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Bevezető

Kedves Tanulók!

Ettől az évtől a biológiai ismereteket önálló tantárgy keretében tanuljátok. A tankönyv és 

a munkafüzet esetében is a 7. és 8. évfolyam anyagát egy kötetben találjátok, az előbbit 

zöld-narancssárga, utóbbit kék-narancssárga fejléces oldalakon. A tananyag felépítése 

a két kiadványban megegyezik: ahogy haladtok a tankönyvben, úgy oldhatjátok meg a mun-

kafüzeti feladatokat. A  tankönyvhöz hasonlóan a munkafüzeti leckék is két oldalasak és 

a  fejezeteket összefoglalások zárják. Az utolsó, 8. osztályos fejezetben – a fejezet hossza 

miatt – részösszefoglalások is vannak. 

A munkafüzeti leckék elején sokszor olyan feladatokat találtok, amelyek már tanult ismere-

tekre kérdeznek rá. Ezeket  jelöli, és ha több ilyen feladat is van, akkor A  és B  jelölést 

láttok a  négyzetben. Környezetismeretből, természettudományból tanultakat ismételjük át 

ezekkel a  feladatokkal. Az új anyag feldolgozásához is sokféle érdekes feladatot találtok 

a munkafüzetben, amelyekhez színes ábrák, képek kapcsolódnak. A feladatmegoldások so-

rán ne csak a leckeszövegre koncentráljatok, hanem a tankönyv képeire is. Különösen igaz 

ez a galériák esetében. A tankönyvben levő kísérletek többségéhez is kapcsolódnak munka-

füzeti feladatok. A tankönyvre utalásokat színnel jelöltük a feladatok szövegében. 

Reméljük, sok izgalmas és érdekes pillanatot éltek majd át a biológia tantárgy tanulásakor. 

Sikeres tanulást kívánunk!
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 A biológia tudománya 

A  Milyen életjelenséget ismersz fel a következő képeken? Írd az életjelenség nevét a képek alá!

Ez a fa élő / élettelen, 

mert  

 

 

 

 

Ez a tojás élő / élettelen, mert  

 

Ez a babszem élő / élettelen, mert  

 

Milyen további életjelenségekről tanultunk? Sorold fel! 

  

B   Amikor tavasszal elszórjuk a virágmagokat, általában nem kel ki annyi, mint amennyit vetettünk. Vajon 

mivel magyarázható ez?  

  

Ezt tudva hogyan éri el a kertész, hogy mégis körülbelül egyenletesen nőjenek a virágok?

  

1.  Élők-e a képeken látható dolgok? Karikázd be a helyes választ, és indokold is meg!
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2.  Milyen életjelenségeket mutatnak a képeken látható élettelen anyagok?

Egészítsd ki a mondatot!

Egyes életjelenségek az élettelen anyagokra is jellemzők lehetnek, az élőlények viszont egyszerre  

                életjelenséget mutatnak. 

3.   Végezd el a tankönyv 7. oldalán levő megfigyelést! A tankönyv szövege és a tapasztalataid alapján 
oldd meg a feladatokat! 

Írd le, hogyan ment végbe a jelenség, mit figyeltél meg?  

  

Rajzold ide a kísérlet eredményét vagy ragaszd be a róla készített fotót!

A megfigyelt jelenség azt mutatta be, hogy  

  

4.   A biológia melyik tudományterülete vizsgálja a következőket? Kösd össze az összetartozó párokat!

mely növények tartoznak a rózsafélékhez 

a zöld színtest felépítése 

hogyan öröklődik az ember szemszíne 

hogyan jelzik egymásnak a szurikáták ha ragadozót vesznek észre 

 etológia

 rendszertan

 sejtbiológia

 genetika

   

I. A biológia tudományának célja és vizsgálati módszerei
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 A biológiai kutatás 

A   Az 5. osztályban különböző méréseket végeztél természettudomány-órákon. Írd le röviden, mit mértél 
az időjárással kapcsolatban! 

  

  

B   Az 5. osztályban kísérleteztünk is, és sok érdekességet figyeltünk meg az emberi érzékszervek műkö-
déséről. Rajzold le vagy foglald össze az egyik elvégzett kísérletet!

Kísérlet rajza vagy leírása:

Tapasztalat:  

Magyarázat:   

 

Mi történik, ha égő gyertyát üvegpohárral lefedünk? 

Hogyan viselkedik az emberi szervezet a súlytalanság állapotában? 

Mely virágok nyílnak ki az év során először? 

 megfigyelés

 kísérletezés

 modellkészítés

 szimuláció

C   Használtál már nagyítót valamire? Mely esetekben volt (vagy lenne) szükséged rá? Írj le két esetet!

  

  

1.   A biológiai kutatás melyik módszerével vizsgálnád a felsorolt jelenségeket? Kösd össze az egymáshoz 
tartozó párokat!
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A tankönyvben leírást is találsz a használatáról. A levél bőrszövetének metszetét szeretnéd mikrosz-
kóp ban megnézni. Számozd be sorrendben a képen a mikroszkóp részeit a használat lépéseinek 
megfelelően a metszet elhelyezésétől kezdve az élesség beállításáig!

3.

2.    Az egész élővilágot veszélyeztető környezeti problémák jól szimulálhatók számítógépes folyamat-
modellek segítségével. Például a légkör melegedése következtében csökken a sarki jégtakaró. Megol-
vadása tengerszint-emelkedést eredményez. 

A következő kérdésre keresünk választ: ha a légkör átlaghőmérséklete tovább emelkedne, a Föld 
mely (jelenleg még) szárazföldi élőhelyei kerülnének közvetlen veszélybe? Miket vizsgálnál egy szá-
mítógépes szimulációval?

  

  

  

  Van egy zacskó salátamagunk, de nem tudjuk, hogy a saláta télálló-e, tehát ősszel kell elvetni, vagy 
a magja télen elfagyna, ezért késő tavasszal van a vetési ideje. Milyen kísérlettel döntenéd el? Írd le! 
Mit változtatnál a kísérlet során, és hogyan mérnéd a hatását? Mit kellene változatlanul tartanod?

  

  

  

Miért van szükség kontroll kísérletre?

  

4.  Nevezd meg a fénymikroszkóp megjelölt részeit!
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Az élővilág szerveződése

Big Bang, vagyis

_________________

sejtmag nélküli 
egysejtűek

sejtmagvas 
egysejtűek

korallok

halak

főemlősök

ezer 
évvel 

ezelőtt

milliómilliómilliómilliómilliómillió
évvel 

ezelőtt

milliárd
évvel 

ezelőtt

millárd millárd millárd millárd millárd

a

virágos 
növé nyek és 

    ______________ 

kapcsolata
rovarok
kétéltűek

férgek
rákok
pókszabásúak
puhatestűek

oxigén 
a légkörben

állati 
egy sejtűek

Melyek az ábrán jelölt első egysejtű élőlények? 

Melyek az ábrán jelölt első többsejtű élőlények? 

Mit gondolsz, szükséges volt az első élőlényeknek az oxigén? 

  2.  A következő rajzsor a csimpánz egyed alatti szerveződési szintjeit ábrázolja. Tanulmányozd a rajzot,
és nevezd meg az egyes szinteket!

1.  A Föld közel 5 milliárd évvel ezelőtt alakult ki. Mikor keletkezhetett a világmindenség? Milyen esemé-
nyek játszódhattak le ezután? Tanulmányozd az ábrát, és töltsd ki a hiányzó részeket!

növé nyek és 
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Az első sejtek

A   A sejteket (szöveteket) fénymikroszkóppal vizsgálva többféle sejtalkotót láthatunk. A mondatok kiegé-
szítésével nevezd meg a képen jelölt sejtalkotókat!

B   Végezd el a tankönyv 12. oldalán levő megfigyelést! Rajzold le, mit figyeltél meg vagy ragaszd be 
a róla készített fotót!

Mely anyagokat mutattuk ki a megfigyelésben? Nevezd meg ezeket a rajzon / fotón!

1.  A sejt nyílt rendszer. Jelöld be a növényi (a) és állati sejt rajzán (b), hogy ez mit jelent!

a) b)

c) Nézz utána, hogy a fotoszintézis szóban melyik tag mit jelent!

FOTOSZINTÉZIS

                                                 

A sejteket egymástól a(z) 

           választja el.

Az erősen festődő sejtalkotó a(z) 

              . 

A sejtek fő tömegét általában a(z) 

           alkotja. 
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2.   Két fő anyagcseretípusról tanultunk a leckében. Tanulmányozd a rajzokat, és írd az alattuk levő vonal-
ra hogy melyik anyagcseretípusra utalnak! A rajzok körül különböző élőlények képeit láthatod. Melyik 
anyagcseretípus jellemző rájuk? Kösd össze a megfelelő rajzzal!

FÉ
NY
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Kinek a nevéhez fűződik a fenti törvényszerűség felismerése és leírása? Írd a nevét 

a vonalra!  

Nézz utána, hogy mikor és a Föld mely részein figyelte meg a fenti jelenségeket! Írd 

ide!  

 

Számozással állítsd sorrendbe az élőlénycsoportokat aszerint, hogy melyik szervezete összetettebb! 
Kezdd a kevésbé összetettel! 

Növények fejlettség szerinti sorrendje:   Állatok fejlettség szerinti sorrendje:  

1.   Az alábbi képeken állati küzdelmeket látsz. Milyen állatokat ismersz fel? Milyen kapcsolatban van 
a küzdelmük a természetes kiválasztódással és az élővilág fejlődésével? Írd le az ezzel kapcsolatos 
gondolataidat!

 Az élővilág kialakulása

                       

                       

                       

1

4 5 6

2 3

 Az alábbi képeken látható élőlényekről már tanultunk. Nevezd meg őket a képek alatt!
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  az állat neve:

                            

  a nemesítés célja:

                            

2.   Az egykor élt élőlények maradványait szerencsés esetben a kutató megtalálja. Nézd végig az alábbi 
rajzsort, és lásd el magyarázatokkal az ábrázolt folyamatot!

3.   Az ember megjelenésével már nemcsak a környezet befolyásolta az élőlények fejlődését, hanem az 
ember is. Nézz utána, hogy a történelem során mikor történhetett meg az első háziasítás! Foglald ösz-
sze 2-3 mondatban a folyamat lényegét!

  

  

  

4.   A nemesítés célja az élőlények egyes tulajdonságainak az ember számára kedvezőbbé tétele. Milyen 
céllal nemesíthették ki a képeken látható élőlényeket? 

  a növény neve:

                            

  a nemesítés célja:

                            

5.   A 3. és 4. feladat alapján fogalmazd meg saját szavaiddal, hogy az ember hogyan és miért avatkozott 
bele a természetes kiválasztódásba!
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 A növények törzsfejlődése 

 Nevezd meg a növényi sejt sejtalkotóit! Jelöld az ábrán mutatóvonalakkal!

Karikázd be zölddel azoknak a sejtalkotóknak a nevét, amelyek csak a növényi sejtekben fordulnak elő!

1.   Végezd el a tankönyv 16. oldalán levő tevékenységet! 

Nevezd meg a rajz részleteit!
Mi a szerepe a jóddal történt megfestésnek?

  

  

b)  Mit láttál a mohanövény levélkéjének mik-
roszkópos vizsgálatakor? Rajzold le!

a)  Rajzold le a vöröshagyma buroklevelében 
látottakat! 

Nevezd meg a rajz részleteit!
Magyarázd meg, miért használjuk a mohák 
esetében a „levélke” megnevezést!
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2.   Az alábbi képeken a növények törzsfejlődésének fontos állomásai figyelhetők meg. Nézd meg alapo-
san a képeket, és írd alájuk, hogy melyik fejlődési lépcsőfokot ábrázolják! 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

Számozással tedd fejlődéstörténeti sorrendbe a képeket! Írd a számokat a fehér négyzetekbe!

A következőkben a tanulmányaid során már megismert növények neveit soroltuk fel. Döntsd el, hogy 
a fenti három közül melyik csoportba tartoznak! Írd a nevüket a megfelelő kép alatti sorokba! 

bükk  szőrmoha  gyepűrózsa  erdei pajzsika  mezei zsálya 

apró békalencse  tölgy  hínáros békaszőlő

3.   A szaporodás két formája alakult ki a növényvilágban. Ezekre utalnak az itt látható képek. Nevezd meg 
ezt a két típust!

Egészítsd ki a szaporodás típusairól szóló szöveget!

A szaporodás két fő típusa az ivartalan és a(z)            szaporodás. Az ivartalan sza-

porodás szaporítósejtekkel történik, ezek a(z)            . Így szaporodnak a hajtásos nö-

vények közül a(z)            . A(z)            szaporodás során a hímivarsej-

tek            formájában, valamilyen közvetítéssel kerülnek át egyik virágról a másikra. 

A közvetítő lehet például a szél, de a legtöbb esetben állat (általában rovar) végzi a beporzást. Szélporozta 

növény például a(z)            , rovar porozta növény például a(z)            .
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 Az állatok és a gombák kialakulása

A   Tanulmányaid során sok állatot megismerhettél. Mely fajokat ismered fel a képeken? Nevezd meg őket!

B   A „gomba” szó hallatán egy kalapos gomba képe jelenik  
meg előttünk. A gombák általános felépítését már kör-
nyezetismeret-órán tanultuk. Nevezd meg a részeiket 
a mellékelt rajzon! 

Több gombafajról is tanultunk már. Sorolj fel minél töb-
bet közülük!
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1.   Végezd el a tankönyv 18. oldalán levő tevékenységet! Nevezd meg az állati sejt rajzán azt a sejtal-
kotót, amely a kísérletben központi jelentőségű! Jelöld meg ezt más színnel! Nevezd meg az állati sejt 
többi alkotóját is!

Írd le a megfigyelt jelenséget! Mi lehet a magyarázata?  

  

2.   A többsejtű állatok többsége szövetes szerveződésű, egyes csoportoknál azonban nem alakul ki szö-
vet. Ezek az álszövetes állatok. Olvasd el figyelmesen a róluk szóló szöveget, és oldd meg a hozzá 
kapcsolódó feladatokat!

A szivacsokat régebben mosakodásra használták. Mit gondolsz, mely szivacsok voltak alkalmasak 

erre a célra?  

Egészítsd ki a szövetes szerveződésről szóló hiányos szöveget!

A szövetes állatok esetében az eltérő működésű sejtek            képeznek. Ezekben 

a sejtek alakja            , mert azonos a működésük. Ez a szerveződés tette lehetővé 

a következő szerveződési szint, a(z)            kialakulását.

A szivacsok teste két sejtrétegből épül fel, 
a köztük lévő anyagban vázképző sejtek ta-
lálhatók. Ezek  termelik a szivacstest vázát 
alkotó anyagot. A váz anyaga szerint lehet 
kovaanyag (mint például a kavicsok anyaga), 
lehet mész (mint a mészkő anyaga), és lehet 
rugalmas fehérjeanyag. Vannak olyan sziva-
csok is, amelyekben ezek a vázképző anya-
gok keverednek egymással.

A szivacsok testén apró lyukak vannak, 
ezeken keresztül a víz bejut a test belsejébe. 
A belső sejtréteg sejtjei hosszú nyúlvá nyaik 
– ostoraik – segítségével kiszűrik a vízből 
a tápanyagot.

Mit tudtál meg a szivacsokról? Jelöld a rajzon!
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 Az ember megjelenése  

   A mai ember latin neve Homo sapiens. Ezt a szakkifejezést több tantárgyból is ismerheted, de a hét-
köznapi életben is gyakran használjuk. Mit jelent magyarul a latin név?

Homo:                     sapiens:                    

Mit gondolsz, miért kapta a mai ember ezt az elnevezést? Ha nincs ötleted, nézz utána!

  

  

1.   A mai ember kialakulásának fő állomásai láthatók az alábbi ábrasoron. Figyeld meg alaposan az em-
berré válás lépéseit! A rajzok és a tankönyv szövege alapján nevezd meg az emberformákat és gyűjtsd 
össze a legfontosabb jellemzőiket!

         

         

         

     

Milyen szempontból lényegesek a következő jellemzők?

állcsúcs megléte:  

a fogív alakja:  

homlokeresz:  
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3.    A mai ember mint faj, külső tulajdonságokban jól elkülönülő nagyrasszokra tagolódik. Ezeket láthatod 
a képeken. Nevezd meg a nagyrasszokat, és hasonlítsd össze őket a képek alapján!

                            

                            

                            

                            

                            
Bölényábrázolás 
az Altamira-barlangból

                            

                            

                            

                            

                            
Az ötzi ember

                            

                            

                            

                            

                            

A vértesszőlősi 
előember koponyájának 
maradványa

2.    Az itt látható térképen az emberré válás néhány mozzanatának maradványait, nyomait jelöltük be. 
A fényképek és a megnevezések segítenek a beazonosításban. Nézz utána, miért fontosak ezek a le-
letek! Írd a vonalakra!

Nézz utána, hogy hol alakulhatott ki a Homo sapiens! Jelöld be a térképen, és készíts róla egy rövid 
leírást!
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Összefoglalás 

1.  Mivel foglalkozik a biológia tudománya?

  

2.   A tulajdonságok között mennyiségiek és minőségiek vannak. Az alábbiakban felsoroltunk néhányat.  
Írd a táblázat megfelelő oszlopába a felsoroltakat!

alkalmazkodás képessége  testméret  szabályozás megléte  

testtömeg  aktív mozgás képessége  növekedés  fejlődés

Mennyiségi tulajdonság Minőségi tulajdonság

3.   Rakd megfelelő sorrendbe a szerveződési szinteket!

szervezet  társulás  sejt  bioszféra  szervrendszer  populáció  

biom  szövet  szerv

  

4.   Sorolj fel néhány, a sejtekben előforduló szerves vegyülettípust!  

  

5.   Egészítsd ki az anyagcseretípusokról szóló hiányos szöveget a megfelelő fogalmakkal!

Az élővilágra két anyagcseretípus jellemző. A növények a napfény            felhasználva, 

          -gázból és            oxigén termelése mellett építik fel szerves 

vegyületeiket. Ez a folyamat a(z)            . Mivel a növények a testfelépítésükhöz nem 

szorulnak rá más élő szervezetekre, ezért            anyagcseréjűek. Az állatok (és az 

ember) viszont kész szerves anyagot használ szénforrásul és energiaforrásul. Az ilyen szervezetek 

           anyagcseréjűek.

6.   Mit értünk törzsfejlődésen?  
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7.   Karikázd be azon sejtalkotók nevét, amelyek az állati sejtekre nem jellemzőek!

kristályok  sejtplazma  sejthártya  sejtfal  mitokondrium  zöld színtest  sejtüreg

8.   Nevezd meg a telepes növények különböző fejlettségű formáit! Írd az ábra alá a nevüket!

A fentiek közül melyik felépítés jellemző a gombákra?  

9.   Az emberré válás három lépcsőfokáról szól ez a feladat. Melyek ezek? A rajzok alapján nevezd el a hal-
mazokat! 

Írd a felsorolt jellemzők betűjelét a megfelelő halmazrészbe!

a) növényi és állati táplálékot egyaránt fogyaszt(ott)  b) agytérfogata 800–1300 cm3  

c) agytérfogata 1500 cm3  d) primitív beszéddel kommunikálnak (kommunikáltak) egymással  

e) állcsúcsa van (volt)  f) ismeri (ismerte) a tüzet  g) csontváza van (volt)  

h) van (volt) homlokeresze  i) társaival él(t)
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 Az élővilág rendszerezése 

A   Az eddigi tanulmányaink során többféle rendszertani kategória megnevezésével találkoztunk. Karikázd 
be a megadott elnevezések közül a fajneveket!

kocsányos tölgy  orvosi pióca  gyilkos galóca  foltos szalamandra  erdei csiperke 

gerincesek  zöld szemesostoros  zárvatermők  óriás amőba  kékbaktériumok 

Homo sapiens  tőponty  háztetőmoha  folyami rák  férgek  monília  erdei fenyő

B   Idézd fel az előző fejezetben tanultakat! Milyen szerveződési szintet ismersz fel a következő képeken? 
Írd a képek alá!

Számozd be a szerveződési szinteket! Kezdd a legalacsonyabb szinttel! A szerveződési szintek két 
nagy csoportját más-más színnel számozd meg!
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1.   Kinek a nevéhez fűződik a tudományos rendszerezés kezdete? A tanultak 
alapján nevezd meg! A kép mellett sorold fel a munkásságának jelentősebb 
elemeit!

  

  

  

  

2.   Becslések szerint 15–18 millió faj élhet a Földön. Fogalmazd meg saját szavaiddal, hogy miért fontos 
a rendszerezésük!

  

  

3.   Ebben a leckében érkeztünk el a fajfogalom meghatározásához. Fogalmazd meg a lenti szöveg kiegé-
szítésével! A megadott szókészletből válogass!

Egy fajba tartozó élőlények           külső és belső tulajdonságaikban          , 

és egymás közötti szaporodással           utódokat hozhatnak létre.

termékeny  lényeges  megegyeznek

4.   Az élőlények az élővilág öt nagy országába sorolhatók. Az A  feladatban felsorolt neveket írd be az 
élőlények országai ábra megfelelő részébe!
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 Az egysejtűek 

  A feladatban szereplő egysejtűekről 5. és 6. osztályban már tanultunk. Nevezd meg őket a képek alatt! 
Lásd el a sejtalkotók megnevezéseivel a rajzokat!

1.  Végezd el a tankönyv 28. oldalán levő tevékenységet! Rajzold le, hogy mit láttál a mikroszkópban!

Nevezd meg a látott egysejtűeket!
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2.   Egy mikroszkópos vizsgálatban sejtmagvas egysejtűeket látunk. A tankönyvi leckében szereplő élőlé-
nyek közül melyek lehetnek ezek? Írd a nevüket a táblázat fejlécébe! 
A tapasztalatokat az első oszlopban gyűjtöttük össze. Melyik egysejtű(ek)re igaz(ak) ez(ek)? Tegyél X-et 
a megfelelő oszlopba!

Megfigyelések                                 
1.  Önálló mozgásra képesek.

2.  Zöld színtestet is látunk benne.

3.  Állandó sejtalkotóval mozognak.

4. Szerves törmelékkel táplálkozik.

5. Az egyik sejtalkotó időnként nyúlványokat fejleszt.

3.   Csak elképzelések vannak arról, hogy milyenek voltak az első sejtes élőlények. Valószínűnek látszik, 
hogy a kékbaktériumokhoz hasonlóak lehettek. Olvasd el figyelmesen a következő szöveget, majd 
válaszolj a kérdésekre!

