11 

8 

4 

2 

10 

13 

5 

14 

3 

1 

 B   A következő térképen zászlókat helyeztünk el. Az alábbi fajokat párosítsd a zászlók számával! Nem biztos, hogy 
minden fajhoz tartozik zászló. Az sem biztos, hogy egy zászlóhoz csak egy faj tartozik.

császárpingvin: ____  jegesmedve: ____  szumátrai tigris: ____  vörös óriáskenguru: ____

óriáspanda: ____  fekete medve: ____  sivatagi róka: ____  barna medve: ____

strucc: ____  rénszarvas: ____  sarki róka: ____  arapapagáj: ____

vörös bőgőmajom: ____  szilás cet: ____  dámszarvas: ____  koala: ____

 C   A megfelelő zászló számával jelöld, melyik helyen készülhetett a kép! Írd a a kép alá a faj nevét, ha felismerted!

____ ____ ____

____ ____
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2.
  

„Biomkeresgélő” 

A feladatban biomok képeit láthatod számozva. Írd a táblázat első oszlopába a megfelelő biom nevét! A további 
képek a biomok jellegzetes növény- és állatfajait mutatják be. A táblázat második és harmadik oszlopába a 
felismert növények és állatok nevei kerüljenek a megfelelő biomhoz!

Biom neve Jellemző növények Jellemző állatok

1

4 5

2 3

1

2

3

4

5
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3.
  

A trópusok melegében 

 A   Nevezd meg a trópusi esőerdő szintjeit!

 B   Keresd a hibát! Javítsd ki a szöveget!

Az esőerdőben mindig hideg van, a mindennapos esők miatt a levegő páratartalma nagyon alacsony.

 

A fák lombhullatók. A csúcsban végződő levelek puhák, viaszosak, gyorsan lepergetik a rájuk eső vizet.

 

Jellemzőek az akár 70 méter magas óriásfák, ilyen növény az Észak-Amerikában élő brazil diófa is.

 

Az esőerdők talaja kemény, vastag avarréteg borítja. A talaj tápanyagtartalma magas, humusz halmozódik fel 

benne. 

 

(40–70 m)

(30–40 m)

(10–20 m)

(5–8 m)

(0–5 m)

___                  _________________

___                  _________________

___                  _________________

___                  _________________

___                  _________________
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 C   Egészítsd ki az alábbi szöveget a megadott szavakkal!

árnyéktűrő  szintezettség  szimbiózis  epifitonok  palánkgyökerek  magas  fénykedvelő 
liánok  rovarevő növények  alacsony  óriásfák  eléri  nem éri el

A fényért való versengés a trópusi esőerdőkben nagyfokú                                  et eredményez. A felső 

lombkoronaszintben egymástól távol álló, felszínhez közel futó gyökérzetű                                                találhatók. 

A szél és a nagy magasság ellensúlyozására                                                alakulnak ki, melyek támasztják a fát, és 

megakadályozzák, hogy kidőljön. A középső lombkoronaszint szorosan záródik, a fényt csak kevéssé engedi át 

az alsóbb szintekre. A páratartalom igen                                               , itt                                                fajokat találunk. 

Az alsó lombkoronaszintben, a cserjeszintben és a gyepszintben                                                fajok fordulnak elő. 

A fák örökzöldek, a lehulló levelekből nem képződik avarréteg, mert a lebontó szervezetek gyorsan lebontják 

azokat. Az esőerdők jellemző növényei a különböző                                                (kúszónövények). Ezek gyökérze

te                                                a talajt, de más fák törzsén kúsznak fel, hogy fényhez jussanak. Ezzel szemben a fán 

lakó növények (                                              ) gyökérzete                                                a talajt. Fák ágain telepszenek 

meg, a levegő páratartalmából, a fa kérgén megülő esőből nyerik a szükséges vizet, valamint leveleik sokszor 

tölcsérszerűek, így képesek a lehulló csapadékot „begyűjteni” (pl. ananász). A trópusok különös növényei a                                                

(pl. kancsóka), melyek ragadozók. Főként rovarokból nyerik ki a szükséges nitrogént.

Fán lakó orchideák Kancsóka Palánkgyökér

Esőerdő
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4.
  

A forró övezet biomjai  

 A   Melyik biomra igazak az alábbi megállapítások? Hol élnek a felsorolt fajok?

 1. A fák örökzöldek, jellemzők az óriásfák.   

 2. Egy esős és egy száraz évszak váltja egymást.  

 3. A levegő páratartalma magas.  

 4. Nagy a napi hőingás.  

 5. Mindennap esik az eső.  

 6. Az Egyenlítő mentén helyezkedik el.  

 7. Lombkoronája több szintből áll.  

 8. Nincs humuszképződés, a talaj tápanyagtartalma kimosódik.  

 9. Erőteljes a fényért való versengés.  

10. siketfajd  

11. afrikai elefánt  

12. nyílméregbéka  

13. gepárd  

14. közönséges kaméleon  

15. majomkenyérfa  

16. ébenfa  

17. óriáspanda  

18. kolibri  

19. hárpia  

20. egyiptomi ugróegér  

1 2 3

a) 1. biom b) 2. biom c) 3. biom d) mindhárom e) egyik sem
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 B   Egészítsd ki a szöveget a megadott szavakkal!

eukaliptuszfák  pálmafajok  fán lakó növények  akáciák  majomkenyérfák  pázsitfűfélék
csökken  nő  magas  két  50–1500  trópusi lombhullató esőerdő   füves   fás

Az Egyenlítőtől a térítők felé haladva a csapadék mennyisége egyre                                                . Ezeken a 

területeken évi                                                mm csapadék hullik. Az évi középhőmérséklet                                           , 

hasonlóan a trópusi esőerdőkhöz. A csapadék eloszlása nem egyenletes, ezért                                           évszakot 

különböztethetünk meg. A térítők felé haladva a trópusi esőerdők mellett                                           következnek, 

melyekben kevesebb fafajt és                                               -t találunk. Ahogy                                           a száraz 

időszak hossza, egyre kevésbé záródnak az erdőségek, egyre ritkásabban állnak egymás mellett a fás csoportok. 

Előbb                                           szavannákat, majd                                                szavannákat találunk. Mivel a fény 

lejut a talajszintre, megjelennek a magas növésű                                           . Az afrikai kontinens jellemző fái a                                               

és                                              , Amerikában pedig különböző                                          -at találunk. Ausztráliában 

ezeken a területeken                                               nőnek. Az elszáradt növényi részek a nagy forróságban könnyen 

meggyulladnak, így hatalmas szavannatüzek alakulhatnak ki. Az esős időszakban azonban a föld alatti részekből 

és magvakból nagyon gyorsan újra kizöldül a táj.

Akácia Kaktusz Tüskés kutyatejféle

Sivatag
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5.
  

Mondd meg, ki vagyok! 

Az éghajlati diagramok segítenek egy terület környezeti viszonyainak megismerésében. Az alábbi éghajlati diagram 
olyan területhez készült, ahol két évszak van.

5.  Mit lehet leolvasni az éghajlati diagramról?  

6.  Számítsd ki az évi középhőmérsékletet!  

7.  Jellemezd a két évszakot!  

 

8.  Írj az adott biomhoz tartozó 5-5 állat- és növényfajt!  

 

9.  Az osztálytársakkal egyeztessétek a fajokat! A fajlista segítségével készítsetek táplálékláncokat, benne helyezzétek 
el a képen látható két élőlényt!

0 0

20

40

60

80

100

200

mm°C

10

20

30

40

J F M Á M J J
hónapok

A Sz O N D

50
1.  Mennyi az éves csapadék mennyisége? 

 

2.  Mikor esik a legtöbb csapadék?  

 

3.  Hány hónapig tart a szárazság?  

 

4.  Melyik biom éghajlati diagramját látod? 
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VI.
Mindennap esik 

az eső.

6.
  

Összekeveredve 

A diákok kártyajátékot készítettek az órára. Véletlenül a kártyák kicsúsztak a dobozból és az élőhelyek információi 
összekeveredtek. A biomokat, a jellemzőiket és az élőlényeket így Neked kell párostanod!
A római számokkal rendelkező nagy kártyákat párosítsd a betűkkel és számokkal jelzett kis kártyákkal!
A feladat végén található négy halmazba írd be a megfelelő párosításokat (pl. I-a-1)!

VIII.

Örökzöld, 

 tűlevelű erdők 

uralják.

XI.

A fák levele vékony, 

pergamenszerű.

VII.
Jellemző növénye 
a majomkenyérfa.

IX.
Jellemző  

a rénszarvas-
tenyésztés.

X.
Jellegzetes 

állatai  a cápák, 
medúzák és bálnák.

III.
Örökzöld, tűlevelű 

erdők uralják.

I.
A viaszréteggel borí-
tott levelek fonákán 
ezüstös szőrök vannak.

c)
lombhullató erdő

b)
trópusi sivatag

a)
keménylombú erdő

d)
tundra

g)
szavanna

j)
partközeli tenger

k)
mélytenger

i)

sarkvidéki öv

2.
gímszarvas

3.
osztriga

4.
jaguár

5.
lemming

6.
kaktusz

7.
leopárd

8.
leander

9.

császárpingvin11.
óriáspanda

12.

óriáskalmár

l)
nyílt tenger

Forró
éghajlati övezet

Hideg
éghajlati övezet

Mérsékelt
éghajlati övezet Tengerek

IV.
Gyakoriak a hínárok 

és a zöld - 
moszatok.

II.
Oázisaiban jellegzetes 

haszonnövény 
a datolyapálma.

V.
Itt olyan halak élnek, 
amelyeknek világító-

szervei vannak.

f)
babérlombú erdő

h)
tajga

e)
trópusi esőerdő

1.
tonhal

10.
nyírfa
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7.
  

Sarkvidék 

 A   Hasonlítsd össze a sarkvidék két ikonikus állatát! Egészítsd ki a hiányzó sorokat!

 

Törzs

Osztály

Táplálék

Szaporodás

Táplálékláncban elfoglalt helye

 B   Magyarázd az alábbi képet! Mit tehetünk „ellene”?

Jelenség neve:  

 

Mit tehetünk?  

 

 

 

 

 C   Írd az alábbi kifejezéseket a helyes dobozba!

napenergia  kőszén  vízenergia  kőolaj  propán-bután gáz  biomassza 
geotermikus energia  földgáz  szélenergia

Megújuló energiaforrások Nem megújuló energiaforrások
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8.
  

Lombos erdők lágy ölén… 

 A   Melyek a tajgák erdőalkotó fái? Ismerd fel őket a levelek alapján, majd írd a képek alá a megfelelő állítások 
betűjelét! Ha beírtad a betűket a képek alá, és jól oldottad meg a feladatot, akkor a betűkből egy-egy szót tudsz 
kirakni.Ezt a három szót azután egy összetett szóvá tudod formálni. 

Mi ez a szó? 
__________  _____    __        ___                                _____

neve:  

jellemzői: 

neve:  

jellemzői: 

neve:  

jellemzői: 

M  a tűlevelek egyenként nőnek

T    molyhos fonákú levelek

Z    zárvatermő

A   tűlevelei 4–6 centiméter 
hosszúak

G  lombhullató

O a legjellemzőbb karácsonyfa

H  tűlevelei 1–2 centiméter 
hosszúságúak

A  a hűvös, nedves, páradús 
helyeket szereti

L tűlevelei kettesével állnak

Ő fehér kéreg

P  fényigényes, Magyarország 
fenyőfajai közül ez 
a legelterjedtebb

E háromszög alakú levelek

 B   Egészítsd ki a szöveget a megadott szavakkal!

kettő  három-négy   kocsánytalan tölgy  vadrózsa  hóvirág  vörös róka
bükkfa  őzek  kökény   gímszarvasok   gyertyán

A tölgyesekben                                               lombkoronaszint figyelhető meg. A felső szintben találjuk például 

a                                              et, az alsó lombkoronaszintben a                                              t. A talajszintre több-kevesebb 

fény lejut, így a cserjeszintben akár                                               méter magasra is megnövő fajokat találhatunk. Jellemző 

itt a galagonya, a                                               és a                                               . A hagymás-gumós növények kora 

tavasszal – még a lombfakadás előtt – gyorsan kihajtanak, gyönyörű virágszőnyeggé varázsolva a gyepszintet. 

Ilyenkor virít a                                               és az odvas keltike is. A bükkösök lombkoronaszintje szorosan záródik, 

szinte egyetlen uralkodó faja a                                               . Cserjeszintje jószerint hiányzik, a kora tavaszi virágzás 

azonban itt is megfigyelhető. A lombos erdők jellemző állatai a különböző nagyvadak (                                               , 

                                               ,                                               és vaddisznók), a madarak, a ragadozó emlősök (például 

a                                              ) és az ízeltlábúak.
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9.
  

Tengerek élővilága 

 A   Nevezd meg a tenger három élőhelytípusát, majd írd az állítások előtt lévő számokat az ábrába, a megfelelő 
helyre!

 1.  Ezen a részen már nincsen növényi élet.
 2.  Az itt élő moszatok többnyire az aljzathoz 

rögzülnek.
 3.  Csak fogyasztó és lebontó szervezetek 

élnek itt.
 4.  A mérsékelt övi tengerekben itt található a 

legtöbb plankton.
 5.  Az itt élő állatok leginkább planktonevők 

vagy ragadozók.
 6.  A magasabb vízrétegekből szerves hulla-

dékok süllyednek le ide.
 7.  Az óceánok felső 200 métere tartozik ide, 

alja nincsen.
 8.  Itt a legnagyobb a tengerek táp anyag-

tartalma.
 9.  Az itt élő szervezetekre az úszó, lebegő 

életmód jellemző.
10.  Itt a legalacsonyabb a hőmérséklet.
11.  A itt élő állatoknak világítószerve lehet.

A korallok testük köré mészből
szilárd vázat építenek.

A korallok a növények
törzséhez tartoznak.

A korallzátonyok kialakulását 
nem befolyásolja a tengervíz 
hőmérséklete

m

0

200

A

A

B

B

C

C

 B   Igaz vagy hamis? Döntsd el az alábbi állításokról, hogy igaz (I) vagy hamis (H)! A megfelelő betűjelet (I vagy H) 
írd a halmazokban lévő kis karikákba!

A korallzátonyokat
polipok telepei alkotják.

A legtöbb korall
moszatokkal él együtt.

A korallzátonyok elsősorban
mélyebb vizekben jönnek létre.



77Bolygónk élővilága   V.  FEJEZET

10.
  

Válogatott tulajdonságok 

Összekeveredtek a lombhullató erdőkre és a füves pusztákra vonatkozó tulajdonságok. Válogasd szét őket, és írd a 
számokat a megfelelő helyre!

1.  Az évi csapadékmennyiség legalább 500 mm.
2.  Sok napsütés éri a területet, kevés az árnyékos rész.
3.  Növényevői főleg ízeltlábúak és patások.
4.  Viszonylag kevés csapadék hullik.
5.  Több növényi szintet figyelhetünk meg.
6.  Ezeken a területeken a szél szabadon áramlik.
7.  Egyes részeire kevés napfény jut le.
8.  Legjellemzőbb élőlényei a különböző fafajok.
9.  Ebben a biomban sok a jó rejtekhely és fészkelőhely.

10.  Jellemző ragadozója a vadmacska.
11.  Talaja tápanyagban gazdagabb.
12.  A növényeknek szélsőséges körülményeket kell elviselniük: nagy a napi és az évi hőingás.

Lombhullató erdőkre igaz: Füves pusztákra igaz:

 C   Hogyan változik meg a környezet a vízmélység növekedésével? Írd le a válaszokat!

 

Fény: __________________________________________________________________________________

Hőmérséklet: _____________________________________________________________ ___ __________

Nyomás: ___________________________________________________________________  ___ ________

Oxigéntartalom: ____________________ ____________________________________ _______________
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11.  
 

A tajga világa 

 A   Olvasd el az alábbi rövid szöveget, majd válaszolj a kérdésekre!

„Az északi tájakon a tél pusztulást jelent a legtöbb növény számára. De vannak növények, melyek eltűrik a leg-
zordabb klímát. Felületesen vizsgálva nem sok hasonlóságot fedezünk fel egy hótakaróval borított fenyves és egy 
forró afrikai sivatag között, ahol még a tevék is szomjúhoznak. De mégis van közös bennük: mind lucfenyőink, 
mind pedig a szárazságtűrő sivatagi növények a szárazságtól szenvednek! Nem a fagy a lucfenyő legádázabb ellen-
sége, hanem a szárazság. Amikor ugyanis a talaj megfagy, a víz jéggé változik. Fáink ezért nem nőnek télen! Egy 
terebélyes tölgy vagy sudár nyírfa nyári napokon kb. 1000 liter vizet párologtat el. Egy azonos nagyságú lucfenyő 
mindössze 1 litert.”

 
(Charlie Bood: A természet csodái (1994), 11. kötet, 36. oldal alapján)

Mi a hasonlóság a tajga és a trópusi sivatagi körülmények között?  

Milyen alkalmazkodási stratégiái vannak a tajgán élő, illetve a sivatagi növényeknek?

Nézz utána, hogy a Balatonban körülbelül hány liter víz lehet! A szöveg alapján számold ki, hány darab tölgy és 
hány darab fenyő párologtat el ennyi vizet egy nyári napon!

 B    A tajgák uralkodó fái a fenyők. Több környezetvédelmi probléma is veszélyezteti őket, melyek közül a savas esők 
kialakulása az egyik legjelentősebb. Az esők savasságáért azok a légköri gázok a felelősek, amelyek vízben oldódva 
savakat képeznek. Legfontosabbak a szén-dioxid (CO

2
), a kén-dioxid (SO

2
) és a nitrogén-dioxid (NO

2
).

Hogyan befolyásolják a savas esők a növények fotoszintézisét?  

Írd fel a fotoszintézis egyenletét!  

Írd fel a következő egyenleteket!

Kén-dioxid vízzel kénessavvá egyesül  

Két mól nitrogén-dioxid egy mól vízzel egy mól salétromsavat és egy mól salétromossavat képez 

 

A kén-trioxid a vízzel kénsavvá egyesül  

Tajgán:

Számítások tölgyre:

Trópusi sivatagban:

Számítások fenyőre:
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12.  
 

A tajgák és tundrák élőlénye 

 A  Mely állatokat látod a képeken?

Mely állatokra igazak az alábbi állítások? Írd a megfelelő vonalra az állítások számát!

1. Párosujjú patás.  6. Tápláléka után vándorol.
2. Rágcsáló.  7. Alapvetően ragadozó.
3. Fülkagylója kicsi.  8.  A téli, illetve nyári hónapokban bundája/tollazata más-más színű.
4. Leginkább növényevő.  9.  Lábát egészen a karmokig vastag tollazat borítja.
5. Csapatokban él. 10. A hóba is járatokat ás.

 B  Hol élnek ezek az élőlények?
Válogasd szét az alábbi élőlényeket élőhely szerint, és írd a sorszámukat a megfelelő helyre!

 1. császárpingvin
 2. jegesmedve
 3. mókus
 4. barna medve
 5. lemming
 6. vörös áfonya
 7. siketfajd
 8. sarki róka
 9. rénszarvas
10. vörösfenyő
11. törpefűz
12. hóbagoly
13. erdeifenyő
14. fóka
15. hiúz

Faj neve:

 

Állítások:

 

 

 

Faj neve:

 

Állítások:

 

 

 

Faj neve:

 

Állítások:

 

 

 

Faj neve:

 

Állítások:

 

 

 

Tajga:

Sarkvidéki öv:

Tundra:



80 V.  FEJEZET

 C   A sarkvidéki övben növényeket már nem találunk, de állatokat még igen. Hogyan alkalmazkodnak az állatok a 
hideg éghajlathoz? Írj minimum három példát!

 

 

 

 D  A szöveg alapján válaszolj a kérdésekre!

„A császárpingvin –50 °C-os hidegben költ.
Az összes pingvinfaj közül a császárpingvin a legnagyobb, a legtekintélyesebb külsejű. Minden madárnál délebbre 
költ, talpa soha nem érint hótakaró nélküli földet!
Májusban-júniusban, amikor a sötétség az úr a sarkvidéki télben, a nőstény egyetlen tojást tojik, amit a hím 
nyomban átvesz, és hasi bőrredőjébe görget bele. Ezután a nőstény elindul a tengerhez táplálékért. A pingvin apa 
két teljes hónapig –50 és –60 °C-os fagyokban, étlen-szomjan ácsorog mozdulatlanul! A tél kellős közepén két 
hónap elteltével kikel a fióka. A tojó pontosan ekkorra érkezik vissza. Valóságos csoda, hogyan képes a tömegben 
felfedezni övéit. A hím rendes testtömegének egyharmadát elveszítette már, zsírtartalékainak jelentős részét 
felélte. Most a hím indul el táplálkozni, 25 napig van távol családjától. A tojó visszaöklendezett rákokkal, halakkal 
eteti a fiókát. Amikor a hím is hazatér, már mindkét szülő részt vesz az etetésben. Tavaszra, mikor a nap ismét 
felbukkan a horizonton, a pingvinfiókák már eléggé megnőttek ahhoz, hogy szüleikkel együtt útra keljenek a 
bőséges lakomát kínáló tenger felé.” (Charlie Bood: A természet csodái, 10. kötet, 20. oldal alapján, 1994)

Melyik szülő tartja melegen a tojást?  

Mikor kel ki a császárpingvin utóda?  

Mondj még egy állatot, amely ebben az évszakban hozza világra utódait!  

Melyik szülő és mivel eteti a kikelt pingvinfiókát?  

Az alábbi tulajdonságok közül karikázd be azokat, amelyek igazak a császárpingvinre!

déli félgömbön él – magányosan él – ragadozó – orrlyukai bőrredővel elzárhatók – úszóhártyás lába van –

jól úszik – csoportosan él – vastag zsírrétege van – talpa szőrös

A kimaradt tulajdonságok mely állatokra igazak?  
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13.  
 

A meleg mérsékelt öv életközössége 

 A  A mérsékelt övezet a térítők és a sarkkörök között található.

Satírozd be halványan a mérsékelt övezeteket a térképen! Színezd ki pirossal azokat a területeket, ahol mediterrán 
éghajlat van, és kékkel azokat, ahol monszun éghajlat található!

 B  Mely állítások igazak a meleg mérsékelt övre? Karikázd be a számukat!

 1. A leghidegebb hónap átlaghőmérséklete is 0 °C fölött van.

 2. A fák örökzöldek, télen sem hullatják le leveleiket.

 3. A területen különböző fűszernövényeket termesztenek, például borsot és vaníliát.

 4. A fajgazdagság nagy.

 5. A fakivágások és az állattartás miatt bozótnövényzet (makkia) alakult ki.

 6. A meleg mérsékelt öv jellemző növényei a pázsitfüvek.

 7. A csapadék évi mennyisége meghaladja az 1500 mm-t.

 8. A Földközi-tenger mentén találhatók ilyen területek.

 9. A cserjeszint hiányzik.

10. A túlzott párologtatás ellen sok növény viaszos bevonattal védekezik.
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 C  Az alábbi fajok közül melyek tartoznak a keménylombú és melyek a babérlombú erdőkhöz?

A számmal jelzett jellemzőket párosítsátok az élőlények betűjelével, és úgy írjátok a megfelelő helyre!

1. Dísznövényként és fűszernövényként is tartható. Aromája jellegzetes a mediterrán ételekben.

2. Olyan hüllő, amely képes kültakarójának színét változtatni.

3. Ősi növény, virága a tisztaságot szimbolizálja.

4. Fokozottan védett faj, minden egyede Kína tulajdona.

5. Olaját és termését nagy mennyiségben használják az élelmiszeriparban.

6. Üreges szárú, egyszikű növény.

Keménylombú erdő: Babérlombú erdő:

A

D

B

E

C

F

Mediterrán területeken nyáron kevés csapadék hullik,  
ezért a széles folyóban alig csörgedezik víz

A mérsékelt övezeti monszun területeken nyáron hullik több csapadék,  
ezért kevésbé szélsőséges a vízjárás
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14.  
 

A valódi mérsékelt öv élővilága 

A valódi mérsékelt öv, így hazánk élővilága is nagyon gazdag. Az alábbiakban több faj képét láthatod a valódi 
mérsékelt övből. Írd a képek alá, hogy mely fajok vannak a képen! Ezt követően a határozókulcs segítségével 
keresd meg, hogy melyik fajt melyik betű rejti! Indulj az első ponttól! Döntsd el, hogy az adott fajra az a, b vagy 
c megállapítás igaz-e! Majd a sor végén lévő számra ugorj! Ezt mindaddig csináld, amíg nagybetűhöz nem érsz 
a sorok végén!