A sejtmag nélküli egysejtűek a legegyszerűbb felépíté-
sű, már sejtes szerveződést mutató élőlények. A Földön 
való megjelenésük közel 3,5 milliárd évvel ezelőttre tehe-
tő. Ennek bizonyítékai a sztromatolitok, amelyek ősi kék-
baktériumok megkövesedett telepei. Nyugat-Ausztrália 
partvidékén olyan sztromatolitokat is találtak, amelyek kora 
3,4 milliárd év. Feltehetően a korai sejtmag nélküli szerve-
zetek a finomszemcsés, tartósan konzerváló kavicsanya-
gokban (szilikátos kőzetekben) azok lassú kikristályosodá-
sa miatt maradtak fenn.

Melyek a legősibb, sejtes szerveződést mutató élőlények?

  

Mai ismereteink szerint mikor jelenhettek meg a Földön? 

  

Mik a sztromatolitok? 

  

Hol találtak sztromatolitokat?

  

Miért maradhattak fenn?
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 A telepes növények 

  A moszatok egyik csoportja főleg édesvizekben él. Melyikről van szó? Válaszd ki az alábbi képek közül, 
és karikázd be! Nevezd meg a csoportokat a képek alatt!

1.   A barnamoszatok tengerekben élnek. A tankönyv szövege alapján nevezd meg a fő jellemzőiket! Lásd 
el megjegyzésekkel a képet!

2.   Vajon hogyan hódíthatták meg a növények a szárazföldet? Olvasd el figyelmesen az erről szóló szöve-
get, és válaszolj a szöveghez kapcsolódó kérdésekre!

A növényvilág fejlődésében meghatározó jelentőségű volt a szárazföld meghódítása. Az első szá-
razföldi növények ősei a mai zöldmoszatok ősei közül kerültek ki. A zöldmoszatok a tengerek felső 
rétegeiben és sekély részein, az árapályzónában éltek. Színanyagaikkal képesek voltak hasznosí-
tani a fénynek csak a felső vízrétegekbe behatolni képes vörös, narancs és sárga színű sugarait. 
A tengervíz mozgása miatt hosszabb-rövidebb időre a szárazföldre kerülhettek. 

Melyik moszatcsoport volt a szárazföldi növények őse? 

Hol élt ez a növénycsoport a tengerekben?  

Miért ez a csoport tette meg az első lépéseket a szárazföld meghódítására?

  

  

Felépítésüket nézve  

a               

növények közé tartoznak.

Fő színanyaguk 

a            , de  

a fotoszintézishez szükséges  

               

is megtalálható bennük.

Helyenként óriási  

telepekben fordulnak elő, 

ezek a Föld          

élőlényei. 

A tengerek          

rétegében élnek.
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3.   Végezd el a tankönyv 31. oldalán levő mohanövény-megfigyelést! Rajzold le a látottakat!

Lásd el megnevezésekkel a rajzot!

4.   A természetben minden élőlénycsoportnak megvan a maga szerepe. A képek alapján gyűjtsd össze, 
hogy a moszatok és a mohák milyen szerepet töltenek be az élő és élettelen környezetükben! Mi a 
moszatok és a mohák jelentősége az ember szempontjából? Válaszaidat írd a képek alá!

O2

O2

O2
O2

O2

O2

O2 O2 O2

O2
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 A növényi szövetek 

1.   Ismételjük át, hogy mi a szövet! A lenti szövegben karikázd be a megfelelő kifejezéseket, hogy a szövet 
helyes meghatározását kapjuk!

A szövetet azonos / hasonló működésű, azonos / hasonló alakú és közös / más-más ere detű 
sejtek alkotják.

2.   Végezd el a tankönyv 32. oldalán levő megfigyelést! Rajzold le, hogy mit láttál a mikroszkópban!

A rajzok alatt nevezd meg, hogy melyik szervből készült a metszet!
Nevezd meg a rajzokon a megfigyelt növényi szöveteket is!

3.   Egy hajtásos növény különböző szerveiből metszeteket készítettünk. Ezeket láthatod a növény körül. 
Azonosítsd be, és nevezd meg, hogy mely szervekből készültek! Kösd össze a megfelelő szervvel!
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4.   Az alábbi ábra – amit ágrajznak is nevezünk – a növényi szövetek csoportjait és azok kapcsolatát mu-
tatja be. Írd a szövetek nevét a megfelelő üres helyekre! 

NÖVÉNYI SZÖVETEK

5.   A növényi szövetek keményítőtartalma egyszerű próbával kimutatható. Min alapul ez a kísérlet?

  

Mit tapasztaltál a tankönyv 33. oldalán levő kísérlet elvégzésekor? Készíts rajzot a kísérletről! 

A tapasztalatokat írd a vonalakra!
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 A növények szervei. A harasztok 

B   A szárazföldi növények nem minden csoportjánál alakultak ki valódi szervek. Írd a képek alá, hogy 
melyik növénytörzsbe tartoznak a képen látható növények! Jelöld azokat, amelyek valódi szervekkel 
rendelkező növényeket ábrázolnak!

1.   A gyökérnek, a szárnak és a levélnek is két fő típusáról tanultunk. Nevezd meg a képeken bemutatott 
típusokat!

                 

                 

  A szerv neve:

                            

  A szerv feladata:

                            

  A szerv neve:

                            

  A szerv feladata:

                            

A   A növények szervei jól beazonosíthatók a mellékelt képen. Jelöld be, és nevezd meg őket! Melyik szerv-
nek mi a feladata? Írd a szerv neve mellé!

  A szerv neve:

                            

  A szerv feladata:

                            

  A szerv neve:

                            

  A szerv feladata:

                            

  A szerv neve:

                            

  A szerv feladata:
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2.   Nem minden növényi szerv az, aminek első ránézésre tűnik. És ha alaposabban megnézzük?

Sokan ismerik a mikulásvirágot, kedvelt dísznövény. Hol van a növény virága? 

Nézz utána, és jelöld be a képen!

  

  

A talajban levő növényi szerv esetenként nem csak a gyökér lehet. Melyik 

a tuli pán gyökere? Jelöld a képen! Melyik szerve a hagyma?

  

  

Vajon mi a magyarázata annak, hogy egyes növényeknél ilyen módosulások alakultak ki? Nézz utána! 

 

 

  

3.   Erdeinkben három páfrányfajjal is találkozhatunk. Mi alapján különböztethetjük meg őket? Nézz utána, 
és nevezd meg a fajokat!
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Melyek a leglényegesebb különbségek a két növénycsoport között?

  

  

1.   Gondoltad volna, hogy egy virág 
nemcsak élénk színű és puha 
tapintású lehet, hanem barna és 
száraz is? Ilyen a fenyők toboza, 
amely ráadásul nem is egy virág, 
hanem sok virágból álló tobozvi-
rágzat. Hogyan épül fel a toboz? 
Nevezd meg az ábrákon!

 A nyitvatermők 

  A képen látható növényekről már tanultunk. Karikázd be zölddel a harasztok közé tartozókat, barnával 
a nyitvatermők közé tartozókat!

2.   Ősszel átszíneződik a természet körülöttünk. Egyes fák lombkoronája zöldből bordósra, sárgásra vál-
tozik. Más fafajok viszont őrzik a levelük zöld színét. Mi áll a jelenség mögött? Erről szól a következő 
szöveg. Olvasd el figyelmesen, majd húzd alá a szövegben azokat a szavakat, amelyeket a leírásban 
lényegesnek tartasz!

A mérsékelt övben négy évszak váltakozik. A nyáron még zöldellő 
fák közül soknak a levelei ősszel vöröses-sárgás színűek lesznek, 
majd hamarosan lehullanak. Ezek a fák a hideg, kemény talaj-
ból egyre nehezebben tudják felvenni a vizet, a téli fagyos talaj-
ból pedig egyáltalán nem. A lombhullatók ősszel teljesen elvesztik 
lombkoronájukat, csak a csupasz ágak maradnak. Látszólag nem 
élnek, a valóságban azonban a tél nyugalmi időszak számukra. 
Az őszi erdőben mégis akadhatnak zöld foltok: az örökzöld fák. 
Nálunk ezek jellemzően a fenyőfélék. De hogyan vészelik át a víz-
hiányos telet? A fenyők levelének felülete kicsi, ezért keveset párologtatnak, ráadásul gyökérzetük 
gombákkal áll kapcsolatban, és a fenyő tőlük is juthat vízhez. Az örökzöld fák is lehullajtják a leve-
leiket, csak nem egyszerre, hanem folyamatosan. 
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3.   A tankönyvi leírás alapján ismerd fel a képeken szereplő nyitvatermő fajokat! 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

4.   Készítsd el a képeken látható fajok névjegyét! 

  Név:

  Rendszertani besorolás:

  Előfordulás:

  Név:

  Rendszertani besorolás:

  Előfordulás:
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 A zárvatermők 

  Nevezd meg a virág részeit az alábbi rajzon!

A rajzon látható virág      ivarú, mert  

                    .

1.   A zárvatermő növények vagy egyszikűek, vagy kétszikűek. A következő képpároknál melyikről van szó? 
Mi alapján döntöttél? Írd a mellettük levő vonalakra!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A kukoricanövényen két különböző virágzat lát-
ható. Nevezd meg őket a kép mellett!
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2.   Termésük csak a zárvatermőknek van. 
Miből alakul ki a termés? Karikázd be az almavirág rajzán!

Milyen termésük van a képeken látható növényeknek? Kösd össze a megfelelő terméstípus rajzával!

Miben tér el egymástól a száraz termés és a húsos termés?  

  

Írd a táblázat megfelelő oszlopába a fenti növények neveit!

Száraz termése van Húsos termése van
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  A biológiai kutatásÖsszefoglalás 

1.   Az élőlények rendszerezésének szükségessége már világos mindannyiunk számára. Kinek a nevéhez 
fűződik a mai tudományos rendszertan alapjainak letétele?

  

Milyen az a rendszer, amely a fajokat ábécérendben sorolja fel?

  

2.   Karikázd be azokat a megbetegedéseket, amelyek kórokozója vírus!

influenza  kolera  járványos gyermekbénulás  tetanusz  veszettség  

nátha  tüdőgümőkór  skarlát  lepra  himlő

3.   Hasonlítsd össze egymással az ostoros, a csillós és az állábas egysejtűeket! Írd a halmazábra meg-
felelő részeibe a megállapítások betűjeleit!

a) állandó mozgásszervecskével rendelkezik

b) bekebelezéssel veszi fel táplálékát 

c) csak heterotróf anyagcserére képes 

d) szemfoltja van

e) közéjük tartozik a papucsállatka 

f ) állandó az alakja

Ostoros egysejtű Csillós egysejtű

Állábas egysejtű

4.   Döntsd el, hogy az állítások igazak (I) vagy hamisak (H)! Írd a megfelelő betűt az állítások elé!

  Az összes moszat telepes növény.

  A telepes növényeknek több típusa ismert. 

  A moszatok közül a barnamoszatok hódították meg a szárazföldet.

  A mohák telepes növények.
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7.   Hasonlítsd össze a tulipánt és az almafát! A táblázat alatti tulajdonságokat rajzold be a megfelelő osz-
lopba!

Tulipán Almafa

gyökérzete főgyökérrendszer  virágjában lepellevelek vannak 

virágjában csészelevelek és sziromlevelek vannak  levélerezete párhuzamos  

gyökérzete mellékgyökérrendszer  virága kétivarú  levélerezete hálózatos 

5.   Nevezd meg a képeken látható szövetféleségeket! Kösd össze őket, a megfelelő tulajdonságaikkal!

Az egyik jellemzőhöz nem tartozik kép. A jellemzés alapján nevezd meg!  

6.   Sok növénytani fogalommal találkoztunk 
ebben a fejezetben. Keress az ábrán 
ilyeneket, és nevezd meg!

  számos eltérő működésű 
típusa alakult ki

  a növények csúcsi 
részein találhatók

 sejtjei laposak   hosszú, megnyúlt 
sejtekből áll
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 Az állati szövetek 

  Ismételd át a szövet fogalmát úgy, hogy a szövet jellemzőit mutatóvonalakkal jelölöd és megnevezed 
az alábbi ábrán! 

1.   Az állatok szervezetét más szövettípusok építik fel, mint a növényekét. Azonosítsd be az alábbi ábrán 
látható állati szöveteket! Írd a nevüket a kép alatti vonalakra!

2.   Csoportosítsd az állati szöveteket! Töltsd ki az ágrajzot!

    

                                                                    

ÁLLATI SZÖVETEK

   Mi jellemzi a szövet sejtjeit az alakjukra, fel-
építésükre és eredetükre vonatkozóan?
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3.   A test támasztásának feladatát a csontváz látja el. Az ezt alkotó két fő szövettípus fotóját látod a csont-
váz mellett. Nevezd meg ezeket! Például hol találhatók a csontvázban? Húzd a megfelelő részéhez!

5.   Az idegszövet jellegzetes alakú sejtekből áll. A tanultak alapján lásd 
el megnevezésekkel a szövetfotót! Húzz vonalat a csontváz azon 
részéhez, amelyben idegszövet alkotta szerv található!

4.   Az állati, illetve az emberi test vagy azok egy részének elmozdulását izomszövetek működése hozza 
létre. Egészítsd ki az egyes típusairól szóló szöveget! Egyes szavakat a szöveg alatti képek alapján 
tudsz beírni.

Az izomszövetek két fő működése a(z)           (1a) és a(z)           (1b).  

A(z)           (2) metszetének mikroszkópos képén jellegzetes csíkozottság látható,  

innen kapta az izomszövet a nevét:           izomszövet. Ez alkotja a testben 

a(z)          -t. Gyors munkavégzésre képes, de           . A belső szervek fa-

lában           található, amit a     számú kép ábrázol. Lassabban működik, mint a 

2. számú képen látható izomszövet, viszont           . E két izomszövettípus előnyös tulaj-

donságait ötvözi a szívizomszövet: működése             és             

        . A     számú képen a szívizomszövet látható. 

1a

1b

2 3 4
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 A férgek 

A   Esős időben gyakran látjuk a képen szereplő állatot, 5. osztályban tanultunk is róla. Nevezd meg!

A kép mellett válaszolj egész mondatokkal a következő kérdésekre!
n Hogy hívják a jellegzetes mozgását? 
n Milyen fő részekből áll a teste?
n Mit jelent az, hogy hímnős?

B   Hazai vizekben is előfordul az orvosi pióca. Az alábbi kép segítségével jellemezd a táplálkozását!

Miért szerepel az állat fajnevében az orvosi kifejezés?  

  

1.   Rendszerezzük a leckében tanult  férgeket! Töltsd ki az ágrajzot! A megismert fajokat írd a megfelelő 
csoporthoz!

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

Egészítsd ki a mondatokat!

A(z)           arasznyiak, ló, szarvasmarha, juh bélcsatornájában élnek, de az embert is 

megfertőzhetik.

A(z)           vagy másik nevén hegyesfarkú bélgiliszta az egyik legelterjedtebb emberi 

élősködő. Leginkább kisgyerekek végbelében élősködik.

FÉRGEK
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3.   Végezd el a tankönyv 51. oldalán levő tevékenységet! Vizsgáld meg nagyítóval is a földigilisztát! Ké-
szíts rajzot a megfigyelésedről! Nevezd meg a nagyítóval látottakat!

2.   A laposférgek közül sok faj élősködő. Fogalmazd meg a saját szavaiddal, hogy mit jelent ez!

  

  

Hogyan kerülhet a májmétely lárvája az ember szervezetébe? Figyeld meg a következő rajzokat, és írd 
a folyamat lépéseit a vonalakra!

Nevezd meg a földigiliszta szerveit az alábbi rajzon!
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 Az ízeltlábúak.  
Rákok és pókszabásúak

A   Az ízeltlábúak közé nagyon változatos megjelenésű állatok tartoznak, de jól megfigyelhető közös jel-
lemzőik is vannak. Figyeld meg a képeket, és gyűjtsd össze a közös tulajdonságokat!

 

 

 

B   A következő képeken látható fajokról már tanultunk.  
Nevezd meg őket, majd készítsd el a „névjegy-
kártyájukat”!

  Név:  

 

   Rendszertani  

be sorolás:   

 

 

  Előfordulás:  

 

  Név:  

 

   Rendszertani  

be sorolás:   

  

 

  Előfordulás: 

 

Kis méretű, élősködő ízeltlábú. Emlősök 
vérét szívja. Az emberre is veszélyes, 
mert súlyos betegségeket, például Lyme 
(lájm)-kórt és agyvelőgyulladást terjeszt.

Melyik állatra vonatkozhat a leírás? Jelöld 
X-szel a megfelelő képen!

42
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1.   Mi jellemző a rákok testfelépítésére? Melyek láthatók külsőleg is jól? Jelöld a rajzon pirossal! Melyek 
a belső szervek? Nevezd meg és jelöld kékkel ezeket a rajzon!

2.   Mi jellemző a pókszabásúak testfelépítésére? Melyek láthatók külsőleg is jól? Jelöld a rajzon pirossal! 
Melyek a belső szervek? Nevezd meg és jelöld kékkel ezeket a rajzon!

3.   Az ízeltlábúak térhódítása evolúciós sikertörténet. Olvasd el az erről szóló szöveget, és válaszolj a hoz-
zá kapcsolódó kérdésekre!

Földünkön ma az állatok becsült fajszáma elérheti a 15 milliót, közülük sokat még ma sem isme-
rünk. Ezek túlnyomó többsége az ízeltlábúak közül kerül ki. Az óriási fajszám mellett egyes fajok 
egyedszáma is rendkívül magas lehet. Térhódításuk a külső váz kialakításával, a végtagokkal törté-
nő mozgással, és kiváló alkalmazkodóképességükkel sikerült. A külső váz határt szabott testmére-
tük növekedésének, ami evolúciós szempontból rendkívül jelentősnek bizonyult. 

Mennyi az állatok becsült fajszáma a Földön? 

  

Mi lehet az oka annak, hogy a fajok számárról csak becslés van, pontos adatunk nincs róla?

  

  

Mi volt az ízeltlábúak evolúciós sikerének a titka?

  

  

Szerinted hogyan függ össze a testméret és a szervezet alkalmazkodóképessége? 
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  A rovarok 

  A hétpettyes katica testén jól megfigyelhetők a rovarok testfelépítésének fő jellemzői. Nevezd meg 
ezeket!

1.   Jelöld be és nevezd meg a rovarok belső szerveit az alábbi rajzon!

2.   A rovarok között háromféle fejlődési típus fordul elő. Figyeld meg az alábbi rajzokat, és nevezd meg 
ezeket! Jegyezd fel alájuk a különbségeket is!

testtájak:

szárnyak:                

               

lábak:                
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 A puhatestűek 

  A már megismert puhatestűek a nedves, hűvös helyeken vagy a vizekben fordulnak elő. Egyes fajaik 
viszont a tányéron is megjelenhetnek. A következőket írd le róluk:
n név
n rendszertani besorolás
n testfelépítés
n élőhely

A fentiek közül melyikre vonatkozhat a következő leírás? Karikázd be az állat képét!

Jellegzetes szerve a kemény           . Benne helyezkedik el a(z)           , 

amelyben a belső szervei vannak. A(z)         lévő négy         a környezet ingereit 

érzékeli. 
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1.   Tanulmányaink során eddig kevés szó esett a fejlábúakról. Olvasd el a róluk szóló szöveget, majd vá-
laszolj az ezzel kapcsolatos kérdésekre!

A fejlábúak a legnagyobb méretű puhatestűek, kizárólag vízben élnek. Hosszuk akár a 30 métert is 
elérheti. Kétoldalian részarányosak. Testtájaik közül a láb első fele a fejjel egységes fejlábbá nőtt 
össze. Rajta sorokba rendeződve, ragadós váladékot termelő tapadókorongok találhatók. A fejláb 
hátsó fele úgynevezett tölcsérré alakult, ez a mozgás szerve. A tölcsér a rakétahajtómű elve alapján 
tolja előre az állatot.

Nagyjából hányszor nagyobb egy rekord méretű lábasfejű a 8–10 cm-re is megnövő nagy meztelen-
csigánál?

  

A puhatestűekre jellemző testtájak közül melyik maradt önálló a fejlábúak evolúciója során?

  

Mi lehet a szerepe a fejlábúak karjainak az állat önfenntartó működéseiben? 

  

Mit gondolsz, hogy működik a tölcsér a fejlábúak mozgása során? 

  

  

2.   Jellemezd a röviden megadott szempontok alapján a puhatestűek csoportjait!

Testfelépítés: 

Élőhely:

Példafajok:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

csigák kagylók fejlábúak

PUHATESTŰEK

Sorold be a leckében tanult fajokat a megfelelő csoportba!
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 A gerincesek. Halak 

A  Három ismert faj leírását olvashatod az alábbiakban. Írd a leírás alá, hogy melyik fajról van szó!

Közepes méretű, zömök testű, oldalról kissé lapított, kis fejű hal. Testét pikkelyek fedik. A sekély 
állóvizeket kedveli. Mindenevő, kisebb gerinctelen állatokat és növényi hajtásokat, magvakat egy-
aránt fogyaszt. Télen az iszapba ágyazódva vészeli át a fagyos időszakot.

Teste hosszúkás, oldalról lapított. Apró pikkelyekkel borított teste gyakran csíkozott, foltos. Lassú 
folyású folyókban és állóvizekben egyaránt megtalálható. Ragadozó állat, halakat, békát, rákot 
eszik. Télen a jég alatt is vadászik. 

Legnagyobb testű hazai halfajunk, teste lapos, pikkelytelen. Ragadozó állat. A szájnyílása körül két 
hosszú bajusza van.

B   A halak jól alkalmazkodtak a vízi életmódhoz. Jelöld és nevezd meg a képen az ezt alátámasztó jellem-
zőket! 

1.   Figyeld meg a halak keringésének rajzát! Hol helyezkedhet el a légzőszervük? A tankönyvi ábra alapján 
jelöld be és nevezd meg! Nevezd meg a keringési rendszer részeit!
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3.   A ragadozó halak között különleges a jávai lövőhalak táplálkozási módja. Erről szól az alábbi szöveg. 
Olvasd el figyelmesen, majd válaszolj a szöveggel kapcsolatos kérdésekre!

A jávai lövőhal rovarokkal táplálkozik. Ezeket úgy ejti el, hogy szájá-
ból vizet spriccel a kiszemelt zsákmányra, mire az a vízbe pottyan. 
Ahhoz, hogy a rovart eltalálja, figyelembe kell vennie, hogy a zsák-
mány a víz alól nézve, a fénytörés miatt másutt látszik, mint ahol a 
valóságban van, és azt is, hogy a vízsugár útja lefelé görbül, mert hat 
rá a gravitáció.  

Mivel táplálkozik a jávai lövőhal?

  

Hogyan ejti el a zsákmányát? Fogalmazd meg a saját szavaiddal!

  

Mi nehezíti a sikeres vadászatát, miután megpillantja a zsákmányát? 

  

  

4.   Dani akváriumot szeretne a szobájába. Összegyűjtötte azoknak a halaknak a nevét, amelyek tetszenek 
neki. Ezt olvashatod a noteszlapon. Nézz utána, hogy a kiválasztott halak közül melyek javasolhatók 
neki! Indokold is meg!

• bohóchal
• kolibrihalak
• pirája
• diszkoszhalak
• sziámi harcoshal

  

  

  

  

  

2.   Rendszerezzük a megismert halakat! Nevezd meg a halak két fő csoportját az ágrajzon! 

HALAK

 

 

 

 

 

 

 

 

Helyezd el a leckében tanult halakat a megfelelő oszlopban!
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 A kétéltűek 

 Készítsd el az alábbi két faj névjegyét!

  Fajnév: 

 

 

  Élőhely: 

 

 

  Jellemzők:  

 

 

 

  Fajnév: 

 

 

  Élőhely: 

 

 

  Jellemzők:  

 

 

 

1.   Az ősi kétéltűek tették meg azt a fontos evolúciós lépést, hogy a szárazföldre merészkedtek. Erről szól 
az alábbi szöveg. Olvasd el figyelmesen, és válaszolj az ehhez kapcsolódó kérdésekre!

A kétéltűek sohasem játszottak uralkodó szerepet az állatvilágban. A vízben a halak, a szárazföldön 
pedig a később kifejlődő hüllők, illetve ezután a madarak és az emlősök váltak meghatározó jelen-
tőségűvé.

Egy döntő evolúciós lépést viszont a kétéltűek tettek meg: ősi képviselőik hódították meg a szá-
razföldet. Két óriási élettér, a víz és a szárazföld határán éltek. Szárazföldi mozgásra alkalmas vég-
tagjuk fejlődött ki, képessé váltak a légköri és a vízben levő oxigén felvételére, ugyanakkor a külta-
karójuk állandó nedvesen tartása nem tette lehetővé a víztől való teljes elszakadást. Szaporodásuk 
és az egyedfejlődésük kezdete vízhez kötött. 

Mi a kétéltűek evolúciós jelentősége?  

  

Mire utal a szövegben az a megállapítás, hogy „két nagy élettér határán éltek”? 

  

Mivel igazolhatod azt a megállapítást, hogy a vízben a halak, illetve a szárazföldön a hüllők, majd a ma-

darak és az emlősök váltak meghatározóvá?  

  

2.   A kétéltűek mely jellegzetességei támasztják alá, hogy két közeg határán élnek?

Felépítésbeli jellegzetesség:  

Életmódbeli jellegzetesség:  

Egyedfejlődésbeli jellegzetesség:  
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4.   Jellemezd a megadott szempontok alapján röviden a tanult kétéltűcsoportokat!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

farkos kétéltűek farkatlan kétéltűek

KÉTÉLTŰEK

Sorold be a megfelelő csoportba a leckében tanult fajokat!

Testfelépítés: 

Élőhely:

Egyedfejlődés: 

Példafajok:

3.   Az ebihal kifejezés korábbi tanulmá-
nyaidból már ismerős. Milyen kapcso-
latban van ez a „hal” a kétéltűekkel? 
Az itt látható rajz segít a kérdés meg-
válaszolásában. Nevezd meg a rajz 
megjelölt részleteit! Fogalmazd meg a 
választ!

  

  

  

  

  



52 53III. FEJEZET III. Az állatok és a gombák rendszere52 53III. FEJEZET

1.   A hüllők az első valódi szárazföldi állatcsoport, amely már teljesen elszakadt a víztől. Fogalmazd meg, 
hogy milyen evolúciós változások tették alkalmassá őket a szárazföldi életre!

  

  

Folytasd a mondatot! A hüllők szaporodása  . 

2.   A kétéltűek és a hüllők is „hidegvérűek”. Mire utal ez a kifejezés? 

  

Hogyan fejezzük ezt ki szakmailag pontosabb kifejezéssel?  

Saját szavaiddal magyarázd meg ezt a kifejezést!  

Ezzel a jelenséggel kapcsolatos a következő szöveg. Olvasd el 
figyelmesen, majd válaszolj a kérdésekre!

A tengeri leguán ősi jellemvonásokat őrző, vízben élő gyík. 
Megfigyelték, hogy a napkeltét követően a tengerparti sziklá-
kon ülő gyíkok egyszerre mozogva követik a Nap égi mozgá-
sát, majd jóformán egyszerre ugranak a tengerbe táplálkozni. 

Miért napoznak a kora reggeli órákban a tengeri leguánok?

  

Mi lehet az oka annak, hogy egyszerre ugranak a vízbe táplálkozni? 

  

 A hüllők

 Készíts ismertetőt a képen látható két fajról! Húzd alá az ismertetőben a kifejezetten hüllőjellegeket!
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 A madarak

1.   A madarak a levegő urai. Hogyan alkalmazkodtak a repülő életmódhoz? Jelöld ezeket a képen!

2.   Hogyan tükröződik az röviden madarak életmódja szervezeti felépítésükön? Írd ezeket a vonalakra!

  élőhely/közeg: 

                            

  sajátosságok:

                            

                            

                            

                            

  élőhely/közeg: 

                            

  sajátosságok:

                            

                            

                            

                            

  élőhely/közeg: 

                            

  sajátosságok:

                            

                            

                            

                            

3.   A repülés nagyon energiaigényes tevékenység. Ezt a hüllőkénél fejlettebb keringési rendszer és az ál-
latvilágban egyedülálló légzőrendszer teszi lehetővé. Nézzük ezt részletesen!

A rajz a madarak keringési rend-
szerét ábrázolja. Milyen részek-
ből áll a madarak szíve?

                            

Mi az evolúciós újdonság a ma-
darak szívének felépítésében?

                            

                            

A madarak légzőrendsze-
re különleges felépítésű. 
Mit jelent ez?

                                          

                                          

Nevezd meg az ábra ré-
szeit!

  élőhely/közeg: 

                            

  sajátosságok:
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 Az emlősök 

A   Az alábbi képeken egy-egy már tanult hüllő- és emlősfajt láthatsz. Azonosítd be a fajokat, írd a nevüket 
a képek alá!

B   A szervezet felépítéséből következtetni lehet az állat életmódjára. Állapítsd meg a fogazat alapján, hogy 
melyik ragadozó, melyik növényevő, és melyik mindenevő állat koponyája!

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                     

                     

                 

                 

                 

                 

1.   A legtöbb emlősfaj a szárazföldön él, néhány csoport számára azonban a levegő vagy a víz az élet-
közeg. Figyeld meg a következő képeken, hogy melyik emlősnél milyen alkalmazkodási formák alakul-
tak ki! Írd a képek alá az ezzel kapcsolatos kulcsszavakat!

Írj két-két példát arra, hogy melyik állat mivel táplálkozik!

Jelöld a kép mellett az emlősök három olyan tulajdonságát, amely a hüllőkkel szemben szelekciós 
előnyt jelentett törzsfejlődésük folyamán!
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2.   Mit tanultunk az emlősök keringési rendszeréről? Egészítsd ki a hiányos szöveget!

Az emlősök keringési rendszere                 vérkörből áll. Központi szerve a(z)  

       üregű szív. A kis vérkör a(z)          kamrából indul, és a(z)         ke-

resztül vezet a(z)          pitvarba. A nagy vérkör a(z)            kamrából ered, 

és a(z)          keresztül vezet a(z)            pitvarba. 

3.   Mi jellemzi a tanult emlőscsoportokat? Jellemezd röviden ezeket a megadott szempontok alapján!

Testfelépítés: 

Élőhely:

Egyedfejlődés: 

Példafajok:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tojásrakó emlősök erszényes emlősök
méhlepényes  

emlősök

EMLŐSÖK

Sorold be a leckében tanult fajokat a megfelelő csoportba! Próbáld meg a galériában látható fajokat 
(tankönyv 74–75. oldal) is besorolni!
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 A gombák 

  A hétköznapi életben honnan ismerhetjük a gombákat? Írd a képek alá, melyikkel hol, milyen környe-
zetben (körülmények között) találkozhatunk! 

  

  

Nézz utána, hogy melyek azok a gombák, amelyek kereskedelmi forgalomba hozhatók!

  

  

Mit gondolsz, mi ennek az oka, hogy csak ezek árusíthatók?

  

  

1.   Mit jelent az a mondás, hogy „gomba módra szaporodik”?

  

Honnan eredhet ez a mondás? Nézz utána!

  

Figyeld meg az alábbi rajzon a gombák életciklusát! Nevezd meg a folyamat lépéseit!

1 2 3 4
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2.   Nagyon fontos, hogy meg tudjuk különböztetni a csiperkét és a gyilkos galócát. Alaposan nézd meg 
a képüket a tankönyv 77–78. oldalán! Jelöld be és nevezd meg itt a megkülönböztető tulajdonságokat!

•  Csak ellenőrzött helyről származó gombát fogyassz!  
•  A kiránduláson gyűjtött gombát gombaszakértőnél be kell vizsgáltatni, és csak a  fogyaszthatókat 

szabad felhasználni!
•  Több hasonló gombafaj létezik. A gombák azonosítása szakértelmet és sok tapasztalatot igényel!

3.   A gombák és a moszatok szoros együttéléséből egy új élőlénycsoport jön létre: a zuzmók. Felépítésük-
ben a két alkotó jól felismerhető. Jelöld a zuzmó rajzán ezeket!

Hol élhetnek zuzmók? Karikázd be a megfelelő képet!

A(z)      számú képen (környezetben) nem élhetnek zuzmók, mert  

   

1

2 4

3
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2. A biológiai kutatás

III. FEJEZET

  A biológiai kutatásÖsszefoglalás 

1.   Ebben a fejezetben sokféle állatról és csoportról tanultunk. Az alábbiakban néhányat felsoroltunk közü-
lük. Helyezd el ezeket a halmazábra megfelelő részén! 

a) kétéltűek 

b) gerinctelenek 

c) gímszarvas 

d) hüllők 

e) állatok 

f) gerincesek 

g) orvosi pióca 

h) puhatestűek 

i) emlősök 

j) gyűrűsférgek

k) foltos szalamandra

2.   A rendszertani összefoglalás egy-egy szervrendszer evolúciós törzsfejlődésének áttekintésére is lehe-
tőséget ad. Nézd végig figyelmesen a gerincesek keringési rendszerének fejlődését bemutató rajzokat! 
Írd a rajzok alá, hogy melyik gerincescsoportra vonatkozik! Ezután lásd el megnevezésekkel a rajzokat!

A halak keringési rendszere          vérkörből áll. Ezzel szemben a(z)          , 

a hüllők, a madarak és az emlősök vérköreinek száma          . A két vérkör tökéletes el-

különülése csak a(z)          és a(z)          csoportjainál figyelhető meg. Ez is 

szerepet játszik abban, hogy ennek a két csoportnak a testhőmérséklete          .

Mi a magyarázata annak, hogy a kétéltűek szívének jobb pitvarába kevert vér érkezik a gyűjtőerekből? 

  



60 61III. FEJEZET III. Az állatok és a gombák rendszere60 61III. FEJEZET

  fajnév:  

3.   Készíts az előző feladathoz hasonló összehasonlítást a gerincesek légzőszervének törzsfejlődéséről! 
Szempontok: légköri vagy vízben oldott oxigén vesz fel, a légzőszerv mellett más szerv is részt vesz-e 
a légzésben, a légzőfelület nagysága, vannak-e segédberendezések a légzőszerv mellett.

  

  

  

  

  

4.   Biztos hallottál már arról, hogy az állatkertekben egy-egy állatot örökbe lehet fogadni. Te melyiket vá-
lasztanád? Írd le a jellemzőit!

  

  

  

Olvasd fel a jellemzést a padtársadnak! Vajon kitalálja, hogy melyik állatra gondoltál?

5.   Előfordul, hogy fajmeghatározáskor nem áll rendelkezésre az élőlény teljes képe. Pár jellegzetességről 
azonban néhány faj beazonosítható. Próbáld ki! Mely fajokat ábrázolják a következő képek?

  fajnév:  

  fajnév:    fajnév:  

  fajnév:    fajnév:  
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 Alkalmazkodás és tűrőképesség 

  A hazai életközösségek tanulmányozásakor és a rendszertani leckékben is többször előfordult az alkal-
mazkodás kifejezés. Fogalmazd meg saját szavaiddal (akár példákon keresztül), hogy mit jelent! 

  

  

Milyen alkalmazkodási formák láthatók az alábbi képeken? Melyik életközösségben jellemzők?

  

  

  

1.   A fent bemutatott esetekben a környezeti adottságokhoz való alkalmazkodás játszódott le, ami az élő-
lény testfelépítésében és életmódjában figyelhető meg. 

Az alkalmazkodás más típusa abban figyelhető meg, hogy egy faj egyedei a környezeti tényezők külön-
böző értékei mellett milyen gyakorisággal fordulnak elő. Ez a tűrőképesség, amit grafikusan is tudunk 
ábrázolni. 

Hol van a grafikonon a minimumpont, a maxi-
mumpont és az optimum? Jelöld be!

Játsszunk a szavakkal! A környezettel szem-
beni viselkedésre vonatkozik az, ha az élőlény 
„kedveli” a körülményeket, vagy ha éppen 
csak eltűri azokat. A grafikon melyik részébe 
írnád a következőket: eltűr, kedvel!
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a víz hőmérsékletének változása
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a légszennyezettség mértéke

2.   Az alábbi grafikonon négy faj – egy bizonyos környezeti tényezőre nézett – tűrőképességi görbéjét lá-
tod. Mi olvasható le a grafikonról? 

Melyik faj a leginkább tágtűrésű, és melyik a leginkább szűktű résű?

 
Írj mindkettőre egy-egy konkrét példát!

 

 

3.   Egy faj tűrőképessége más és más lehet a különböző környezeti tényezőkre nézve. Az itt látható három 
grafikon a korallok tűrőképességét ábrázolja a víz fényviszonyaira, hőmérsékletére, illetve sótartalmára 
nézve. Tanulmányozd ezeket, majd egészítsd ki az alattuk levő mondatokat!   

4.   A szennyezett levegő próbára teszi az élőlények alkalmazkodóképességét. A zuzmók például eltűnnek 
a szennyezett levegőjű városrészekből. A ginkgo viszont még a forgalmas utak mellett is elél. Rajzold 
le a zuzmók és a ginkgo tűrésgörbéjét a légszennyezettségre nézve!

Melyikük az indikátorszervezet?  

Mi magyarázza ezt?  

Karikázd be azt a grafikont, amely meghatározza a faj előfordulását!
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A korallok a víz fényviszo nyaira 

nézve              

A korallok a víz hőmérsékletére  

nézve              

A korallok a víz sótartalmára  

nézve              

1.

2. 3.

4.
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 Az élettelen környezeti tényezők 

1.   Melyek az élettelen környezeti tényezők? Nevezd meg ezeket az alábbi képen!

2.   Kis szómagyarázó: mit gondolsz, miért fejezzük ki így a következő ellentétpárt? Próbáld meg megma-
gyarázni!

vízkedvelő növény — szárazságtűrő növény

Miért nem a szárazságkedvelő növény elnevezést használjuk? Írj egy-egy példát mindkét növénytí-
pusra!

  

  

3.   Állítsd párba a felsorolt élőlényeket és az optimális élőhelyükre jellemző sajátosságokat!

sebes pisztráng 

kárász 

vöröslő tőzegmoha 

foltos szalamandra lárvája 

egyes kékbaktériumok 

 hideg forrásvizek

 álló- vagy lassú folyású vizek

 termálvizek

 víz borította talaj, lápok

 gyors folyású, oxigénben gazdag vizek

IV. FEJEZET
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4.   Olvasd el figyelmesen a szöveget, majd oldd meg a hozzá kapcsolódó feladatokat!

A levegő összetételét tekintve 78% nitrogénből, 21% oxigénből és 0,03% szén-dioxidból áll. Emel-
lett mindig tartalmaz több-kevesebb vízgőzt és különböző egyéb gázokat is. Fizikai hatásai közül a 
légmozgás fontos kiegyenlítő szerepet tölt be a különböző hőmérsékletű és páratartalmú levegő-
tartományok között. A melegebb levegőjű területek felett alacsony légnyomás, míg a hidegebb le-
vegőjű területek felett magas légnyomás alakul ki. Ezt a légnyomáskülönbséget a levegő vízszintes 
áramlása, a szél egyenlíti ki.

Készíts kördiagramot a levegő alkotórészeiről!

5.   A termőtalaj egyik alkotója a humusz. Kémiailag milyen anyagról van szó? 

  

Miből keletkezik a humusz?  

.

Mi az oka a levegő vízszintes irányú mozgásának?

  

  

  

Hogy nevezzük ezt a légmozgást?  

  

Végezzünk el egy gondolatkísérletet! Két egyforma méretű üvegtölcsérbe szűrőpapírt teszünk. 
Az egyiket humuszban gazdag kerti földdel, a másikat humuszmentes homoktalajjal töltjük fel. 
Ezt követőn rájuk öntünk 100-100 cm3 vizet. 

Készíts rajzot a kísérletről! Mi a kísérletben a változó?

Milyen hipotézist állítanál fel: melyik tölcsér csövén fog megjelenni az első vízcsepp?

  

Egy perc alatt melyik tölcsérből csepeg ki több víz?  

Magyarázd meg a tapasztalataidat!  

  

  

IV. Élőlények és környezetük
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Mit tapasztalsz? Írd le!  

 

Miért jelent nagy veszélyt a vizek élővilágára az 
olajszennyeződés? A válaszadásban segít ez a kép.

  

  

  

 

 

2.   Figyeld meg a környezetedet! Milyen szennyezési formákat látsz a lakóhelyed vagy az iskolád környé-
kén? Gyűjtsd össze a tapasztalataidat! 

  

  

  

Te mit teszel annak érdekében a mindenna-
pok során, hogy kevesebb legyen a szennye-
zés? Nézd meg a rajzot! Ötletet adhat.

  

  

  

 A környezetszennyezés hatásai 

1 2 3

Hogyan lehetne a fenti szennyezéseket megelőzni? Írd ide!

  

  

  

  

  

  

  

  

 

3.   Végezd el a tankönyv 88. oldalán alul lévő kísérletet! Készíts rajzot róla!

1.   Milyen környezetszennyezési formákat látsz az alábbi képeken? Írd a képek alá!

IV. FEJEZET
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4.   Végezd el a tankönyv 88. oldalán felül levő vizsgálatot az osztályteremben és a természetben! Készíts 
róla rajzokat!

Hasonlítsd össze a kapott eredményeket! Mit tapasztaltál? 

  

Miért fontos az osztályterem szellőztetése minden szünetben?  

  

5.   A talajpusztulás megelőzésével kapcsolatos az alábbi szöveg. Olvasd el figyelmesen, majd válaszolj 
a kérdésekre!

Az erdőirtások, a bányászat és a földművelés egyik következménye a talajréteg megbontása. A sé-
rült talajt a lejtős területekről könnyen lemossa a csapadék, vagy elszállítja a szél. Ezt a talajpusz-
tulást talajeróziónak nevezzük. Mivel a szél és a víz hatása a növényekkel ritkábban borított terü-
leteken jobban érvényesül, a természetes növénytakaró védelme egyben talajvédelmet is jelent. 
A mezőgazdasági területeken a nagy táblák kialakítása érdekében helyenként még a mezővédő 
erdősávokat is kiirtották, így semmi sem állja útját a szél pusztító erejének. 

Mi értünk talajerózión?  

Miért jelent talajvédelmet a természetes növénytakaró megőrzése? 

Mi a mezővédő erdősávok jelentősége? 

Írj két példát arra, hogy milyen területeken 

alakulhat ki!  

 

 

 

Hogy nevezzük?  
 Mi okozhatta a képen látható jelenséget?   

   

IV. Élőlények és környezetük
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Az élő környezeti tényezők 

1.   Egy életközösség tagjai egymás számára élő környezeti tényezőt jelentenek. Az alábbi képeken egy-
egy életközösség részletét látod. Nevezd meg a képeken látható élő környezeti tényezőket!

2.   Nemcsak az egyedek, hanem a populációk is hatással vannak egymásra. Mit is nevezünk populáció-
nak? Idézd fel, és fogalmazd meg!

  

A populációk közti kölcsönhatásokról szól a következő hiányos szöveg. Olvasd el, és egészítsd ki ér-
telemszerűen!

A populációk közti kölcsönhatások jelölésére a   ,    és a    jelet használjuk. A két populáció 

közötti legáltalánosabb kölcsönhatás az egyik fél számára előnyös, a másik fél számára hátrányos 

kapcsolat (jele:   ;   ). Ilyen a           és a(z)           . A természetben 

számos esetben az egymással kapcsolatban álló mindkét populáció számára        a kölcsön-

hatás (jele: +; +). A zuzmókban a(z)           és a(z)             együttélése már 

annyira szorossá vált, hogy egy új szervezettípus jelent meg. A +; + jelű kölcsönhatások gyűjtőneve 

együttélés vagy           . Az életközösségekben az egyik populáció számára előnyös, 

a másik számára           kölcsönhatás a(z) asztalközösség. Minden populációt érint a –; –  

kölcsönhatás, a(z)           . Ez a kölcsönhatás fontos szabályozó tényező az életközös-

ségen belül, mert meghatározza az egyes populációk egyedszámát és az élőlények térbeli eloszlását. 

Az orrszarvúk számára élő környezeti tényező a(z)  

                        .

Az elefántok számára élő környezeti tényező a(z)

                        .

A keselyűk számára élő környezeti tényező a(z)     

                        .

A medvebocs számára élő környezeti ténye-

ző a(z)                  .

Az anyamedve számára élő környezeti ténye-

ző a(z)                  .

Az erdő fái számára élő környezeti tényező  

a(z)                   .