Faj neve:  

Betű kódja:  

Faj neve:  

Betű kódja:  

Faj neve:  

Betű kódja:  

Faj neve:  

Betű kódja:  

Faj neve:  

Betű kódja:  

Faj neve:  

Betű kódja:  

Faj neve:  

Betű kódja:  

Faj neve:  

Betű kódja:  

Faj neve:  

Betű kódja:  

Faj neve:  

Betű kódja:  

Faj neve:  

Betű kódja:  

Faj neve:  

Betű kódja:  

Faj neve:  

Betű kódja:  

Faj neve:  

Betű kódja:  

Faj neve:  

Betű kódja:  

Faj neve:  

Betű kódja:  
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 1. a)
b)

Növény
Állat

2
7

 2. a)
b)

Nyitvatermő
Zárvatermő

3
4

 3. a)
b)

A fenyőfélék családjába tartozik
A tiszafafélék családjába tartozik

A
B

 4. a)
b)

Egyszikű
Kétszikű

5
6

 5. a)
b)

A füves puszták jellemző faja.
Lomberdők jellemző hagymás növénye.

C
D

 6. a)
b)

Jellemző erdőalkotó fafaj, makktermése van.
Jellemző gyógynövény, narancssárga tejnedve van.

E
F

 7. a)
b)

Változó testhőmérsékletű
Állandó testhőmérsékletű

8
12

 8. a)
b)
c)

A halak osztályába tartozik
A kétéltűek osztályába tartozik
A hüllők osztályába tartozik

9
10
11

 9. a)
b)

Őshonos halfajunk, bőrükben csontlemezek/vértek vannak.
Ritka, védett halfaj. A csíkászok halászták.

G
H

10. a)
b)

Farkatlan kétéltű, többnyire magas hegyvidékek vizeiben él.
Farkos kétéltű, nemzeti parkunk címerállata.

I
J

11. a)
b)

Elterjedt európai színpompás faj.
Fej mögötti félhold alakú foltja jellegzetes.

K
L

12. a)
b)

A madarak osztályába tartozik
Az emlősök osztályába tartozik

13
14

13. a)
b)

Nemzeti parkunk címerállata.
Jellemző kistestű, hazai énekesmadár.

M
N

14. a)
b)

A Kárpát-medence egyre gyakoribb téli álmot alvó nagytestű faja.
Csoportosan vadászó ragadozó.

O
P

Magyarország is a valódi mérsékelt övön helyezkedik el
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15.  
 

Összefoglaló táblázat (mérsékelt övezet) 

Töltsd ki a táblázat üresen maradt részeit!

Éghajlati
övezet

Éghajlati
öv

Igaz állítások 
száma

Terület Biom neve
Termelők

(egy-két példa)
Fogyasztók

(egy-két példa)

mérsékelt
övezet

meleg
mérsékelt
öv

mediterrán olajfa gekkók

bambusz

valódi
mérsékelt
öv

X füves puszta pázsitfüvek mezei pocok

X tölgy őz

hideg
mérsékelt
öv

X lucfenyő siketfajd

 1. Gabonanövényeket termesztenek itt

 2. Jellemzőek a téli fagyok

 3. Növényei örökzöldek

 4. A növények levele kemény, viaszos

 5. A nyár forró és száraz

 6. A nyár csapadékos, a tél száraz

 7. A fák a hideg miatt lehullajtják leveleiket

 8. A kevés csapadék miatt pázsitfüvek élnek itt

 9. Talaja jó minőségű, humuszban gazdag

10. Egyes állatai igazi téli álmot alszanak

11. Az állatok vastag zsírréteget halmoznak fel

12. A nyár hűvös, a tél hosszú és rendkívül hideg

13. Egyes részein tőzegmohalápok alakulnak ki

14. A természet átalakítása miatt másodlagos növényzet, makkia alakul ki

15. Nagy területeken találhatók rizsföldek

16. A növények levelei vékonyak, pergamenszerűek

17. Fái keveset párologtatnak

18. Az itt élő állatokat vastag tollruha, illetve bunda védi

19. Az állatok egy része télen melegebb tájakra vándorol

20. A Földközi-tenger mentén találhatók ilyen területek
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16.   
 

A hegyvidékek élővilága 

 A   Az alábbi ábra a magashegységek növényzeti öveit szemlélteti. A téglalapokba írd be a hiányzó növényzeti 
öveket!

 B   A képen egy jellegzetes hegyvidéki növény látható. Válaszolj a kérdésekre!

Mi a növény neve?  

Melyik törzsbe tartozik?  

Melyik osztályba tartozik?  

 C   Hogyan alkalmazkodnak a magashegységi növények a hideg, szeles éghajlati körülményekhez? A növények 
összes szervét jellemezd egy-egy mondattal!

 

 

 

 

 

FÜVES TERÜLETEK

10 °C

0 °C

–10 °C

1200–1500 m

2000–2500 m

2800–3000 m

HÓ ÉS JÉG

SZIKLAHAVASOK

HAVASI RÉTEK

TÖRPECSERJÉS

FENYVESEK

BÜKKÖSÖK

TÖLGYESEK

lombhullató erdők
határa

felső erdőhatár

hóhatár

__________ _________

___________ ________

____________ _______

____________ _______

_____________ ______

______________ _____

______________ _____

______________ _____
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 D   Hogyan változnak az alábbi tényezők a hegy lábától a hegycsúcs felé haladva?

Levegő hőmérséklete:  

Páratartalom:  

A levegő nyomása:  

A levegő oxigéntartalma:  

A szél erőssége:  

 E   Olvasd el az alábbi szöveget, és válaszolj a kérdésekre! Nézz utána azoknak, amelyekre nem találsz választ a 
szövegben!

„Az elmúlt években számos tény derült ki az indiai lúdról, amelyek rendkívüli 
teljesítményt tesznek lehetővé. Arányaiban nagyobb a tüdejük a legtöbb 
madárénál, izmaiknak és szívüknek jobb a vérellátása, hajszálereik sűrűbbek, 
hemoglobinjuk több oxigént képes szállítani. Kutatók nyomon követték az 
indiai lúd Himaláján át vezető útját. Az északra repülő ludak 7–8 óra alatt 
jutottak el a tengerszinttől a hatezer méter magas hegyek fölé, óránkénti 
64,5 kilométeres sebességgel. Felállították a madaraknál valaha mért 
leggyorsabb emelkedési sebesség rekordját, óránként csaknem 1,1 kilométeres 
szintkülönbség megtételével. Visszafelé nincs szükség ilyen teljesítményre, 
mivel a madarak eleve magasról, a Tibeti-fennsíkról indulnak.”

Forrás: 24.hu

Melyik a Himalája legmagasabb hegycsúcsa? Hány méter magas?  

Melyik országokból lehet feljutni a legmagasabb hegycsúcsra?  

Mi jellemző a madarak légzésére és a tüdejük felépítésére?  

Hogyan alkalmazkodott a madarak csontváza a repülő életmódhoz?  

Tegyük fel, hogy egy indiai lúd 8 óra alatt végig egyenletesen 64,5 km/h sebességgel halad, és semmi nem 

akadályozza. Mennyi utat tesz meg ilyen sebességgel?  

A lombhullató erdők övének szintjéről készült fotón a távolban kirajzolódik a többi öv is
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ÉletközösségekVI. 

1.
 

 Kölcsönhatásban 

 A   A halmazábrában három ökológiai kölcsönhatást látsz. A meg-
adott megállapítások betűjelét írd a halmazábra megfelelő 
helyére!

a) csak az egyik populáció számára kedvező kölcsönhatás
b) az egyik populáció számára közömbös kölcsönhatás
c) példa rá a hangyák és a levéltetvek kapcsolata
d) a kutya és a bélféreg kapcsolata ilyen
e) a kocsányos tölgy és a tölgyfazuzmó kapcsolata
f) az egyik fél számára negatív kapcsolat
g) a széncinege és a kék cinege kapcsolata ilyen kölcsönhatás
h) kapcsolódásuk alapját képezheti a táplálkozásuk

 B   Milyen kapcsolat van az alábbi élőlények között?

 versengés együttélés

asztal - 
közösség

mohák élnek az élő fákon:                              tölgyfa és a rajta élő fagyöngy:                              

keresztespók és házilégy kapcsolata:                               gólyák és békák:                              

piócák és az ember:                              gólyák és a fészkük alatt fészkelő verebek:                             

bohóchal és tengerirózsa:                              nyűvágó madarak és kafferbivaly:                              

zuzmókban élő moszatok és gombák:                               kullancs és kutya:                              
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2.  
 

A vízvirágzás 

1.  Mi történik, amikor a foszfátvegyületek és egyéb tápanyagok mennyisége megnövekszik a tavakban? Rendezd 
sorrendbe a folyamatot bemutató ábrákat! A sorszámokat írd a négyzetekbe, és minden képről írj egy sort!

 

 

 

 

 

 

 

A tisztítószerekben lévő foszfátok lágyítják a vizet. Azonban az élővizekbe kerülve algásodást idéznek elő. 
A folyamat hosszú távon a tó élővilágának pusztulásához vezethet.

2.  Milyen alternatív, környezetkímélő mosószereket ismertek?

  

3.  Mit jelent az a kifejezés, hogy kemény a víz?

  

4.  Az alábbiak közül húzd alá a változó vízállapotú növényeket!

háztetőmoha, erdeifenyő, galambvirág, közönséges boróka, mannazuzmó, 

békanyálmoszat, ligeti gyöngyperje, ciprusmoha, páfrányfenyő

5.  Mi a különbség a változó és az állandó vízállapotú növények között? Mi a különbség 
a változó és az állandó vízállapotú növények között?

  

  

  

1

5

2 3 4

6 7

mohák élnek az élő fákon:                              tölgyfa és a rajta élő fagyöngy:                              

keresztespók és házilégy kapcsolata:                               gólyák és békák:                              

piócák és az ember:                              gólyák és a fészkük alatt fészkelő verebek:                             

bohóchal és tengerirózsa:                              nyűvágó madarak és kafferbivaly:                              

zuzmókban élő moszatok és gombák:                               kullancs és kutya:                              
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3.
 

 Veszedelmes viszonyok a szavannán 

„Sok hiéna oroszlánt győz – három dölyfös nagymacska úgy hitte, elorozhatja egy 
csapat hiéna zsákmányát, végül azonban az állatok királya járt pórul. A hiénák 
egy bivalyt szemeltek ki maguknak főfogásként, és már neki is láttak volna 
a vacsorának, ha nem jelenik meg három oroszlán, hogy magának követelje a 
zsákmányt. Úgy tűnt, a kérdés el is dőlt, a hiénák látszólag átadták a terepet az 
állatok királyának. Az oroszlánok azonban nem sokáig élvezhették a lakomát, 
a hiénák rövidesen elkezdték zaklatni a falatozókat… végül az egyik oroszlánt meg 
is harapták a feldühödött hiénák. A sebzett ragadozó nekitámadt a hiénafalkának, 
a túlerő azonban megfutamította az állatok királyát. Hasonlóan járt másik társa 
is, így végül egyetlen oroszlán maradt a tetemnél.”

Forrás: origo.hu

 A   Nevezd meg a szöveg információi alapján a populációk közötti kölcsönhatásokat!

oroszlán–hiéna: 

 

oroszlán–bivaly: 

 

hiéna–bivaly: 

 

 B   A vadon élő oroszlánok egyedszáma drámaian lecsökkent az elmúlt fél évszázadban. Egykor 450 ezer oroszlán 
vadászott az afrikai vadonban, ma alig 20 ezer példány maradt belőlük. Számítsd ki, hogy ez hány százalékos 
egyedszámcsökkenést jelentett fél évszázad alatt! 

 C   A következő képeken populációk közötti kölcsönhatásokat láthatsz. Milyen kölcsönhatások ezek? Mely fajok 
számára előnyösek ezek a kölcsönhatások?

1  2  3

zebra gepárd szassza dalosseregély keselyű impala

kapcsolat hatása
(+, –, 0)

kapcsolat neve

A 2-es képen milyen kapcsolat sejthető még?  

Ebben az esetben melyik résztvevőnek pozitív a kapcsolat?  

A 3-as képen nem szerepel a kapcsolat egyik résztvevője.

Melyik fajba tartozhat?  

Milyen kapcsolatban áll a képen látható többi résztvevővel?

impalával:   keselyűvel:  
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4.
 

Lencsevégre kapva 

A békalencsék a víz felszínén úszó vízinövények. Biológiai 
kísérletek kedvelt teszt növényei, mivel gyorsan szaporodnak, 
és nagyon elterjedtek. Egy kísérlet sorozatban két békalencsefaj 
szaporodási sebességét vizsgálták. A növényeket laboratóriumi 
körülmények között, állandó koncentrációjú tápoldatban nevelték. 
A hőmérséklet 22 °C volt, napi 10 órás megvilágítást alkalmaztak. 
A kísérletet 7 héten keresztül végezték. A szaporodási sebességet 
fajonként elkülönítve, illetve a két fajt együtt nevelve is vizsgálták. 
A grafikonok a különböző fajok levélkeszámát ábrázolják a vizsgált 
periódusban.

 A   A grafikonok adatai alapján válaszolj a kérdésekre!

Nézz utána, hogy a békalencsék a növények melyik törzsébe és 
melyik osztályába tartoznak! 

 

Melyik faj növekedési üteme gyorsabb?

 

Hány százalék volt az eltérés a külön nevelt két növényfaj 
levélkeszáma között az 5. héten?

 

Hogyan változott a vizsgált időszakban a levélkeszám a két 
együtt nevelt faj esetében?

 

 

Milyen populációs kölcsönhatás áll a különbség hátterében?

 

 

Milyen folyamathoz volt szükség az állandó megvilágításra?

 

Hogyan befolyásolná a növények szaporodását egy esetleges 
kőolajszennyezés?
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 B       A kísérleteket tovább folytatták. Az I. növényfajt 

olyan tápoldatokkal kezelték, amelyek külön-külön 

10%-kal több nitrogént, foszfort és káliumot tar-

talmaztak. A többi tényezőt nem változtatták. Az 

eredményeket a következő grafikonon ábrázolták. 

Melyik tápelem serkentette leginkább a béka lencsefaj 
szaporodását?

 

 

Melyek ezek a kísérletben?

a) függő változó: 

 

b) független változó: 

 

c) rögzített változó: 

 

A kísérlet tervezője nem vizsgált kontrollnövényeket. Mit gondolsz, ez miért volt hiba?

 

 C   A vizsgált békalencse 22 °C-on szaporodik leg in ten-
zívebben. 3 és 38 °C-on leáll a szaporodása. A megadott 
információk alapján rajzold fel a faj hőmérséklettel 
szembeni tűrőképességét!
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5.  
 

Ez tűrhetetlen! 

Az alábbi tűrőképességi görbék az egyedszámot ábrázolják az egyes környezeti tényezők függvényében.

Mit jelöl a vízszintes tengely?  

Mit jelöl a függőleges tengely?  

A grafikonok betűjelét párosítsd a megfelelő példához!

A B

C D

A B

C D
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6.  
 

Erdei idill 

 A       A nagy hőscincér lárvája a települések közvetlen szomszédságában, a domb-
vidékek tölgyerdeiben, a kocsányos tölgy törzsében él. Sérült, de még élő 
fák belsejében táplálkozik és fejlődik, melyeket a napfény legalább a nap 
egy részében erősen megvilágít. Az erdőszélen emberi zavarás hatására 
megtelepedett nagy csalánon él a bogáncslepke hernyója. A kifejlett lepke 
röpködése közben olykor rászáll azokra a tölgyfákra is, melyekben a nagy 
hőscincér lárvái növekednek. Az erdő lakója a fekete harkály is, mely erős 
csőrével a fák kérge alól szedi ki a különböző rovarok lárváit. A kidőlt holt fák 
lebontásában gombák (pl. lepketapló) és rovarlárvák (pl. nagy bíborbogár) 
is részt vesznek.

Mi a különbség a környezet és a külvilág között?

 

Mi számít a fent említett gomba-, növény- és állatfajok környezetének?

 

 

A tölgyerdő említett fajainak egyforma a környezete?

 

 

Mik lehetnek azok az élő és élettelen tényezők, amelyek az egyes fajok környezetét kialakítják?

 

 

 

Milyen populációs kölcsönhatás van a nagy csalán és a bogáncslepke között?

 

A szúnyogok a páratartalomra érzékenyek, a 90%-os relatív páratartalmat kedvelik.  

A pisztráng csupán a hideg hegyi patakokat kedveli.  

Az orvosi székfű megél sokféle talajon, de a lúgos kémhatást részesíti előnyben. 

Egy grafikon kimaradt, írj példát hozzá!
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 B   Az életközösségek működését jelentősen befolyásolja a csapadék mennyisége. A következő diagram a havi 
csapadékösszegeket mutatja 2020-ban és az 1981–2010-es átlagértékeket (mm). A diagram tanulmányozása 
után válaszolj a kérdésekre!

Mennyi volt 2020-ban az éves csapadékösszeg?

 

Hány százalékkal több vagy kevesebb a 2020-as csapadékösszeg az 1981–2010-es átlagértékhez képest?

 

Melyik hónapban hullott a legkevesebb csapadék 2020-ban? 

 

 C   A következő táblázatban Budapest 2020-ban mért havi átlaghőmérsékleteit tüntettük fel. Az adatok alapján 
készíts oszlopdiagramot! Számítsd ki az éves átlaghőmérsékletet!

január február március április május június július augusztus szeptember október november december
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 D   A következő szöveg a zuzmókról szól. A betűk egy-egy kifejezést jelentenek. Korábbi tudásodat felhasználva 
egészítsd ki a szöveget a felsorolt szavak valamelyikével!

A zuzmók                                       . (A) élőlények. Szervezetük                                       (B) és moszatok állandósult                                       

                                     . (C) alakult ki. A teleptest felületét a                                       (D) álló kéreg védi, és rögzíti. Ezek vizet 

és ásványi anyagokat vesznek fel, míg a moszatsejtek feladata a                                       (E). A zuzmók rendszerint leváló 

teleprészekkel,                                       (F) szaporodnak. Sok fajuk több környezeti tényezőre nézve is szélsőségesen 

                                      (G) tűrésű. Erdőkben, nedves élőhelyeken gyakran találkozhatunk velük, de élnek képviselőik 

a sivatagokban, a sarkvidékeken, a magashegységekben és a kopár, napsütötte sziklákon is. Ugyanakkor a 

levegőszennyező anyagok közül a                                       (H) szemben                                      (I) tűrésűek. 

A zuzmók rendszertani helye vitatott, hiszen nem sorolhatók egyértelműen sem a növények, sem a gombák 

közé. A növények országán belüli elhelyezésüket a(z)                                       (J) anyagcsere indokolja.

A) telepes, lemezes, fonalas, szövetes
B) baktériumok, ostoros moszatok, gombafonalak, zöld moszatok
C) versengésével, szimbiózisával, parazitizmusával, asztalközösségével
D) baktériumokból, ostoros moszatokból, gombafonalakból, zöld moszatokból
E) kemoszintézis, fotoszintézis, autotróf, heterotróf
F) ivarosan, ivartalanul, bimbózással, ivarsejtekkel
G) szűk, tág, közepes
H) szén-dioxiddal, korommal, szén-monoxiddal, kén-dioxiddal
I) szűk, tág, közepes
J) heterotróf, kemotróf, autotróf

Mi jellemzi az indikátorfajokat?

 

A képen látható fatörzs alapján milyen a terület levegőjének a minősége?

 

Milyen ökológiai kölcsönhatás van a fa és a zuzmó között? 

 

Hazánkban a zuzmók a fák északi oldalán gyakrabban fordulnak elő, mint a délin. Mit gondolsz, miért?

 

 E   A savas esők jelentős környezetvédelmi problémát okoznak. Az alábbiakban a savas esők kialakulásának főbb 
lépéseit olvashatod. Állítsd a megállapításokat helyes sorrendbe!

a) A kén- és nitrogén-oxidok a levegő páratartalmában, a felhőkben oldódva savakká válnak.
b) A felhők oldott savtartalma a csapadékkal (esővel, hóval) együtt lehullik.
c) A savas eső a felszíni vizek elsavasodását okozza.
d) A gyárak tevékenységük során kén-dioxidot és nitrogén-oxidokat bocsátanak ki a légkörbe.
e) A savas eső károsítja a fákat, és tönkreteszi a talajt.
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7.  
 

Természetes vagy mesterséges? 

Melyik képhez melyik állítás tartozik? Az állítások sorszámát írd a megfelelő képhez tartozó buborékba!

 1. mesterséges életközösség
 2. természetes életközösség
 3. zavartalan anyagforgalom
 4.  kemikáliák (gyomirtó és rovarirtó szerek) 

használata
 5. önszabályozó képesség megszűnése
 6. „zavartalan” evolúció
 7. biológiai változatosság csökkenése
 8. fajgazdagság
 9. önszabályozó rendszer
10.  termesztés vagy tenyésztés  

az evolúció helyett
11.  genetikai állomány  

leromlása
12.  természetes táplálék- 

lánc megszakad
13.  külső beavatkozástól  

mentes
14. magas diverzitás
15.  művelés, célszerű  

fenntartás
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8.  
 

Találd ki, hogy ki vagyok… 

 A   Adj nevet a képen látható élőlényeknek! Az anagrammák segítségével találd ki, hogy melyik táplálkozási szinthez 
tartoznak a képen látható élőlények!

 B   Az alábbi ökológiai piramis megfelelő helyére írd be az állatok nevét!

 C   Milyen szerepet töltenek be táplálékláncokban a felsoroltélőlények? A megfelelő betűjelet írd a faj neve mellé!

a) termelő
b) elsődleges fogyasztó
c) másodlagos fogyasztó vagy csúcsragadozó
d) lebontó
e) több felsorolt szerepkör is jellemző

 _____  közönséges csiperke

 _____  siketfajd

 _____  dámszarvas

 _____  földigiliszta

 _____  hegyi gorilla

 _____  barnamoszat

 _____  zöld szemesostoros

 _____  bükkfatapló

 _____  európai vakond

 _____  parlagi sas

CSAÓ CSODA GRÚZ LŐTEREM

ADAG FOGÁS MOLYOS SZÓT ADÓS EGET FOGY SZELLŐS

Élőlény neve:

 

Táplálkozási szint:

 

Élőlény neve:

 

Táplálkozási szint:

 

Élőlény neve:

 

Táplálkozási szint:

 

Élőlény neve:

 

Táplálkozási szint:

 

1  _____  _____               _________

2  __________ ___            ______ 

3 __________ ___     _         _____

4 _________              _ __         _______

1

2

3

4
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9.  
 

Behálózva 

 A   Az ábrán egy erdei táplálkozási hálózat 
egyszerűsített képe látható. A nyilak az 
anyagáramlás irányát mutatják. Az ábra 
tanulmányozása után válaszolj a kérdésekre! 

Mi tartozik a termelőszinthez?

 

Nevezz meg az ábra alapján két élőlényt 
(élőlénycsoportot), amely elsődleges fo-
gyasztó!

 

 

Nevezz meg az ábra alapján két élőlényt 
(élőlénycsoportot), amely másodlagos fo-
gyasztó! 

 

 

Melyek az ábrán látható csúcsragadozók?

 

 

 B   Alkoss két, ötelemű táplálékláncot az alábbi képen látható élőlények felhasználásával! A nyilakat rajzold be az 
ábrába!

kullancs

vaddisznó

hernyó

sikló

vörösbegy

giliszta

szamóca

lomb

róka

bagoly

cickány
sün

egér

termés

százlábú

pók

gomba

pajor

avar
korhadt fa

száraz fa
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10.  
 

Élet a hidegben 

 A   Az ábrán egy sarkvidéki táplálkozási hálózat egyszerűsített képe látható. A nyilak a táplálékáramlás irányát 
mutatják. Az ábra tanulmányozása után válaszolj a kérdésekre!

Mi a krill?

 

Nevezz meg az ábra alapján két élőlényt (élőlénycsoportot), amely elsődleges fogyasztó!

 

Nevezz meg az ábra alapján két élőlényt (élőlénycsoportot), amely másodlagos fogyasztó!

 

Nevezd meg a csúcsragadozókat!

 

 B  Egészítsd ki az alábbi szövegrészt! A megoldásokat írd a vonalra!

Az Északi-sarkvidék legnagyobb testű ragadozója a                                              . Testfelépítése jól alkalmazkodott az 

élőhelyhez.                                              színű bundája kiváló                                              szín, vadászat közben beleolvad 

a környezetbe. Még                                              is szőr borítja, így nem csúszik, könnyedén mozog a jégen. Különleges 

szerkezetű bundája a vízben sem ázik át, a vastag                                              réteggel együtt pedig olyan jól szigetel, 

hogy hőkamerával nem is lehet róla felvételt készíteni. Kitűnően úszik, ujjai között kis                                             . 

segítik a mozgást.

ember

jegesmedve

hering

fóka

tőkehal

sirály

rozmár

kardszárnyú delfin

bálna

krill

plankton

alga
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11.  
 

Az energia nyomában 

 A   A következő ábrán egy táplálékláncon végighaladó energia sorsát láthatod. Az energiát kcal/m2 egységben adtuk 
meg. A zöld nyilak a légzés során fellépő energia- és hőveszteséget mutatják. A piros nyilak az elhalt szerves 
anyaggal távozó energiát szemléltetik. Az A–B–C–D–E betűk a táplálkozási lánc tagjait szemléltetik. Az  ábra 
tanulmányozása után válaszolj a kérdésekre! Párosítsd a felsorolt négy fajt a megfelelő betűvel (A, B, C, D), és írd 
mellé a táplálkozási láncban betöltött szerepét!

Menyét Kocsánytalan tölgy

Betű:  
Szerepe a táplálékláncban:

 

Betű:  
Szerepe a táplálékláncban:

 

Széncinege Gyapjaslepke

Betű:  
Szerepe a táplálékláncban:

 

Betű:  
Szerepe a táplálékláncban:

 

Mi a szerepe az E betűvel jelölt szintnek a táplálékláncokban?

 

Sorolj fel legalább három fajt, amely az E betűvel jelölt szinthez tartozik!

 

Az ábrában az F, G és H értékeket nem adták meg. Számítsd ki ezeket az értékeket a megadott adatok segítségével! 
A számítás menetét is tüntesd fel!

A B vagy a C szinten nagyobb a felvett energiának a hasznosítása? A választ számítással igazold! 

 

 

6375

F

135

7

A

31207
19780

3397

G

24

7597

11427

ENERGIA

B

5052

1655

C

575

166

D

31

7

E7597

HKILÉPŐ ENERGIA
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 B   Döntsd el az alábbi állításokról, hogy igazak-e! Javítsd a hamis állításokat! 

a) Az ökoszisztémák energiaáramlása körfolyamat.

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

c)  Egy ökoszisztémában a termelők által létrehozott szerves anyag összesített energiatartalma nagyobb, 
mint a fogyasztók és a lebontók által létrehozott szerves anyagé.

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

12.  
 

Sok kicsi sokra megy… 

 
 
 
 
  
 
 
 
„A gyapjaslepke […] tömeges szaporodásai az ország különböző régióiban eltérő időközönként (4–12 év) 
ismétlődnek. […] A jelentősebb rágáskárok meleg, aszályos éveket követően alakulnak ki. […] Ez egyben azt is 
jelenti, ha az aszályok gyakorisága, illetve erőssége a jövőben növekedni fog, akkor megnövekedett gyakoriságú 
és kiterjedésű gyapjaslepkekárokra kell számítanunk. A 2004-es évet megelőző legnagyobb kártételét, mintegy 
34 000 hektáron, 1994-ben regisztrálták. 2004-ben ennél sokkal nagyobb területen lépett fel, mely országosan 
megközelítette a 110 000 hektár erdőterületet. A gyapjaslepke kártételével bárhol találkozhatunk, ahol megfelelő 
tápnövény áll rendelkezésére. Nagy kiterjedésű tömeges szaporodásai azonban ott jelentkeznek, illetve onnan 
indulnak ki, ahol kedvelt tápnövényei (főként a cser és a kocsányos tölgy) nagy koncentrációban vannak jelen.”

Forrás: Erdészeti Lapok

Mit gondolsz, hogy befolyásolja a gyapjaslepkék kártétele egy erdő aszpektusait?

 

 

A szöveg adatai alapján számítsd ki, hogy hány százalékkal nőtt 1994 és 2004 között a károsított terület nagysága! 
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Az alábbi térképen a gyapjaslepke által okozott károk területi eloszlását láthatod 2004-ben. A szövegben 
megadott károsított terület nagyságát figyelembe véve számítsd át az egyes régiók százalékos értékeit hektárban! 
Az eredményeket írd be a térkép megfelelő üres helyeire!

Viszonyításként számítsátok ki az osztálytermetek alapterületét! Hasonlítsátok össze a kapott értéket a 
legkisebb mértékben károsított terület adataival! Hányszor nagyobb a károsított terület nagysága a termetek 
alapterületénél?

Mely megyéket érintette a gyapjaslepkék kártétele leginkább?

 

A térkép segítségével magyarázd meg, hogy milyen ökológiai tényezők befolyásolják a kártétel súlyosságát!

 

 

0,5%
7,5%

0,3%

50,3%

3,7%

5,2%

8,2%

2,8%

18,1%

3,4%
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13.  
 

Minden változik 

A természet szépségéhez hozzátartozik az állandó változás. 
Minden élőhely folyamatos változásokon megy át.

 A   Tanulmányaid alapján fogalmazd meg a szukcesszió és az 
aszpektus közötti különbséget!

 

 

 

 

 B   Rendezd megfelelő sorrendbe egy sziklás hegyvidéki terület szukcessziós lépéseit!

a)  A zuzmósavak mállasztják a kőzetet, így a kő zet szem-
csékből és elhalt zuzmókból kevéske talaj halmozódik fel 
a mélyedésekben.

b)  A talaj további vastagodásával megjelennek a fásszárúak, 
kialakul a bozótos.

c)   Megjelennek a pionír fajok, mint például a zuzmók és 
mohák.

d)  Kialakul a legösszetettebb, legfajgazdagabb hegyvidéki 
zárótársulás, az erdő.

e)  Csupasz szikla borítja a területet.
f)   A mélyedések talaján megjelenik a szövetes szárazságtűrő 

csenkesz és a pozsgás varjúháj.
g)  Ha nem következik be talajerózió, akkor a megvastagodott 

talajon kialakul a zárt sziklagyep.
h)  Kialakul a szárazságtűrő, lágyszárúfajokból álló, nyílt 

sziklagyep.

 C   Hasonlítsd össze a szukcessziót és az aszpektust! A felsorolt állítások betűjelét írd be a halmazábra megfelelő 
helyére!

a) évszakok változása
b) ciklikus változás
c) zárótársulás a vége
d)  fénykedvelő, majd árnyéktűrő fajok jelennek meg egy 

területen
e) a fajok sokfélesége állandó
f) egy rét beerdősülése
g)  fénykedvelő, majd árnyéktűrő fajok jelennek meg egy 

erdőben
h) tófeltöltődés
i) a fajok sokfélesége nő

 szukcesszió aszpektus
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14.  
 

Hazai tájakon 

Egy csapat diák túrázás során több növényfajt is feljegyzett. Három különböző területen jártak, mindenhol 4-4 
fajt jegyeztek le. Hazaérve kikeresték a fajok ökológiai mutatóit a Növényismeret című könyvből, így próbálták 
megfejteni, milyen területeken járhattak. Az ökológiai mutatók és ezek átlagértékei jól jellemzik egy terület 
környezeti adottságait. A W értékek a vizet, az R értékek a pH-t, a Z értékek a zavarástűrést jelentik. Az adatok 
alapján a diákok rájöttek, hogy szikes területen (1), felhagyott szántóföldi területen (2) és egy vizes élőhelyen 
(3) jártak.

A fajokat és az értékeket az első táblázatban foglaltuk össze. A számok jelentése a második táblázatban olvasható.
Tanulmányozd az adatokat, és válaszolj a kérdésekre!

 A   Az ökológiai mutatók alapján írd be a táblázatba, hogy mely fajok mely területekhez tartoznak!
Számítsd ki az egyes területek ökológiai értékeinek átlagértékeit, és írd a táblázat megfelelő helyére!

Fajok neve W R Z Terület neve

pipacs  3 4 5

mezei szarkaláb  3 4 5

tikszem  3 4 5

kék búzavirág  3 3 5

ÁTLAG:

nád 10 4 4

sárga nőszirom 10 0 3

ágas békabuzogány 11 0 3

nyílfű 11 4 3

ÁTLAG:

kamilla  4 0 4

sóvirág  2 1 3

pozsgás zsázsa  2 1 3

bárányparéj  2 1 3

ÁTLAG:
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Készíts oszlopdiagramot a három terület W értékeinek átlagértékeiről!

W R Z

 0 extrém száraz tágtűrésű

 1 igen száraz savanyú zavarást nem tűrő

 2 száraz enyhén 
savanyú

zavarást kevéssé 
tűrő

 3 mérsékelten 
száraz

közel 
semleges

zavarást közepesen 
tűrő

 4 mérsékelten 
üde

enyhén 
meszes

zavarást jól tűrő

 5 üde meszes zavarást kedvelő

 6 mérsékelten 
nedves

 7 nedves

 8 mérsékelten 
vizes

 9 vizes

10 igen vizes

11 vízi

 B   A következő diagram az egyik területen előforduló fajok ökológiaiérték-mutatóit ábrázolja. A függőleges tengely 
az értékszámot mutatja, a vízszintes tengelyen a négy faj látható. Melyik terület fajait látod a diagramon?

 

Előfordulhatna-e a parlagfű valamelyik terület növényzetében? Ha igen, melyikében? A parlagfű ökológiai 
mutatói: W: 5, R: 4, Z: 5.

 

A zavarástűrés ismerete fontos az egyes növények szaporítása és védelme szempontjából is. Sorolj fel néhány 
tevékenységet, amely a növényekre zavaró hatással van!

 

 

 

0

1

2

3

4

5

1 2 3 4

W R Z



106 VII. FEJEZET

1.  
 

Halmozódó gondjaink 

 A      „Egyre jobban felmelegszik a Föld, mintha csak belázasodott 
volna, és mintha végre egyszer és mindenkorra le akarná prüsz-
kölni magáról azt a sok és egyre csak sokasodó emberi bacilust, 
aki szúrja, csípi, kizsigereli, összeszemeteli, megmérgezi, berob-
bantja, savval leönti őt.” Laár András

Gondold végig, és fogalmazd meg, hogy a fenti idézetben mit 
jelent a „savval leönti őt” tagmondat!

 

 

 

 B   Egészítsd ki az alábbi szöveget a megadott szavakkal! Nem minden szót kell felhasználni, illetve egy szó többször 
is szerepelhet.

globális felmelegedés  több  kevesebb  káros  növekszik  csökken  üvegházhatású
elmocsarasodás  csökkent  nőtt  Egyenlítő  sarkok  Ráktérítő  erdőirtás  csökkenésére
növekedésére  0,5–0,7; 1,2–1,5

A szén-dioxid                                              gáz, vagyis a földfelület hőkisugárzását visszatartja, ezált

al                                              a felszín és az alsó légrétegek hőmérséklete. A 20. században a Föld felszínének 

hőmérséklete az üvegházhatás fokozódása miatt                                             °C-kal                                              . Ez a 

jelenség a                                              . A felmelegedés a Földön nem egyenletes, az                                              közelében 

kisebb, a                                              közelében nagyobb mértékű. Az is lehetséges, hogy egyes területeken 

lehűléssel jár majd a klímaváltozás. A hőmérséklet növekedése esetén a sarki jég megolvadása miatt emelkedik 

a világtengerek szintje. Ezen túl a melegebb levegő                                              vízgőzt tárol, ezért sok helyütt a 

csapadékmennyiség jelentős                                              kell számítani. A sivatagok további terjedését és a mérsékelt 

övezetben az éghajlat szélsőségesebbé válását jelzik a számítások.

Természetvédelem, fenntarthatóságVII. 
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 C   A következő ábra a káros emberi tevékenységet és annak következményeit mutatja be. Keresd meg a 
tevékenységek helyét a bal oldali, a következmények helyét a jobb oldali oszlopban! Egy tevékenységet és egy 
következményt megadtunk.

A) Túlzott mértékű erdőirtás.

B) A felszíni jég olvad, a tengerszint emelkedik.

C) Vízszennyezés.

D) A sivatagos területek nagysága nő.

E) A füves területek túllegeltetése.

F) Lepusztul a talaj, tömeges fajkihalás zajlik.

G) A tengerek, folyók túlhalászása.

H) Sérülnek a vízi táplálékláncok.

Csoportban dolgozva beszéljétek meg, milyen emberi tevékenységekkel és következményekkel lehetne még 
bővíteni az előző ábrát! Készítsetek a megbeszéltek alapján egy új ábrát!

Üvegházhatás
fokozódása

Romlik
a vízminőség
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2.  
 

Növekvő hulladékmennyiség 

„Sokoldalú nemzetközi megállapodások és programok foglalkoznak a hulladékok keletkezésének és az 
országhatárokon átterjedő hatásainak problémájával, a nemzetközi együttműködést szükségessé tevő meg-
oldásokkal. Egyes problémák kapcsán és egyes térségekben a hulla dékgazdálkodás jelentős eredményeket tud 
felmutatni, de általában véve a nemzetközi megállapodások hatékony végrehajtásával komoly gondok vannak. 
Továbbá a meglévő nemzetközi eszközök összességükben még teljes körű végrehajtásuk esetén sem lennének 
képesek ellensúlyozni a hulladékprobléma globális szintű növekedését. Következésképpen további erőfeszítésekre 
van szükség, különösen a megelőzés vonatkozásában.”

Forrás: Ipari Ökológia

 A     A fentebb idézett cikkben is ol-
vashatunk egy globális problémáról, 
a hulladék mennyiségének rohamos 
mértékű növekedéséről. Az alábbi 
feladatban egy ábrát láthatsz, a vá-
rosokban keletkező hulladékok jö-
ve delmi kategóriák (alacsony, alsó 
közép, felső közép és magas jövedelmi 
kategória) szerinti eloszlásáról. A  dia-
gra mon a 2010-es adatokat és a 2025-
ös becsléseket láthatod. Értelmezd az 
ábrát, és válaszolj a kérdésekre!  

Tegyük fel, hogy 2050-ben a 2010-
es évhez viszonyítva az alacsony és 
a felső közép jövedelmi csoportba 
tartozók hulladékmennyiségi értéke 
(millió tonna/nap) 10%-kal csökkenni 
fog. Milyen értékeket kapunk?

Harmadik oszlopként rajzold be a fenti ábrába a kapott értékek oszlopait!

Hány százalékkal volt több az egy főre jutó hulladék mennyisége 2010-ben egy magas jövedelemmel rendelkező 
személynél, mint egy alsó közép jövedelmű egyén esetében?

 

 

Döntsd el, hogy az alábbi állítások igazak (I) vagy hamisak (H)! Írd a megfelelő betűjelet a mondat végére! 

2025-re több lesz a magas jövedelmű városi ember, mint az alsó közép jövedelmű. 

Az alacsony jövedelmű emberek ötször több hulladékot fognak termelni 2025-re 2010-hez képest.  

Az alsó közép jövedelmű emberek száma lesz a legnagyobb 2025-re.  
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3.  
 

Rakj rendet a problémák között! 

Írd a megfelelő halmazba a légkört érintő problémákhoz tartozó fogalmakat!

salétromsav  üvegházhatás  emelkedik a világtengerek szintje  talaj savasodása  freonok
káros ultraibolya sugárzás  fosszilis energiahordozók felhasználása  kén-dioxid
szén-dioxid-koncentráció emelkedése  a bőr daganatos megbetegedéseinek a gyakorisága nő
épített környezet pusztulása  élővilág savasodása

ózonréteg károsodása globális felmelegedés savas eső
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4.  
 

Vízszennyezés 

„Az élővilág nem működhet egészséges óceánok nélkül. És mi sem.”  (David Attenborough)

 A     Az élet a vízben keletkezett: a tengerekben alakultak ki a Föld első élőlényei. Sok élőlénynek ma is a víz jelenti 
az élőhelyet. A szárazföldi élőlényeknek, köztük az embernek is szüksége van vízre. Nem mindegy, milyen 
állapotban van a Föld vízkészlete. A környezetszennyezés, azon belül a vízszennyezés is óriási méreteket öltött.

Az alábbi képeket elnézve joggal merülhet fel bennünk számos kérdés. Ez hogyan történt? Ki tehetett ilyen 
borzalmas dolgot? Erre mindannyian tudjuk a választ!

Az alábbi táblázatban környezetszennyező anyagokat soroltunk fel, azok hatását, forrását és a probléma 
megoldását viszont neked kell kitalálni! A megadott állítások betűjelét írd a táblázat megfelelő helyeire!

SZENNYEZŐ ANYAG SZÁRMAZÁSA HATÁSA MEGOLDÁS

műanyag

olaj

méreg

a) élőlények anyagcseréjének károsítása
b)  lebomló anyagok használata; gyűjtése, 

újrahasznosítás
c) szállítási veszteség, balesetek
d) tisztább technológia, szigorú szabályozás
e)  az állatok megeszik, vagy belegabalyodnak; 

mérgező bomlástermékek képződnek

f) bányák, gyárak, mezőgazdasági hulladéklerakók
g)  elzárja az oxigén útját, beszennyezi az állatok 

testét
h)  gondatlan hulladékkezelés; leszakadó, vízben 

maradó halászhálók
i)  áttérés alternatív energiaforrásokra, szigorúbb 

szabályozás

 B   Keresd meg az elkezdett mondatok végét, és írd a vonalra!

Vízvirágzásnak nevezzük  

A táplálékláncok összeomlása  

A túl sok lebontó szervezet  

A vízvirágzás leginkább veszélyezteti  

A termelő szervezetek elszaporodása  

… a holtágakat és a tavakat.
… elhasználja az oxigént a többi élőlény elől.
… az életközösség pusztulását okozza.
… a lebontó szervezetek elszaporodását eredményezi.
… a moszatok elburjánzását a felszíni vizekben.
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5.  
 

Meleg helyzet 

 A  Hogyan alakul ki az üvegházhatás? Tedd időrendi sorrendbe a mondatokat!

 _____ A hő nagy része megmarad a levegőben.

 _____  Süt a nap.

 _____   A felszínről kisugárzott hőt a levegőben lévő gázok 
(pl. szén-dioxid, metán) és a vízgőz visszaverik, csapdába 
ejtik a légkörön belül.

 _____ A felmelegedett földfelszín hősugarakat bocsát ki.

 _____ A levegőn áthaladó napsugarak felmelegítik a talajt.

 B      „A Surrey-i (ejtsd: szörrii) Egyetem munkatársai költséghatékony eszközt fejlesztettek ki, melynek segítségével 
újrahasznosíthatják az üvegházhatásért leginkább felelős két gázt – számol be a Science Dayli (ejtsd: szájensz déjli). 
A nikkelalapú, ónnal és cériummal megerősített katalizátor olyan gázt hoz létre a szén-dioxidból és metánból, 
amely üzemanyaggá és más vegyületté alakítható. Bár a szén-dioxid megkötésére már léteznek technikák, ezek 
a módszerek általában költségesek, ráadásul csak bizonyos körülmények közt hatékonyak. A szakértők bíznak 
benne, hogy új katalizátorukkal egyszerűbbé és olcsóbbá válhat a gáz kivonása a légkörből.” Forrás: ng.24.hu

Sorolj fel néhány természeti tényezőt és emberi tevékenységet, amely növeli a légköri szén-dioxid és metán 
szintjét! 

 

 

A mészkő keletkezése szén-dioxid-felhasználással jár. Nézz utána a folyamatnak, és írd fel a kémiai reakciót! 

 

 C     Az üvegházhatással nem összefüggő, másik környezeti probléma az „ózonlyuk”. A magas-
légköri ózon véd a napfény káros UV-sugarai ellen. Elvékonyodása az emberi tevékenységre 
vezethető vissza. 

A légkör mely rétegében, milyen magasságban található az ózonréteg? 

 

Nézz utána, hogyan alakul ki, és hogyan (milyen gázok hatására) bomlik le a 
magaslégköri ózon!

 

 

Hogyan sikerült megakadályozni az ózonprobléma további súlyosbodását? Miről szól a Kiotói jegyzőkönyv 
(1997) és a Bécsi egyezmény (1985)?

 

 

 

A Déli-sarkvidék felett kialakult 
ózonlyuk
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6.  
 

Energiaforrások 

Az alábbiakban megújuló és nem megújuló energiaforrásokról látsz képeket. A képek betűjelét írd a megfelelő 
bolygó melletti halmazokba! Próbáld meg bővíteni a listát!

l)k)j)i)

h)g)f )e)

d)c)b)a)

l)k)j)i)

h)g)f )e)

d)c)b)a)

l)k)j)i)

h)g)f )e)

d)c)b)a)
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7.  
 

Vészhelyzet! 

Milyen, az emberiséget fenyegető súlyos természeti katasztrófákra és környezetvédelmi problémákra ismersz rá 
az alábbi rajzok alapján? Válaszaidat írd a vonalakra!



114 VII. FEJEZET

8.  
 

Túlnépesedés 

„India is arról számolt be, hogy a termékenységi ráta 2,0-ra, a népesség újratermeléséhez szükséges szint alá esett a 
születések száma, miközben világszerte hasonló folyamatok játszódnak le – írja a The Economist.

A népesség újratermeléséhez szükséges szint ugyanis 2,1 gyerek születése lenne minden nőre. A brit lap kiemeli, 
hogy míg a nyolcvanas évek közepén a globális termékenységi ráta 3,5 körül mozgott, 2019-re már csak 2,4 volt.

A demográfiai átmenet folyamata jól ismert. […] A folyamat először Északnyugat-Európában indult be a 
18. században, és már a 20. századra alacsony vagy épp negatív növekedést hozott ezekben az országokban. Az 
átmenet első része könnyedén érthető, ahogy a jobb táplálkozás, az orvostudomány és a közegészségügy fejlődése 
miatt drámai mértékben csökken a halálozás. Az ezt követő születésszám-csökkenés egyik lehetséges magyarázata 
az oktatás szerepének felértékelődése, ami miatt egyre többen döntenek kevesebb gyerek mellett, hogy annak 
képzését tudják finanszírozni.” Forrás: vg.hu

1.  Csoportban dolgozva beszéljétek meg, hogy milyen tényezők okozhatták a Föld túlnépesedését! Írd le azt a 
három okot, amit a legfontosabbnak találsz! 

 

 

 

2.  A szöveg adatai alapján számítsd ki, hány százalékkal csökkent a globális 
termékenységi ráta 2019-re!

3.  A hétköznapokban sokat hallunk a fogyasztói társadalomról. Beszéljétek meg egymással, mit jelenthet a 
fogyasztói társadalom! Fogalmazzatok meg rövid leírást, definíciót!

 

 

4.  Elemezzétek a következő problémákat, és készítsetek gondolattérképet a füzetetekbe!

fogyasztást ösztönző reklámok  kereskedelmi média  mesterséges kereslet   
eldobható / egyszer használatos dolgok  túlfogyasztás

5. Mit jelent a fenntartható fejlődés?

 

 

 

6.  Kapcsoljátok össze a fogyasztói társadalom és a fenntarthatóság kérdését! Keressetek példákat a fenntartható, 
például körforgásos gazdasági megoldásokra! 
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9.  
 

A biodiverzitás helyzete számokban 

„Nem árulok el nagy titkot azzal, hogy a helyzet nem túl fényes. Az IPBES 
(Biológiai Sokféleség és Ökoszisztéma-szolgáltatás Kormányközi Testület) 
jelentése alapján a bolygó szárazföldi területeinek 75%-át, a  tengerek és 
óceánok 66%-át alakította át az emberi tevékenység.

Hatalmas méretű területet használunk fel mezőgazdasági tevé keny-
ségekre, erőforrások kitermelésére. 1980-hoz képest 100%-os nö vekedést 
produkáltunk a megújuló és nem megújuló erőforrások kitermelését 
illetően: ez évente 60 milliárd tonnát jelent. Az egy főre eső anyagfelhasználásunk pedig 15%-kal nőtt 1980 óta.

A vizes élőhelyek helyzete a legrosszabb: 1700 és 2000 között 85%-uk tűnt el. Az erdőkhöz viszonyítva 3-szor 
gyorsabban fogyatkoznak.