IV. FEJEZET
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3.   Van olyan populációs kölcsönhatás, amely mindkét populációra nézve hátrányos. 

Melyik ez a kölcsönhatás? 

Írj rá egy példát!  

Herman Ottó, neves természettudósunk, aki nagyon kedvelte a pókokat, egyik írásában arról me-
sél, hogy gyermekkorában szerette volna, ha minél több koronás keresztes pók hálója lenne a kert-
jükben. Legyet fogott nekik, óvta őket, de évről évre csak tíz körüli volt a hálók száma. Soha nem 
lett sokkal több, igaz kevesebb sem! 

 Mit gondolsz, miért? Válaszodat indokold is meg!  

  

Mi jellemző a versengésre? Egészítsd ki a mondatot!

A versengés olyan populációs kölcsönhatás, amely egy populáción                 ,  

az egyedek                is megnyilvánulhat.

Gondold végig, hogy a tanult kölcsönhatások közül melyik lehet versengés! Írd ide!

  

4.   A következő szöveg egy különleges, populációk közötti kapcsolatot mutat be. Olvasd el figyelmesen, 
és válaszolj a kérdésekre! 

A populációk között 0; − típusú kölcsönhatások is kialakulhatnak. Ilyen az antibiózis jelensége, 
amely különböző mikroorganizmusok, baktériumok és gombák között jöhet létre. Az egyik mik-
roorganizmus anyagcsereterméke elpusztítja, vagy szaporodásában gátolja egy másik mikro-
organizmus populációit. Például egyes ecsetpenészfajok olyan anyagcseretermékeket állí tanak 
elő, amelyek számos baktériumot elpusztítanak. Ezek a hatóanyagok az antibiotikumok. 

Milyen kölcsönhatást jelöl a 0; − típusú kapcsolat?  

Például mely populációk között alakulhat ki antibiózis?  

  

Mit jelent az antibiózis kapcsolat?  

Mi a gyakorlati jelentősége?  

5.   Milyen populációs kölcsönhatások láthatók a következő képeken? Nevezd meg ezeket, és írd melléjük 
a megfelelő jelölést!

IV. Élőlények és környezetük

   A populációs kölcsönhatás 
neve:

                            

   A populációs kölcsönhatás 
jele:

                            

   A populációs kölcsönhatás 
neve:

                            

   A populációs kölcsönhatás 
jele:
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 A társulások változásai 

  Az életközösségekben megfigyelhető változásoknak két fő típusa van: az egyik változás időről időre is-
métlődik, a másik egyirányú, előre haladó változás. Az ismétlődő változásokra már tanultunk példákat. 
Idézd fel az alábbi képek segítségével! Mi játszódik le, és mi okozza az ismétlődést?

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

1.   A kopár sziklafelszín nem marad sokáig ilyen. Hamarosan sajátos élővilág alakul ki rajta. Erről az egy-
irányú, előre haladó változásról szól a következő szöveg. Olvasd el figyelmesen!

A kopár sziklafelszínt hamarosan (fizikai és kémiai átalakulások után) birtokba veszi az élővilág: előbb 
egyszerű felépítésű, majd bonyolultabb felépítésű élőlények telepednek meg rajta. A hőingás követ-
keztében felaprózódott kőzeteket a csapadékvíz oldó hatása alakítja át. A kőzettörmelékből lassanként 
málladék keletkezik, amin mohák és zuzmók jelennek meg. Ezek a savas kémhatású anyagaikkal tovább 
oldják a kőzeteket. Az elpusztult élőlények anyagait a lebontó szervezetek lebontják, így a kőzetmálladék 
szerves anyagokkal dúsul. Ezen már a nyitvatermők és a zárvatermők is megtelepednek. Erős gyökereik 
összetartják, de szét is feszítik a kőzetdarabokat. Ezzel újabb aprózódási és mállási folyamatnak adnak 
teret.

Számozd be a szövegben a folyamat lépéseit! 
Mely lépéseket ábrázolják az alábbi képek? Számozd be a képeket a leírt folyamatnak megfelelően!

IV. FEJEZET
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5. A társulások változásai 
2.   Hogyan nézhetett ki egykor a homokon kialakult tölgyes területe? Mi lehetett itt előtte? Menjünk vissza 

az időben! Nevezd meg a folyamat állomásait! 

3.   A földtörténet során egyes tavak teljesen eltűnnek, és helyüket szárazulat foglalja el. Egyszerűen kiszá-
radhatnak, más esetekben viszont fokozatosan feltöltődnek. Utóbbi folyamatot ábrázolja az itt látható 
rajz. Nevezd meg, hogy mi játszódik le a folyamat során!

4.   Az 1–3. feladat megoldása után gondold végig, és fogalmazd meg, hogy milyen következménnyel jár 
az, ha ezekbe a folyamatokba beavatkozik az ember!

  

  

  

                        

                        

                        

                        

                        

                        

IV. Élőlények és környezetük

1

2

3
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 Táplálkozási láncok. Energia- 
és anyagáramlás 

1.   Kis szómagyarázó: mit jelentenek az alábbi fogalmak?

Termelő (mit termel a termelő szervezet?):  

Fogyasztó (mit fogyaszt el a fogyasztó szervezet?):  

Csúcsragadozó (minek a csúcsán van a csúcsragadozó?):  

Lebontó (mit bont le a lebontó szervezet?):  

2.   Az itt felsorolt fajok közül melyik termelő, melyik elsődleges fogyasztó, és melyik másodlagos fogyasztó?

Termelők

lemming  angolperje  kocsányos tölgy  lucfenyő  sárganyakú erdei egér  

ürge  rénszarvaszuzmó  vörös róka  hóbagoly  mókus  rénszarvas  szürke farkas

A felsorolt fajok közül melyik lehet egy táplálékhálózatban csúcsragadozó? Karikázd be a nevét!

Elsődleges
fogyasztók 

Másodlagos
fogyasztók

Fogalmazd meg az ábrák alapján, hogy mi a különbség a két fogalom között!

  

  

IV. FEJEZET

3.   Miben tér el egymástól a tápláléklánc és a táplálékhálózat? Mindkettőre látsz itt egy-egy példát. Melyik 
melyik? Nevezd meg!
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4.   A 2. feladatban szereplő fajok közül állíts össze két táplálékpiramist! Melyik életközösségre vonatkozik? Írd 
a rajzok alá!

Gondold végig, hogy mi történne akkor, ha az előbbi táplálékláncból, illetve a táplálékhálózatból el-
tűnne valamelyik élőlény! Válassz ki egyet tetszőlegesen, és húzd át pirossal ezt az élőlényt az alábbi 
ábrákon! Írd le a lehetséges következményt!

  

  

Mi okozhatja egy-egy élőlény eltűnését? Sorolj fel lehetséges okokat! 

 

 Táplálékpiramis a            

                      életközösségben

 Táplálékpiramis a              

                      életközösségben

IV. Élőlények és környezetük

Mivel magyarázható, hogy háromszög alakkal ábrázoljuk a táplálékpiramist?  

 

A táplálékpiramisban felfelé haladva hogyan változnak a következők:

n az egyedek száma:                      

n az egyedek testmérete:                    

n egy szint egyedeinek össztömege:               

n egy szintben tárolt energia mennyisége:             
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2. A biológiai kutatás  A biológiai kutatásÖsszefoglalás 

1.   Egy kísérletben azt vizsgálták, hogy egy növénynek milyen a hőmérséklettel szembeni tűrőképessége. 
A növényt minden tápanyagot biztosító tápoldatban, megfelelő ideig tartó megvilágítás mellett nevel-
ték, csupán a hőmérséklet volt a kísérlet változója.

A kapott eredményt mutatja az alábbi táblázat:

A növény növekedése 
cm-ben 0,1 0,4 1,4 3,2 5,8 8,7 13,5 10,0 5,9 3,2 0,8 0,1

A hőmérséklet oC-ban 3 6 10 14 17 19 21 25 27 29 30 32

Ábrázold grafikusan a kísérlet eredményét! Melyik adatsor kerül a vízszintes, és melyik a függőleges 
tengelyre?

2.   Rakd sorba csökkenő vízigényük szerint az alábbi növényeket!

lucfenyő  tőzegmoha  békanyál  erdei pajzsika  majomkenyérfa  kaktusz

  

3.   Tedd ki a megfelelő relációjeleket (>, <, =) a mennyiségek közé!

A fény erőssége az Egyenlítő környékén. A fény erőssége a sarkvidéken.

A fény erőssége a tenger szintjén. A fény erőssége egy magashegységben. 

Évi átlaghőmérséklet a térítők mentén. Évi átlaghőmérséklet a sarkkörök mentén.

Állapítsd meg, hogy az állítások közül melyek igazak, és melyek hamisak! Ennek megfelelően tegyél 
(I) vagy (H) betűt az állítások elé!

 A víz a cetek számára tartózkodási közeg.

 A hínárok a moszatok közé tartozó növények.

 A szikes talajok igen jó vízgazdálkodásúak. 

 A levegő mindig tartalmaz valamennyi vízgőzt.

IV. FEJEZET

Állapítsd meg a kísérlet eredménye alapján a nö-
vény hőmérséklettel szembeni tűrőképességét! 
Melyik értéktartományban lehet az optimuma? 
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5.   Tanulmányozd figyelmesen a négy ábrát! Valamennyi kör energiaforrást jelöl egy társulásban. (Az áb-
rákon a Nap is szerepel!)

4.   A felsorolt fajokból rakj össze

a) mindkét fél számára előnyös populációs kölcsönhatást, 

b) egyik fél számára előnyös, másik fél számára hátrányos kölcsönhatást,

c) egyik fél számára előnyös, másik fél számára közömbös kölcsönhatást!

légyölő galóca  lucfenyő  siketfajd  keresztcsőrű

a) A mindkét populáció számára előnyös kapcsolat 

neve:                     tagjai:                     

b) Az egyik fél számára előnyös, másik fél számára hátrányos kölcsönhatás 

neve:                     tagjai:                     

c) Az egyik fél számára előnyös, másik fél számára közömbös kölcsönhatás 

neve:                     tagjai:                     

Magyarázd is meg, hogy mire gondoltál a példáidban!

  

  

  

IV. Élőlények és környezetük

Melyik betű jelölheti a Napot az összes ábrán? 

 Melyik betű jelölheti a termelő szervezeteket?  

 Számold meg, hány elsődleges fogyasztó populáció van az ábrákon összesen!  

Mennyi csúcsragadozó van összesen?  

Hányas számmal jelölt ábrán szerepelnek csak táplálékláncok?  

A

B

C

D

E

1. 2. 3. 4.
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 Az éghajlati övezetesség  
és a biomok 

  Hogy készül az éghajlati diagram? Kövessük vé-
gig a műveletet lépésről lépésre hazánk éghajla-
tára vonatkozóan! 

1. lépés: A diagramon minden hónapnak egy-egy 
oszlop felel meg. Ezeket az oszlopok alatt jelöl-
jük. Jelöld te is a tanult módon! 

2. lépés: Számítsuk ki a havi csapadékmennyisé-
geket! Az adatok ismeretében jelöld a diagram 
bal oldalán a megfelelő értékskálát!

Egészítsd ki a következő mondatot!

Az éghajlati diagram egy terület         
(időtartam) vonatkozó jellemzőit ábrázolja.

1.   Milyen környezeti viszonyok uralkodhatnak a képeken bemutatott területeken? Figyeld meg a képeket, 
és próbálj meg minél több jellemzőt kitalálni! Írd ezeket a képek melletti vonalakra! 

3. lépés: Jelöld be egymás után az oszlopokban 
a havi csapadékmennyiség értékeit!

  

  

  

  

4. lépés: Számítsuk ki a havi középhőmérsék-
leti értékeket! Az adatok ismeretében jelöld a 
diag  ram jobb oldalán a megfelelő értékskálát!

5. lépés: Jelöld be pirossal a kiszámolt értékeket! 
A jelölések összefüggő vonalat alkotnak.

Nézz utána az interneten hazánk havi középhő-
mérséklet- és havi átlagcsapadék-értékeinek! 
Gyűjtsd össze ezeket!
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Melyik övezetbe tartozhatnak? Karikázd be pirossal a forró övezetbe tartozó képeket, kékkel pedig 
a hideg övezetbe tartozókat!

2.   A Földön sokféle biom alakult ki. Tanulmányozd a biomokat ábrázoló térképet! Írd a térképre a földrajz-
ból tanult nevezetes szélességi köröket! A tankönyv segítségével nevezd meg a jelmagyarázat színeit! 
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 A trópusi esőerdők élővilága 

  A biomok tanulmányozását mindig az adott éghajlat vizsgálatával kezdjük. Vajon miért? Gondold végig! 

Hogy nevezzük a növények anyagfelépítési folyamatát?  
Egészítsd ki a folyamat szóegyenletét! 

            +              cukor +             . 

A folyamat energiaigényes. Írd a fenti nyílra az energiaforrás nevét! 
A kiegészített szóegyenlet alapján nevezd meg azt a két külső tényezőt, ami a folyamat fontos feltétele!

Az éghajlat befolyásolja a talaj minőségét is. Magyarázd el, hogyan!

  

  

1.   Az esőerdőkben alakult ki a legtöbb növényzetszint. Nevezd meg a rajzon ezeket!

Milyen tipikus esőerdei alkalmazkodási formákat mutatnak a képek? Nevezd meg ezeket!

1 2 3

A fenti rajzon jelöld a képek helyét a számukkal! 
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2.   Az esőerdők a Föld fajokban leggazdagabb biomját jelentik. Állíts össze a leckében és a galériában 
bemutatott fajokból táplálékláncokat! A fajneveket írd a rajz megfelelő helyére!

Tápláléklánc az afrikai esőerdőben (példa)

Tápláléklánc a dél-amerikai esőerdőben (példa)

Sorolj fel további, a dél-amerikai esőerdőben honos 
fajokat!

 

 

 

 

 

3.   Táplálék- és ipari növényeink egy része az esőerdőkben őshonos. Nevezd meg a képen bemutatott 
növényeket! 

4.   A biomot érő legnagyobb veszélyforrás látható az alábbi képen. 

Nevezd ezt meg!  

Hogyan hasznosítják az így nyert területet?

 

Milyen veszélyt jelent a képen látható tevékenység a Föld egészé-

re nézve?  

Milyen veszélyt jelent az élőlények fajgazdagságára nézve?

 

Sorolj fel további, az afrikai esőerdőben honos fajokat!
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 A szavannák élővilága 

  Már tudunk információkat leolvasni az éghajlati diagramról. Tanulmányozd a tankönyben a szavanna 
és a trópusi esőerdő éghajlati diagramját! Milyen hasonlóságot fedezel fel a két biom éghajlata között?

 

Van azonban egy szembetűnő különbség is. Mi ez?  

Szavannaéghajlaton két évszak alakult ki. Fogalmazd meg, mi jellemző rájuk! 

 

 

1.   Az alábbi rajzon azt látod, hogyan változik a szavannák növényzete az Egyenlítőtől távolodva. Nevezd 
meg a rajz alatt a szavanna típusait! Állíts össze a leckében és a galériában szereplő fajokból táplálék-
láncokat! A fajneveket írd a rajz megfelelő helyére! Nevezd el a táplálékláncokat a 79. oldal 2. feladatában 
látható módon!
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2.   Napjainkban a szavannákra leselkedő legnagyobb 
veszély az elsivatagosodás. Mi ennek az oka? Ehhez 
kapcsolódik a képen bemutatott tevékenység. Foglald 
össze, hogy mi játszódik le a folyamat során!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A legnagyobb mértékű elsivatagosodás 
helyét mutatja a következő térkép. Nézz 
utána, hogy mi a terület neve! Nevezd 
meg! Mi jellemző rá?

A szavannák melyik típusát fenyegeti leginkább az elsivatagosodás? Karikázd be a megfelelő képet!

3.   A szavannán is élnek olyan növények, amelyeket élelmiszeripari feldolgozás után fogyaszt(hat)unk. 
Erre mutatnak példát a következő képek. Melyek ezek a növények? Írd a nevüket a képek alá! A lecke 
és az utána levő galéria segíthet a meghatározásban.

aszályos terület

erős 
sivatagosodás

nagyon erős 
sivatagosodás
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 A sivatagok élővilága

1.   Hol találhatók nagy trópusi sivatagok a Földön? Jelöld be, és nevezd meg a térképen!

Milyen kulcsszavakkal jellemeznéd a képen látható vidéket?

 

 Egészítsd ki a trópusi sivatagok éghajlati körülményeit leíró hiányos szöveget!

A trópusi sivatagokban a csapadék éves mennyisége nem éri el a  

         mm-t. Az évi középhőmérséklet      oC körüli, de 

igen nagy a napi hőingadozás. A forró, akár      oC-os nappalokat hideg éjszakák követik.

A mérsékelt övezetben is vannak sivatagok, ahol az életkörülmények hasonlítanak a trópusi saivatago-

kéhoz. Más színnel jelöld be a fenti térképen a tanult mérsékelt övezeti sivatagokat is!

2.   Néhány faj képes volt alkalmazkodni a sivatagok nyújtotta barátságtalan körülményekhez. Vizsgáljuk 
meg, hogy hogyan tudják elviselni ezeket! Melyik környezeti tényező elviselését teszi lehetővé számuk-
ra? Írd a képek mellé azt is, hogy melyik kontinensen élnek! 
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3.   Írj egy-egy példát arra, hogy a sivatagi állatok hogyan alkalmazkodnak a sivatagi életkörülményekhez!

a) búvóhelyen való rejtőzködés:  

b) nagy hőleadó felület:  

c) hosszú pihenőidőszak nyáron:  

d) zsír formájában történő vízraktározás:  

Mely állatokra lehetnek igazak a fenti jellemzők? Írd a megfelelő alkalmazkodás betűjelét a képek alá!

4.   Szembetűnő különbség van a sivatag és az oázis világa között. Gyűjtsd össze az alábbi szempontok 
szerint!

Sivatag Oázis 

                                                                     

hőmérséklet

vízellátottság

növényzet

termesztett növények
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 A keménylombú és a babérlombú 
erdők élővilága 

1.   A keménylombú erdők és a babérlombú erdők a mérsékelt övezet trópusokkal határos területein ala-
kultak ki. Jelöld be a térképen, hogy mely területeket jelenti ez! Segít a tankönyv 99. oldalán található 
térkép. Melyik két éghajlat diagramja látható a térkép mellett? Írd a grafikonok alatti szövegdobozokba!
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2.   Miről kapták a leckecímben szereplő biomok a nevüket? Mi jellemzi a keménylombú fa, illetve a babér-
lombú fa levelét? A következő képek és a lecke szövege segít a válaszadásban.

  nemes babérolajfa

A keménylombú fa levelének jellemzői:

                         

                         

A babérlombú fa levelének jellemzői: 

                       

                       

Miben tér el a két éghajlat?

n hőmérsékletbeli különbség:  

 

n csapadékbeli különbség:  
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3.   Olvasd el figyelmesen a szöveget, majd válaszolj a kérdésekre!

A Földközi-tenger medencéjében és Kis-Ázsiában egykor összefüggő területeket beborító kemény-
lombú erdők nagy részét az ember napjainkra gyakorlatilag kiirtotta. Az itt díszlő fenyőket és tölgye-
ket a görög kultúra, majd a Római Birodalom idején hajógyártás céljából vágták ki. A mérhetetlen 
pusztítás még az 1600-as évek idején is folyt, ekkor az egykori erdőkkel borított hegyoldalakat 
csaknem teljesen letarolták. A csupaszon maradt területekről a csapadék a talajt lemosta, az erdők 
nem tudtak regenerálódni.

Hozzávetőlegesen hány évvel ezelőtt zajlott a keménylombú erdők irtása?

  

Főleg milyen célból vágták ki a fákat?

  

A kiirtott fák rendszertanilag hová tartoztak? 

  

Miért lassult le nagyon a szukcesszió folyamata? 

  

4.   A keménylombú erdő, illetve a babérlombú erdő növényzetéről készültek az alábbi vázlatos rajzok. 
A leckében és az azt követő galériában (tankönyv 112–113. oldal) szereplő fajokból próbálj meg táplá-
lékláncokat kialakítani! A fajneveket írd a rajz megfelelő helyére!

A keménylombú erdő növényzetének vázlatos rajza 

A babérlombú erdő növényzetének vázlatos rajza 
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 A lombhullató erdők élővilága 

1.   A mérsékelt övezetben négy évszak váltakozik. A lombhullató erdők növényzetének képe jellemzően 
változik az évszakoknak megfelelően. Készíts az időjárás-jelentéshez hasonló ismertetőt a mellékelt 
képek segítségével (milyen az adott évszak, és milyen változások játszódnak le a növényzetben)!

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

2.   Melyek a lombhullató erdők jellemző erdőalkotó fajai? Nevezd meg a képek alatt! Alul ezek leveleit lát-
hatod, de a képeket összekevertük. Először írd le a levelek legfontosabb jellemzőit, majd kösd össze a 
levelek képét a megfelelő fafaj képével!
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3.   Jelöld a bal oldali rajzon a bükkerdő növényzeti szintjeit! Melyik évszakot ábrázolja a rajz? A jobb oldali 
rajzra írj fel egy lehetséges táplálékláncot! Alul nevezd meg a rajzokat!

4.   Melyek a tölgyerdő növényzeti szintjei? Jelöld a bal oldali rajzon! A jobb oldali rajzra írj fel egy lehetsé-
ges táplálékláncot! Alul nevezd meg a rajzokat!

  

5.   Írj a 3. és 4. feladat egyik, tetszőlegesen kiválasztott ábrájába egy táplálékláncot az alábbi fajok közül 
válogatva!

kerti csiga  orrszarvúbogár  erdei béka  kék cinke  nagy fakopáncs  karvaly  

erdei fülesbagoly  mókus  menyét  őz  hiúz  barnamedve

6.   A biom természetes növényzete már csak kevés helyen figyelhető meg. Vajon mi ennek az oka? 

  

Nevezd meg az öv fontos termesztett növényeit a képek alatt!
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 A füves puszták élővilága 

1.   A mérsékelt övezetben az óceánoktól távolodva a lombhullató erdőket füves puszta váltja fel. Mi okoz-
za ezt a növényzetbeli változást? Válaszd ki, és karikázd be a megfelelő kifejezéseket, adatokat!