A tudomány jelenlegi állása szerint 1,75 millió fajt ismerünk, de ennél jóval több, 9–14 milliónyi faj létezését 
valószínűsítik. A kihalás természetesen is bekövetkezik: ennek mértéke évente 1–5 faj. Jelen életünkben óránként 
elbúcsúzunk egy fajtól, sok esetben még azelőtt, hogy megismertük volna.” Forrás: greendex.hu

A szöveg alapján válaszolj az alábbi kérdésekre, és oldd meg a feladatokat!

1. Ismereteid alapján fogalmazd meg, mit jelent a biodiverzitás!

 

2.  A szöveg úgy fogalmaz, hogy a szárazföldi területek 75%-át alakította át az ember. Milyen tevékenységeket 
tudnál felsorolni, amelyekkel a környezetünket átalakítottuk? 

 

 

 

3.     „A vizes élőhelyek helyzete a legrosszabb: 1700 és 2000 között 85%-uk tűnt el. Az erdőkhöz viszonyítva 3-szor 
gyorsabban fogyatkoznak.”

A fenti idézet alapján számítsd ki, hogy az erdők hány százaléka tűnt el 1700 és 2000 között!

4.  Ha a szöveg alapján elfogadjuk, hogy óránként kihal egy faj a 
Földön, akkor egy év alatt ez hány fajt jelent?

 

5.  Tegyük fel, hogy egy hazai cseres-tölgyes erdőben 1980-ban 
53  növényfajt és 92 állatfajt azonosítottak. Mindkét csoport 
fajainak száma 12%-kal csökkent 1995-re. 1995-höz képest 2010-
re újabb 7%-os csökkenést figyeltek meg. Ábrázold grafikonon 
a 30 év alatt bekövetkezett változásokat! A növényeket kék, 
az állatokat piros színnel jelöld!
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10.  
 

Hasznos vagy sem? 

Csoportosítsd az alább felsorolt tárgyakat aszerint, hogy újrahasznosíthatók-e, vagy sem!
Írd a szavak betűjelét a megfelelő kukába!

a) alufólia  b) zsíros/olajos papír  c) habtálca  d) romlott hús  e) PET-palack  f) újságpapír
g) kartondoboz (ragasztószalag nélkül)  h) olajos hal  i) zöldséges/gyümölcsös háló  j) műanyag zacskó

 HASZNOSÍTHATÓ NEM HASZNOSÍTHATÓ

„A 2020-ban begyűjtött hulladék 75 százaléka vegyes, 9 százaléka bio- és zöld-, 8 százaléka csomagolási, 4 szá-
zaléka lom, 1 százaléka üveghulladék volt, 3 százaléka pedig az egyéb kategóriába tartozott. A települési hulladék 
mennyisége 3 245 000 tonna volt, ebből 1 088 000 tonnát adtak át a hasznosításra, ami 29,3 százalékkal több az 
előző évhez képest – közölte a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH).

A közlemény szerint a koronavírus-járvány gazdasági hatásaira vezethe tő  vissza, hogy a korábbi években 
a közszolgáltatás körében be gyűjtött  hulladék mennyiségének emelkedése 2020-ban megtorpant: 2018-ban 
3 011 000 tonna, 2019-ben 3 242 000 tonna, míg 2020-ban 3 245 000 tonna hulladékot gyűjtöttek be.”

Forrás: hirado.hu

1.  A szöveg alapján számítsd ki, hány százalékkal nőtt a begyűjtött hulladék mennyisége Magyarországon 2018 és 
2020 között!

2. Készíts kördiagramot a 2020-ban begyűjtött hulladék összetételének százalékos eloszlásáról!
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11.  
 

Gyűjts szelektíven! 

Melyik kuka milyen hulladék gyűjtésére alkalmas (műanyag, színes üveg, papír, fém)?

 A  Feliratozd a szemeteseket, majd a felsorolt hulladékokat írd a megfelelő kuka alá!

barna sörösüveg  fém zárókupak  műanyag zacskó  újságpapír  ásványvizes PET-palack
szórólapok  zöld pezsgősüveg  csomagolópapír ragasztószalag nélkül  kitisztított tejfölösdoboz
kitisztított tejesdoboz  tiszta konzervdoboz  alumínium italosdobozok  befőttesüveg

                                                                                                         vegyes                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                  

 B  Csoportban dolgozva bővítsétek a fenti felsorolást, és minden kukába legalább 4 hulladékot írjatok!

 C  Mit jelent az a kifejezés, hogy komposztálható hulladék? Beszélgessetek az alábbi képről!

vegyes...................................................... ......................................................
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12.  
 

Környezet- és természetvédelem 

1.  Írd le pár mondatban, hogy mi a különbség a környezet- és a természetvédelem között!

Környezetvédelem:  

 

 

 

Természetvédelem:  

 

 

 

2.  Hogyan tudnád csoportosítani a védett területeket a védettség szintje, típusa szerint?

 

 

 

 

 D   Egy héten keresztül mindennap mérjétek le az általatok termelt hulladék tömegét! Az adatokat összesítsétek, 
heti átlagot számoljatok! Hány tonna szemetet termel az osztályotok egy évben?

NAPI ÖSSZESÍTÉS OSZTÁLY AZNAPI LÉTSZÁMA NAP illetve HÉT ÁTLAGA

hétfő

kedd

szerda

csütörtök

péntek

HETI ÖSSZESÍTÉS
illetve ÁTLAG

Átlagos napi érték:  

Éves érték:  

Hogyan tudnátok csökkenteni az általatok termelt hulladék mennyiségét? Milyen javaslatokkal élnétek, ha 
törvényeket alkothatnátok a hulladékkal kapcsolatban?
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A: _____________________________________ 

B: _____________________________________ 

C: _____________________________________ 

D: _____________________________________ 

E: _____________________________________ 

F: _____________________________________ 

G: _____________________________________ 

H: _____________________________________ 

I: _____________________________________ 

J: _____________________________________ 

A
B

CD

E
F

G

H

I

J

13.  
 

Hazánk természetvédelme 

„A természet hatalmas, az ember parányi. Ezért aztán az ember 
léte attól függ, milyen kapcsolatot tud teremteni a természettel, 
mennyire érti meg, és hogyan használja fel erőit saját hasznára.”

Szent-Györgyi Albert

 A   Hazánk természetvédelmében jelentős szerepe volt Kaán 
Károlynak és Herman Ottónak. Nézz utána, miért volt jelentős 
szerepük a természetvédelemben!

 

 

 

 

2.  A térképen Magyarország nemzeti parkjait jelöltük a betűkkel. Nevezd meg, melyik betű melyik nemzeti parkot 
jelöli!
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 B   1. Melyik nemzeti parkunk híres az ősemberbarlangjairól?  

A) Hortobágyi Nemzeti Park
B) Bükki Nemzeti Park

C) Duna–Ipoly Nemzeti Park
D) Fertő–Hanság Nemzeti Park

 2. Melyik nemzeti parkunk a legfiatalabb? 

A) Duna–Ipoly Nemzeti Park
B) Őrségi Nemzeti Park

C) Aggteleki Nemzeti Park
D) Hortobágyi Nemzeti Park

 3. Melyik nemzeti parkunk a legrégebbi?  

A) Bükki Nemzeti Park
B) Őrségi Nemzeti Park

C) Aggteleki Nemzeti Park
D) Hortobágyi Nemzeti Park

 4. Nézz utána, hogy az alábbi fajok melyik nemzeti parkokra jellemzőek!

szártalan bábakalács:  ___________________________      ______________________

bánáti bazsarózsa:  ___________________________      ______________________

bugaci ősborókás:  ___________________________      ______________________

erdélyi hérics:  ___________________________      ______________________

foltos szalamandra:  ___________________________      ______________________

 5.  Az alábbi térképen a nemzeti parkok mérete is látható. Számítsd ki, hogy összesen mekkora területet tesznek 
ki nemzeti parkjaink! Készíts kördiagramot arról, hogy az egyes nemzeti parkok hány százalékát teszik ki a 
nemzeti parkok teljes területének!

Aggteleki

Jelkulcs:

Bükki

Duna–Ipoly

Fertő–Hanság

Őrségi

Balaton-felvidéki

Duna–Dráva

Kiskunsági

Kőrös-Maros

Hortobágyi

70,723,7

Nemzeti parkok területe
(ezer hektár)

42,3

20,2

80,9

50,9

50,6

49,7

59,344
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14.  
 

„Állati” védelem 

 A  Az alábbi képen egy védett állatot látunk. Válaszolj a kép alatti kérdésekre!

 

Az állat légzése és kültakarója megszabja azt is, hogy az állat milyen élőhelyen fordulhat elő. Mi az összefüggés 
a kültakaró és a légzés között?

 

 

 B   Egy faj védelme több annál, hogy példányait nem pusztítjuk el. Írj egy lehetőséget, amellyel segíthetjük ennek a 
fajnak a szaporodását, elterjedését!

 

Fűzz magyarázatot az alábbi képekhez!

   

   

   

A kétéltű fajok a többi élőlényhez hasonlóan nem kedvelik a zajos területeket. Nézz utána, mit jelent a 
zajszennyezés! Hogyan védekeznek ez ellen az autópályák mentén?

 

 

 

Az állatfaj neve:  

Rendszertani besorolása:  

törzs:  

osztály:  



122 VII. FEJEZET

15.  
 

„Híres” hatlábú 

 A   A következő feladatban egy „híres” állatról van szó. A kép alapján nevezd meg az állatfajt, és válaszolj az alábbi 
kérdésekre!

„Kék és fekete a háta, mi lehet az?
Hosszú, görbe a csápja, mi lehet az?
Korhadt bükkfa a háza, mi lehet az?
Rágja, egyre csak rágja, mi lehet az?”

Gryllus Vilmos

Állatfaj neve:  

Nézz utána, mikor kapta meg ez az állat az „Év rovara” címet!  

Melyik nemzeti parkunk címerállata?  

A fényképen is látható jellegzetességek alapján nevezd meg két olyan 
jellemzőjét, amely alapján kijelenthetjük, hogy a kép egy rovart ábrázol! 

 

 

 

„A cincérek családjának talán legszebb hazai képviselője a havasi cincér. Nevével ellentétben nemcsak a ha-
vasokban, hanem hazánk középhegységeiben is elő fordul. A kifejlett havasi cincér nagy termetű, 16–38 
milliméter hosszú rovar, a hímek csápja akár a testhossz kétszeresét is elérheti. A kifejlett havasi cincér júniustól  
augusztusig látható, túlnyomórészt bükkösökben. A ro var színeit azonban természetes környezetében – például 
egy bükkfa szürke kérgén – nem mindig könnyű észrevenni. Az imágók* csak néhány hétig élnek, ez idő alatt 
a megtermékenyített nőstények petéiket elpusztult bükkfák, illetve azok kérgének repedéseibe rakják. A kikelő 
lárvák berágják magukat a faanyagba, amelyben járatokat készítenek, és a fa anyagával táplálkoznak – majdnem 

három évig tart a lárvastádium.** Bár a 
havasi cincérnek akad bőven természetes 
ellensége is (például a harkályfélék), mégis, 
állományainak csökkenése elsősorban em-
beri tevékenység hatására következett be. 
Erdeinkből a holt faanyag nagy részét el-
távolítják, ezzel jelentősen lecsökkentik a 
havasi cincér életterét, így a cincér nős-
tényei kénytelenek a kitermelt és az er dő ben 
ideiglenesen lerakott faanyagba pe tézni. Az 
ott kikelt lárváknak azonban több nyire egy 
fűrészüzemben vagy egy kályhában teljesedik 
be a sorsa.”  

Forrás: Élet és Tudomány

  * imágó = kifejlett rovar

** lárvastádium = lárvaállapot
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 B   A havasi cincér élőhelyének védelmezése egy nagyon fontos lépés. 

Mit gondolsz, melyek azok a hónapok, amikor védeni kellene az élőhelyüket? 

A) Márciustól júniusig
B) Júniustól augusztusig
C) Egész éven át
D) Decembertől februárig
E) Júniustól az első fagyok beálltáig

A fenti szöveg alapján indokold a döntésedet!

 

 

 C   Hogyan tudjuk a leginkább védelmezni a havasi cincért?  

A) A tervszerűen kivágott erdők helyén mindig újakat kell telepíteni.
B) A kivágott faanyagot néhány hónapig pihentetni kell az erdőben.
C) Természetszerű erdők fenntartásával: a holt faanyagot nem szabad kivinni az erdőből.
D) A kifejlett példányok védelmével.
E) Természetes ellenségeinek irtásával.

A szöveg alapján döntsd el, hogy milyen életmódot folytat a havasi cincér!

 

„A rovar színeit azonban természetes környezetében – például egy bükkfa szürke kérgén – nem mindig könnyű észrevenni.” 

 D   Mit gondolsz, miért fontos az álcázás a havasi cincér számára?

 

Milyen populációs kölcsönhatás alakul ki a havasi cincér és a harkályfélék között?

 

Állíts össze egy táplálékhálózatot, amiben a havasi cincér is szerepel!
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16.  
 

Madárszárnyon 

 A  Eddigi tudásod alapján válaszolj az alábbi kérdésekre!

1.  Nevezd meg a képen látható állatfajt!

Állat neve:  

Milyen rendszertani csoportba (törzs, osztály) tartozik az állat?

Törzs:  

Osztály:  

Mit tudsz az állat védettségéről, értékéről? Mit jelent az eszmei érték?

 

 

Beszéljetek arról, mit tehetünk ennek az állatfajnak a védelméért! A fajvédelem melyik módszerét próbálják 
érvényre juttatni napjainkban a hazai természetvédők? Írjatok le minimum 2-2 helyes választ!

 

 

2.  Csoportban dolgozva gyűjtsetek össze legalább 5-5 védett növény- és állatfajt!

 

 

 B   1.  Mi a különbség a nemzeti parkok és a tájvédelmi körzetek között?

Nemzeti parkok jellemzői Tájvédelmi körzetek jellemzői

2.  Néhány mondatban foglald össze a Natura 2000 
hálózat lényegét! Hogyan segíti a hálózat a képen 
látható madár védelmét?
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17.  
 

Nemzeti parkok útvesztőjében 

 A  Összekeveredtek az információk. Kösd össze a nemzeti parkokat a címereikkel!

 A  Mutasd be a megadott szempontok alapján azt a nemzeti parkot, amelyiknek a logóját itt látod!

Szempontok

Alapítás éve:  

Címerállat:  

Természeti érték:  

Kulturális érték:  

Növényvilág:  

Állatvilág:  

Aggteleki Nemzeti Park

Hortobágyi Nemzeti Park

Balaton-felvidéki  
Nemzeti Park

Bükki Nemzeti Park

Duna–Dráva Nemzeti Park

Duna–Ipoly Nemzeti Park

Fertő–Hanság Nemzeti Park

Kiskunsági Nemzeti Park

Körös–Maros Nemzeti Park

Őrségi Nemzeti Park
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18.  
 

Keresgélj! 

Keresd meg a táblázatban nemzeti parkjaink címerállatait! 
A pi ros kezdőbetűktől indulva valamelyik irányában ha lad-
va olvashatod össze őket. 

1.  Karikázd be a meg oldá sodat, és írd az állatok nevét a 
megfelelő nemzeti parkhoz! 

2.  Másik színnel jelöld azokat is, amelyek nem címerállatok!

3.  Mindegyik nemzeti parkhoz írj egy jellemző állat- és nö-
vényfajt! 

F A R K A S L S C E F M O Y L Ó S

Ü O Á I G G L H H Ú O R Á Z R Ü I

S O L Ü T Ú Z O K S Z D L G N T K

T D K T Ő R J J F Ú Ú K K D Á F E

I S D F O S H G Ő Ű T I I F P D T

F V Ó D L S G G D Ú É S C D I J F

E Ó H A V A S I C I N C É R Z U A

C N A A H F D Z F Ó G J F Ü T P J

S K R H G S R H A É F N D Ö S G D

K M K G D R H N Ú L U B S K K F E

E L Á D I H I F L I A C A J J F S

Ő Á U T L F U C Á Z Á M U Ó H D S

H P R I L L I N P T É X A G G D É

U I A E Á P O N I R L R Ú N F D L

R Z D O N G Ó N Y O S H A R D Ú K

K T G Ű Ú F S Z T W H Y Y Ű D R H

F S F Á Ő D A Z S W G Y I É Y Ő A

Baradla-barlang
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Aggteleki Nemzeti Park: 

 
_________________________                   ________

_________________________                   ________
  

_________________________                   ________

Hortobágyi Nemzeti Park: 

 
_________________________                   ________

_________________________                   ________
  

_________________________                   ________

Balaton-felvidéki Nemzeti Park: 

 
_________________________                   ________

_________________________                   ________
  

_________________________                   ________

Bükki Nemzeti Park: 

 
_________________________                   ________

_________________________                   ________
  

_________________________                   ________

Duna–Dráva Nemzeti Park:  

 
_________________________                   ________

_________________________                   ________
  

_________________________                   ________

Duna–Ipoly Nemzeti Park:  

 
_________________________                   ________

_________________________                   ________
  

_________________________                   ________

Fertő–Hanság Nemzeti Park: 

 
_________________________                   ________

_________________________                   ________
  

_________________________                   ________

Kiskunsági Nemzeti Park: 

 
_________________________                   ________

_________________________                   ________
  

_________________________                   ________

Körös–Maros Nemzeti Park: 

 
_________________________                   ________

_________________________                   ________
  

_________________________                   ________

Őrségi Nemzeti Park:  

 
_________________________                   ________

_________________________                   ________
  

_________________________                   ________
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Testkép, testalkat, mozgásképességVIII. 

1.
  

Óriások csontjai 

 A   Az emberre a gerinces testfelépítés jellemző. Ez először a halaknál jelent meg, majd a további csoportok alakultak ki. 
Közöttük is különlegesek a rég kihalt őshüllők, a dinoszauruszok. Hatalmas méreteiket ma is csodálhatjuk a múzeu-
mokban.

Az alábbi képen egy Brachiosaurus-faj látható, mellette pedig egy ember. A méretek megfelelnek a valóságos ará-
nyoknak. A méretektől és arányoktól eltekintve a hüllő és az ember csontozatának elemei lényegében megegyeznek.

1.  Próbáld meg azonosítani a színekkel jelölt csontokat!
  Mely csontoknak felelnek meg az egyes színek? Írd a színes négyzetek mellé annak a csontnak a nevét, amit 

az emberi csontváz hasonló darabja alapján felismertél! 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Az 5 métert jelző vonal alapján add meg a dinó alábbi méreteit:

 testmagasság a fejtetőig: _____ m

 a combcsont hossza: _____ m

 a fej hossza: _____ m

 egy nagy nyakcsigolya átmérője: _____ m

 egy lábujj hossza: _____ m

3. Fogalmazz meg magyarázatot!

 Milyen lehetett az óriások csontjainak belső szerkezete, ha a méretükhöz képest nagyon könnyűek voltak?

  

5 m
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 B   Az alábbi szöveg a rég kihalt óriás dinoszauruszok mozgásának kutatásáról szól. Olvasd el figyelmesen, azután 
válaszolj a kérdésekre!

„A dinoszauruszok csontváza alapján a magasságuk, hosszúságuk és 
alakjuk nagyjából meghatározható. A testük legnagyobb részét a bőrük, 
izmaik és belső szerveik tették ki, amelyek már elporladtak. Ezért a test-
tömegüket csak becsülni lehet, amihez arányosan kicsinyített dinosza-
uruszmaketteket használnak a tudósok. Ilyen becslések alapján tudjuk, 
hogy például a ragadozó Tyrannosaurus tömege 7 tonnánál is nagyobb 
lehetett, ami egy jegesmedve tízszerese. Egy növényevő Brachiosaurus 
akár 50 tonnát is nyomhatott, tízszer annyit, mint egy afrikai elefánt.

A nagy testű szárazföldi állatok mérete, testi ereje és csontvázuk szerkezete közti kapcsolat problémáját Galilei 
vetette föl az 1600-as évek elején. Arra gondolt, hogy ha egy állat alakját megtartva képzeletben felnagyítjuk, akkor 
egy bizonyos méret elérése után a saját súlyát már nem tudná megtartani, mert csontjai eltörnének.

A megkövült dinoszaurusz-lábnyomok alapján megbecsülhető a kihalt dinoszauruszok mozgásának sebessége. 
A négy lábon járó hatalmas őshüllők lábnyoma 1 m/s körüli mozgássebességre utal, ami az ember gyaloglás köz-
beni sebessége. Járás közben a dinók lába a testüket folyamatosan a magasban tartotta, a ma élő emlősökhöz és 
madarakhoz hasonlóan. A mai hüllők lába oldalra nyúlik, emiatt a törzsük többnyire a földhöz ér.

Minél nagyobb sebességgel mozog egy állat, annál nagyobb erőt fejt ki lábával a talajra, ami annál nagyobb erő-
vel hat vissza a lábra. Az emberi lábon mérhető legnagyobb erőhatás például lassú járás közben megközelítőleg a 
testsúllyal egyenlő. Gyors futáskor azonban a testsúlynak akár 3,5-szerese is lehet. A gyors futás tehát erősebb cson-
tozatot igényel. Túlságosan nagy mechanikai feszültségek hatására a csont eltörik, megreped. Futó és ugró mozgás 
közben a keresztirányú erők a csontokra sokkal veszélyesebbek a hosszanti irányúaknál.

A dinoszauruszok általában lassan közlekedtek, de néhányuk meg-
lehetősen gyorsan is tudott futni. Egyiküknek sem volt szüksége arra, 
hogy kihasználja a víz felhajtóerejét. A dinoszauruszok megkövült láb-
nyomaiból úgy tűnik, hogy ha mi emberek már éltünk volna a dinoszau-
ruszok korában, és ha lett volna hozzá bátorságunk, akkor akár sétálgat-
hattunk is volna a mozgó Apatosaurusok vagy Tyrannosaurusok mellett. 
Minden nehézség nélkül lépést is tarthattunk volna velük, sőt könnyen 
el is tudtunk volna futni előlük, mivel ezek a nagy testű őshüllők leg-
feljebb csak olyan mozgékonyak lehettek, mint az afrikai elefántok.”

Forrás: arago.elte.hu

Hogyan becsülik meg a kutatók a dinoszauruszok testtömegét?

 

 

Hányszorosa lehetett egy Brachiosaurus testtömege egy átlagos felnőtt ember 70 kg-os testtömegének?

 

Mi a különbség az őshüllők és a mai négylábú hüllők testfelépítése, mozgása között? 

 

Miért hat nagyobb erő a láb csontjaira gyorsabb mozgás közben?

 

Nézz utána: a vízi életmódhoz alkalmazkodott cetek miért pusztulnak el, ha a vízből a szárazföldre kerülnek?

 

Egy Tyrannosaurus életnagyságú makettje 
egy őshüllőparkban

Két őshüllőfaj csontváza egy frankfurti múzeumban
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2.
  

Nagyra nőj! 

A születést követő években testünk növekedése folytatódik. A testhossz, vagy másképpen mérve: a testmagasság nö-
vekedési üteme változó, ráadásul a lányok és a fiúk esetében sem egyforma.

Az alábbi grafikon a lányok és a fiúk évenkénti testmagasság-növekedését mutatja be.

Hogyan olvashatod le az adatokat?
•  Helyezd egy derékszögű vonalzó vízszintes élét az Életkor tengelyre.
•  A vonalzó csúcsát egy évszámhoz illesztve jelöld be a grafikonon a vonalzó függőleges élének metszés-

pontját.
•  A vonalzót illeszd a függőleges tengelyhez, abban a magasságban, ahol a metszéspont jelen van.
•  Olvasd le az évenkénti növekedés centiméterértékét.
•  Az ábrán jelölt példa alapján 5 éves korban 6 centiméter az átlagos testmagasság-növekedés.

A grafikon adatai alapján válaszolj a kérdésekre!

1. Hány cm az évenkénti növekedés 1 éves korban? _________

2. Mely életkorban a leglassabb a növekedés? _________

3. Hány éves korában növekedett évente annyit egy fiú, mint a csúcs évében? _________

A fenti képen látható lány és fiú egyidős.

4. A növekedési grafikon alapján hány évesek lehetnek? Indokold a válaszod! 

 

 

5. I gazolja-e ez a grafikon azt, hogy a fiúk átlagosan magasabbra nőnek, mint a lányok?
 Indokold a válaszod!
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3.
  

A sokféleség arcai 

 A      A modern emberi faj földrajzi elterjedése során jellegzetes csoportok alakultak ki. A legismertebbek a nagyrasszok. 
Az alábbi felsorolásban ezek néhány jellemzőjét olvashatod.

• Meglévő tudásod és információkeresés alapján párosítsd a jellemzőket a megfelelő képekkel!
• Írd a jellemzők számát a megfelelő rassz képe alá!

 europid negrid mongolid

1.  világos szem, haj és bőr
2. lapos, kerek arc

3.  férfiak: erős arcszőrzet

4. göndör haj

5.  egyenes vagy kicsit hullámos haj

6.  északról délre haladva: a testmagasság csökken, 
sötétebb a haj, a szem- és a bőrszín

 7.  a belső szemzugot elfedő szemhéjredő

 8. világosbarna bőr

 9. egyenes, vastag szálú haj

10.  sötét szem és haj

11.  sötét bőr, szem és hajszín

12. széles ajak és orr

 B   Adj evolúciós magyarázatot a három nagyrassz jellemzőinek kialakulására környezet tulajdonságaihoz történő 
alkalmazkodásuk alapján!

Europid:  

 

 

Negrid:  

 

 

Mongolid  

 

 

 

_______________ _______________ _______________
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 C      Az emberi arcok sokféle érzelmet kifejezhetnek. Elárulják a korunkat és a népcsoportunkat is. Hasonlíthatunk 
a szüleinkre, de mindig vannak teljesen egyedi vonásaink is. Az arc formája, arányai és szimmetriája megfigyelhető, 
típusokba sorolható. Az arckép azonban csak az ember egyéniségével együtt lehet teljes. A médiából ismert arcokat 
sokan tekintik szépnek, ideálisnak. Lehet, hogy a kép mégsem mindig igaz, vagy csak a kivételt jelenti. Ha a tükörben 
nem őket keresed, hanem önmagadat látod, jó úton jársz!

Figyeld meg a képen látható emberi arcokat! Használd a betű/szám jeleket az azonosításukra!

1.  Milyen érzelmet fejeznek ki? Vannak-e ebben közöttük különbségek? 

 

2. Melyik arc a legfiatalabb, és melyik a legidősebb emberé?

 

3.  Melyiket találod a legszimpatikusabbnak, és melyiket a legkevésbé? Meg tudod indokolni a választásod?

 

4. Melyik arc a legszebb? Egyezik a legszimpatikusabbal?

 

5. Melyiket választanád a barátodnak?

 

6. Hasonlítsd össze a választásaidat néhány társadéval! Vannak-e különbségek, és ha igen, miben?

 

 A B C D E

1

2

3

4

5

VIII.  FEJEZET
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4.
  

A bőr részei 

 A   Nevezd meg a bőr felépítését bemutató ábra betűvel jelölt részeit!

A fentiek közül melyek vesznek részt a hőszabályozásban? Karikázd be az ábrán a betűjelét!

A hőszabályozáson túl milyen feladatokat lát még el a bőr?

 

 

 B   Melyik rétegre igazak az alábbi állítások? Írd a megfelelő betűjelet (A, B, C) az állítás mögé!

 1. Zsírszövetet találunk benne. 

 2. Kiváló hőszigetelő tulajdonsággal bír. 

 3. Itt található a bőr érzőideg-végződéseinek legnagyobb része. 

 4. Alsó sejtrétege folyamatosan osztódik. 

 5. Festéksejteket tartalmaz. 

 6. Véd a mechanikai hatások ellen. 

 7. Itt találhatók a verejtékmirigyek. 

 8. Ennek a rétegnek köszönhető a bőr rugalmassága. 

 9. Sejtjei fokozatosan felfelé tolódnak, majd elhalnak. 

10. Faggyúmirigyek találhatók benne. 

A: ___________  ________         ____________

F: ___________  ________         ____________

B: ___________  ________         ____________

G: ___________  ________         ____________

C: ___________  ________         ____________

H: ___________  ________         ____________

D: ___________  ________         ____________

I: ___________  ________         ____________

E: ___________  ________         ____________

J: ___________  ________         ____________

A

B

C

D

E

F

G

H
I
J

A

B

C

D

E

F
G

H
I
J
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5.
  

A csont felépítése 

 A   Csontjaink könnyűek és mégis erősek. Hogyan függ össze a belső szerkezetükkel ez a két tulajdonság? Az ábra 
alapján válaszolj!

 

 B  Nevezd meg az ábra betűkkel jelölt részeit!

 C  Válaszolj az alábbi kérdésekre!
Honnan érkezik a csont tápanyagellátása?

 

Miért fáj a csonttörés?

 

Hogyan képes összeforrni a törött csont?

 

 

Mik termelődnek a vörös csontvelőben?

 

C: ___________  ________         ____________

D: ___________  ________         ____________

E: ___________  ________         ____________

A: ___________  ________         ____________

F: ___________  ________         ____________

B: ___________  ________         ____________

A

B

C

D

E

F

A

B

C

D

E

F
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6.
  

Csontom bontom 

A csontok tulajdonságait az anyagi összetételük is befolyásolja. Az alábbi kísérletek is ezt bizonyítják.

 A  

1.  10%-os ecetbe helyezve 2–3 napig állni hagyunk egy vékony csontot, majd kivesszük, lemossuk, és megpró-
báljuk eltörni.

 Mi történik, és mi a tapasztaltak magyarázata? 

 

 

 A csont melyik alkotórészét oldja az ecetsav?

 

2.  Egy másik vékony csontot 15–20 percig lángban hevítünk. Kihűlés után megpróbáljuk eltörni.
 Mi történik? Miért?

 

 

 B  Írd a megfelelő betűt az állítás után!

A) Az A kísérletre igaz.   B) A B kísérletre igaz.
C) Mindkét kísérletre igaz.   D) Egyik kísérletre sem igaz.

1. Az ecetsav kioldotta a csont szervetlen állományát. 

2. Az ecetsav lebontotta az egész csontot. 

3. A csont hajlékonnyá vált. 

4. Elégtek a csontban található szervetlen sók. 

5. A csontból szerves anyagok távoztak. 

6. A csont merev lett, és törékeny. 

7. Az ecetsav kioldotta a sejteket és a fehérjerostokat. 
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7.
  

Mozgásra tervezve 

 A  Az emberi testben számos, különféle felépítésű ízület található.

1.  Fogalmazd meg, mi a feladata egy ízületnek! 

 

 

2.  Írd a vonalakra az ízület részeinek nevét!

 B      A különféle ízületek eltérő felépítésűek. Ez a mozgásképességüket is meghatározza. Ennek köszönhető például, hogy 
a váll, a könyök és a csukló együttesen sokféle feladatra teszi alkalmassá a karunkat.

1.  Melyik ízületünk felépítésének felelnek meg a bal oldali képeken látható kapcsolódások? Írd melléjük a meg-
oldást, és nevezz meg mindegyikhez egy-egy példát!

2.  Karikázd be a megfelelő testrészt, és írd mellé az ábra betűjelét!

C: ___________  ________         ____________

D: ___________  ________         ____________

E: ___________  ________         ____________

A: ___________  ________         ____________

F: ___________  ________         ____________

B: ___________  ________         ____________

____________________________

____________________________

____________________________

A

B

C

D

E

F

A

B

C
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 B      Az emberi kar sokféle munkafolyamat elvégzésére alkalmas. Ma már gyakran a robotok veszik át az egyhangú mun-
kák elvégzését.

Hasonlítsd össze a képen látható robotkart és az emberi kart!
Hogyan érik el a mérnökök, hogy legalább olyan jól mozogjon a robot is, mint az ember? 

 

 

Milyen „ízülettípusokat” ismersz fel a roboton? Mutatóvonalakkal jelöld, és nevezd meg a fotón! A tankönyv segít.

 D   A képen egy rovar „ízületét” látod.

Feliratozd a felismert részleteket!
Fogalmazz meg különbségeket és hasonlóságokat az ember ízületével kapcsolatban!

különbség hasonlóság
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8.
  

Belső támaszunk 

 A     Az emberi test belső vázát a csontrendszer alkotja. A csontváz mint szimbólum kevésbé az életet, inkább a halált jelképezi. 
Nem is gondolunk rá, hogy a bennünk lévő támasztórendszernek milyen sokféle életműködésünket köszönhetjük.

1.  Nevezd meg az ábrán megjelölt csontokat! Nézz utána azoknak is, amelyek a tankönyvben nincsenek meg-
nevezve! Írd be azok nevét is!

2.  Sorold fel, mik a csontok és a vázrendszer feladatai, mely életműködésekben vesznek részt!

 

 

 

 

 B  Keress példákat a különböző alakú csontokra! Írd a nevüket a táblázat celláiba!

Lapos

Csöves

Szabálytalan

_________________________
_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________
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9.
  

 Próbáld izomból! 

A mozgásszervrendszer aktív részét az izmaink alkotják. Ez a vázizomzat, amely a hatékony működés érdekében mó-

dosult sejtekből áll. Az izmok belső felépítése is összetett, többszintű rendszert alkot.

 A   Párosítsd az izom ábrán jelölt részeit a felsorolt nevekkel!

Írd a számokkal jelölt sorok végére a megfelelő ábrarészlet betűjelét!

 1. izom  

 2. vérerek  

 3. kötőszövetes burok  

 4. izomrost  

 5. sejtmagok  

 6. izomfonalak kötege  

 7. kötőszövet  

 8. rostköteg  

 9. izomfonalak  

10. csont  

11. ín  

 B   Az alábbi ábrán az izomrostokban lévő fonálrendszer látható. Az izmokat ilyen egységek sokasága alkotja.

Az ábrák alapján írd le, hogyan történik az izom össze-
húzódása! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E

G

FI

D

H

J

A

B

C

K

vékony fonál vastag fonál

elernyedt izom

összehúzódott  izom
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10.
  

Ha a karom… 

 A   Egy izom nem tud az eredeti hosszúsága felénél rövidebbre összehúzódni. Vagyis ha például 50 cm-es elmozdulás kell, 
ahhoz legalább 100 cm-es izomra lenne szükség. Ilyen hosszú izmunk nincs, végtagjaink mégis képesek ennél nagyobb 
elmozdulásra.

1.  Figyeld meg az alkarodat, illetve a bicepszedet, mikor kinyújtott állapotból teljesen behajlítod!

2.  A megfigyelésed és az ábra alapján magyarázd meg, hogyan képes a karunk (pontosabban a kezünk) az izom 
összehúzódásál nagyobb elmozdulásra!

 

 

 

 

 

 

 

 B  Az alábbi szöveg az izom felépítése és működése közötti összefüggést írja le.

 Írd be a szövegbe a hiányzó szavakat!

Minél hosszabb egy izom, az elmozdulás mértéke annál                                            le-

het. Minél közelebb tapad egy izom az ízülethez, az elmozdulás annál 

                                          lehet. Minél közelebb tapad az izom az ízülethez, an- 

nál                                                                    . erőt képes kifejteni az általa mozgatott végtag. Egy- 

ségnyi elmozdulás az izomban annál                                            elmozdulást vált ki 

a végtagban, minél                                              tapad az ízülethez. Egy végtag annál erősebb, minél                                            

az izom keresztmetszete, illetve minél                                                    . az erőkar a teherkarhoz képest.

 C  Mely izomra igazak az alábbi állítások? Írd a megfelelő izom nevét a vonalra!

1.  A könyököt kiegyenesíti, az alkart hátrafelé mozgatja: 

2.  Oldalra emeli a karokat:  

3.  A karokat a test elé mozgatja:  

4.  A könyököt behajlítja:  

5.  A térdet kiegyenesíti:  

6.  A törzset előrehúzza a lábak felé:  

7.  Lábujjhegyre állás esetén megfeszül, a lábfejet kiegyenesíti:  

VIII.  FEJEZET
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11.
  

Nem csak a korral jár 

A mozgásszervrendszer egészségének megőrzése az életminőség fontos része. Idősebb korban is lehetünk aktívak, 
fittek, ha időben gondolunk a csontok, ízületek és izmok karbantartására. Erre a rendszeres, közepesen intenzív fizikai 
aktivitás, például a séta, a kirándulás, bárki számára elérhető. Fiatalabb korban a sportolás is erősíti a mozgásszervrend-
szert. Ugyanakkor a túlzott terhelés vagy a baleseti sérülések ártalmasak is lehetnek.

 A   Nézz utána, hogyan alakulnak ki, és milyen tünetei vannak az alábbi mozgásszervi betegségeknek!

 B   Az alábbi állítások valamelyik betegségre vonatkoznak. Írd a megfelelő betűjelet az állítás mögé!

A) csontritkulás  B) porckorongsérv  C) porckopás  D) rándulás  E) ficam

 1. Csökken a csont tömege és mésztartalma, ezért lyukacsos szerkezetű, törékenyebb lesz.  _____

 2.  A csontfelszínek egymáshoz érnek, összedörzsölődnek, ezért az ízület mozgatása
 fájdalmassá válik.  

 _____

 3. A kitüremkedő porc nyomja a gerincvelőből kilépő ideget, és ez fájdalmat okoz.   _____

 4. Gyakrabban fordul elő nőknél.  _____

 5.  Az ízületben lévő csontvégek eltávolodnak egymástól, de az izmok visszarántják őket
 eredeti helyükre. 

 _____

 6. Okozhatja a lecsökkent ösztrogénszint.   _____

 7. A betegség megfelelő táplálkozással és testmozgással megelőzhető, illetve késleltethető.  _____

 8.  A megfelelő kalcium- és D-vitamin-bevitel megelőzheti a betegség kialakulását,
 vagy ha már kialakult, javítja a csontok állapotát.  

 _____

 9. A porc elvékonyodik, töredezik, vagy el is tűnik.   _____

10. Az ízületben a csontvégek eltávolodnak egymástól, és nem kerülnek vissza eredeti helyükre.  _____

Porckopás Rándulás

CsontritkulásPorckorongsérv
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1.
  

Az emésztőszervrendszer részei 

 A   Írd be az ábra megfelelő számát az emésztőrendszer egyes részeinek neve mellé!
A tápcsatorna mely részei tartoznak a középbélhez? Karikázd be a megfelelő számokat!

 gyomor 
 

nyelv
  

vastagbél
 

 epehólyag
  

szájüreg
  

nyelőcső
 

 hasnyálmirigy
  

vékonybél
  

végbél
 

 garat
  

máj 

 B   Egészítsd ki az alábbi szöveget!

Az emésztőrendszer feladata a táplálék felvétele és feldolgozása. Az emésztés folyamatában a nagy molekulájú 

tápanyagok                                          hatására kisebb egységekre bomlanak. A(z)                                          során a 

tápanyagok a bélfalon át a keringési rendszerbe jutnak.

Az ember tápcsatornája elő-, közép- és utóbélre tagolódik. Az előbél szakaszai sorrendben a szájüreg, 

a(z)                                          , a(z)                                          és a(z)                                          . A szájüregben 

a(z)                                          által felaprított táplálék                                          keveredik. A lenyelt táplálékot 

a(z)                                          keverő mozgással továbbítja a(z)                                         -ba/be. Itt az erő- 

sen                                          kémhatású                                          emésztőenzimeknek, 

a(z)                                          a hatására megkezdődik a fehérjék lebontása.

 C   Döntsd el, hogy az alábbi állítások igazak (I) vagy hamisak (H(! A hamisakat fogalmazd át igazzá!

1. A vastagbélben C-vitamint termelő baktériumok is élnek. 

2. A gyomornedv erősen savas kémhatású. 

3. Az epe a vékonybélbe ürül, a zsírokat bontja (kisebb cseppekre). 

4. A fogzománcban erek és idegek is találhatók. 

5. A nyál szénhidrátbontó enzimet is tartalmaz. 

6. A tápanyagok a vékonybél falán keresztül szívódnak fel. 

7. A táplálék és a levegő útja a gégénél kereszteződik. 

AnyagforgalomIX. 

1

2

3

4

5

6

7

8

9 10

11
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2.
  

A vitaminok szerepe 

 A   Tedd a hiánybetegségek és hatások sorszámait a megfelelő halmazba!
 1. skorbut
 2.  szürkületi látászavarok
 3.  fokozza a kalcium és a foszfor felszívódását a bélcsatornából és 

beépülésüket a csontokba
 4. látófehérje alkotórésze
 5.   tavaszi fáradtság, fertőzésekkel szembeni csökkent ellenállás
 6. angolkór
 7. fokozott szaruképzés
 8. ínysorvadás, súlyos esetben a fogak elvesztése

Melyik vitamin található meg nagy mennyiségben az alábbi élelmiszerek-
ben? Tedd a sorszámokat a megfelelő halmazba!
 9. máj
10. brokkoli
11. citrusfélék
12. banán
13. zsíros tejtermékek
14. sárgarépa
15. alma

 B  Számítsd ki a vitamintartalmat!

A burgonya is tartalmaz C-vitamint. 100 gramm burgonyában 30 mg C-vitamin van. Főzéssel a vitamin 40%-a marad 
a burgonyában.

Hány gramm burgonyát kell megenni ahhoz, hogy 100 mg C-vitamint vigyünk be?

C-vitamin

D-vitamin

A-vitamin
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3.
  

Az emésztőszervrendszer részei 

 A   Nevezd meg az ábra jelölt részeit!

 B   Nevezd meg a számokkal jelölt részeket!

 C   Az ábrák segítségével egészítsd ki az alábbi szöveget!

Egy felnőtt embernek összesen            foga van. Az alsó és a felső állkapocsban azonos számú és fajtájú fogak 

találhatók. Elöl 4                      , majd a két oldalán 1-1                      , utána            kisőrlő és            nagyőrlő találha-

tó. Így egy állkapocsban összesen            fog van. A gyerekeknek (fogváltás előtt) csak            foguk van, mivel 

a                      hiányoznak.

 D   Miben különbözik a gyerekek tejfogsora a felnőttek maradó fogsorától? 

 

 

5: _______________________

6: _______________________

7: _______________________

8: _______________________

1: _______________________

2: _______________________

3: _______________________

4: _______________________

21 3 4

1

2

3

4

5

6

7

8

3

4

5

6

7

8

1

2

1

2

3

4
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4.
  

Aki többet mozog, többet ehet 

Figyeld meg az alábbi képeket! Mindegyik körülbelül 200 kcal energiatartalmú ételt ábrázol.
Hogy lehet, hogy valaki sokat eszik, mégsem hízik, illetve keveset eszik, és mégis hízik? Te melyik ételt választanád?

 A   Hány percnyi mozgással használ fel 200 kcal energiát egy ember?

Mozgásforma
Egy óra alatt az adott mozgásformához 

szükséges energia
Az adott mozgással 200 kcal energia

felhasználásához szükséges idő

Biciklizés, úszás, súlyzózás 400–550 kcal

Sétálás, táncolás 300 kcal

Foci, kosárlabda 550 kcal

Futás 300–800 kcal

Step (aerobik) 400–800 kcal

 B   Készíts a fenti ételekből egy reggelit!

Hozzávalók: 10 dkg paradicsom, 150 g tojás, 20 g vaj, 50 g jégsaláta, 1 szelet pirítós

Tegyük fel, hogy az elkészítés során nem változott a hozzávalók energiatartalma.

Hány kcal energiatartalmú ételt készítettél?  

Ugyanezt az energiatartalmat hány gramm chips fedezi?  

2 szelet pirítós

100 g tartalmaz:

300 kcal, 1260 kJ

2 és fél alma

100 g tartalmaz:

52 kcal, 218 kJ

3 tojás

100 g tartalmaz:  
143 kca l, 599 kJ

600 g brokkoli

100 g tartalmaz:

34 kcal, 142 kJ

1 kg paradicsom

100 g tartalmaz:

18 kcal, 75 kJ

27 g vaj

100 g tartalmaz:

746 kcal, 3123 kJ

38 g tejcsoki

100 g tartalmaz:

540 kcal, 2261 kJ

16 szem dió

100 g tartalmaz:

654 kcal, 2738 kJ

2 púpozott evőkanál
kristálycukor

100 g tartalmaz:

390 kcal, 1633 kJ

2 kg jégsaláta

100 g tartalmaz:

10 kcal, 42 kJ

38 g chips

100 g tartalmaz:

540 kcal, 2261 kJ
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5.
  

A hangadás 

 A   Keress az interneten egy ábrát, ami alapján a tankönyvben nem szereplő részeket is feliratozni tudod. Jelöld az 
ábrán, melyek alkotják a gégét!

 B   Írd be az alábbi szövegbe a hiányzó szavakat!

vastagsága  hossza  levegő  csont  porcok  gége  hangszalagok  magasabb  mélyül

A hangadás szerve a                                     . Belsejében                                     között kifeszülő                                    -at 

találunk. Hangadáskor az összezáruló                                    -at megrezegteti a kiáramló levegő, így a fölötte lé- 

vő                                    is rezgésbe jön, és kialakul a hang. A hang magassága leginkább a hangszalagok 

                                   -tól függ; minél rövidebb a hangszalag, annál                                     lesz a hang. Ezenkívül 

a hangszalag                                     és feszessége is befolyásolja a hangmagasságot. Ha például megfázás 

vagy influenza miatt hangszalaggyulladás alakul ki, hangunk rekedt lesz. Vagyis a hangszalag vastagságával 

a hang                                     . A levegőn kívül a                                     vezeti valamennyire a hangrezgéseket, ezért 

halljuk máshogy a saját hangunkat, mint mások.

 C   Válaszolj az alábbi kérdésekre! 

Miben különbözik a férfiak és a nők hangszalagjának hossza?  

Mitől függ a hangmagasság?  

Miért mélyebb a férfiak hangja?  

1: ________________________________

2: ________________________________

3: ________________________________

4: ________________________________

5: ________________________________

1

2

3

4

5
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6.
  

A légzési gázok 

 A   Nevezd meg az ábra jelzett részeit!

 B  Írd az állítások mögé, hogy igazak (I) vagy hamisak (H)!

1. Az oxigén a vérkeringéssel eljut minden egyes sejthez. 

2. A sejtek felveszik a szén-dioxidot, és felhasználják a sejtlégzésben. 

3. A sejtlégzés során szén-dioxid keletkezik. 

4. A vér leadja a szén-dioxidot a szövetnedvbe. 

5. A szén-dioxid a vérből a léghólyagocskákba áramlik. 

6. A kilégzés folyamán a szén-dioxid a tüdőből a légkörbe kerül. 

7. A gázcsere során a légzési gázok a nyomáskülönbségnek megfelelően áramlanak. 

 C  Számolj!

1. Hogyan változik a légvételek száma, illetve a belélegzett levegő mennyisége intenzív testmozgás hatására?

2. Hány dm3 levegőt cserél ki egy ember egy kétórás film alatt, és mennyit egy 30 perces futóedzés alatt?

Számolj úgy, hogy az illető nyugalomban 16-szor vesz levegőt 1 perc alatt, futás közben pedig 28-szor. Nyugalomban 
0,5 dm3 levegőt cserél az illető, futás közben pedig 2 dm3-t.

5: _______________________

6: _______________________

7: _______________________

8: _______________________

1: _______________________

2: _______________________

3: _______________________

4: _______________________
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7.
  

Egy légvétel 

 A   Hasonlítsd össze a ki- és a belégzés folyamatát!

A) A belégzésre igaz.  B) A kilégzésre igaz.  C) Mindkettőre jellemző.  D) Egyikre sem jellemző.

 1. A léghólyagok kitágulnak.  _____

 2. A rekeszizom összehúzódik.  _____

 3. A tüdőben uralkodó nyomás a légköri nyomás alá csökken.  _____

 4. Folyamata során gázcsere történik.  _____

 5. A külső bordaközi izmok elernyednek.  _____

 6. Az áramló levegő szén-dioxidot tartalmaz.  _____

 7. A rekeszizom elernyed.  _____

 8. A tüdő a mellhártyák segítségével követi a mellüreg térfogatának változását.  _____

 9. A hasizom segítheti.  _____

10. A külső bordaközi izmok összehúzódnak.  _____

 B   Légzőszervek az állatvilágban

1.  Nevezz meg olyan gerinctelen állatokat, amelyeknek szintén tüdőnek nevezett légzőszerve van!

 

 

2.  Nevezz meg olyan vízi élőlényeket, amelyek tüdővel lélegeznek!

 

 

3.  Nevezz meg olyan gerinceseket, amelyek nem tüdővel lélegeznek!
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8.
  