Az óceánoktól távolodva az évi csapadékmennyiség csökken / nő  . Azokon a területeken, ahol  

ez 500 / 800 mm/év körül van, kiváló minőségű, világos / sötét színű talajokon füves puszták 

alakulnak ki. Itt a nyár hűvös / meleg  , a tél enyhe / hideg  . Az  óceán hőmérsékletkiegyenlí-

tő szerepe már kevésbé érvényesül, mint az óceánhoz közelebb, ezért a hőmérsékletingás mértéke  

csökken / nő . A csapadék nagyobb része tavasz / nyár elején és ősszel hull.

2.   Hol vannak a Föld nagy füves pusztái? Színezd zöldre a területüket a térképen! 
Más-más kontinensen máshogy hívják a füves pusztát. Írd a megfelelő elnevezéseket is a térképre!

Melyik kontinensen élnek a következő állatfajok? Írd a térkép alá a megfelelő oszlopba!

közönséges ürge  prérikutya  nandu  tatárantilop  amerikai bölény  

sörényes hangyász  ázsiai vadló  prérifarkas  mezei hörcsög  grizzly  

villásszarvú antilop

Észak-Amerikában él:

 

 

 

Dél-Amerikában él:

 

 

 

Eurázsiában él:
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Tápláléklánc az észak-amerikai füves pusztán (példa)

Tápláléklánc az eurázsiai füves pusztán (példa)

Tápláléklánc a dél-amerikai füves pusztán (példa)

4.   Olvasd el figyelmesen a szöveget! Gondold végig azt is, amit korábban a termőtalajokkal kapcsolatban 
tanultál, majd válaszolj a kérdésekre!

A magasfüves puszták talaja vastag, akár 2 méteres is lehet. A gyors anyagforgalmú, tápanyagok-
ban igen gazdag, kiváló minőségű termőföld a csernozjom. A csernozjom orosz eredetű kifejezés, 
feketeföldet jelent. Gyakran apró szemcsés, mészben gazdag, szél szállította löszön alakul ki. Mor-
zsalékos szerkezetű, jól szellőzik, gazdag az élővilága. 

Mit gondolsz, a magasfüvű puszták a füves pusztás területeken hol alakultak ki? Gondolj arra, hogy mi 
szükséges ahhoz, hogy magasabbra növekedhessen a fű!

  

Mi a csernozjom?  

Milyen a színe?  

Mi jellemzi a löszt?  

Mit jelent az, hogy gyors anyagforgalmú?  

  

Írj két példát olyan talajlakó állatra, amely szerepet játszik a szerves anyagok lebontásában!

  

3.   A leckében felsorolt élőlényekből állíts össze táplálékláncokat, ahogy a korábbi munkafüzeti leckékben 
tetted!
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 A tűlevelű erdők élővilága

  Mik a tajgaéghajlat jellemzői? Karikázd be, illetve írd be a megfelelő válaszokat!

Olvasd el az ehhez kapcsolódó szöveget, majd egészítsd ki! Ha szükséges, keress az interneten vá-

laszt!

A fenyőfélék többségének levelei folyamatosan hullanak és képződnek. Emiatt a fenyves egész évben 

zöld. Ez a jelenség az esőerdők fáira is jellemző. A kettő között az a különbség, hogy az esőerdők övé-

ben a(z)                    miatt örökzöldek a fák, a tajga fenyőerdőiben viszont 

a(z)                    az oka ennek. 

  

  

  

  

1

Miért van sok gomba a fenyőerdőben? Mit tanultunk erről az előző fejezetben?

  

  

  

  

  

  

  

  

2

Évszakok száma:Évszakok száma:  1  2  3  4

A nyár:A nyár:  meleg  enyhe  hűvös  hideg A tél:A tél:  enyhe  hűvös  hideg  zord

Milyen éghajlati szélsőség jellemző a tajgaéghajlatra? Idézd fel a földrajzból tanultakat!

  

1.   Milyen alkalmazkodási formák alakultak ki a tajgaéghajlaton? Magyarázd meg az alábbi képek alapján!

Csapadékmennyiség:Csapadékmennyiség:
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3.   Nevezd meg és jelöld az ábrán a tajga növényzeti szintjeit!

4.   Állíts össze táplálékláncot a tajga élőlényeiből! Ábrázold ezt a 3. feladat rajzán!

5.   Milyen környezeti veszélyek fenyegetik a tajga élővilágát?  

  

  

2.   Melyek a fő fafajok a tajgán? Ne-
vezd meg a képeken látható fajo-
kat! Közülük melyek jellemzőek a 
tajgán? Karikázd be a megfelelő 
képeket!
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2.   Lehet még az előző feladatban leírtnál is barátságtalanabb egy 
élőhely? A sarkvidéki területek minden bizonnyal ilyenek. Milyen 
körülményekhez kell alkalmazkodniuk az itt élő élőlényeknek? 

 

 

 

 A tundra és a sarkvidék élővilága

1.   Az alábbi képek a tundrán készültek – csak más-más évszakban. Készíts ezek segítségével rövid leírást 
a tundra időjárási, éghajlati viszonyairól, talajáról! Írd a jellemzőket a képek melé!

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Mi teszi lehetővé a következő képeken látható fajoknak, hogy elviseljék a sarkvidéki viszonyokat?
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3.   Az alábbi képből egy-egy részletet kinagyítottunk és a hozzá tartozó keretben egy rövid jellemzés kez-
detét írtuk le. A tundraéghajlat ismeretében fejezd be a leírást!

A tundra fái alacsonyak, mert     

      .

Mi jellemzi a tundra állatvilágát? Egészítsd ki a mondatot!

A tundra állatvilága           , de az egyes fajok egyedszáma               .

4.   Több rókafajról tanultunk a fejezetben, ezeket láthatod az alábbi képeken. Nevezd meg a fajokat!  
Mi hiányzik a képekről? A tanultaknak megfelelően rajzold be ezeket a részleteket!

5.   A leckében tanult fajokból állíts össze egy tundrai és egy sarkvidéki táplálékláncot!

Helyes-e az a sarkvidéki tápláléklánc, amelyben a jegesmedve a vadászata során pingvint ejt el?  
Válaszodat indokold meg! 

?

A tundra lágy szárú növényei kis cso-

mókat, párnákat alkotnak, így   

      .
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 A tengerek és óceánok élővilága 

1.   Hasonlítsd össze a két élettér, a szárazföld és a víz nyújtotta körülményeket!

Összehasonlítási szempontok Szárazföld Víz

Hőmérsékleti viszonyok, hőingás

A tartózkodási közeg sűrűsége

A vízi környezethez való alkalmazkodás néhány formáját láthatod az alábbi képeken. Írd a képek mellé, 
hogy mihez és hogyan történt az alkalmazkodás!

                            

                            

                            

                            

                            

                            

2.   A Föld egyik legnagyobb termetű állata a kék bálna. Ősei a szárazföldön alakultak ki, majd későbbi 
képviselőik másodlagosan tértek vissza a vízbe. Az alábbi feladatok a kék bálnával kapcsolatosak.

Milyen élettevékenységet folytat éppen a képen látható egyed?

 

A IV. és az V. fejezetben már előfordult a plankton fogalma. Idézd fel, hogy melyik élőlénycsoportoknál 
tanultuk! Ha nem emlékszel, lapozz vissza a tankönyvben!

Mi a plankton?  

Mely élőlénycsoportok alkotják?  

A kék bálna mellett a szürke bálna átlagos testtömege is óriási:     . Mit gondolsz, miért vízi körül-

mények között fejlődhettek ki ilyen testméretű állatok? 

  

Húzd alá a felsorolásból, hogy mi jellemző a kék bálnára!

a legnagyobb termetű tengeri hal  

testtömege elérheti a 100 tonnát  

akár 25–30 méteresre is megnő  

apró fogaival morzsolja szét táplálékát  

planktonnal táplálkozik 
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 A magashegységek élővilága 

A   Ismételd át azokat, az élővilág elrendeződésére vonatkozó kulcsfogalmakat, amelyeket a fejezet első 
leckéjében tanultunk! A következő szöveg segít ebben.

Az élővilág elrendeződése nemcsak vízszintesen, hanem a tengerszint feletti magasságtól függő-

en függőleges kiterjedésben is           mutat. A jellegzetes vízszintes elhelyezkedés  

a(z)               -től a(z)           -ig, míg a függőleges elrendeződés a(z)  

          területén figyelhető meg. Utóbbi jelenségnek az az oka, hogy a magassággal az 

éghajlat is változik. Felfelé haladva 100 méterenként mintegy            -kal csökken a hő-

mérséklet.           a csapadék valószínűsége, gyakrabban fúj erős szél, viszont csökken 

a(z)           , ezzel az oxigén mennyisége is.

B   Idézd fel a földrajzból tanultakat! 
Hol húzódnak a Föld magas-
hegységei? Rajzold be ezeket a 
térképvázlatba! 

Milyen érdekesség figyelhető meg, ha a trópusi magashegységekben felfelé haladunk, illetve ha ezek-

től a sarkok felé távolodunk? 

Írd a fenti rajz megfelelő övébe a trópusi magashegységekben élő állatokat! 

1.   Hogyan változik a növényzet 
a trópusi hegységekben fel-
felé haladva? Válaszd ki az 
alábbi felsorolásból, és írd a 
zónák mellé a megfelelő el-
nevezéseket!

a) törpecserjés  

b) trópusi esőerdő  

c) hegyi esőerdő  

d) hóhatár  

e) havasi gyepek  

f) köderdő

5000 m

4000 m

3000 m

2000 m

1000 m

0 m
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2.   Milyen magassági zónák figyelhetők meg a mérsékelt övezeti hegységekben felfelé haladva? Válaszd 
ki, és írd a zónák mellé a megfelelő elnevezéseket!

lucfenyvesek  gyertyános tölgyesek  párnaszerű növényzet  bükkerdők  

cseres tölgyesek  bükkös jegenyefenyővel  törpefenyők  örök hó határa

Mit tapasztalunk akkor, ha a mérsékelt övezeti magashegységekben felfelé haladunk, illetve ha ezektől 
a sarkok felé távolodunk?

  

Hasonlítsd össze a válaszodat az 1. feladatban ugyanerre a jelenségre adott válasszal! Próbálj meg e 
két válaszból következtetést levonni!

  

  

Írd a fenti rajz megfelelő övébe a mérsékelt övezeti magashegységekben élő állatokat! 

3.   A hegyvidéki körülmények is alkalmazkodást igényelnek az ott honos élővilágtól. Mihez és hogyan 
alkalmazkodtak a képeken látható fajok? Írd a képek mellé! 
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2. A biológiai kutatás

V. FEJEZET

  A biológiai kutatásÖsszefoglalás 

1.   Sokféle biomról tanultunk a fejezetben. Nevezd meg a térképen számokkal jelzett biomokat!

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

10.  

2.   Elemezzük Eurázsia példáján a mérsékelt övezet csapadékviszonyait! Rajzolj a narancssárga vonal vé-
gére nyílhegyet, hogy a nyíl a csapadék csökkenését mutassa! Milyen biomok alakultak ki az óceántól 
távolodva? Nevezd meg a képeken látható biomokat, és írd a nevüket a térképvázlat megfelelő helyére!

Miért döntőek a csapadékviszonyok a biomok kialakulása szempontjából?  

  

Melyik övezetben figyelhetünk meg szemléletes példát arra, hogy a csapadékviszonyok változásával 

más-más biomok alakultak ki?  

a csapadék mennyisége csökken

 

 

 

1
2

3 4 5

6

10

7
8

9

bőgőmajmok  okapi  mahagóni 

gorilla  majomkenyérfa  kaktuszok 

rénszarvas  kétpúpú teve   

hagymás-gumós egyszikűek és fűfélék  

antilopok, gazellák  amerikai bölény  

mohák, zuzmók  
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3.   Ebben a feladatban három erdőtípust hasonlítunk össze. A halmazok-
ban egy-egy kép utal az erdőtípusokra. A képek alapján nevezd meg 
az erdőtípusokat! 

Írd a megfelelő halmazrészbe 
az erdőkre jellemző igaz meg-
állapítások betűjelét!

a) van olyan időszak, amikor  

a fák levele egyszerre lehull   

b) nagyon sokféle  

fafaj építi fel  

c) 3-5 lombkoronaszint  

jellemző rá  

d) örökzöld erdő  

e) egy vagy néhány fafaj 

az uralkodó 

f) uralkodó fajai  

nyitvatermők  

g) a talajt moha borítja  

h) lombkoronája egy- vagy 

kétszintű

4.   A fejezetben tanult sokféle növény és állat élőhelyének elrendezésében segít ez a feladat. Sorold be 
a megfelelő élőhelyre (kontinensre, illetve éghajlatra) a megadott élőlények nevét! Ezután jelöld be a 
térképen a színkulcsnak megfelelően a feladatban szereplő élőhelyeket!

 A füves pusztán él:

 

 

 A sivatagokban él:

 

 

 Afrika eső erdőiben él:

 

 

 Dél-Amerika esőerdőiben él:

 

 

 A szavannákon él:

 

 

bőgőmajmok  okapi  mahagóni 

gorilla  majomkenyérfa  kaktuszok 

rénszarvas  kétpúpú teve   

hagymás-gumós egyszikűek és fűfélék  

antilopok, gazellák  amerikai bölény  

mohák, zuzmók  

 A tundrán él:
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 Természetvédelem

1.   Gondold végig a következő problémát, és válaszolj rá! Válaszodat indokold is meg!

Van két társulás. Mind a kettő 5-5 fajból áll. Az első társulásban az egyik fajból 94 db van, az összes 
többiből 1-1. A másodikban mind az öt fajból 20-20 példány van. Melyik nagyobb diverzitású? Miért?

  

  

Az itt látható ábrákkal már a 75. oldalon találkoztál. Most azonban mást jelölnek: ebben a feladatban  
a körök populációkat jelölnek, a közöttük lévő a vonalak pedig a táplálkozási kapcsolatokat. Tanul-
mányozd az ábrákat! Szerinted hosszú távon melyik életközösségnek a legnagyobb a fennmaradási 
esélye? Karikázd be ezt az ábrát!

 Mivel indokolnád a választásod? 

  

2.   Miért van szükség a természet védelmére? Mi fenyegeti vagy veszélyezteti?

  

  

A természetvédelem részben a fajok védelmét jelenti. Mi indokolhatja egy faj védelmét?

  

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

A védett növényfajok kiválasztásában fontos szerepet játszott a hazai növényvilágban betöltött sze-
repük, ritkaságuk és nem egyszer megjelenésük tetszetőssége is. Hiszen mindezek a tényezők 
együtt vagy külön-külön eredményezhetik egy faj veszélyeztetettségét. Veszélyeztetőnek tekintünk 
minden olyan emberi tevékenységet, amely a növénypopulációk számát, valamint az egyes popu-
lációk egyedszámát fenyegeti. 

Szerinted miért jelent fenyegetettséget egy növényre nézve, ha tetszetős a megjelenése?

  

A

B

C

D

E

1. 2. 3. 4.
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Mit értünk egy faj veszélyeztetettségén?

  

A leírt megállapítások szerinted igazak az állatok védelme kapcsán is?

  

Mit jelent, az, hogy eszmei érték?  

Mit fejez ki az, hogy az egyik fajé egyedenként 10 000 Ft, a másiké 100 000 Ft? 

  

3.   A tankönyvben lévő képgalériák segítségével nevezd meg az alábbi védett növény- és állatfajokat! 
Melyik mi miatt került veszélybe? Írd ezt is a képek alá!

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

4.   A természetvédelemnek a fajvédelem mellett az élőhelyek védelme is fontos része. Nézz utána, milyen 
helyi védettségű természeti érték van lakóhelyeden vagy környékén! Nevezd meg!

  

Melyek az országos védelem alatt álló területek szervezeti egységei? 
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 Aktív természetvédelem

1.   A fajmentésben fontos szerepet töltenek be a szaporító programok. Milyen szaporítási programok zaj-
lanak az alábbi nemzeti parkjainkban? 

Kiskunsági Nemzeti Park:  

Körös-Maros Nemzeti Park:  

Őrségi Nemzeti Park:  

Mivel foglalkoznak a visszatelepítési programok? Nálunk milyen visszatelepítési program zajlott az 

elmúlt időszakban?  

  

Miért van szükség békamentő akciókra? 

Az alábbi békafajok messze kóborolnak a víztől. Mely fajok láthatók a képeken? Írd a nevüket a képek 
alá!

2.   Ahogy már láttuk, nem elég a fajok védelme, az élőhelyeket is védeni kell. Próbáld ezt megindokolni a 

saját szavaiddal!   

  

a) Mely invazív növényfajokat látod a képeken? 
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Az előző oldalon lent látható növények egyikéről szól a következő szöveg. Jelöld meg a megfelelő ké-
pet! Húzd alá a szövegben, hogy miért nehéz véglegesen kiírtani! 

b) Mely invazív állatfajok ismerhetők fel a képekről? 

Miért jelentenek veszélyt az invazív fajok a természetes életközösségekre?

  

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

„Az amerikai fehér medvelepkét tévesen szövőlepkének is nevezik. 
Magyarországra az 1940-es évek végén került a csepeli szabadkikö-
tőn keresztül. Hamarosan igen gyors terjedésnek indult, és néhány év 
leforgása alatt mintegy 50 km sugarú körben megjelent. Fellépte után 
másfél évtizeddel már az egész országban előfordult, és egyes években 
különösen nagy károkat okozott.”

Forrás: Mészáros Zoltán: Lepkék, pillék, pillangók

Mikor jelent meg hazánkban az amerikai fehér medvelepke?  

Mi jellemezte az elterjedését?  

  

Invazív fajnak tekinthető-e az amerikai fehér medvelepke?  

 Mit gondolsz, milyen tényezők játszhattak szerepet a faj gyors térhódításában? 

  

 A tanév során tanultak alapján biztos, hogy tudsz válaszolni a következő kérdésekre:

Melyik állattörzsbe, illetve osztályba tartozik az amerikai fehér medvelepke?  

A fajnév néha segít az osztályon belüli csoport (rend) meghatározásában. Melyik rendbe tartozhat ez 

a faj?  

Nevezz meg két másik fajt, amely ugyanebbe a rendbe tartozik!  

 

Tűrőképességét tekintve mi jellemzi az amerikai fehér medvelepkét?  

Az  egyik legtöbb problémát okozó invazív faj hazánkban. Észak-Amerikából hurcolták be Európá-
ba. Sok apró fészkesvirágzatában rengeteg magot hoz, ezért szinte kiirthatatlan. Szántóföldjeiken, 
utak mentén, gondozatlan kertekben és egyéb bolygatott területeken évről évre óriási számban 
jelenik meg. Virágpora az arra érzékeny emberekben súlyos allergiás reakciókat válthat ki.
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 Miért kell védenünk? 

1.   A fajvédelemnek több szintjéről tanultunk. Oldd meg az ezzel kapcsolatos feladatot!

Miért válhat egy faj veszélyeztetetté?  

 Írj egy-egy példát veszélyeztetett növényre és veszélyeztetett állatra!

  
A következő képeken egy ritkasága miatt védett (R), egy bennszülött (B) és egy maradványfaj (M) fotóját 
látod. Nevezd meg a fajokat, és írd a zárójelben szereplő betűjelet a megfelelő képek alá!

2.   Kösd össze az alábbi négy növényritkaságunk leírását a megfelelő képekkel! 

Bennszülött faj, csupán az or-

szág északkeleti részén él.

Bennszülött faj, hazánkban a Pilis-

től a Bükk hegységig fordul elő.

Melegkori reliktum, kizáró-
lag a Vértes déli lejtőin él.

Jégkorszaki reliktum, néhány hű-vös hegyvidéki völgyünkben ma-radtak fenn állományai.
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3.   Négy hazai állatritkaságunk fotóját látod ebben a feladatban. A tanultak alapján nevezd meg a fajokat! 

Az egyik kép bennszülött fajt ábrázol. Melyik ez? Karikázd be a képét!

4.   Olvasd el figyelmesen a rákosi viperáról szóló szöveget, majd válaszolj a kérdésekre!

Hazánkban csak a síkvidéken, foltokban fordul elő. Réteken, vizenyős területeken, csatornák és 
töltések füves szegélyén él. Föld alatti üregekben, egérlyukakban húzódik meg, és csak napfürdő-
zés vagy zsákmányszerzés céljából hagyja el azokat. Főleg sáskákkal, szöcskékkel, fiatal rágcsá-
lókkal táplálkozik. Kora tavasszal, már márciusban párzik, áttetsző burkú tojásait augusztusban 
rakja le, amelyekből hamarosan kibújnak a fiatal utódok, amelyek rögtön önálló életet kezdenek. 
Téli álomra október közepétől indul.

Milyen élőhelyeket kedvel a rákosi vipera?

  

Mit gondolsz, miért napfürdőzik rendszeresen?

  

Mivel táplálkozik a rákosi vipera?

  

Rendszertanilag hová tartozik a rákosi vipera?

  

Nézz utána, miért vált veszélyeztetetté ez a faj!

  

5.   A földtörténet során a Kárpát-medence területe több éghajlati zónába is tartozott. Egy ilyen időszakról 
szól a következő hiányos szöveg. Olvasd el figyelmesen, és egészítsd ki a megfelelő fogalmakkal, sza-
vakkal! A megoldásban segít a tankönyv szövege.

A Kárpát-medencében 3 millió évvel ezelőtt           klíma uralkodott. Ebben az időben 

a melegebb trópusi területekről számos faj vándorolt hazánk mai területére. Az ezt következő lehűlés 

idején ezek           az ország területéről. Néhány melegebb zugban azonban fennmarad-

tak képviselőik, ezek a(z)           . Közéjük tartozik például egy melegkedvelő, vízben élő 

csigafajunk, a(z)           , amely a lehűlést követően kizárólag a(z)           Nem-

zeti Park egyetlen hőforrásában található meg.
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 Védett növények 

1.   Írj példát védett telepes növényre!

  

2.  Karikázd be a felsorolt védett növények közül a virágtalanokat!

leánykökörcsin  farkas boroszlán  kígyózó korpafű  erdei tündérfürt  

királyharaszt  szentgyörgyfű

3.  Felismered őket? Kösd össze egy vonallal a védett növényeket a nevükkel!

sz
en

tg
yö

rg
yfű

  

4.   Az alábbi szöveg védett növényekről szól. Olvasd el figyelmesen, és egészítsd ki a hiányzó nevekkel! 
A megoldásban segít a tankönyv szövege.

A nyáron nyíló, kék virágú           a homokpuszták lakója. Mélyre hatoló gyökere piros fes-

tékanyagot tartalmaz. Régen a pásztorok ezzel jelölték meg saját birkáikat, erre utal a növény elneve-

zése. Az őszi táj sem marad nyíló védett növények nélkül. Száraz, köves lejtők, löszgyepek augusztus 

végétől októberig nyíló növénye a(z)           . Alacsony, sárga lepellevelei alig emelkednek 

a talaj fölé. Csak a Dunántúl középső részén és a Dél-Alföldön él. Nyár derekától késő őszig virágzik 

a Bükki Nemzeti Park címernövénye, a(z)                     is.

kígyózó korpafű

szibériai nőszirom 

kék szamárkenyér

ka
rc
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g
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5.  Hol élnek a képeken látható védett növények? Írd a nevüket a megfelelő halmazba!

Napos,  
köves élőhelyek

turbánliliom

szártalan kankalin 

leánykökörcsin
 erdei tündérfürt

réti kardvirág

6.   Egyes védett növények élőhelyei el vannak zárva a turisták elől, csak engedéllyel vagy vezetéssel 
látogathatók. Szerinted miért jelenthet a turizmus veszélyt egyes védett növényekre? Írd le néhány 
mondatban!

  

  

  

  

  

tavaszi hérics

ujjaskosbor

agárkosbor

Hegyvidéki rétek 

Erdők,  
patakpartok
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 Védett gerinctelen állataink 

1.  Nevezd meg a képeken látható védett gerinctelen állatokat!

2.   Töltsd ki a védett fajok rendszertani besorolásával kapcsolatos táblázatot az alatta felsorolt védett  
fajokkal (van köztük olyan, amelyről korábban tanultunk) és rendszertani csoportokkal!

hártyásszárnyúak

orrszarvúbogár

óriás keresztespók

rovarok  óriás tőrösdarázs  bogarak  pókok  halálfejes lepke  szongáriai cselőpók 

lepkék  bőrfutrinka  erdei vöröshangya  fecskefarkú lepke

3.   Melyik védett fajra ismersz az alábbi, rövid leírásokból? 

Lárvája tölcsér alakú vermet ás a laza földbe:  

Kúp alakú bolyokban él:  

Pajor alakú lárvája korhadó tölgyfák nyirkos fűrészporában fejlődik:  

Függőleges aknákat készít a talajban lakóhelyül:  

4.   Olvasd el figyelmesen a szöveget, majd válaszolj a kérdésekre!

Az óriás galacsinhajtó bogár 30 mm hosszú, fekete színű, lapos, kerekded testű bogár. Fejéről hat 
hegyes, lapátszerű fog mered előre. A homokos talajú legelőkön nyáron, alkonyatkor repülve keresi 
fel a patások ürülékét. Abból feje segítségével diónyi galacsinokat formál, hátsó lábaival tolatva 
alkalmas helyre görgeti őket, belehelyezi petéit, majd a homokba ássa a galacsinokat. 
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Miről ismernél fel egy óriás galacsinhajtó bogarat?

  

Mikor aktív?  

Mit gondolsz, mivel táplálkozik az óriás galacsinhajtó bogár lárvája?  

5.   A tankönyvi olvasmány (142. oldal) alapján egészítsd ki a hiányos szöveget!

Különleges védett ízeltlábú állatunk egy százlábú, a 15 cm  

hosszúra is megnövő                         

maradványfaj, és kizárólag a                hegység  

néhány pontján, déli fekvésű, meleg, száraz kőtörmelékes lejtőkön él.  

Ragadozó.               vadászik,               

           a laza törmelékbe ássa magát.

6.   Tervezz ismertető táblát a hazai védett gerinctelen állatokról! Hívd fel a figyelmet a leginkább védelem-
re szoruló fajokra! Röviden mutasd be a kiválasztott fajokat, és ragassz be képet is róluk!
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 Védett gerinces állataink

1.   Melyik osztályba tartoznak az alábbi védett gerinces állatfajok? Írd a nevük alá a megfelelő osztályt! 

kuszma  compó  sárgahasú unka  haragos sikló  holló  hegyi gyík  zöld varangy 

magyar földikutya  réti csík  keresztes vipera  nagy kócsag  vidra
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Jégkori maradványfaj. Kis termetű, színe sötét, barnás foltos. A Kárpát-medencében a magas-
hegységek lakója, de néhány lelőhelyét ismerjük az Alföld ősi jégkorszaki lápterületeiről is. 

A vakondhoz hasonlóan föld alatti járatrendszert épít. Túrásai azonban jóval nagyobbak és lapo-
sabbak a vakondtúrásnál.

Kis termetű kétéltű, háta iszapszínű, hasa élénksárga. Magyar neve a hangjára utal.

A hazai természetvédelem szimbóluma. Tollai hófehérek, a csőre és a lábai sárgák.

2.   Melyik védett gerinces állatra ismersz rá a jellemzések alapján? Írd a nevüket a keretbe!

4.   Hazánk mai területéről a múlt század elején pusztult ki a farkas. Az 1990-es években újra megtele-
pedett hazánkban, és ma természetvédelmi oltalom alatt áll. Szerinted milyen előnyökkel és esetleg 
milyen hátrányokkal járhat ennek a csúcsragadozónak az újbóli meghonosodása? 

Előnyök Hátrányok

3.   A térképen négy nemzeti parkunk elhelyezkedését látod. Kösd össze egy vonallal a rájuk jellemző vé-
dett gerinces állatok fényképeivel!

Kiskunsági

Bükki

Fertő–Hanság

Körös–Maros
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 Fenntarthatóság

1.   Gyakran hallani a következő mondást: 

 „A Földet nem a szüleinktől örököltük, hanem az unokáinktól kaptuk kölcsön.” 

Magyarázd meg, mit jelent!  

  

Mit kell tennünk ahhoz, hogy a fenti mondás tartalma megvalósuljon?  

  

2.   Gyors ütemben nő a Föld lakossága. Nézd meg az ezt alátámasztó adatot, majd oldd meg a hozzá 
kapcsolódó feladatot!

A Földön 1950-ben 2,5 milliárd ember élt. Ez a lélekszám 1960-ra elérte a 3 milliárdot, 2011-ben 
már 7 milliárd, 2021-ben pedig közel 8 milliárd volt.

Számold ki, hogy változott-e az emberiség létszámának a %-ban kifejezett növekedési üteme a tíz 
éves időszakokban egymáshoz képest!

A növekedés üteme 1950 és 1960 között: 
  

A növekedés üteme 2011 és 2021 között: 
 

Magyarázd meg, hogy szerinted milyen társadalmi okai lehetnek a kapott eredménynek! 

  

  

3.   A népességnövekedés mértéke más és más a különböző kontinenseken. Olvasd le a grafikonról a nö-
vekedés értékeit! Írd ezeket a megfelelő kontinensekre, országokra! Színezd ki ezeket a grafikon színei 
alapján! 
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4.   Sokat hallunk manapság a biotermékekről és az ezt előállító biogazdálkodásról. Mit jelent ez? Hason-
lítsd össze a biogazdálkodást a nagy táblás monokultúrás növénytermesztéssel!

  

  

Milyen gazdasági előnyei vannak a monokultúrás gazdálkodásnak?

  

  

Milyen veszélyeket rejt magában a monokultúrás gazdálkodás?

  

  

5.   Véleményed szerint megváltoznak-e egy nagyvárosban a rajzon jelölt élettelen környezeti tényezők a 
természetes környezethez viszonyítva? Válaszaidat indokold is meg!

éghajlat            

               levegő            

              

vízellátottság         

              

 a városi közlekedés           

                    

Hogyan befolyásolja a környezetet a városi 

közlekedés?               

                   

Van-e hulladék a természetben? 

                   

Mi lesz a városban keletkezett hulladékkal?
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 Az anyag- és energiaválság

1.   Gondold végig: a mindennapi életünkben és a gazdaság működésében mihez kell energia? Sorolj fel 

minél több példát!  

  

Az energiaigényt energiahordozókkal elégítik ki. Ezek egyik csoportja a fosszilis energiahordozók, 
amelyek mennyisége egyre csökken. Melyek tartoznak ebbe a csoportba?

  

Milyen lehetőségek vannak a csökkenő mennyiségű fosszilis energiahordozók helyettesítésének meg-
oldására? A válaszadásban segítenek a következő képek. Írd a választ a téglalapokba!

Hazánkban melyek jelenthetnek közülük tényleges megoldást? Miért?  

  

  
Karikázd be a feladatban szereplő energiaforrások közül zölddel a megújulókat és barnával a nem 
megújulókat!

2.   Nézz utána és foglald röviden össze az atomerőművek építése mellett és ellen szóló érveket!

Érvek mellette Érvek ellene 
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3.   Sokszor egy városhoz közeledve onnan tudjuk, hogy város felé tartunk, hogy a határában ott egy nagy 
szeméttelep. Milyen szemetet termel az ember a hétköznapok során? Sorolj fel minél több példát!

  

  

A szelektív hulladékgyűjtés segíthetne a szemételhelyezési gondokon. Hogyan?  

  

Hogyan fejezi ki ezt a kétféle elnevezés: szemét és hulladék?  

  

4.   Miben különbözik a háztartási szemét kidobása és a lomtalanítás? 

  

A következő képeken kidobásra szánt anyagokat látsz. Melyiket hová kell dobni? Kösd össze a képe-
ket a megfelelő kukával! Vajon mindet kukába kell dobni?

Azokat hová kell leadni, amiket nem húztál egyik kukához sem?  

  

5.   Nézz körül a háztartásotokban! Milyen veszélyeshulladék-forrásokat találsz? 

  

  

6.   Te is hozzájárulhatsz az anyag- és energiatakarékossághoz. Vagy már aktívan részt is veszel benne? 

Írd le, hogyan!  
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Globális problémák

1.  Hasonlítsd össze az ózonpajzs szerepét az élővilág evolúciójának korai és jelenlegi időszakában!

  

  

  

4.   A megújuló energiaforrások közül melyiket fenyegeti a legnagyobb veszély a Kárpát-medencében, ha a 
globális felmelegedés tovább fokozódik? Válaszodat indokold is meg!

  

  

2.  Tanulmányozd az üvegházhatással kapcsolatos ábrát! Egészítsd ki a hiányzó megnevezésekkel!

3.   Egyes előrejelzések szerint, ha az üvegházhatás mértéke tovább emelkedik, a Föld légkörének átlag-
hőmérséklete elérheti akár az 1-2 oC-os emelkedést. Bár ez első látásra nem tűnik soknak, de miután 
válaszoltál az alábbi kérdésekre, megértheted a „kis változás” nagy fontosságát.

Hogy érzed magad, ha 36,5 oC-os a testhőmérsékleted?

Hogy érzed magad, ha 38,5 oC-os a testhőmérsékleted?
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6.   Miért mondják egyre gyakrabban, hogy hamarosan „belefulladunk a szemétbe”? Mai életvitelünk mel-
lett rengeteg szemét keletkezik. A legnagyobb probléma az, hogy többsége nagyon lassan bomlik le. 
Nézd meg figyelmesen a következő ábrasort a különféle eredetű szemét lebomlási idejéről! Fogalmazz 
meg következtetéseket az ábra alapján! Írd le ezeket a füzetedbe!

5.   Elemezd az éghajlatváltozással kapcsolatos grafikát! Milyen következményeket ábrázol? Írd le! 

1–3 ÉV
50–80 ÉV

50–100 ÉV

100 ÉV

500 
ÉVNÉL 
TÖBB

1 MILLIÓ 
ÉV

kb. 1–3 
HÓNAPkb. 1–6 

HÉT

ÜVEGMŰANYAGELEMFÉMGUMITEXTÍLPAPÍRSZERVES

  

  

  

A szelektíven gyűjtött hulladékból milyen ter-
mékek keletkezhetnek? Nézz utána, melyik hul-
ladékfajtából keletkezik a legtöbb! Melyiknek 
a  legjobban, melyiknek a legkevésbé megoldott 
az újrahasznosítása?
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2. A biológiai kutatás  A biológiai kutatásÖsszefoglalás 

1.   Hazánk területe alig több mint 1200 év alatt vált természetes tájból kultúrtájjá, és a XIX. század kö-
zepéig vadregényes, érintetlen tájnak számított. Sorolj fel néhány olyan emberi tevékenységet, amely 
szerinted komoly tájátalakítással járt!

  

Véleményed szerint a tájátalakítás, hogyan befolyásolta az eredeti növény- és állatvilágot? Tedd ki 
a megfelelő relációjelet (<, >, =) az értékek közé!

Vadon élő állatfajok száma 2000 évvel 
ezelőtt a Kárpát-medencében. 

Vadon élő állatfajok száma ma. 

A természetes társulások sokfélesége  
2000 évvel ezelőtt a Kárpát-medencében.

A természetes társulások sokfélesége ma. 

A mesterséges életközösségek területe 
2000 évvel ezelőtt a Kárpát-medencében. 

Mesterséges életközösségek területe ma.

2.   Sok védett növény- és állatfajról tanultunk a fejezetben. Közülük több valamelyik nemzeti park területén 
él. Töltsd ki a tíz nemzeti parkunk védett fajait összegző ábrát!

1973

Hortobágyi

1975

1976

1985

Kiskunsági

Körös–Maros

nemzeti park

tájvédelmi körzet

Bükki

Aggteleki

Fertő–Hanság

Duna–Ipoly

Balaton-felvidéki

Duna–Dráva

Őrségi

1991

1997

1997

1997

1997

1996
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3.    Hogyan függ össze a lokális és a globális probléma? Fogalmazd meg saját szavaiddal (akár egy példán 
keresztül) a választ! 

  

  

  

Milyen megoldási lehetőségeket látsz az alábbi rajzokon?

CO2

Élj zölden!

Mentsük meg a Földet!
CO2

Élj zölden!

Mentsük meg a Földet!CO2

Élj zölden!

Mentsük meg a Földet!

CO2

Élj zölden!

Mentsük meg a Földet!

4.   Mit értünk fenntartható fejlődésen?  

  

Mit tehetünk a fent leírtak érdekében? Fogalmazd meg tömören!

  

  

  

               

               

               

               

               

               

CO2

Élj zölden!

Mentsük meg a Földet!
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Az ember testfelépítése

1.   Testünk kétoldalian részarányos. Hány olyan sík helyezhető el az emberi testen, amely két azonos, 

tükörképi párra osztja?  

2.   Jelöld a mellékelt rajzon testünk fő részeit!

3.   Hasonlísd össze a férfiak és nők testalkatát! Kösd össze a felsorolt alkatbeli jellegzetességeket asze-
rint, hogy a férfiakra vagy a nőkre jellemzők!

FÉRFIAK  

 csípőjük szélesebb 

 testfelépítésük erőteljesebb 

 testszőrzetük erőteljesebb 

 hangszalagjaik rövidebbek 

 vastagabb zsírpárna a fartájékon 

 válluk keskenyebb 

 törzsük hasi része hosszabb 

 végtagjaik hosszabbak 

  NŐK 

Hogyan módosult az ember csontváza a felegyenese-
déssel? Foglald össze a csontváz megjelölt részein!

koponya alátámasztása:  

 

gerincoszlop alakja: 

 

 

medence alakja: 

 

 

boltozatos lábfej: 
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4.   Hogyan változik a fej és a test egymáshoz viszonyított aránya az egyedfejlődésünk során? Végezz 
méréseket a rajzon és számolj! Az eredményt írd a rajzok alá!

  

  

5.   Nevezd meg a szervrendszereket a rajzok alatt! Karikázd be a zsigerek közé tartozó szervrendszereket!
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 A vér 

1.   Fogalmazd meg, hogy mi a vér!

  

2.   Az alábbi ábrán az 1 mm3 vérben lévő fehérvérsejtek számát jelöltük feketére színezve. Mérd meg 
vonalzóval a szakasz hosszát, majd számold ki, hogy milyen hosszú szakasz jelölné a vérlemezkék, 
és milyen hosszú a vörösvérsejtek számát ugyanennyi vérben! Az adatokat írd a téglalap fölé!

3.   Írd a megfelelő táblázati cellákba azoknak a jellemzőknek és működéseknek a betűjelét, amelyek a sej-
tes elemekre jellemzőek, vagy amelyeket ellátnak. Egy betű több helyen is szerepelhet! 

vörösvérsejtek fehérvérsejtek vérlemezkék

a) oxigént szállítanak  b) a véralvadáshoz nélkülözhetetlenek  c) nincs sejtmagjuk  

d) részt vesznek a szervezet belső védekezésében  e) szén-dioxidot szállítanak  

f) gömb alakúak  g) sejttörmelékek  h) sejtmagjuk van  i) korong alakúak  j) sejtek

4.   Egészítsd ki a vérplazmával kapcsolatos hiányos szöveget a megfelelő fogalmakkal!

A vérplazma legnagyobb része           , belőle különböző oldott anyagokat mutathatunk ki. 

Mindig tartalmaz valamennyi           ami a sejtek leggyorsabban felvehető tápláléka. Továb-

bi összetevői a fehérjék és az           sók. A           fontos szerepet játszanak 

a tápanyagok szállításában, a szervezet kórokozók elleni védekezésében és a vér           

is. Az ásványi anyagok közül a vízben oldott sók, a nátrium-          , a kálium-klorid, és 

a kalcium-          a jelentősek.
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5.   Milyen alkotórészei vannak a vérnek és a vérplazmának? Mutasd be rajzban! Segít a tankönyv 156. 
oldal 1. ábra.

6.   A laboratóriumban végzett vizsgálat eredménye a leleten olvasható. Tanulmányozd az alábbi adatsort! 
A vér melyik jellemzője tér el a normális értékektől? Karikázd be!

7.   Amikor a bőr sérülése hajszáleret is érint, a keletkezett nyílás elzárá-
sára megalvad a vér. Hogy megy végbe ez a folyamat? Nevezd meg 

az alvadék képen látható összetevőit!  

  

  

Nagyobb ér sérülésekor mi a teendő?  
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 A szervezet belső védelme 

1.   Mit jelent az immunitás kifejezés? 

  

2.   Milyen formái vannak a védettségnek? Egészítsd ki az alábbi faágrajzot!

3.   Milyen védettség alakult ki a következő esetekben?

Nálad kialakult-e már valamilyen védettség? Valószínű, igen, hiszen többféle oltást is kaphattál már. 
Kérdezz utána, (nézd meg az oltási könyvedet) mikor és milyen oltásokat kaptál! Melyik fajta védettsé-
get alakították ki ezek?

  

  

IMMUNITÁS

szerzett immunitás

aktív immunitás passzív immunitás

                

                

                

                

                

                

                

                

A veszett róka által megharapott személynek védőoltás formájában ellenanyagot juttatnak 
a szervezetébe.

A kisgyermek megkapja a járványos gyermekbénulás elleni védőoltást.

A kislány bárányhimlős volt, és felgyógyult belőle.
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4.   Az immunrendszer véd a szervezetbe került idegen anyagokkal szemben. Mi számít idegen anyagnak? 
Olvasd el az erről szóló szöveget, és válaszolj a kérdésekre!

Az, hogy az immunrendszerünk számára mi számít saját anyagnak, már az egyedfejlődés kezdetén 
eldől. Minden olyan anyagot, amellyel ezután kerül kapcsolatba, idegennek érzékel. Ezek lehetnek, 
vírusok, baktériumok, a bőrbe fúródott szálka, de szövet- vagy szervátültetéskor a beültetett szövet 
vagy szerv is. Egyes esetekben bizonyos – ártalmatlan – anyagok az immunrendszer túlzott vá-
laszreakcióját váltják ki. Ilyen lehet a virágpor, az élelmiszerek egyes alkotói stb. Az általuk kiváltott 
reakció az allergia.

Mit gondolsz, mikor dől el az, hogy az immunrendszer számára mi a „saját” anyag: a méhen belüli vagy 

a születés utáni szakaszban?  

Mi lehet idegen anyag az immunrendszer számára? Sorolj fel példákat!  

   

Minden esetben egyformán reagál az immunrendszer az idegen anyagok jelenlétére? 

Hogyan fogalmaznád meg az allergia fogalmát?  

   

Sorolj fel allergát okozó anyagokat!  

   

5.  Az alábbi rajzokon a vér négy sejtes elemét látod. Nevezd meg ezeket az ábrák alatt! 

Egészítsd ki a nyiroksejtek működésével kapcsolatos hiányos szöveget a megfelelő szavakkal!

A nyiroksejtek nagy              , gömbölyded alakú               . 

A szervezet belső védekezésében a falósejtektől eltérő módon vesznek részt. Egy részük a kórokozók-

hoz              , és azokat elpusztítja, mások ellenanyagokat termelnek az idegen sej-

tek ellen vagy közömbösítik azok méreganyagait. Megint mások, a(z)               egy-

egy megbetegedést követően megőrzik a hatékony ellenanyag szerkezetének emlékképét.

6.   Mi jellemző a gyulladt szövetre? Indokold meg, hogy miért jelent-
keznek ezek a tünetek! 

A gyulladt szövet                       , 

mert                           és 

                              , 

mert                            .
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 A keringési rendszer 

1.   Nevezd meg az ábrán a szív részeit! (A nyilak a véráramlás irányát jelölik.)

Állapítsd meg, hogy az állítások közül melyek igazak, és melyek hamisak! Ennek megfelelően tegyél  
(I) vagy (H) betűt az állítások elé!

 A szív pitvarainak a fala izmosabb, mint a kamrák fala.

 A szívből kilépő vér egy nyílt vérkeringési rendszerben kering. 

 Az ember valamennyi gyűjtőere oxigénben szegény, és szén-dioxidban gazdag vért szállít.

 A verőerek a szervekben kisebb verőerekre ágaznak szét.

2.   Az alábbi rajz az ember keringési rendszerét ábrázolja. Az ábra alapján magyarázd meg, mit jelent a zárt 
keringési rendszer! 

A zárt keringési rendszer azt jelenti, hogy  

                             .

Jelöld nyíllal a vér útját!

Állítsd párba, hová vezetnek az 1. feladat ábráján számok-
kal jelölt erek!

1. 

2. 

3. 

 testbe 

 szívbe

 tüdőbe 

1.
2.

3.
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3.   A szívciklus a szív munkavégzésének folyamatát írja le. Mit jelent ez a fogalom?

  

  

Számold ki, hogy átlagosan hány liter vért pumpál ki a szív egy nap alatt, ha végig nyugalomban va-

gyunk!  