A légutak és a dohányzás 

A felső légutak közösen szolgálják a légzést, a táplálkozást és a hangképzést.

 A   Hol húznád meg a határt a felső és az alsó 
légutak között? Rajzold be az ábrába!

 B  Az ábrák segítségével magyarázd meg, miért nem jut táplálék az alsó légutakba és az orrüregbe!

 

 

 C  Jelöld X-szel, hogy felső vagy alsó légúti megbetegedésről van-e szó!

Felső légúti Alsó légúti

Légcsőhurut

Torokgyulladás

Mandulagyulladás

Gégerák

 D   Elemezd a grafikont, és döntsd el az állításokról, 
hogy igazak-e!

A 65 évnél idősebb férfiak körében gyakoribb 
a dohányzás a vizsgált periódusban, mint a 
65 évnél idősebb nőknél. 

A 18–34 éves férfiak körében mindig 
nagyobb volt a dohányzók aránya, mint a 
35–64 éves férfiak körében. 

A 18–34 éves nők körében mindig nagyobb 
volt a dohányzók aránya, mint a 35–64 éves 
nők körében. 

A 18–34 éves férfiak körében javult a 
helyzet 2014-re. 
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9.
  

A légzési szervrendszer felépítése 

 A   Nevezd meg a jelölt részeket!

 B   Mi az 1 és 2 számokkal jelölt részek feladata? 

 

 

 C   A légzőszervrendszer melyik részére igazak az alábbi állítások? A betűjelet írd az ábra megfelelő részéhez!

A) Felső részén található a szaglóhám.
B) Nyálkahártyája párásítja és felmelegíti a levegőt.
C) Itt veszi fel a vér az oxigént, és adja le a szén-dioxidot.
D) Csillós hámszövet béleli.
E) C alakú porcok merevítik.
F) A hangadás szerve.
G) Több lebenyre tagolódik.

 D      A szén-monoxid erősebben kötődik a vérsejtekben hemoglobin molekulájához, mint az oxigén.

1.  Magyarázd meg, hogyan okozhat fulladást a szén-monoxid mérgezés olyan helyiségekben is, ahol a levegő-
ben oxigén molekulákból van a legtöbb!

 

 

2.  Nézzetek utána, mi a teendő, ha szén-monoxid mérgezés gyanúja áll fenn valakinél!

 

 

1

2

34

6

5

7

1: ________________________________

2: ________________________________

3: ________________________________

4: ________________________________

5: ________________________________

6: ________________________________

7: ________________________________

IX.  FEJEZET
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10.
  

Ingerkeltés, a szív munkája 

 A   Nevezd meg az ábra jelzett részeit! Az 5 jelű rész a szív ingerkeltő központja.

 B   Foglald táblázatba az adatokat!

Péter szíve nyugalmi állapotban percenként 65-ször, László szíve 74-szer dobban. 1500 m lefutása után 
Péter szíve 108-szor, Lászlóé 97-szer húzódik össze percenként.

Számítsd ki, hogy mennyi vért pumpál ki Péter és László szíve percenként nyugalomban és sportolás hatására! 
Mindkettejük bal kamrája egy összehúzódással 70 cm3 vért képes a nagy vérkörbe juttatni. 

Péter:                                     László:                                    

Hány százalékkal változott a két férfi percenként kipumpált vérmennyisége sportolás hatására?

Péter:                                     László:                                    

Egészítsd ki a szöveget!

A szív a keringési rendszer központja. Belső üregrendszere két pitvarra és két                                     tagolódik. 

A pitvarokba torkollanak a(z)                                     , a kamrákból indulnak ki a(z)                                     . A szív saját 

vérellátását a(z)                                     biztosítják. A szív összehúzódásának ritmusát a(z)                                     pitvar 

falában található                                     szabályozza. A szívciklus során először a(z)                                     , majd a(z)                                     

húzódnak össze. A jobb és a bal kamra egy összehúzódásával körülbelül                                     térfogatú vért továbbít 

a kis, illetve a nagy vérkörbe. A vér egyirányú áramlását a keringési rendszerben a(z)                                     biztosítják. 

Az érhálózatot artériák, vénák és hajszálerek alkotják. A(z)                                  fala rugalmas, a(z)                                  fala pe- 

dig tágulékony. Az érhálózat két vérkört alkot. A(z)                                     a szív és a tüdő, a(z)                                     a szív 

és a test szövetei között teremt kapcsolatot.

1: _______________________

2: _______________________

3: _______________________

4: _______________________

5: _______________________
2 4

3

1

5
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11.
  

A szív és a keringési szervrendszer felépítése 

 A   Nevezd meg az ábra jelölt részeit!

Melyik jelzett részre vonatkoznak az alábbi megállapítások?

A) A nagy vérkörhöz tartozó ér.  

B) A kis vérkörhöz tartozó ér.  

C) Összehúzódása a vért a tüdővénába löki.  

D) Ide érkezik a vér a tüdőből.  

Röviden válaszolj!
Mi a feladata a 4 és 6 számokkal jelölt részeknek? 

 

 

 B   Válogass! Az alábbi felsorolásból válogasd szét a kis és a nagy vérkör részeit!

jobb kamra  testvéna  aorta  tüdő  jobb pitvar  bal kamra   tüdővéna  test

1

2

3

4

5
6

1: ________________________________

2: ________________________________

3: ________________________________

4: ________________________________

5: ________________________________

6: ________________________________

Kis vérkör Nagy vérkör

IX.  FEJEZET
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12.
  

A vér alakos elemei 

 Írd a megfelelő halmazba az egyes alakos elemekre igaz állítások betűjelét! (Vigyázz, vannak kakukktojások!)

A) Érett állapotban nincs benne sejtmag.

B) Fertőzéskor számuk megnő.

C) A vörös csontvelőben termelődik.

D) 1 mm3-ben körülbelül 5 millió darab van (felnőtt emberben).

E) 150–300 ezer darab van 1 mm3 vérben.

F) Önálló, állábas mozgásra képes sejt.

G) Sejtplazmatöredék.

H) A májban keletkezik.

I) Szilvamag alakú sejt.

J) Vastartalmú fehérje van benne.

K) Egyesek képesek a kórokozókat bekebelezni.

L) Szerepe van a véralvadásban.

M) 6000–8000 darab van 1 mm3 vérben.

N) Hemoglobint tartalmaz.

O) Adott esetben ellenanyagot (antitestet) képes termelni. 

vörösvérsejt fehérvérsejt

vérlemezke
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13.
  

 Értípusok 

Az ábra a keringési szervrendszer egy részletét mutatja. Nevezd meg a jelzett értípusokat!

Írd a megfelelő betűjelet az állítások mögé!

A) A 2-es értípusra igaz.  B) A 3-as értípusra igaz.  C) Az 1-es értípusra igaz.
D) Mindháromra igaz.     E) Egyikre sem igaz.

 1. A három értípus közül ennek a legvékonyabb a fala.  _____

 2. Falán keresztül cserélődnek ki a légzési gázok, valamint a tápanyagok, anyagcseretermékek.  _____

 3. Vastag falú, rugalmas ér.  _____

 4. Vakon kezdődő ér, mely a szövetnedv többletét a nagyvénába vezeti.  _____

 5. Keresztmetszete a legnagyobb.  _____

 6. Vékonyabb falú ér, mely kevés simaizmot és kötőszöveti rostot tartalmaz.  _____

 7. Az érfalban sok rugalmas kötőszöveti rost és simaizom található.  _____

 8. A szívből kilépő ereket hívjuk így.  _____

 9. A szívbe menő ereket hívjuk így.  _____

10. Mindig oxigéndús vért szállít.  _____

31

2

szív

tüdő

1: ________________________________

2: ________________________________

3: ________________________________

IX.  FEJEZET
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14.
  

Folyadékok összehasonlítása 

 A   Az alábbi felsorolásban szereplő elemeket írd a megfelelő halmazokba!

A) víz

B) vörösvérsejt

C) fehérvérsejt

D) vérlemezke

E) fehérjék

F) szőlőcukor

G) bomlástermékek

H) sók

I) ionok

J) fehérjementes

K) vesében képződik

L) csontvelőben képződik

 B   Válszolj az alábbi kérdésekre!

a) Átlagosan hány liter vére van egy felnőtt embernek (1 dm3 = 1 liter)?  

b) Körülbelül hány liter szűrlet keletkezik egy nap alatt?  

c) Körülbelül hány liter vizelet keletkezik egy nap alatt?  

d) Hány liter folyadékot kell elfogyasztani egy nap alatt? Miért? Te mennyit iszol?  

 

e)  Hogyan alakul a vizelet mennyisége és összetétele egy zacskó chips és egy nagy adag sós popkorn 

elfogyasztása után?  

 

f) Hogyan alakul a vizelet mennyisége és összetétele nyáron, meleg időben?  

 

 Vér Szűrlet

Vizelet
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15.
  

A kiválasztó szervrendszer felépítése és működése 

 A   Lásd el az ábrákat a hiányzó feliratokkal és információkkal!

 B   Párosítsd az ábrák számait a megfelelő állítással!

Vizeletet juttat a húgyhólyagba. 

Vizeletet juttat a vesemedencébe. 

Itt képződik a szűrlet. 

Tárolja a vizeletet. 

Visszaszívás történik benne. 

Kettős falú tok. 

Vesekő képződhet benne. 

Az érrendszer része. 

Vizeletet juttat a külvilágba. 

Egészítsd ki az alábbi szöveget!

A kiválasztó szervrendszer részei a vesék, a páros                                    , a húgyhólyag és a páratlan                                    . 

A vesék működési egységei a(z)                                    , amelyek a(z)                                    és elvezetőcsatornákból 

állnak. Utóbbiak a gyűjtőcsatornákba torkollanak. A(z)                                    feladata a szűrletképzés. A szűr- 

let                                    vérplazma. A szűrlet az elvezetőcsatornákban és az azokat összeszedő gyűjtőcsatornákban 

visszaszívás és további anyagok                                    révén fokozatosan vizeletté alakul. A vizelet összetétele és 

térfogata a szervezet szükségleteinek megfelelően változik.

1

2

3

4

5 6

8

7

1: ________________________________

2: ________________________________

3: ________________________________

4: ________________________________

5: ________________________________

6: ________________________________

7: ________________________________

8: ________________________________

IX.  FEJEZET
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16.
  

Véráramlás 

 A   Tanulmányozd a grafikont!

A két vese tömege együttesen átlagosan 300 gramm.

Mennyi a vesén átáramló vér mennyisége nyugalmi helyzetben?                 l/perc

Ez a teljes vérmennyiség                 %-a.

Mennyi a maximális vérátáramlási kapacitás?                 l/perc

Hányszoros a különbség?                 %

Maximális vérátáramlási kapacitást feltételezve 4 óra alatt mennyi vér haladna át a veséken?                 liter

Ez hányszorosa a teljes vérmennyiségnek?                 %

 B   Összehasonlításképpen figyeld meg ugyanezt a szívizom esetében! A szív súlya szintén 300 gramm körül van.

A szívizmon (nem a szívüregeken, hanem a szívizomzaton) átáramló vér mennyisége nyugalmi helyzet- 

ben:                 l/perc, a maximális vérátáramlás: l/perc lehet, ez a nyugalmi érték                 %-a.

vé
rá

ra
m

lá
s 

(l/
pe

rc
)

vese szívizom

max.
véráramlás

nyugalmi
véráramlás

2

1

A szív látványképe A szív koszorúérhálózata
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1.
  

Szabályozás 

Az emberi szervezet szabályozását elsősorban az idegrendszer és a hormonrendszer végzi. Válogasd szét az 
ideg-, illetve a hormonrendszerre igaz állításokat! Az állítások számát írd a megfelelő halmazba!

A) Üzenetközvetítő molekuláit mirigyek termelik.

B) Szabályozó molekulái a hormonok.

C) A hatás gyorsan kialakul.

D) A vér szállítja el a sejtekhez az üzenetet jelentő molekulákat.

E) Az üzenetek elektromos jelekként, jelátvivő molekulák segítségével közvetítődnek.

F) Behálózza az egész szervezetet, felépítésében idegsejtek vesznek részt.

G) A hatása rövidebb ideig tart.

H) Lassabban kialakuló hatás jellemzi.

I) Az üzenetek idegsejteken keresztül jutnak el a test egyes részeibe.

J) Biztosítja a szervezet belső állandóságát.

K) Hatása tartósabb lehet, mint a másik rendszeré.

L) Többek között felelős az egyed egészséges testi, szellemi fejlődéséért.

Az életfolyamatok szabályozásaX. 

Szabályozás

idegrendszer hormonrendszer
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2.
  

Az idegeimre megy… 

 A   Nevezd meg az ábra betűkkel jelölt részeit! 

Rajzold be az ingerület terjedésének irányát!

 B   Egészítsd ki az alábbi szöveget a megadott szavak segítségével!

izomsejt  mirigysejt  idegsejt  sejthártya  ingerület  rés  rés
átvivőanyag  megváltozik  kapcsolódnak  összehúzódik

Az ingerületátadás helyén két sejt találkozik egymással. A sejtek nem                                                        közvetlenül 

egymáshoz, közöttük apró                                   van. Az átadó idegsejt ingerület hatására                                  -ot ürít 

a                                  -be. Ezek az anyagok megkötődnek a fogadó sejt                                  -ján. Ennek hatására a fogadó sejt mű- 

ködése                                   . Ha a fogadó sejt egy                                   , akkor megváltoznak az elektromos tulaj-

donságai, azaz                                  -be jön. Ha a fogadó sejt egy                                   , akkor                                   , 

ha                                   , akkor váladéktermelésbe kezd.

A

B

D

C

A: __________________________________

B: __________________________________

C: __________________________________

D: __________________________________
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3.
  

„Egyet ide, egyet oda” 

 A   Válogasd szét az alábbi felsorolás elemeit aszerint, hogy mely szervek tartoznak a mozgatómező, és melyek a 
vegetatív idegrendszer irányítása alá! Írd a számokat a megfelelő oldalra!

1. bicepsz  2. szőrmerevítő izom  3. combfeszítő izom  4. egyenes hasizom  5. méh izomzata,
6. vékonybél falában található izmok  7. erek izmai  8. nyakizmok  9. csuklyás izom

 B   Hasonlítsd össze a vegetatív idegrendszert az akaratlagos mozgásokat irányító idegrendszerrel a megadott 
szempontok alapján!

Idegrendszer

vegetatív idegrendszer akaratlagos mozgásokat irányító idegrendszer

központja(i)

Tudatosul-e?

Akaratlagosan irányítható-e?

végrehajtó szervei

Mit irányít?

 C   Döntsd el, hogy a következő állítások a környéki vagy központi idegrendszerre igazak-e!

A) környéki idegrendszer  B) központi idegrendszer  C) mindkettő  D) egyik sem

Ide tartozik az agyvelő és a gerincvelő. 

Ide tartoznak az agyidegek és a gerincvelői idegek. 

Az idegrostok pályába tömörülnek benne. 

Részei a fehérvérsejtek. 

Csontszövet és kötőszöveti hártyák védik. 

Része az agytörzs. 

szomatikus idegrendszerhez vegetatív idegrendszerhez

X.  FEJEZET
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4.
  

A szem felépítése 

 A   Nevezd meg az ábra számokkal jelölt részeit!

 B   Döntsd el az alábbi megállapításokról, hogy igazak-e! A hamisakat javítsd ki úgy, hogy azok is igazak legyenek! 
Az átalakított mondatokat írd a füzetedbe!

1. A vakfoltnál találhatjuk a legtöbb csapot és pálcikát.
2. Közelre nézéskor a szemlencse domború.
3. Erős fényben a pupilla kitágul.
4. Rövidlátás esetén az ideghártyára homályos kép vetül.
5. A pálcikáknak köszönhetően félhomályban is látunk.
6. A szemből érkező információk végső feldolgozására az agykéreg nyakszirti lebenyében kerül sor.
7. A távollátást homorú lencséjű szemüveggel lehet korrigálni.
8. A szemlencse a fordított állású, kicsinyített képet az ideghártyára vetíti.

 C   Mely sejtekre igazak a következő állítások? 
Írd a megfelelő sejtek mellé a négyzetekbe!

1.  Fényérzékelésre képesek, de színeket 
nem látunk velük.

2. Receptorok az ideghártyában.
3. Csak erősebb fényben működnek.
4. Nagyon kevés fény hatására is működnek.
5.  Színlátásra képes receptorok. Három fajtá-

 juk van:               ,              és               szín-

 re érzékeny változatok.

Színezd ki a csapokat a megfelelő színre!

A rajz alapján a csapokból vagy a pálcikákból

van több az ideghártyában?                             

1

2
3 4 5

6 7

9
10 11

12

8

7: _______________________

8: _______________________

9: _______________________

10: _______________________

11: _______________________

12: _______________________

1: _______________________

2: _______________________

3: _______________________

4: _______________________

5: _______________________

6: _______________________

idegsejtek receptororsejtek

csapok   

pálcikák   

fény iránya
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5.
  

A fül 

 A   Nevezd meg az ábra számokkal jelölt részeit!

 B   Figyeld meg az ábrát, és idézd fel a tanultakat! Mit mivel köt össze a fülkürt, és mi a szerepe?

 C   Kövesd a hang útját! Rendezd sorba a kifejezéseket a hallás folyamatának megfelelően! A számokat írd a négy-
zetekbe!

1. nagyagy, halántéklebeny
2. hallójárat
3. halló- és egyensúlyozóideg
4. hallócsontocskák rezgése
5. hangérzet kialakulása
6. levegő rezgése (hangforrás)
7. csiga
8. dobhártya

8

6

7

5

4

3

1

2

1: _______________________

2: _______________________

3: _______________________

4: _______________________

5: _______________________

6: _______________________

7: _______________________

8: _______________________

X.  FEJEZET
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6.
  

Kapom az ívet… 

 A   Lásd el feliratokkal a reflexív számokkal jelölt részeit!

 B  Mely részre igazak az alábbi állítások? Írd a megfelelő betűjelet/betűjeleket az állítások mögé!

1. Az idegsejtek sejttestjei és rövid nyúlványai alkotják.  

2. A gerincvelő háti oldalán található sejtek.  

3. A gerincvelőben nem találhatók meg sejttestjei.  

4. Idegrostok alkotják (elektromos szigetelőréteggel ellátott hosszú nyúlványok).  

5. A gerincvelő elülső részén található sejtek.  

 C  Jelöld be az ábrán az ingerület haladásának irányát!

 D   Döntsd el, hogy az alábbi állítások igazak (I) vagy hamisak (H)! A hamisakat javítsd ki úgy, hogy azok is igazak 
legyenek! Az átalakított mondatokat írd a füzetedbe!

 1. A csiga receptorai mechanikai ingereket vesznek fel. 

 2. Az egyensúlyérző szerv három kiöblösödő részből és két félkörös ívjáratból áll. 

 3. Az erős, károsító hatású ingerek fájdalomérzetet alakítanak ki az agyban. 

 4. A hallócsontocskák felerősítik a hangrezgéseket. 

 5. Az idegvégződések a bőrben egyenletesen oszlanak el. 

 6. Az orr és a nyelv receptorai kémiai ingerek felvételére alkalmasak. 

 7. Az ízérző sejtek ízlelőrózsákba csoportosulnak a nyelven. 

 8. A bőr érzőideg-végződéseinek többsége a bőraljában van. 

 9. A szaglósejtek az orrüreg alsó részén, a szaglóhámban helyezkednek el. 

10. Az izom- és ínreceptorok az izmokban, illetve az inakban lévő feszülést érzékelik. 

11. A bőr a szervezet legnagyobb érzékszerve. 

1

5

2

6

3

7

4

6: _______________________

7: _______________________

5: _______________________

1: _______________________

2: _______________________

3: _______________________

4: _______________________
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7.
  

Az agy 

 A  Nevezd meg az ábra számokkal jelölt részeit!

 B  Oldd meg a keresztrejtvényt

1. Az agyvelőből 12 pár ... lép ki (illetve be).
2.  Az agytörzs szabályozza a vérnyomást, 

a szív működést és a ...-t is.
3.  A kisagynak nagy szerepe van mozgásaink 

összerendezésében és az ... megtartásában.
4.   A ... hatással van a hotmonrendszer műkö-

désére is.
5.  A nagyagy két ...-ből áll, melyeknek eltérő 

feladatai is lehetnek.
6.   Ha az agyban megreped vagy elzáródik egy 

ér, és ennek következtében az agy sejtjei ká-
rosodnak, ...-ról beszélünk.

7.  A köhögés, hányás és ... reflexének központ-
jai az agytörzsben találhatók.

8.  Az alkohol nagy hatással van a ... működésé-
re. A részeg ember járása ezért dülöngélővé 
válik.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

 C  Színezd ki az agy metszetének ábráján a megoldást jelentő területet!

2

6

1

5

3

kéregtest
(a két agyféltekét
összekötő pályák)
4

1: ___________________________________

2: ___________________________________

3: ___________________________________

4: ___________________________________

5: ___________________________________

6: ___________________________________

X.  FEJEZET
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8.
  

Látom, amit látok… 

 A  Egészítsd ki a szöveget a következő szavak felhasználásával!

nagyobb  kisebb  homorú  domború  ellaposodik  domborúvá válik

1.  Amikor távoli tárgyra nézünk, a szemlencse                               .

2.  Amikor közeli tárgyra nézünk, a szemlencse saját rugalmasságánál fogva                               .

3.  A rövidlátó szem fénytörése                               a szükségesnél, de                               lencsével (szórólencsével) 

a hiba korrigálható, és így éles kép vetül az ideghártyára.

4.  A távollátó szem fénytörése ezzel ellentétben                               a szükségesnél. Ez a hiba                               lencsé-

vel (gyűjtőlencsével) javítható. Az időskori távollátás esetén a szemlencse veszít rugalmasságából, és közelre 

nézéskor nem domborodik ki elegendő mértékben.

 B  Írd a rajzok alá, hogy a padon lévő füzetre vagy a teremben lévő táblára fókuszál-e az adott szem!

                                                                                                                                                                                 

 C   Rajzolj le egy olyan szemüveglencsét, amelyik a távollátónak segít közelre fókuszálni, és egy olyat, amelyik a köz-
ellátónak segít a távolba fókuszálni! Rajzold bele a fénysugarak útját is!
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9.
  

Érzetek kialakulása 

 A  Az agykéreg mely területén alakulnak ki a különböző érzékszervekből származó érzetek? Kösd össze őket!

 B  Párosítsd a fogalmakat a hozzájuk tartozó magyarázattal!

1

2

3

4

5

A

B

C

D

E

homloklebeny

fali lebeny

nyakszirti lebeny

halántéklebeny

látás szaglás

hallásbőrérzékelés

ízérzékelés

inger

ingerületátvivő anyag

axon

idegrost

ingerület

Olyan külső vagy belső hatás, mely 
az adott sejt(ek)ben válaszreakciót 
(anyagcsere-változást) vált ki.

Az idegsejt sejthártyáján inger hatására 
kialakuló elektromos jel.

Idegrostok kötegei a környéki ideg-
rendszerben.

Az idegsejt elektromos szigetelőréteg-
gel borított hosszú nyúlványa.

Ingerületátadás helyén az átadó ideg-
sejt által ürített anyag.

X.  FEJEZET
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10.
  

Egy kórokozó elpusztítása 

Egy nyiroksejtet és legalább egy falósejtet juttass be középre a kórokozóig! A keletkezési helyről kell indulni, 
s a szükséges lépéseket nem lehet elhagyni (a nyiroksejttel érinteni kell egy nyirokszervet is)!

A következő kérdések megválaszolásával lehet lépni:

 1. Hol keletkeznek a fehérvérsejtek?
 2. Mit nevezünk antigénnek?
 3. A gyulladás vagy az immunválasz alakul ki gyorsabban?
 4. Falósejtből vagy nyiroksejtből alakulhat ki memóriasejt?
 5. Az első, a második vagy a harmadik védelmi vonalhoz tartozik a bőr szarurétege?
 6. Mit nevezünk antitestnek?
 7. Melyek nyirokszervek a felsoroltak közül: tüdő, mandulák, vesék, nyirokcsomók?
 Helyes válasz esetén kettőt léphetsz.
 8.  Mik a gyulladás érzékelhető tünetei? Sorold fel! Ha mind a négyet tudod, kettőt léphetsz.
 9.  Mennyi egy nyiroksejt maximális élettartama: 10 nap, 4 hónap, 1 év vagy akár több 

évtized?
10.  Mik segítik, illetve gyengítik az immunrendszert? Sorolj fel kettőt-kettőt! Ha sikerült, 

hármat léphetsz előre.
 Gyengíti:
 Erősíti:
11. Mely sejteket támadja meg a HIV-vírus?
12.  „Az immunrendszer csak a kívülről behatoló kórokozóktól védi a szervezetet.” Miért nem 

igaz ez a mondat?

vörös-
csontvelő

nyirok-
sejt

ellen-
anyagok

falósejt

nyirokszerv

kórokozó
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11.
  