  

4.   A szervek vérellátása nem egyforma. A táblázat azt mutatja meg, hogy nyugalomban lévő ember ese-
tében az egy perc alatt kilökött vér hány %-a jut egy-egy szervbe.

Szervek
Az egy perc alatt kilökött vér  
megoszlása nyugalomban (%)

szívizom 15

vázizom 15

vese 23

máj 28

bőr 18

agy 14

egyéb szervek 17

Tételezzük fel, hogy egy tevékenység közben 
a vázizomzat vérellátása a nyugalmi állapot-
hoz képest megduplázódik. Eközben a vese 
és a máj vérellátása 8-8%-kal, a bőr vérel-
látása 3%-kal, az egyéb szervek vérellátása 
2%-kal csökken, ellenben az agy vérellátása 
2%-kal nő (az egyéb szervek vérellátása nem 
változott). Hány%-kal és hogyan változott 
meg a szív vérellátása? 

Írj egy példát olyan tevékenységre, amelyre 
a fenti leírás igaz lehet!

  

5.   Milyen kapcsolat van a vér és a nyirok között?

Hogyan jön létre a nyirok?  

  

Nevezd meg az ábrán jelölt nyirokszerveket!

Hasonlítsd össze a nyirokcsomókat és a nyirokszerveket! 

Egyezés:   

 

Eltérés:  

 

Egészítsd ki a hiányos mondatokat a megfelelő fogalmak-
kal vagy megállapításokkal!

Legnagyobb nyirokszervünk a(z)             , 

amely egyben                is raktároz. 

Ennek tartós, nagyobb erőkifejtés esetén van jelentősége, 

mert           juttat a(z)           . 

Ezzel növeli a szervezet oxigénszállító kapacitását. 
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 A légzőrendszer 

1.   Jelöld mutatóvonalakkal, és nevezd meg az ábrán látható légutakat és azok részeit!

Melyik szervekre jellemzők az alábbi tulajdonságok? Írd a jellemzés után a szerv nevét! Ezután írd a 
sorszámokat a fenti ábra megfelelő szervéhez!

n Beletorkollik az orrüreg.  

n Ebben van a szaglóhám.  

n Felső vége a gége.  

n C-alakú porcokból áll.  

2.   Más a légcsere és más a gázcsere. Melyik mit jelent? 

Mi történik a légcsere során?  

  

Mi történik a gázcsere során?  

  

A szervezetben két helyen is történik gázcsere. Hol? 
Nevezd meg és jelöld az 1. feladat ábráján!

Milyen gázok, milyen helyszínek között cserélődnek ki? 
Jelöld az itt látható rajzon!
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3.   A ki- és belégzés általában automatikusan megy végbe. Az alábbi rajzok közül melyik ábrázolja a be-
légzés és melyik a kilégzés folyamatát? Lásd el megnevezésekkel a két rajzot a lejátszódó folyamatok-
nak megfelelően!

Állapítsd meg, hogy az állítások közül melyek igazak, és melyek hamisak! Ennek megfelelően tegyél  
(I) vagy (H) betűt az állítások elé!

 Kilégzéskor a rekeszizom összehúzódik.

 Kilégzéskor a tüdőnek csökken a térfogata.

 A kilégzés megkezdésekor a tüdőben lévő levegő nyomása nagyobb, mint a légköri nyomás.

 Kilégzés közben a tüdőben lévő levegő nyomása egyre nő.

 Belégzéskor a mellkas fala lesüllyed.

4.   Az egy légvétel alkalmával felvett levegő oxigéntartalmának hozzávetőlegesen a negyedét használjuk 
fel (ugyanis a kilélegzett levegőben is marad oxigén). Számítsd ki, hogy hány cm3 oxigént használsz fel 
egy óra alatt!

Mennyi oxigént használsz fel az osztálytársaiddal együtt az osztályban 45 perc alatt?

5.   Egészítsd ki a hangképzésről szóló hiányos szöveget a megfelelő kifejezésekkel!

A hang a(z)           keletkezik. A két           között belégzés közben van egy kis 

nyílás, ez a(z)          . Ha beszélünk, a hangszalagokat összezárjuk, ezért a kiáramló leve-

gő feltorlódik a hangszalagok mögött. A növekvő           szétfeszíti a hangszalagokat, és 

a levegő kiáramlik. Beszéd közben ez ismétlődik, így a hangszalagok rezgésbe jönnek. A hangszalagok 

feletti            is rezgésbe jön, ennek a rezgése kelti a(z)                 . 
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 A táplálkozás

1.   A táplálkozás során különböző tápanyagokat veszünk fel. Csoportosítsd a felsorolt tápanyagokat, 
és írd a táblázat megfelelő helyére őket!

Energiát szolgáltató és építőanyagok Energiát nem szolgáltató, de nélkülözhetetlen tápanyagok

fehérjék  víz  vitaminok  cukrok  ásványi sók  zsírok

A táblázat és a leckében tanultak alapján fogalmazd meg, hogy miért fontos a táplálkozás!

  

  

2.   Nevezd meg a tápcsatorna ábrán jelölt részeit! Írd a szervek neve mellé a téglalapokba a funkciójukat is!

3.   Készíts rajzot egy fogról, és jelöld rajta a részeit! Milyen fogak alkotják a fogsort? Jelöld be és 
nevezd meg a fogtípusokat!
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Az emésztőnedv neve 1. Milyen bontóenzimet tartalmaz

2. szájüreg 3.

4. 5. csak fehérjebontó enzimet

6. 7. nem tartalmaz

8. hasnyálmirigy 9.

4.   Hol milyen folyamat zajlik az emésztés során? Ezt foglalja össze az alábbi táblázat, amelyből viszont 
egyes részletek hiányoznak. Pótold a táblázat számokkal jelölt részleteit!

5.   Egészítsd ki az utóbélről szóló hiányos szöveget a megfelelő szavakkal!

A középbélből a meg nem emésztett anyagok az utóbél első szakaszába, a(z)    

kerülnek. Itt már emésztés nincs, csak a(z)           és az ásványi sók szívódnak fel.  

Benne  rengeteg hasznos            él. Vannak közöttük vitamintermelők, és olyanok is, 

amelyek az ember által emészthetetlen          elbontják. A maradékok összesűrűsödve 

székletként kerülnek a(z)           .

6.   Tételezzük fel, hogy nyomon tudjuk követni egy cukormolekula útját attól kezdve, hogy felszívódott, 
végül a szív a működéséhez energiaszolgáltatóként felhasználta. Tedd megfelelő sorrendbe a cukor-
molekula útvonalát! Az alábbi felsorolás segít ebben.

tüdőből jövő véna  koszorúér  jobb pitvar  bélboholy  tüdőbe vezető verőér  máj 

bal kamra  főgyűjtőér  jobb kamra  tüdő  főverőér  bal pitvar

         

       

       

       

       

       

7.    A máj központi szerepet tölt be az anyagcserében. Erről szól a következő szöveg. Olvasd el figyelme-
sen, majd húzd alá a szövegben a máj funkcióit!

A májat igen sokoldalú működése miatt szokták a szervezet központi „anyagcsere laboratóriumá-
nak” is nevezni. A májnak azon túlmenően, hogy epét termel, méregtelenítő működése is van. Ezért 
áramlik a felszívott tápanyagokat szállító vér a májon keresztül. A máj számos, a szervezet műkö-
dését biztosító anyagot is előállít. Ilyen például a heparin, amely véralvadást gátló anyag (megaka-
dályozza, hogy ott, ahol a vér lassan áramlik, alvadékrög keletkezzen), és ilyen egy növekedést 
biztosító anyag (szomatomedin) is. A máj raktározó szerv is: a vérből a felesleges cukormolekulákat 
felveszi, és hosszú láncokká kapcsolva glikogénként tárolja. 
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 Az egészséges táplálkozás

1.   Az alapenergia-mennyiségre mindenkinek szüksége van. Mit jelent ez a fogalom? Egészítsd ki a hiá-
nyos szöveget a megfelelő fogalmakkal, szavakkal, számokkal!

Az             egy felnőtt, egészséges,             lévő szervezet energia-

felhasználása. Értéke függ a(z)            és a(z)            is. Átlagos értéke 

7000 és            kJ (1700–1800 kcal) között van.

2.   Miért egészséges a napi táplálkozás rendszeressége?  

  

Ábrázold kördiagramon a napi étkezések helyes mennyiségi arányait!

Mi a rostokban gazdag táplálkozás jelentősége?               

  

  

3.   Mit fogyaszthatnak a különböző diétákon lévő betegek a felsoroltak közül? Írd a diéták mellé a fo-
gyasztható táplálékok betűjelét!

kalóriaszegény diéta:  

zsírszegény diéta:  

szénhidrátszegény diéta:  

sószegény diéta:  

a) sovány hús  b) főtt burgonya  c) méz  d) alma, narancs  e) sóska, spenót  

f) tej  g) kenyér, péksütemények 

4.   Az élelmiszerek csomagolásán feltüntetik az energiatartalmat kJ-ban vagy kcal-ban. Egy gramm tiszta 
cukor 4,1 kcal energiát, egy gramm tiszta fehérje ugyancsak 4,1 kcal energiát, 1 g zsír 9,3 kcal energiát 
tartalmaz. Számold ki, hogy hány kilokalória energiát tartalmaz az a tápanyag, amely 10 g szénhidrát-
ból, 6 g zsírból, 4 g fehérjéből, 0,05 g C-vitaminból és 120 g vízből áll!
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5.   A mindennapi élet különböző tevékenységei eltérő mennyiségű energiát igényelnek. E tevékenységek 
közül mutat meg néhányat a mellékelt táblázat.

6.   Az alábbi képen egy élelmiszer csomagolását láthatod. Milyen összetevőket tüntettek fel félkövérrel 
kiemelve? Mit gondolsz, miért emelik ki ezeket az összetevőket?

Tevékenység Energiafogyasztás 
(kcal/óra)

alvás 234

fekvés 280

ülés 305

állás 351

séta 707

gyaloglás 799

lovaglás 799

gimnasztika 1197

gyors tánc 1222

tenisz 1410

A kiemelt összetevők:  

  

  

A kiemelés oka:  

  

Nézz meg más élelmiszerek csomagolását is! Milyen 

más összetevőket jelölnek kiemeléssel?  

  

  

Számold ki, hány gramm tiszta cukrot (energiatartalma 
ld. előző feladat) kell elszopogatni annak, aki pótolni sze-
retné a következő tevékenységek során elvesztett ener-
giáját: 10 perc séta, 5 perc  gimnasztika, majd 1 óra te-
niszezés!

7.   A helyes táplálkozás más és mást jelent a különböző életkorú, nemű, egészségi állapotú és különböző 
tevékenységet folytató emberek számára. Kinek milyen táplálkozást (ételeket) javasolnál? Írd a vona-
lakra!

n egészséges tizenéves:  

n gluténérzékeny nő:  

n nehéz fizikai munkát végző férfi:  

n aktív sportoló:  

n cukorbeteg személy:  

n kismama:  

n betegségben legyengült személy:  

n kisiskolás:  

Instant rizstésztás leves
Összetevők: 85,8% rizstészta: rizs (90%), módosított 
keményítő, cukor, só, ízfokozó: nátrium-glutamát, 
stabilizátor: guargumi. 14,2% levesalap: só, pálma-
olaj, ízfokozó: nátrium-glutamát, dinátrium-guanilát, 
dinátrium-inozinát, cukor, aroma, (földimogyoró), 
texturált búzaglutén (2,8), mogyoróhagyma (2,7%), 
szárított újhagyma (2,4%), phó-fűszerkeverék válto-
zó arányban (1,8%): fahéj, szegfűszeg, ánizs, mal-
todextrin, bors (1,1%), színezék: karamell, karotin, 
koriander (0,5%), chili (0,5%), csomósodásgátló 
anyag: E551, antioxidáns: E306.
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3. Ebben a szervben képződik a szűrlet. 

 A kiválasztórendszer

1.   Milyen összefüggést látsz a kiválasztó szervrendszer biológiai szerepe és a belső környezet állandósá-
ga között?  

  

  

2.   Készíts vázlatos rajzot a kiválasztás szervrendszeréről, és nevezd meg rajta a szerveket!  

Számozd be a rajzon a következő funkciókat 
ellátó szerveket!

3.   Ennél a feladatnál a vese részeit és a hozzá kapcsolódó részleteket téglalapokban megneveztük. Húzz 
mutatóvonalat a téglalapoktól a rajz megfelelő részéhez!

kéregállomány

velőállomány

erek

húgyvezeték

tok

vesemedence

1. A kiválasztott vizeletet tárolja.

2. A vizeletet szállító szerv.

4. A vizelet eltávolítását végzi.
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5.   Jelöld + jellel a táblázat megfelelő cellájában azokat az anyagokat, amelyek az adott folyadékban nor-
mális esetben jelen vannak! Jelöld kihúzással azokat, amelyek nem lehetnek bennük!

vér szűrlet vizelet

vörösvérsejt 

cukor 

víz

oldott ásványi sók 

6.  Olvasd el figyelmesen a következő szöveget, majd válaszolj a kérdésekre!

A kiválasztó szervrendszer betegségei közül az egyik legrégebben is-
mert a vesekövek kialakulása. A kövek túlnyomó többsége egy szerves 
vegyületből, kalcium-oxalátból áll. A krónikus húgyúti gyulladások, kü-
lönböző elfolyási  akadályok a vesében, a kőképző kristályokban dús 
táplálék (pl.  sóska, káposztafélék) rendszeres fogyasztása, csökkent 
folyadékbevitel elősegíti a vesekőképződést. A  betegség megelőzé-
sére elsősorban sok folyadékot kell inni, különösen hőségben, mert 
ilyenkor a víz nagy része a bőrön keresztül távozik el. 

Milyen kémiai anyagból állnak leggyakrabban a vesekövek?  

Milyen körülmények segíthetik a vesekövek kialakulását?  

  

Húzd alá a szövegben, hogy hogyan, mivel csökkenthetjük a vesekőképződés valószínűségét!

VÉR SZŰRLET VIZELET

Mit gondolsz, hogyan változik a vizelet összetétele a következő esetekben? 

n melegben, normál mennyiségű napi folyadékfogyasztás mellett:  

n fokozott folyadékfogyasztás esetén:  

Melyik a legjobb választás a nagy melegben verejtékezéssel leadott folyadék pótlására? Jelöld X-szel 
a választ!

 szénsavas üdítőital  csapvíz  ásványvíz

Indokold meg a választásodat!  

 

A 123. oldalon látható laborleleten a vizelet tulajdonságai is szerepelnek. Lapozz vissza, és írd ide, 

hogy általában a vizeletnek mely tulajdonságait vizsgálják!  

 

4.  Mi játszódik le a kiválasztás során a vizelet kialakulásáig? Írd a folyamatok lényegét a nyilakhoz!
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 A mozgás

1.   A mozgást a csont- és az izomrendszer biztosítja. Milyen csontokról és izmokról tanultunk? Egészítsd 
ki az alábbi rajzot!

négyfejű combizom

fejbiccentő izom

az alkar hajlítóizmai

ferde hasizom

homlokcsont

felső állcsont

agykoponya

lapockacsont

medenceöv

lábtőcsontok
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2.   A vázrendszerben a csontok többféle módon kapcsolódhatnak egymáshoz. Ezekben az illeszkedő 
csontok többé-kevésbé el tudnak mozdulni egymáshoz képest. Növekvő mozgékonyságuk szerint 
tedd sorba az egymáshoz kapcsolódó csontokat!

varratos (koponya)  ízületes (végtagok)  összenövés (keresztcsonti csigolyák)

    < <
Jelöld a csontkapcsolódási típusokat V, Í és Ö be-
tűvel az 1. feladat rajzán! 

Melyek a koponya főbb csontjai? Jelöld be és ne-
vezd meg az ábrán!

3.   Melyek a felső és alsó végtag egymásnak megfelelő csontjai? Jelöld be és nevezd meg!

4.   Írj példát különböző alakú izmokra vagy izomcsoportokra! Segíthet az 1. feladat ábrája.

n lapos izom:  

n orsó alakú izom:   

n gyűrű alakú izom:  

FELSŐ VÉGTAG ALSÓ VÉGTAG

5.   Egészítsd ki a mozgással kapcsolatos szöveget a hiányzó fogalmakkal, szavakkal!

A(z)           működése sok energiát igényel. Az ehhez szükséges tápanyagot – elsősorban 

           – az izmok a dús hajszálérhálózatukból veszik fel. Ez  

energia, amit az izmok mozgási energiáváalakít anak át. Az energiaátalakulás során  

is keletkezik, ezért melegszünk ki munkavégzés közben. Bomlástermékek is keletkeznek, ilyen pél-

dául a(z)          . Ha az izomban a hosszú ideig tartó működés miatt felhalmozódik, az 

izomszálacskák apró sérüléseivel együtt           okoz.
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A bőr melyik részére igazak a következő állítások? 
Írd a sorszámokat a megfelelő rész neve mellé!

a) Kötőszövet részt vesz a felépítésében.

b) Zsírszövetet is találunk benne.

c) Felső rétege elszarusodik.

d) Hajszálerekben gazdag.

e)  A felette lévő réteghez hullámos felülettel 
kapcso lódik.

f) Legbelső sejtsora festékanyagot termel.

g)  Vannak benne fájdalmat  és  nyomást érzékelő 
idegvégződések.

A bőr egyes rétegei nem egyforma vastagságúak a 
test különböző részein. Hol vastagabb a hám és hol 
vastagabb a bőralja? 

 

 

 A kültakaró 

1.   Mi lehet a biológiai alapja annak a mondásnak, hogy valakiről „hét bőrt lehet lenyúzni”? 

  

  

2.   Miért tekinthetjük a bőrt szervezetünk első védelmi vonalának?

  

  

3.   Melyek a bőr rétegei? Milyen alkotórészeiről tanultunk? Jelöld be, és nevezd meg! 

4.   Egészítsd ki a hiányos szöveget a megfelelő szavakkal!

A hám mirigyei csőszerűen a(z )          mélyednek. Ezek között vannak         , 

amelyek váladékukat a bőr felszínére juttatják. A bőr másik típusú mirigyei a(z)  

amelyek a szőrtüszőkbe nyílnak.             váladékuk puhává és vízhatlanná teszik a bőr 

felszínét.

5.   Mit gondolsz, miért pirul ki az arcodon a bőr hidegben, és miért pirul ki akkor is, ha kimelegedtél? 
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A test mely részein vannak szőrszálak? Sorold fel! 

  

  

  

6.   A bőrben minden szőrszál tövéhez egy szőrmerevítő izmocska kapcsolódik. Ha „libabőrösök” leszünk, 
ezek az izmocskák felemelik a szőrszálakat. Mi lehet a „libabőrözés” élettani jelentősége? 

7.   Az ujjbegyek területén jellemző rajzolat figyelhető meg. A következő rajzokon az alapvető formákat 
láthatod. 

Vizsgáld meg, milyen rajzolat van az ujjaidon! Rajzold le 
vagy készítsd el grafitporral vagy vízfestékkel!
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2. A biológiai kutatás  A biológiai kutatásRészösszefoglalás

1.   Írj példákat olyan páros szervekre, amelyek egymás tükörképi párjai!

  

2.   Készíts vázlatos rajzot arról, hogy a légzőrendszer és a keringési rendszer együttes működése hogyan 
biztosítja a szervek oxigénellátását!

3.   Készíts a 2. feladathoz hasonló rajzot a keringés és a kiválasztás kapcsolatáról!
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4.   Egészítsd ki a védettség típusairól szóló alábbi hiányos szöveget a megfelelő szavakkal vagy fogal-
makkal! 

A védőoltásokkal           létrehozott védettség érhető el. A védőoltás elölt kórokozót,  

illetve annak egy részletét, vagy magát a(z)           tartalmazza. Az elölt kórokozó nem 

alkalmas arra, hogy betegséget okozzon, arra viszont igen, hogy           az ellenanyagok 

termelését. Az immunitás kialakulása ebben az esetben           , hiszen az ellenanyagokat 

a(z)              termelik. A gyermekkorban kapott oltások többsége (pl. a járványos gyer-

mekbénulás elleni oltás) ilyen. A védőoltással kialakított védettség lehet             is. 

Ebben az esetben a kész ellenanyagot juttatnak a szervezetbe.

5.   Rántott csirkét és salátát fogyasztot-
tunk. A  tápcsatorna melyik szervében 
milyen folyamat játszódik le az étkezés 
során, és azt követően? Jelöld a rajzon, 
és írd le röviden a végbemenő folyama-
tokat!

 

 

 

 

 

 

 

6.   Milyen mozgások játszódnak le a szervezetünkben? Hol történik, és milyen izomszövet működése 
hozza létre?

A mozgást végző szerv neve A mozgást létrehozó izomszövet neve

7.   Jelöld az ábrán a kar feszítő- és hajlítóizmait! Nevezd meg az ábrán látható csontokat is!
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Az életfolyamatok szabályozása 

1.  Melyek szervezetünk belső környezetének állapotjelzői? Írj rá két példát!

  

2.  Mit gondolsz, miért kezdünk el reszketni, ha tartósan fázunk? 

Milyen szabályozási folyamat játszódik le?  

  

Mi ennek a kiváltó oka?  

  

Mi a szervezetünk „célja” a reszketéssel?  

  

3.  Mit értünk a hétköznapi életben szabályozott működésen? 

  

  

Szervezetünk szabályozása két módon történhet. Melyik ez a két mód? Sorold fel!

  

  

4.  Egészítsd ki az alábbi hiányos szöveget a megfelelő fogalmakkal, szavakkal!

Szervezetünk hormonális szabályozói            hatóanyagok, a(z)           . 

Ha a vérbe ürülnek, fokozzák vagy mérséklik egyes           működését.  

elválasztású mirigyek termelik őket. Azért nevezzük így ezeket a mirigyeket, mert nincs  

          : a sejtek a termelt váladékot, közvetlenül a(z)           juttatják.

5.  Készítsd el egy reflexív vázlatos rajzát! Jelöld és nevezd meg rajta a részeit!
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7.   Készíts vázlatos rajzot a negatív visszacsatolás lényegéről az alábbi törté-
net alapján! 

Tételezzük fel, hogy a nyári melegben erősen izzadtunk, és sok vizet ve-
szítettünk, ezért megszomjaztunk! Ittunk gyümölcslevet, és a szomjúsá-
gunk elmúlt. 

Jelöld a megfelelő jellel (+ vagy −), hogy a folyamatábrán hol történik ser-
kentés, és hol történik gátlás!