Az immunitás 

Melyik kategóriába sorolhatók az egyes esetek? Írd a számokat a megfelelő helyre, illetve húzd alá a megfelelő 
szavakat!

aktív immunitás passzív immunitás

természetes

mesterséges

Kialakulnak-e
memóriasejtek?

igen/nem igen/nem

ideiglenes vagy tartós
védettséget biztosít?

tartós/ideiglenes tartós/ideiglenes

1.  A megferőzött személy kész el-
lenanyagokat kap.

3.  Az egészséges személy vé dő-
oltással legyengített, vagy elölt 
kórokozót kap, aminek hatására 
kialakul az immunválasz.

2.  A csecsemő ellenanyagokat kap 
az anyatejen kereszetül.

4.  A magzat ellenanyagokat kap a 
méhlepényen keresztül.

5.  A megfertőzött személynél ki-
alakul az immunválasz.

X.  FEJEZET
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12.
  

A belső elválasztású mirigyek 

 A  Nevezd meg az ábra betűkkel jelölt részeit, majd válaszolj a kérdésekre!

A)  

C)  

D)  

I)  

K)  

(csak nőkben)

L)  

(csak férfiakban)

¦ B) Milyen hormonokat termel? 

   

   

   

 E)  Milyen váladékot termelnek a külső 
elválasztású mirigyek?  

 F)  Melyik hormont termeli?  

 G)  Hová ürítik a belső elválasztású mirigyek a 
hormonjaikat?  

 H)  Hová ürítik a külső elválasztású mirigyek a 
váladékukat?  

¦ J) Melyik hormont termeli?  

      M)  

 B  Az információk alapján azonosítsd a szerveket! Az állítások után írd a megfelelő szerv betűjelét!

A) Hormonja jódtartalmú. 

B) Hormonjának hiánya 1-es típusú cukorbetegséghez vezet. 

C) Egyik hormonjának túltermelődése óriásnövést okoz. 

D) Hormonja megvastagítja a méhnyálkahártyát. 

E) Hatására alakulnak ki a férfias másodlagos nemi jellegek. 



170

13.
  

Hormonok hatásai 

 A  Milyen szervek milyen hormonokat termelnek? Mi azoknak a hatása? Töltsd ki az ábra üresen maradt részeit!

Köztiagy

 A)                                    

 B)                                         Közvetlen hatású hormonok, pl. növekedési hormon

 C)                                          Petefészek/here

 hormonja: hormonja:
  növekedési
 D)                                         F)                                         hormon

 hormon hormon hatása:

 hatása: hatása:

 E)                                         G)                                         H)                                        

Az inzulin és az adrenalin kimaradt ebből az ábrából. Vajon miért? 

 

 B  Mik az adrenalin hatásai? Írd be az ábrába! (A képek segítenek.)

 C   Hány liter vért pumpál ki egy sportoló szíve 3 perc futás alatt, ha a percenkénti összehúzódások száma 92, és a 
bal kamra egyszeri összehúzódása során 70 ml vért pumpál ki?

 

 

A)  

B)  

C)  E)  

F)  

pupilla kitágul
verejtékezés

D)  

adrenalin hatásai

A)

B)
F)

E) D) C)

X.  FEJEZET
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14.
  

Cukortenger 

 A  1.  Figyeld meg a képet! Magyarázd meg, mi okozhatja a 
magas vércukorszintet! 

 

 

 

2.  Milyen hatásra termelődik az inzulin? Minek a szabá-
lyozása alatt áll?

 

 

 

3.  Hogy lehet megelőzni a 2-es típusú cukorbetegség kialakulását?

 

 

 B     A cukorbetegség felismerésében fontos vizsgálat a terheléses 
vércukorszint-vizsgálat. A vizsgálat során 75 gramm cukrot tar-
talmazó oldatot kell meginni. Ezután éhgyomorra és a megadott 
időközönként következnek a vérvételek. Egy kísérletben két sze-
mély vércukorszintjét vizsgálták 30 percenként.

  Az ábra tanulmányozása után válaszolj a kérdésekre!

1. Az adatok alapján melyik személy cukorbeteg?

 

2.  A B személy vércukorszintje hány százalékkal magasabb 30 perces mintavételnél, mint az A személyé?

 

3. Mi miatt kezdett el csökkenni az A személy vércukorszintje 30 perc után?

 

4. A cukorbetegség igazolásához melyik hormon szintjét kellene mérni?

 

5.  Tegyük fel, hogy egy C személy vérét is megvizsgálták. Az A személy vércukorszintjéhez képest a 0. percben 
10%-kal nagyobb értéket mértek, a 30. percben 15%-kal volt magasabb az érték. A 60. percben 30%-kal keve-
sebb volt a vércukorszintje, mint a B személyé. Az utolsó két mérés értéke az A személy értékeivel megegye-
zett. Az adatok alapján rajzold be a diagramba a C személy vércukorszintjének görbéjét!

 

Egészséges

1-es típusú cukorbetegség

2-es típusú cukorbetegség

inzulin

szőlőcukor inzulin-
receptor

sejt

0

2

4

6

8

12

14

10

A

300 60 90 120
perc

m
m

ol
/li

te
r

B
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 C   Egy szülőknek szóló weboldalon az alábbi ismeretterjesztő cikkrészletet olvashatjuk:

„Sokan nem is gondolnának arra, hogy amikor a gyerek hirtelen rengeteget iszik, 
és sokat jár vécére, akkor nem felfázásról, hanem cukorbetegségről van szó. Me-
lyek a gyerekkori diabétesz további tünetei? A gyermekkori cukorbetegség egyik 
legkorábbi és legmegbízhatóbb tünete, amikor a szobatiszta gyermek ismételten 
ágyba vizel – közli a Nemzetközi Diabétesz Szövetség (IDF). További jellemző 
tünetek a túlzott folyadékfogyasztás, fáradtság és a hirtelen nagymértékű fogyás, 
azonban a tünetek ismeretének hiánya miatt Magyarországon az óvodáskorú, 
frissen diagnosztizált gyermekek ötöde súlyos állapotban, akár diabéteszes kó-
mában kerül első ellátásra, amikor már életveszélyes helyzet áll fenn.”

Forrás: hazipatika.com

A cikk szövege és ismereteid alapján gyűjtsd össze a kezeletlen cukorbetegség lehetséges tüneteit! 

A vizelet mennyisége:  

A napi vízfogyasztás:  

A vér cukortartalma:  

A vizelet összetétele:  

Fiataloknál a testtömeg:  

A szervezet erőnléte:  

Súlyos esetekben a lehelet:  

Súlyos esetben a tudat:  

 D  1. Gondold át, milyen folyamat eredményezi a súlyos cukorbetegség esetén a kómát!

 

2. A vesénél tanultak alapján válaszolj!
 Kezeletlen cukorbetegség esetén miért nő meg a cukor mennyisége a vizeletben?

 

 

 A vizelet cukortartalmának emelkedése miért jár együtt a vizelet mennyiségének növekedésével is?

 

 

X.  FEJEZET



173Az életfolyamatok szabályozása   

15.
  

Pajzsmirigy 

 A      „…azt találták, hogy a betegek száma 13 millió felett van, de egyes kalkulációk 
alapján meghaladja a 30 milliót (USA). Rendkívül megrázó, hogy a pajzsmirigyda-
ganatok száma gyors ütemben növekedett 2002 óta. Szomorú adat, hogy az elmúlt 
évben 43 201 nőben és 13 250 férfiban diagnosztizálták a pajzsmirigy rosszindu-
latú daganatait. A helyzet kontinensünkön sem jobb, ugyanis […] a pajzsmirigy 
betegségei népbetegségnek számítanak, mivel a teljes lakosságban a csökkent mű-
ködés (hypothyreosis) 4,4%-ban, a túlműködés (hyperthyreosis) 1,4%-ban fordul 
elő. A hypothyreosis a lakosság 0,4%-ban feltűnő formában van jelen, és viszonylag 
könnyű diagnosztizálni a betegek panaszai, a klinikai tünetek és a laboratóriumi leletek alapján. A probléma az, 
hogy a betegség 4,0%-ban enyhe, nehezebben felismerhető formában mutatkozik, és ritkán gondolnak csökkent 
pajzsmirigyműködésre.” Forrás: csaladinet.hu

1.  Ha 13 milliónak vesszük az USA pajzsmirigybetegeinek a számát, akkor a pajzsmirigydaganatban szenvedők 
hány százalékot tesznek ki összesen? 

 

 

2.  A szöveg alapján készíts kördiagramot Európa csökkent pajzsmirigyműködésű betegeinek megoszlásáról (fel-
tűnő és enyhe forma)!

 B   Egészítsd ki a szöveget!

A tiroxin a(z)                                                        mirigy hormonja. A hormon kémiai felépítéséhez szükséges egy nyomelem, 

a(z)                                                        . A tiroxin hatására a szervezet oxigénfogyasztása                                                        , 

mivel serkenti a(z)                                                       nevű lebontó anyagcsere-folyamatot. A sejtek energiafelszabadító 

folyamatait                                                        . Ezt a hatást a(z)                                                        nevű sejtszervecskében 

fejti ki. Hiányában gyermekkorban                                                        alakul ki.

 C   Melyik hormon termelődik még a pajzsmirigyben a tiroxinon kívül? Mi ennek a hormonnak a feladata?
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16.
  

Módosult tudat 

 A   Milyen csoportokba sorolhatók az alábbi kémiai szerek? Írd őket a megfelelő halmazba! Van-e olyan, amit nem 
lehetett besorolni? Milyen következtetést tudsz levonni ebből?

morfin  LSD  heroin  dizájnerdrogok  koffein  alkohol  marihuána  hasis  nikotin

 B  Döntsd el, hogy az alábbi állítások igazak (I) vagy hamisak (H)!

 1. A heroin légzésbénulást okozhat. 

 2. A drogok módosíthatják az ingerületátvitelt. 

 3. A koffein serkentő hatású, gátolja a fáradtságérzet kialakulását. 

 4. Az alkohol serkentő hatású, stresszoldó, és gyorsan függőséget okoz. 

 5. A morfin nevű anyagot a mákgubó nedvéből vonják ki. 

 6. A hallucinogének hatására nem létező dolgokat lát vagy érez az illető. 

 7. A tudatmódosító szerek elsősorban a környéki idegrendszerre hatnak. 

 8.  A receptorokhoz kapcsolódó kémiai szerek lecsökkentik a szervezet saját ingerületátvivő 
anyagainak termelését, így az illető hozzászokik a szerhez, és függővé is válik tőle.

 9. Az alkohol enyhe hatású méreg, az idegrendszerre nincs hatással. 

10. A drogfüggőnél a drog megvonása fizikai és lelki elvonási tüneteket okoz. 

kábító hatású szer serkentő hatású szer hallucinogén

X.  FEJEZET
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„alap, normális”
közérzet

idő
(droghasználati
alkalmak)

jó közérzet
felfokozott érzelmi, hangulati állapot

drogok hatása

rossz közérzet
mérhetetlen boldogtalanságérzés

 C   Tanulmányozd az alábbi grafikont, majd válaszolj a kérdésekre!

1.  Hogyan vezet túladagoláshoz a hozzászokás?  

 

 

2.  Hogyan vezet öngyilkos gondolatokra a hozzászokás? 

 

3.  Miért éri meg a dílereknek eleinte ajándékba adni egy-egy adagot a szerből? 

 

4.  Megoldódik-e az ember eredeti problémája a droghasználattól?  

5.  Miért szükséges külső segítség a leszokáshoz? 

 

6.  Folytasd a grafikon vonalát egy olyan esetben, amikor sikeresen végleg „tiszta” marad egy korábbi szerhasz- 
náló!

 D   A dizájnerdrogok nem növényi eredetűek, hanem laboratóriumokban állítják elő, korábban „bevált” vegyületek, 
apró kémiai módosításával. Kösd össze a dizájnerdrogokra jellemző problémákat a megfelelő következményekkel!

A

B

előállításuk sokkal
olcsóbb,
mint a régebbi
drogoké

sokkal gyakoribb a túladagolás 1.
könnyebb teríteni, kisebb a kár lebukás esetén 2.

az orvosok nem tudják, mivel kezeljék 3.a túladagolásban szenvedő pácienst 

4.a fogyasztó testét sokkal gyorsabban tönkreteszi

a társak nem veszik észre, és nem hívnak segítséget, 5.
ha megtörténik a túladagolás

könnyebb csempészni, hiszen nincs még rá megfelelő teszt, 6.
vagy kiképzett keresőkutya

többen megengedhetik maguknak a fogyasztását 7.

következmények problémák

összetételük
ismeretlen
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Szaporodás, öröklődés, életmódXI. 

1.
  

Másodlagos nemi jellegek 

 A   Ennek a két kutyasétáltatónak csak az árnyképét látod, mégis meg lehet állapítani, hogy melyik a férfi, és melyik 
a nő. Honnan lehet tudni?

  keskenyebb csípő 

  keskenyebb váll 

  gyengébb csontozat 

  megnövekedett emlő 

  szélesebb csípő 

  erősebb csontozat 

  erősebb izomzat 

  simább bőr 

  szélesebb váll 

  gyengébb izomzat 

  mélyebb hang 

  erősebb testszőrzet, szakáll 

Tegyél X-et mindegyik jellemző mellé arra az oldalra, amelyik nemhez tartozik!

 B  Melyik testtájra való hízásra hajlamosabbak a férfiak, és melyikre a nők? Karikázd be a rajzokon!

 C  Melyik hormonnak köszönhető leginkább a különbség kialakulása?

 

Hol termelődik?
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2.
  

A hímivarszervek 

 A   Nevezd meg az ábra betűkkel jelölt részeit!

Karikázd be azoknak a szerveknek a számjelét, amelyek párosak!

Melyek tartoznak kizárólag a kiválasztó szervrendszerhez?

 

 

Melyek tartoznak a szaporító és a kiválasztó szervrendszerhez közösen?

 

 

 B   A fentiek közül mely részekre igazak az alábbi állítások? A helyes választ írd a vonalra! 

1. Hímivarsejteket termelő szerv.  

2. Lúgos kémhatású anyagot termel, amely védi a hímivarsejteket.  

3. A hímivarsejtek itt tovább érnek, és tárolódnak egy ideig.  

4. Cukortartalmú váladékot termel, amely energiát szolgáltat a hímivarsejteknek a mozgáshoz.  

5. Ezen a vezetéken keresztül jut ki az ondó és a vizelet is.  

6. Hím nemi hormont (tesztoszteront) termelő szerv.  

7. Belsejében húzódnak a szivacsos szerkezetű barlangos testek.  

1: _______________________

2: _______________________

3: _______________________

4: _______________________

5: _______________________

7: _______________________

9: _______________________

10: _______________________

11: _______________________

1

2

3

5

7

9

10

11

húgyhólyag

végbél

}4
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3.
  

A női ivarszervek 

 A   Nevezd meg az ábrák jelölt részeit!

 B  

húgycső

húgyhólyag

végbél

1

2

3

4

szeméremdomb

6

5

7

8

húgycső nyílása

végbélnyílás

1: _____________________________________ 3: _____________________________________

2: _____________________________________ 4: _____________________________________

5: _____________________________________

6: _____________________________________

7: _____________________________________

8: _____________________________________

A belső nemi szervek

A külső nemi szervek
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4.
  

Női gondok 

 A   Az alábbi naptáron egy lány feljegyezte menstruációjának 
első napját. A lány menzesze szabályos, a szakirodalmi 
adatokkal teljesen megegyező. Válaszolj az alábbi 
kérdésekre!

1.  Mennyi ideig tarthatott a lány menstruációja? Írd le, és 
jelöld be a naptáron is!

 

2.  Számold ki, mikor esedékes az ovuláció, ha a menstruá- 
ció első napja január 2-a volt! Írd le, és jelöld a naptáron 
is!

 

3.  Nevezd meg, mely hormonok vesznek részt a menstruációs ciklusban!

 

 B   Az ábra a női nemi ciklus főbb történéseit mutatja. Tanulmányozd az ábrát, majd válaszolj a kérdésekre!

1.  Hány éves és milyen állapotú nő szervezetének működéseit mutathatja az ábra? Karikázd be a helyes válasz 
betűjelét!

A) 7 éves kislány B) 25 éves, nem terhes nő C) 30 éves, várandós nő

D) 75 éves asszony                              E) bármelyik nő szervezetének működéseit

×

ovuláció

1. nap 14. nap 28. nap

tüszőérés
a petefészekben

méhnyálkahártya
vastagsága

változások 
a méhben
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2.  Milyen következményekkel jár, ha nem történik megtermékenyítés? Milyen változás történik? 

A méhben  

 

A petefészekben  

 

 C   Egy nő ciklusdiagnosztikai mérésen vett részt. Az egyik hormonjának a mennyiségét látod az alábbi táblázatban.

Számítsd ki, hogy a hormon maximális szintje hány százalékkal tér el a minimálishoz képest a ciklus során! 
A legnagyobb értéket tekintsd 100%-nak.

1. mérés 2. mérés 3. mérés 4. mérés 5. mérés 6. mérés

Hormon (ng/ml) 140 220 190 460 170 95

 

 

5.
  

Férfi gondok 

 A   A szabályozás elvi vázlatát feliratozd a tesztoszteron termelés példájának megfelelően!

 

 

 

 B   Milyen problémákat okozhat, ha tesztoszteron injekciókkal támogatja egy 
férfi a testépítését?

 

 

 

 

 

 

központ

hatás

vi
ss
za
je
lz
és

szerv

szerv működése
megváltozik

szabályozás
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6.
  

A hímivarsejt útja 

 A   Az alábbi mondatokban azt olvashatod, hogy mi történik a hímivarsejtekkel a termelődésüktől a kiürülésükig.

Tedd a hímivarsejt útjának megfelelő, helyes sorrendbe a mondatokat jelző betűket!

A helyes sorrend:  

a) A hímivarsejteket, az ondóhólyag váladékát és a prosztata váladékát együtt ondónak nevezzük.
b) A here termeli a hímivarsejteket.
c) Ürüléskor a mellékherét az ondóvezetéken keresztül hagyják el a hímivarsejtek.
d) Ebbe a vezetékbe ürül az ondóhólyag váladéka is, ami egy cukortartalmú váladék.
e) Az ondó végül a húgycsövön keresztül távozik.
f) A hímivarsejtek a mellékherébe kerülnek, ahol tovább érnek és tárolódnak egy ideig.
g) Majd ebbe a vezetékbe ürül a prosztata váladéka is. Ez egy lúgos váladék, amely védi az ivarsejteket.

 B   Kösd össze a bal oldalon található fogalmakat a jobb oldali, hozzájuk kapcsolódó magyarázattal vagy fogalom-
mal!

hímivarsejt A 1 hímivarsejtek és a járulékos mirigyek váladéka 
együtt

ondó B 2 nemi hormon, melyet a herék termelnek

here A 3 az ondó kilövellése

tesztoszteron C 4 spermium

merevedés, más néven erekció D 5 ivarmirigy (és belső elválasztású mirigy is)

magömlés, más néven ejakuláció E 6
nemi izgalom hatására a barlangos testek vér-
rel telítődnek, ezért a hímvessző megduzzad, 
és megkeményedik

7.
  

Ivarsejtek 

Az alábbi ábrán a petesejtre és a hímivarsejtre vonatkozó állításokat olvashatsz.

Kösd össze az ivarsejtek ábráját a nekik megfelelő állításokkal!

  önálló mozgásra képtelenek 

  feji részük tartalmazza az örökítőanyagot (DNS-t) 

  ivarmirigyekben képződnek 

  számfelező osztódással keletkeznek 

  havonta egy érik meg közülük 

  feleannyi kromoszómát tartalmaznak, mint egy testi sejt 

petesejtek hímivarsejtek
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8.
  

Az ivarsejtek változatossága 

A rajzon látható kiindulási sejt három pár kromoszómát tartalmaz, mindegyikből egy apai és egy anyai típusút, amiből 
nyolc különböző ivarsejt-variáció alakulhat ki.

Színezd ki az ivarsejtek kromoszómáit úgy, hogy végül mind a nyolc különböző legyen!

Profiknak: hány különböző ivarsejt alakulhat ki, ha négy pár (összesen tehát nyolc darab) kromoszómája van egy 
élőlénynek?

 

9.
  

Ivarsejt – testi sejt 

Kösd össze az ivarsejt, illetve a testi sejt szavakat a nekik megfelelő, a körökben látható képekkel, számokkal!

Megjegyzés: emberi szervezetről van szó.

kiindulási sejt

ivarsejtek ivarsejtek

ivarsejt

testi sejt

23 db
kromoszóma

46 db
kromoszóma

XI.  FEJEZET
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10.
  

Mitózis – meiózis 

 A   Az alábbi táblázatban a sejtosztódások jellemzőit olvashatjátok.

Tegyél X-et az állítások után a megfelelő cellá(k)ba, ha a mondat a mitózisra, a meiózisra vagy mindkettőre jel-
lemző!

MITÓZIS MEIÓZIS

A kiindulási sejt információtartalma először megduplázódik

Számfelező sejtosztódás

Így keletkeznek a testi sejtjeink

Az utódsejtek száma kettő

Számtartó sejtosztódás

Így keletkezik a petesejt

Az utódsejtek száma négy

Sejtosztódás

Így keletkezik a hímivarsejt

 B   A következő ábrán összekeverve láthatod az egyik sejtosztódás részfolyamatait.

Melyik ez az osztódási típus? _____________________________________

Tedd helyes sorrendbe a képeket! A képek betűjeleit írd a négyzetekbe!

Helyes sorrend:

a) b) c) d) e)A B C D E
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11.
  

Magzati fejlődés 

 A   Írd be az ábrába a felsorolt megnevezéseket!

magzatvíz  köldökzsinór  magzatburok  hüvely  méhfal  méhlepény

A fentiek közül melyik szerv termeli a magzatvizet?  

Miből alakul ki a méhlepény?  

 B   Az embrionális fejlődés melyik harmadára igazak az alábbi állítások?

Írd az állítás betűjelét a megfelelő helyre!

Első harmad (1–3. hónap) Második harmad (4–6. hónap) Harmadik harmad (7–8. hónap)

a) A magzat szívdobogását ettől a harmadtól kezdve az anya hasfalán keresztül is lehet hallani.
b) A magzat az anya számára is érezhetően mozogni kezd.
c) A magzat fejjel befordul a méhszáj felé.
d) A magzat szervezete ekkor a legérzékenyebb a külső és belső hatásokra.
e) Az embrió emberi formát ölt.
f) Ebben a harmadban nő a legnagyobb mértékben a magzat tömege.
g) Ekkor alakulnak ki egyes magzati reflexek, például a magzat a méhen belül szopja az ujját.
h) A magzat körülbelül 3 cm hosszú.

4

1

5

2

6

3

1: __________________________

2: __________________________

3: __________________________

4: __________________________

5: __________________________

6: __________________________

XI.  FEJEZET
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 C   A táblázat adatai alapján ábrázold grafikonon a magzat testhosszának és tömegének alakulását!

Hónapok száma 0. (zigóta) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Tömeg (g) 0,000015 <1 1,5 15 100 300 600 1200 1800 3400

Testhossz (cm) 0,0002 0,001 1,8  8  16  25  30   35   40   50

12.
  

Születésszabályozási módszerek 

 A   A Pearl-index a különféle születésszabályozási módszerek eredményességét mutatja. Értéke megmutatja, hogy 
egy év alatt, rendszeres nemi élet mellett, az adott módszer alkalmazásával 100 nő esetében hány fogamzás tör-
ténik.

Születésszabályozási módszer Pearl index Születésszabályozási módszer Pearl index

a) Fogamzásgátlás nélkül 85,0 e) Műtéti sterilizáció  0,6

b) Megszakított közösülés 27,0 f) Óvszer 10,0

c) Hormonális fogamzásgátló  9,0 g) Naptármódszer 31,0

d) Spirál  0,6 h) Esemény utáni tabletta  1,6

A kis vagy a nagy értékek jelentik az eljárás eredményességét?                                 

Állítsd hatékonysági sorrendbe a különféle eljárásokat! 

 B   Az említett módszerek közül melyik akadályozza meg a fogamzást, és melyik egy esetleg megfogant embrió be-
ágyazódását? Írd a vonalra! 

A fogamzást akadályozza:  

A beágyazódást akadályozza:  

te
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z 
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m
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13.
  

Családfa ágán 

 A piros-zöld színtévesztés az X ivari kromoszómához kötötten, recesszíven öröklődik. A cambridge-i Mr. Scott 
1777-ben tiszteletesének írt levelében leírja az öröklődést egész családjában:

„Nálunk ez (a színtévesztés) családi […] fogyatékosság: apám ugyanebben a fogyatékosságban szenved; anyám és 
egyik lánytestvérem tökéletesen látja valamennyi színt, másik leánytestvérem és jómagam egyaránt fogyatékosok 
vagyunk; az utóbbi húgomnak két fia van, s ők mindketten fogyatékosok, de van neki egy lánya is, aki nem fo-
gyatékos; nekem magamnak van egy fiam és egy leányom, mindketten jól látják valamennyi színt – kivétel nélkül; 
s ugyanígy lát édesanyjuk is; az én édesanyám bátyja azonban ugyanebben a fogyatékosságban szenved, mint én. 
[…] Én nem ismerek a világon semmiféle zöld színt; a piros szín és a halványkék hasonlónak tűnik előttem, nem 
tudom megkülönböztetni egyiket a másiktól. A sötétvörös és a sötétzöld nekem egy és ugyanaz, gyakran véltem 
a két színt jól összeillő párnak…” Forrás: Czeizel Endre: Az emberi öröklődés

 A   A szöveg alapján rajzold fel a szóban forgó család családfáját! Használd a tudományos jelöléseket!

 B   Mi lehet az oka annak, hogy ebben a családban ilyen gyakori a színtévesztés?

 

 C   Az alábbi lehetőségek közül válaszd ki, hogy az egyes családtagok milyen génváltozatokkal rendelkeznek!

XAXA AA XAXa aa XaY XAY XaXa Aa

Mr. Scott: _______

Mr. Scott színtévesztő lánytestvére: _______

Mr. Scott tökéletesen látó lánytestvére: _______

Mr. Scott fia: _______

Mr. Scott lánya: _______

XI.  FEJEZET
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14.
  

Fülest kaptam 

A lenőtt fülcimpa recesszíven, testi kromoszómán öröklődik. A szabad fülcimpa domináns tulajdonság.

 A   Végezzetek kutatást az iskolátokban a fülcimpákról! Legalább 50 személyt vonjatok be a felmérésbe!

1. Mi a kutatási kérdés?

 

 

2. Kutatás menete:

 

 

3. Adatok feldolgozása:

 

 

4. Eredmények publikálásának terve:

 

 

 B   Ábrázoljátok az eredményt oszlopdiagramon! A tengelyek feliratait is adjátok meg!

Milyen génváltozatokkal rendelkezik egy lenőtt 
fülcimpájú ember?

 

Milyen génváltozatokkal rendelkezik egy szabad 
fülcimpájú ember?
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15.
  

A genetika tudósai 

Írd a képek betűit a megfelelő tudóshoz/tudósokhoz! Egy betű több helyre is kerülhet.

A) B) C)

D) E) F)

G) H) I)

1 gregor mendel 2 fridrih miser 3 tomasz hánt morgen
4 rozalind franklin 5 dzsémsz dí vatszon 6 frenszisz krik

Gregor Mendel1

James D. Watson5 
és Francis Crick6

Friedrich Miescher2

Rosalind Franklin4

Thomas Hunt Morgan3

gróf Festetics Imre

XI.  FEJEZET
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16.
  

Ez maga a paradicsom! 

Egy paradicsomfajta termésének tömegét három gén határozza meg. A legkisebb tömegű paradicsom 120 gramm, 
ezt az aabbcc génváltozat határozza meg. Minden domináns allél 20 grammal járul hozzá a tömeg növeléséhez.

 A   Hány grammos az AABBCC génváltozatú paradicsom? 

 

 B   Milyen génváltozatúak lehetnek a 180 gramm tömegű paradicsomok?

 

 

 

17.
  

A vérzékenység öröklődése 

Mi történik abban az esetben, ha egy tulajdonságot meghatározó gén az X ivari kromoszómán van?
Kövessük nyomon a vérzékenység egyik típusának az öröklődését!

Az egyik génváltozatot jelöljük XA-val, ezzel is kifejezve, hogy a gén az X ivari 
kromoszómán található. Ennek a génváltozatnak az információja alapján 
normál felépítésű és működésű lesz az a fehérje, ami kell az egyik esetben a 
véralvadáshoz, a másik tulajdonság esetében a normál színlátáshoz.

A másik génváltozatot jelöljük Xa-val. Ennek a génváltozatnak az 
információja alapján hibás működésű fehérje jön létre, így a véralvadás vagy 
a színlátás zavart szenved.

Egyik szülő
ivarsejtje

Másik szülő
ivarsejtje

Utód
Előállítja a véralvadáshoz

szükséges fehérjét?
Tulajdonság

XA XA XAXA IGEN nem vérzékeny

XA Xa XAXa IGEN nem vérzékeny

Xa Xa XaXa NEM vérzékeny

XA Y XAY IGEN nem vérzékeny

Xa Y XaY NEM vérzékeny

A táblázat adatai alapján követkztess:

A nők vagy a férfiak esetében nagyobb a vérzékenység kialakulásának valószínűsége?

 

Válaszodat indokold! 
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18.
 

Ikrek és környezet 

„Óriási segítséget jelentenek a társadalomnak az ikrek, hiszen segítségükkel 
nagyon sok, a tudomány számára értékes orvosi vizsgálatot lehet elvégezni. 
Az ikrekkel végzett vizsgálatok során derülhet ki, hogy egy-egy betegség 
kialakulásában mekkora szerepe van a genetikának, és mekkora a környezeti 
tényezőknek. Az úgynevezett klasszikus ikervizsgálati módszer segítségével 
egy- és kétpetéjű ikerpárokat invitálnak különböző vizsgálatokra, az ő 
eredményeiket hasonlítják össze egymással. […]

Amennyiben az egypetéjűek eredményei hasonlóbbak a kétpetéjűekhez 
képest, akkor a vizsgált tulajdonság hátterében örökletes tényezők állnak. 
Ha a kétpetéjűek eredményei hasonlóbbak, akkor külső tényezők, például 
az életmód tehető felelőssé a betegség kialakulásáért. […]

Az ikervizsgálatok legújabb modelljei a krónikus betegségek okait vizsgálják speciális módon. Arra kíváncsiak 
a kutatók, miért van az, hogy az egypetéjű ikerpár egyik felében kialakul egy adott krónikus betegség, miközben 
a testvérében nem. Pedig az egypetéjű ikrek génállománya közel azonos, sőt, többségük egyszerre és ugyanolyan 
körülmények között nő fel. Ezek a vizsgálatok éppen ezért különlegesek, mert a kontrollcsoport maga az egészséges 
ikertestvér.” Forrás: szabadeuropa.hu

 A   A szöveg alapján fogalmazd meg, hogyan befolyásolja a környezet a betegségek kialakulását! 

 

 

 

Miért alkalmasak a környezeti hatások vizsgálatára az ikerkutatások? 

 

 

 B   A szöveg alapján tervezz kísérletet ikrek bevonásával annak kiderítésére, hogyan befolyásolja a környezet az 
elhízást!

Hipotézis:

Függő, független és rögzített változók:

Adatgyűjtés:

Adatok elemzése és értékelése:

Publikálás:
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 C     Péter és Marci kétpetéjű ikrek. Szüleik göndör hajúak, Péter göndör hajú, Marcinak egyenes haja van. A göndör haj 
testi kromoszómán öröklődik.

Milyen génváltozatokkal rendelkeznek a családtagok?

Péter: _______    Marci: _______    Apa: _______    Anya: _______

A haj vizsgálata alapján lehet-e Péter és Marci egypetéjű ikerpár?

 

19.
  

Családfa 

A cisztás fibrózis az egyik leggyakoribb emberi genetikai betegség. Az ebben 
érintett családok öröklődésének vizsgálata segít tisztázni a betegség genetikai 
hátterét.

Az ábra alapján válaszolj! 

Ezt a betegséget testi vagy nemi kromoszómán lévő gén örökíti át?  

A betegségért felelős gén domináns vagy recesszív (lappangó)?  

A betegséget egy gén hibája okozza. Hogyan jöhet létre ilyen hiba?  

Vitassátok meg, jelent-e genetikai kockázatot unokatestvérek házassága a leszármazottaikra nézve!

A cisztás fibrózis betegségre jellemző
„dobverőujjak”

1 2

1 2

1 2 3

egészséges nő

egészséges férfi

beteg nő

beteg férfi

4 5 6 7

1 2 3

3 4 5

I

II

III

IV

A cisztás fibrózis öröklődését bemutató családfa
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1.
  

Hogy érzed magad? 

Egy 2019-ben elvégzett vizsgálatban felmérték, hogyan vélekednek a magyarországi lakosság különböző korcsoport-
jai saját egészségi állapotukról. Az eredményt az alábbi grafikon mutatja be.

A grafikon alapján válaszolj a kérdésekre!

1.  A 15–17 éves korcsoportban a férfiak vagy a nők érzik magukat egészségesebbnek? Mekkora a (%-os) különb-

ség?  

2.  A vizsgált legfiatalabb korcsoportban nemektől függetlenül nagyjából hány % a magát nagyon jó vagy jó 

egészségi állapotban lévőnek érzők aránya?  

3.  Mit jelenthet a „kielégítően” kifejezés? Véleményed szerint miért lehet nagyobb ennek a válasznak az aránya 

a 65 éven felüliek körében?  

4.  Te milyen választ adnál erre a kérdésre? Végezzetek hasonló felmérést az osztályban!  

5.  Az eredményeket ábrázoljátok kördiagramon!  

EgészségügyXII. 

15–17 éves

nagyon jó jó kielégítő rossz nagyon rossz

18–34 éves

35–64 éves
Fér�

Vélt egészség korcsoportonként, nemek szerint, 2019

Nő

65 éves és annál idősebb

15–17 éves

18–34 éves

35–64 éves

65 éves és annál idősebb

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
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2.
  

Ez krónikus! 

2019-ben a magyar lakosság 48%-a számolt be arról, hogy van krónikus, legalább 6 hónapja fennálló vagy vélhetőleg 
a későbbiekben legalább ugyanennyi ideig tartó betegsége. A nemek és korcsoportok szerinti eloszlást az alábbi diag-
ram mutatja be:

A grafikon és önálló kutatás alapján válaszolj a kérdésekre! 

1.  Mit jelent a betegségek esetében a „krónikus” jelző, miben különbözik az „akut”-tól?

 

2.  Írj 3-3 példát krónikus és akut megbetegedésre!

3.  Milyen különbségek láthatók a nők és a férfiak adatainak életkorral való változása között? Melyek a gyerekek, 
fiatal felnőttek körében gyakori krónikus betegségcsoportok? Keress néhány példát! 

 

4.  Mekkora a %-os növekedés a 15–17, illetve a 65 évnél idősebb férfiak krónikus betegségeinek előfordulási 
aránya között?  

5.  Hogyan lehetne csökkenteni a krónikus betegségek életkorral való gyakoribbá válását?

 

krónikus megbetegedés akut megbetegedés
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3.
  

Az ételed az életed 

A magyar lakosság körülbelül egyötöde 
követ tudatosan egy vagy többféle étren-
det. A leggyakrabban alkalmazott speciá-
lis étrendek a diabetikus és a laktózmen-
tes táplálkozás. Az étrendek követőinek 
aránya az alábbi diagramon látható:

A grafikon és önálló kutatás alapján válaszolj a kérdésekre!

1.  Mitől „mentes” a diabetikus étrend, milyen betegség esetén szükséges ezt betartani? 

 

2.  Hány %-os a laktózmentes étrendet követők aránya? Mit fogyaszthatnak ők? 

 

3.  Miért tekinthető egészségmegőrzőnek a sószegény étrend? Nézz utána, mennyi a konyhasó ajánlott napi be-
viteli maximuma!

 

 

4.  Mely ételekben van glutén? Milyen tüneteket okozhat a gluténérzékenység?

 

 

5.  Párosítsd az étrendeket, a rájuk jellemző összetételű szendvics képével! Mi az adott étrend jellemzője?

A) vegán  B) normál  C) vegetáriánus
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4.
  

Mozgásra tervezve 

 A   Milyen rövid, illetve hosszabb távú egészségvédő hatásai vannak a testmozgásnak? Egészítsd ki a szervrendsze-
rek ábráját a megfelelő leírásokkal!

 B  Mi történik az izomsejtekben, ha nem áll rendelkezésre elegendő oxigén a biológiai oxidációhoz?

 

 

 C  Milyen egészségügyi kockázatai vannak a versenysportnak? Gyűjts valós példákat a közelmúltból!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A testmozgás oldja a szoron-
gást. javítja a hangulatot, elűzi 
a stresszt és adepresszió ellen 
is hasznos

A mérsékelt testmozgás erő-
síti az immunrendszert, míg a 
túledzés, illetve a tartósan vég-
zett, megerőltető gyakorlatok 
inkább ellenkező hatást válta-
nak ki.

Rendszeresen végzett test-
mozgással megelőzhető, illet-
ve kordában tartható a 2-es tí- 
pusú cukorbetegség. Ha moz-
gunk, az inzulin – az a hormon, 
amelynek kulcsszerepe van 
a vércukorszint szabályozásá-
ban – jobban ki tudja fejteni 
a hatását.

Tüdő

Bőr

Izomzat, csontok

Szív, vérkeringés

Agy

Immunrendszer

Vércukorszint
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5.
  

Testtartási hibák 

 A     Az alábbi ábrákon különböző testtartási módokat láthatsz. A nyíl jelzi a gerincoszlop helyzetét.

     

Melyek a helyes (+), és melyek a helytelen (–), egészségkárosodás veszélyét hordozó testtartások? Jelöld az áb-
rák mellett!

 B   Az alábbi ábrák mindennapi élethelyzeteket mutatnak be. Rajzold be a személyek gerincoszlopát! Minden kép-
párnál az egyik helyes, a másik helytelen testtartást mutat. Melyek a helyesek? Jelöld a fenti módon!
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6.
  

Mozgás és életmód 

A kisgyermekkor természetes velejárója a mozgásigény, amit sokféle formában 
lehet kielégíteni. A futás, ugrás, emelés a játék során is jellemző mozgásformák. 
A rendszeres testmozgásra iskolás korban is szükség van. A sportok erre jó lehe-
tőséget kínálnak, de a napi tevékenységek közben is dolgoztathatjuk testünk 
izmait. Felnőtt korban változik az életmódunk, de a munka mellett is szüksé-
günk lehet a fizikai aktivitásra. Egyre többen keresik fel az edzőtermeket is, ahol 
szakemberek akár egyénre szabottan is segíthetnek a rendszeres mozgás és az 
egészség összehangolásában.

 A   A fizikai aktivitás testünk minden szervrendszerérét áthangolja. Gondold végig az alábbi kérdéseket!

1.  Miért fontos a bemelegítés a testmozgást megelőzően? Legalább két okot említs!

 

 

2.  Hogyan változnak az alábbi élettani jellemzők a bemelegítés során? Válassz az alábbi kifejezések közül: 

A) nő   B) csökken  C) nem változik

a) pulzusszám  ________  d) vázizmok vérellátása ________

b) a tápcsatorna vérellátása ________  e) a percenkénti légzésszám ________

c) vitálkapacitás ________  f) hőtermelés ________

3.  Milyen változások tapasztalhatók a bőr működésében a bemelegítés során? Karikázd be a megfelelő válasz(ok) 
betűjelét!

A) A bőr erei kitágulnak.

B) A bőr erei összeszűkülnek.

C) A faggyúmirigyek váladéktermelése nő.

D) A verejtékmirigyek váladéktermelése nő.

E) A szőrmerevítő izmok összehúzódnak.

F)  A bőr alatti zsírszövet sejtjeiben intenzív zsírbontás kezdődik.

 B   A futás és a kerékpározás kedvelt szabadidős mozgásformák. Végezhetjük 
edzőtermekben is, futópad és szobakerékpár segítségével.

Hasonlítsd össze ezt a két mozgásformát! Sorold fel, mely izmok és ízületek 
vesznek részt leginkább ezekben!   

Futás:  

Kerékpározás:  
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1. Milyen különbség lehet a kétféle mozgás energiaigényében? Indokold a válaszod!

 

 

2.  Ha a futó és kerékpár edzéseket heti rendszerességgel és hosszabb időn át végezzük, az hatással lesz testünk 
felépítésére és működésére. Hogyan változnak az alábbi értékek?

Nő  csökken  nem változik

a) nyugalmi pulzusszám                                                         b) vitálkapacitás                                                     

 B   A rendszeres testmozgásnak fontos szerepe van a betegségek megelőzésében.

Mely betegségtípusok esetében igazolható ez a hatás? Sorolj fel legalább hármat!

 

 

Mi állhat a mozgás egészségmegőrző hatásának hátterében? Alkoss biológiai tényekre alapozott véleményt!

 

 

 

 

7.
  

Bőrbetegségek 

Melyik betegségre igazak az alábbi állítások? Írd a megfelelő betűjelet az állítás mögé!

A) bőrgombásodás  B) herpesz  C) hajtetvesség  D) mindhárom  E) egyik sem

 1. Vírus okozza. 

 2. Rovar okozza. 

 3. A kórokozó kiütéseket okoz az ajak körül. 

 4. A betegség egyik tünete lehet a viszketés. 

 5. A bőrfelületen foltok jelzik a fertőzést. 

 6. A kórokozók elsősorban a hajban telepednek meg. 

 7. Baktérium okozza. 

 8. A kórokozó meleg, nedves környezetben érzi jól magát. 

 9. A kórokozó vért szív. 

10. A betegséget egy élősködő okozza. 
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8.
  

Égési sérülések 

Kösd össze az égési sérülések típusaira vonatkozó állításokat a megfelelő képekkel!

9.
  

Vizeletvizsgálat 

Az alábbi táblázat egy vizeletminta elemzésének eredményét tartalmazza:

Vizsgált anyag, jellemző Értéke egészséges embernél

kémhatás (pH) 4,8–7,5

fehérvérsejt 0–6 db/látótér*

vörösvérsejt 0–3 db/látótér

szőlőcukor 0 mmol/l

fehérje átlag 75 mg/nap (de mindenképp 150 mg/nap alatti érték)

sókristályok 0–10 db/látótér

baktériumok 0–3000 db/látótér

* látótér: a vérminta mikroszkópban látható része

Mit jelenthet, ha a vizelet a táblázat adataihoz képest nagyobb mennyiségben tartalmazza az alábbiakat? Kösd 
össze a tüneteket a megfelelő állításokkal!

Ha a vizelet több fehérjét tartalmaz 1  

Ha több kristály található a vizeletben 2  
(főleg ha vérrel társul) 

A   gyulladásra utalhat 
(pl. vesegyulladás)

Ha több vörösvérsejt található a vizeletben 3 B   cukorbetegségre utalhat

Ha több baktérium van a vizeletben 4  C   vesekövességre utalhat

Ha több fehérvérsejt van a vizeletben 5  D   bakteriális fertőzésre utalhat

Ha a vizelet szőlőcukrot tartalmaz 6  

elsőfokú égési sérülés •  vöröses színű lesz a bőr és felhólyagosodik
•  a sérülés a hám- és irharéteget is érinti

•  csak a hámréteg károsodik
•  a bőr vörös, sima, feszes lesz

•  a bőr mindhárom rétege sérül
•  a sérülés felszíne piszkosszürke 

vagy nagyon halvány, szenes
•  ellátása mindenképp orvost igényel

másodfokú égési sérülés

harmadfokú égési sérülés
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10.
  

A dohányzási szokások vizsgálata 

A dohányzási szokásokról rendszeresen végeznek vizsgálatokat. A magyar fiata-
lok körében 2003 és 2020 között 6 alkalommal történt kérdőíves kutatás, legutóbb 
3766 fő, 7–9. évfolyamos tanuló részvételével. A vizsgálatba bevont iskolák meg-
feleltek a hazai településtípusok eloszlásának is.

A vizsgálat néhány eredménye:

 A   Ábrázold oszlopdiagramon a 200. oldalon lévő táblázat első 5 sorának adatpárjait!

 B   A vizsgálat adatai alapján válaszolj a kérdésekre! 

1.  Miért vontak be a vizsgálatba különféle településtípusok (nagyváros, kisváros, község…) iskoláiba járó tanuló-

kat?  

 

Dohányzási magatartás
Gyakoriság

Fiúk (%) Lányok (%)

Nem dohányzó 85 85

Kipróbálta már 33 31

Naponta cigarettázik 3,3  2,5

10 éves kora előtt próbálta ki 12  6

Valószínű, hogy a következő 1 évben dohányozni fog 10 12,5

Otthon (is) szokott dohányozni 36

Otthonában ki van téve mások dohányfüstjének 17

Legalább az egyik szülő dohányzik 40

Legalább egyszer próbált leszokni az elmúlt évben 41

Látja az iskola területén diáktársait dohányozni 25

Részt vett az iskolában dohányzással kapcsolatos egészségvédelmi órán 54

A nemzeti dohányboltban veszi a cigarettát 17

Kipróbálta az elektronikus cigarettát 34 28
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2.  Miért különösen káros a dohányzás fiatalkorban?  

 

3.  Milyen különbségeket látsz a fiúk és a lányok dohányzási szokásaiban?

 

 

4.  Mért nehéz a dohányzásról való leszokás?  

 

5.  Mi a véleményed: az e-cigi segíti-e a leszokást?  

 

6.  Hogy látod: a vizsgálat szerint az iskolai felvilágosító foglalkozások inkább hatékonyak, vagy inkább nem a 
megelőzésben és a leszokás támogatásában? Indokold a választ röviden!

 

 

 C   Készíts néhány soros indoklást a dohányzás tiltásával kapcsolatban! Mi a célja ennek a rendelkezésnek? Melyek a 
mellette szóló egészségügyi érvek? Hogy sikerül érvényt szerezni a tiltásnak a te környezetedben? 

 

 

 

 

 

11.
  

Mi mit jelent? 

Kösd össze az immunrendszerrel kapcsolatos fogalmakat a hozzájuk tartozó magyarázattal!

antitest A  1   Olyan anyag, amely védekező reakciót vált ki a szervezetből.

gyulladás B  2   A szervezet védekező reakciója

antigén C  3   A szervezet által termelt ellenanyag.

allergia D  4   Elhalt fehérvérsejtek, szövettörmelék, élő vagy már elpusztult 
kórokozók tömege.

imunrendszer E  5   A szervezet védekezőrendszere az idegen anyagokkal szem-
ben.

gyenny F  6   Ártalmatlan anyagokkal szemben is beindul a szervezet véde-
kező reakciója
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12.
  

A szív- és érrendszer egészsége 

Az alábbi táblázatban a szív- és érrendszer egészségét védő életmód jellemzőit ábrázoltuk. Írd a képek mellé, mit 
kellene változtatni, illetve betartani! Indokold biológiai ismereteid alapján!

Írd a képek alapján,
hogy mire érdemes figyelni!

Miért?
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13.
  

Elsősegély 

 A   Írd a képek alá, milyen egészségi problémákra vagy sérülésekre gyanakszol, és az elsősegélynyújtásnak milyen 
fázisait látod!

     

     

     

     

 B   A 6. képen látható helyzetben milyen készüléket lehetne alkalmazni a hatékonyabb elsősegélynyújtás érdeké-
ben? Nevezd meg, és mutasd be röviden a működését! Hogyan segítheti a mobiltelefonod a készülék alkalma-
zását?
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14.
  

Szenvedélybetegségek, függőségek 

 A   Milyen szenvedélyeket, függőségeket ismersz fel? Írd a képek alá!

Melyek esetében beszélhetünk gyakran betegségről? Hogyan károsítják ezek az egészséget?
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 B   Mit jelenthetnek a képek ehhez a témához kapcsolódóan? Beszéljétek meg!
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