6.  Hasonlítsd össze a hormonális rendszer és az idegrendszer működését a táblázat szempontjai alapján!

Összehasonlítási szempontok Hormonális rendszer Idegrendszer

Inger

Az inger terjedése

Az ingerválasz kialakulásának 
sebessége és tartóssága

8.   Végezd el a tankönyv 177. oldalán levő kísérletet! Hogyan működik a pupilla erős és gyenge fényben? 
Írd a képek alá! 

                 

                 

                 

                 

inger:

magyarázat:
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 A hormonális szabályozás I.

1.  Jelöld mutatóvonalakkal és nevezd meg az alábbi ábrákon a belső elválasztású mirigyeket!

2.  A hormonális rendszer központja az agyalapi mirigy. Nevezd meg a hormonjait a tanultak alapján!

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

 

Mi a fő különbség az agyalapi mirigy ábrája mellett a bal oldali oszlopba és a jobb oldali oszlopba írt 

hormonok között?  

   

Magyarázd meg, hogy mi igazolja azt, hogy az agyalapi mirigy valóban a hormonális rendszer központ-

ja!  
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3.  Egészítsd ki az agyalapi mirigyről szóló hiányos szöveget a megfelelő fogalmakkal, szavakkal!

Az agyalapi mirigy hormonjai közül a(z)                        közvetlenül 

hat a szervezetre, az anyagcserét befolyásolja. Mennyiségétől függ, hogy milyen magasra növünk.  

Fiatal korban minél több termelődik belőle, annál                leszünk. Ha rend-

ellenesen működik, és túl sok hormon termelődik, akkor               ha túl kevés, 

akkor                alakul ki.

4.   Ábrázold a rajzon a negatív visszacsatolás lényegét a pajzsmirigy hormontermelésének szabályozásán 
keresztül!

A fenti példa alapján fogalmazd meg a negatív visszacsatolás lényegét!

  

  

  

5.  Végezd el a következő gondolatkísérletet! 

Egy kísérleti macskát folyamatosan, vágóhídról hozott sertéspajzsmiriggyel etetnek. Hamarosan 
jellemző tünetek figyelhetők meg rajta. 

Milyen tünetekről lehet szó?  

  

Mi ennek az oka?  
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 A hormonális szabályozás II.

1.  Mit tudtunk meg a mellékveséről? Hol helyezkedik el? Hogyan épül fel? Válaszolj rajzban!

Elhelyezkedés: Felépítés:

2.   Állapítsd meg, hogy az állítások közül melyek igazak, és melyek hamisak! Ennek megfelelően tegyél  
(I) vagy (H) betűt az állítások elé!

 A mellékvese kéregállományból és velőállományból áll.

 A mellékvese kéregállománya szoros működési kapcsolatban áll a vese kéregállományával.

 A mellékvese kéregállománya háromféle hormont termel.

 A mellékvese velőállománya által termelt hormonnak vércukorszintet emelő hatása van.

3.   A hasnyálmirigyről már tanultunk. Idézd fel, melyik szervrendszernél! 

A szervrendszer neve:  

Milyen funkciót tölt be ott a hasnyálmirigy?  

A hasnyálmirigy a hormonális rendszernek is része. Mi a szerepe a hormonális szabályozásban?

  

Hasonlítsd össze a hasnyálmirigy kétféle működését!

A hasnyálmirigy a(z)  
szervrendszer része.

A hasnyálmirigy a(z)  
szervrendszer része.
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4.   Tedd ki a megfelelő relációjelet (<, >, =) az szervekre értékek közé!

A pulzusszám nyugalomban. 
A pulzusszám az adrenalin vérbe kerülése 
után.

A légzésszám nyugalomban.
A légzésszám az adrenalin vérbe kerülése 
után.  

A vérben lévő cukor mennyisége az inzulin 
vérbe kerülése előtt. 

A vérben lévő cukor mennyisége az inzulin 
vérbe kerülése után.

5.  A petefészek és a here is kettős működésű. Mit jelent ez? Egészítsd ki a mondatot! 

A petefészek  és a here                -t és                -t termel.

Hogyan függ össze a fenti szervek működése és az ivarérettség?  

  

A mellékelt grafikonon a petefészek két hormonjának 
változó mennyiségű termelődését láthatod. Mi jellem-
ző a termelődésükre? Olvasd le a mellékelt grafikonról! 
Nézz utána a szerepüknek!

  

  

  

  

  

Milyen szabályozás alatt áll a petefészek hormontermelése?  

  

6.   A leckében tanultakon kívül más hormontermelő szervek és hormonok is vannak az emberi szervezet-
ben. Olvasd el az erről szóló szöveget, majd kösd össze az összetartozó párokat!

A tanultakon kívül több más szerv is termel hormonokat. Például az agyban található tobozmirigy 
az alvás-ébrenlét váltakozását befolyásoló hormont, a melatonint termeli. A vörösvérsejtképződést 
serkentő eritropoetin nevű hormont a vese állítja elő. A magashegységben élők szervezetében pél-
dául ez a hormon nagyobb mennyiségben mutatható ki, mivel a hegyekben felfelé haladva ritkább 
a levegő és kevesebb az oxigén. Ennek ellensúlyozására a vérképző szervek több vörösvérsejtet 
termelnek. A gyomorban is képződik hormon, ez a gasztrin, amelynek gyomorsavtermelést fokozó 
hatása van. A pajzsmirigyben levő mellékpajzsmirigy hormonjai – a kalcitonin és a parathormon – 
a vér kálciumionszintjét szabályozzák. 

 gasztrin   Szabályozza az ébrenlét-alvás ciklust.

 melatonin   Részt vesz a vér kálciumionszintjének szabályozásában.

 eritropoetin   Serkenti a gyomorsav termelődését.

 kalcitonin és parathormon   Serkenti a vörösvérsejtképzést.

ösztrogén

progeszteron

1.  7. 14. 21. 28. napok



148 149VII. FEJEZET VII. Az ember szervezete és működése148 149VII. FEJEZET

Az idegrendszer működése

1.   Olvasd el figyelmesen az alábbi szöveget! Gondold végig, hogy mivel hasonlítható össze az idegrend-
szer működése! 

Az idegrendszer szabályozási elve a régi, kézi kapcsolású vezetékes telefonközponthoz hasonlítha-
tó. Ebben egy telefonos kisasszony kézi összekapcsolással hozta létre a kapcsolatot a hívó és a hí-
vott fél között. Az idegrendszerben speciális sejtek érzékelik a környezetből érkező változásokat, 
az ingereket. Az információ (hívás valamelyik állomásról) befut a telefonközpontba, ahol a központ  
(a telefonos kisasszony) értékeli az információt (kivel szeretne beszélni), majd kifut a megfelelő 
válasz az izmokhoz vagy a szervekhez (a kisasszony összekapcsolja a hívó és a hívott fél vonalát).

Válaszolj egy-egy fogalommal a kérdésekre!

n Minek felel meg a hívó fél az idegi működésben?  

n Minek felel meg a telefonos kisasszony?  

n Minek felel meg a hívó fél telefonvonala?  

n Minek felel meg a hívott fél telefonvonala?  

n Minek felel meg a hívott fél?  

2.   Rajzolj le egy idegsejtet, és jelöld rajta a legfontosabb részeit! Rajzold be és nevezd meg az ingerület 
terjedését is! Hogyan terjed az ingerület?

3.  Kösd össze az idegsejt részeit a rájuk jellemző tulajdonságokkal!

végfácska 

idegrost 

sejttest 

ingerfelvevő nyúlvány 

 Sok van belőle, az idegrostból ered.

 Felveszi a környezetből az ingereket.  

 Különböző hosszúságú nyúlványok erednek belőle. 

 Sok van belőle, a szinapszisban ingerületfogadó receptor.

 Velőshüvely burkolja. 
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4.   Hogyan kapcsolódnak egymáshoz az idegsejtek? A lecke nyitóképe és szövege alapján készíts vázla-
tos rajzot a szinapszisról!

Fogalmazd meg, hogy mi a szinapszis!  

6.  Írd a megfelelő betűjeleket a megállapítások elé!

Írj A betűt, ha a megállapítás csak a szomatikus szabályozásra igaz.

Írj B betűt, ha a megállapítás csak a zsigeri szabályozásra igaz.

Írj C betűt, ha a megállapítás mind a két szabályozásra igaz.

Írj D betűt, ha a megállapítás egyik szabályozásra sem igaz.

 Az ingereket a belső szervektől kapja. 

 A hormonális szabályozás része.

 Az ingerválaszok a vázizomzathoz futnak.

 Az ingereket a külvilágtól kapja.

 Az ingereket ingerület formájában idegek továbbítják a központ felé. 

 Az ingerválaszok a belső szervek működését befolyásolják.

5.  Mutasd be egy konkrét példán a reflexív felépítését! Készíts róla rajzot!
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 Érzékelés, érzékszervek.  
 A szem és a látás

1.   A külső környezet milyen ingereit érzékeljük? Írd a képek alá, hogy melyik esetben mi az inger, és me-
lyik érzékszerv érzékeli? 

2.   Melyek a szem részei? Jelöld az alábbi ábrán! Egészítsd ki a boxokban levő meghatározásokat, és húzz 
mutatóvonalat a szem megfelelő részéhez!

  inger:

                            

  érzékszerv:

                            

  inger:

                            

  érzékszerv:

                            

  inger:

                            

  érzékszerv:

                            

  inger:

                            

  érzékszerv:

                            

  inger:

                            

  érzékszerv:

                            

  inger:

                            

  érzékszerv:

                            

A szembe érkező fényt a(z)    

            töri meg.

A fény a(z)          -n  

keresztül jut a szembe.

A(z)               

az éleslátás helye.

A szembe érkező fény mennyi-

ségét a(z)           

mérete határozza meg. 

A külső rostos burok alatt talál-

ható a(z)           .

A szemgolyó legbelső rétege a(z) 

           , más 

néven            .

A szemgolyó fő tömegét a(z)  

          teszi ki.

A második fő fénytörő közeg a(z)  

               .

A szemgolyót kívülről a(z)         burkolja.
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3.   Rajzold be a fény útját a szem metszeti ábrájába!

Jelöld az ábrán a szem azon részeit, amelyeken a fény áthalad, amíg eléri az ideghártyát! Karikázd be 
közülük azoknak a nevét, amelyek meg is törik a fényt!

4.   A környezet vakfoltra eső részén nem alakul ki látásérzet. Végezd el az ezt igazoló megfigyelést (tan-

könyv 184. oldal)! Sike rült igazolnod a fenti állítást?  

Írd le a tapasztalataidat!  

 

 Felveszi az ingert.  Az ingerből ingerület alakul ki.  Látásérzet alakul ki. 

érhártya  

6.   A rajzokon két, látáshibával rendelkező szem vázlatát látjuk. Írd az ábrák alá, hogy milyen látáshiba 
jellemző a szemre! Hol metszik egymást a fénysugarak? Rajzold be!

Milyen lencsével korrigálhatók ezek a látáshibák? Rajzold az ábrákba a megfelelő lencsét, és a fény-
sugarak útját pirossal a megfelelő lencse használatakor!

5.   Kösd össze a szem részeit a nekik megfelelő működésekkel!

látóideg  ideghártya  látóközpont  

csapok és pálcikák  szaruhátya  vakfolt  

  látáshiba: 

                            

  megoldás: 

                            

  látáshiba: 

                            

  megoldás: 
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Hallás, helyzetérzékelés, szaglás, 
ízérzékelés 

1.   Melyek a fül fő részei? Nevezd meg a rajz alatti téglalapokban! Nevezd meg az ezeken belüli részlete-
ket!

2.   Olvasd el az alábbi szöveget, és válaszolj a kérdésekre!

A középfül üregét a garat felső részével egy 3-4 cm hosszú, vékony vezeték, a fülkürt köti össze. Így 
a dobhártyára a külső fülben és a középfülben is azonos légnyomás hat. A hirtelen fellépő légnyo-
másváltozás kiegyenlítése nyeléssel történik, mert nyelés alkalmával a fülkürt megnyílik. 

Miket köt össze a fülkürt vékony vezetéke? 

Miért jó, ha a szánkon át vesszük a levegőt, amikor egy gyorsliftben a földszintről a harmadik emeletre 

megyünk fel?  

Mi a fülkürt működésének biológiai jelentősége?  

Nevezd meg az 1. feladat rajzán!

3.   A fül nemcsak a hallás szerve, hanem a helyzet érzékelésé is. Melyek a helyzetérzékelés szervei? Kari-
kázd be ezek helyét az 1. feladat ábráján! Nevezd meg ezeket az itt látható ábrán! Írd a nevük mellé a 
szerepüket is!

 

 

 

 

 

 



152 153VII. FEJEZET VII. Az ember szervezete és működése152 153VII. FEJEZET

4.   Az orr a szaglószervünk. Rajzold be az ábrába, hogy normál belégzéskor hol halad a levegő az orr-
üregben! Jelöld a szaglóhám helyét is a rajzon! 

 

 

 

Mivel a magyarázható az, hogy egy tornaterem-
be belépve átható izzadságszagot érzünk, rövid-
del később viszont már nem érezzük?

 

 

  

 

5.   Az ízérzékelés szerve a nyelv. Jelöld az ábrán, hogy melyik ízt a nyelv melyik részén érzékeljük!

Amikor náthás vagy, és be van dogulva az orrod, 
kevésbé érzed az ételek ízét. Vajon miért? 

 

 

 

Miért teszi hatékonyabbá szaglásunkat a szip-
pantás? Jelöld a rajzon, hogy ilyenkor hol halad 
a levegő!

6.  Végezd el a tankönyv 187. oldalán levő kísérletet!

Milyen innivalókat kóstoltattatok a kísérlet során?  

  

Hányszor találta el a kísérleti személy, hogy mit ivott?  

Mi történt azután, hogy citromlevet kóstolt?  

  

Milyen tapasztalat vonható le a kísérlet alapján?  

 

Mi ennek a magyarázata?  
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Az idegrendszer felépítése

1.   Készítsd el az idegrendszer felépítésének ágrajzát! Az alábbi elnevezéseket helyezd el!

idegrendszer  idegek  központi idegrendszer  gerincvelő  

környéki idegrendszer  agyvelő  nagyagy

 agytörzs  gerincvelő  agykéreg  kisagy

tanulás  légzés  vérkeringés  emlékezés  

mozgások összehangolása  térdreflex  táplálkozás  

beszédkészség  finom mozgások kivitelezése  

3.   Jelöld az ábrán a gerincvelő részeit! Az alábbi elnevezéseket helyezd el! 

fehérállomány  szürkeállomány  gerincvelői ideg  érzőrostok  mozgatórostok

2.  Kösd össze az életműködéseket a megfelelő központokkal! 

A leckében tanultak alapján mivel tudnád kiegészíteni a fenti rajzot? Jelöld más színnel a kiegészíté-
seket! 
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4.  Végezd el a tankönyv 188. oldalán levő vizsgálatot! Készíts róla rajzot!

Mit ellenőriz az orvos a térdreflex-vizsgálattal?  

  

5.  Egészítsd ki a hiányos szöveget a megfelelő fogalmakkal, szavakkal!

Az agytörzs felett a(z)              található, amely az agyvelő legfejlettebb része. 

Alapi részén közvetlen kapcsolatban áll az agyalapi           . Felső, nagy kiterjedé-

sű része két             áll, amelyek között idegrostkötegek biztosítják a kapcso-

latot. Az idegsejtek sejttestjeinek tömegei a féltekék           helyezkednek el, ezért kí-

vül van a(z)            állomány és belül a(z)           állomány. A nagyagy  

          agykéregnek nevezzük. Az agykéreg felülete mélyen barázdált, tekervényes, ezért 

rendkívül sok idegsejt fér el rajta.

6.  Tedd ki a megfelelő relációjelet (<, >, =) az értékek közé!

A gerincvelő felülete. A nagyagy felülete.

Az agyidegek száma. A gerincvelői idegek száma.

Az agyhártyák száma. Az agyféltekék száma.

7.  Döntsd el, hogy az állírások igazak (I) vagy hamisak (H)! Írd a megfelelő betűjelet eléjük!

 A gerincvelő folytatása lefelé az agytörzs. 

 Az agytörzsből 12 pár agyideg lép ki.

 Az agytörzs része a kisagy.

 A gerincvelőben nem különül el élesen a fehérállomány és a szürkeállomány.



156 157VII. FEJEZET VII. Az ember szervezete és működése156 157VII. FEJEZET

 A belső szervek szabályozása

1.  A belső szerveink kettős beidegzésűek. Mit jelent ez?  

   

Mely szervek kapnak kettős beidegzést? Nevezd meg az alábbi rajzon! Segít a tankönyv 190. oldal 
1. ábra!

A  Melyek a zsigeri szervrendszerek?  

   

B   Egyetlen olyan szervünk van, amely képes a saját működéséhez szükséges ingereket előállítani. 

A szerv neve:  

Hol helyezkedik el ez a szerv?  

Milyen szövet építi fel?  

Mi jellemzi a szövet működését?  

 gerincvelő  agytörzs  nagyagy alapi része

légcsere  táplálékfelvétel  szívritmus fokozása  

vízterek állapotának szabályozása  húgyhólyag falának összehúzódása  

Mi a kettős beidegzés szerepe?  

 

2.   Kösd össze a belső szervek működéseit a megfelelő agyi központokkal! 
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4.   Az alábbi ábrán a légzés szabályozásának vázlata látható. Egészítsd ki a rajzot a megfelelő feliratok-
kal! Segít a tankönyv 191. oldalán levő 3. ábra. Ahol szükséges, húzz mutatóvonalat az ábra megfelelő 
részéhez!

nő  csökken  belégzés  kilégzés   vér szén-dioxid-szintje  belégzőközpont  

nő  csökken  kilégzőközpont  agy  léghólyagok feszülése

5.   Olvasd el figyelmesen a következő kísérlet leírását! Gondold végig, és válaszolj a kérdésekre!

Egy kísérletben arra kértek egy személyt, hogy egy arcára tett maszk segítségével folyamatosan 
ugyanabból a zsákból vegyen levegőt, és ugyanabba lélegezzen is ki. Egy-két perces nyugodt 
légzést követen a kísérleti személy úgy érezte, hogy megfullad, ezért letépte a fejéről a  maszkot, 
és egy nagy levegőt vett. A zsák tartalmát elemezve kiderült, hogy bőségesen volt a benne lévő 
levegőben még oxigén.

A kíséreti személy egy-két perc elteltével minden levegővételnél úgy érezte, hogy megfullad, és újra 
levegőt kell vennie. Mivel magyarázható ez? 

  

  

3.   Állapítsd meg, hogy az állítások közül melyek igazak, és melyek hamisak! Ennek megfelelően tegyél  
(I) vagy (H) betűt az állítások elé!

 A szívnek saját ingerkeltő központja van.

 A szív ingerkeltő központja a szinuszcsomó.

 A szinuszcsomó a jobb kamra elülső falában található.

 A szívműködés üteme teljesen független az idegrendszertől.
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 A szaporító szervrendszer 

 Az ivarszervek ivarsejteket és ivari hormonokat termelnek. A tanultak alapján töltsd ki az ábrát!

Hímivarszerv Női ivarszerv

A termelt ivarsejt neve:

A termelt hormon(ok) 
neve:

Melyek az elsődleges nemi jellegek?

  

1.   Az ábrán a férfi szaporító szervrendszer látható. Jelöld be és nevezd meg a részeit! 

A fentiek közül melyik szervre igazak az alábbi állítások? Írd a betűjelét a megfelelő szerv neve mellé 
az ábrán!

A) hímivarsejteket termel  B) párzószerv  C) a hímivarsejtek tárolási helye  

D) a mellékherékből induló kivezető cső  E) kettős bőrredő védi

2.   Készíts rajzot a hímivarsejtről, és jelöld rajta a részeit!

Milyen működéseket látnak el a hímivarsejt részei a megtermékenyítés során? Írd az egyes részek alá!
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3.  Ezen az ábrán a női szaporító szervrendszer látható. Nevezd meg a megjelölt részeket!

A fentiek közül melyik szervre igazak az alábbi állítások? Írd a betűjelét a megfelelő szerv neve mellé 
az ábrán!

A) külvilágba vezető nyílását szeméremajkak fedik  B) része a méhszáj  

C) mandula nagyságú páros szerv  

D) az ezt bélelő hámszövet csillóinak csapkodása továbbítja a petesejtet  

E) a petevezető kiszélesedő szakaszai

A fenti rajz egy részlete kinagyítva itt látható. Erről a szervről és a benne lejátszódó folyamatokról szól 
a szöveg. Olvasd el, és számozd meg a folyamatokat!

4.   Állapítsd meg, hogy az állítások közül melyek igazak, és melyek hamisak! Ennek megfelelően tegyél  
(I) vagy (H) betűt az állítások elé!

 A férfiak nemi működése ciklusos jellegű.

 A hüvely a méhkürtben folytatódik.

 A hímivarsejtek átmenetileg a mellékherékben tárolódnak.

 A petefészek össze van nőve a méhkürttel.

5.   Milyen jelekből következtethet egy nő arra, hogy várandós? Milyen orvosi vizsgálatok mutatják ki?  

  

  

Az újszülött lányok petefészkében kb. 2 millió éret-
len petesejt van, mind egy-egy tüszőben található. 
A pubertás időszakára a petesejtek többsége el-
pusztul, kb. 300-400 ezer marad meg. Az ivarérett-
ségtől kezdve havonta több petesejt is érni kezd, de 
átlagosan csak egy érik meg teljesen. Az érett pe-
tesejt kilökődik a tüszőből, ezt ovulációnak nevez-
zük. Ha nem történik megtermékenyülés, az üressé 
vált tüsző elsorvad. A petesejt megtermékenyülése 
esetén viszont fontos hormontermelő funkciója van.

Írd a szövegbe írt számokat a rajz megfelelő helyére!
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Az ember egyedfejlődése

1.   Melyek az ember egyedfejlődésének fő szakaszai?  

Általában hány napig, illetve hány hétig tart az ember egyedfejlődésének első fő szakasza?

  

2.   Az ábrán az ember egyedfejlődésének egyik szakaszát látjuk. A következő feladat a rajz 7. és 8. számú 
részére vonatkozik. Nevezd meg a jellemzőik alapján azonosított részeket, és írd az ábrába a betűjelei-
ket! 

A) a méh elvékonyodó, alsó része  
B) a tágulékony szerv izmos fala 

C) magzatvizet termel  
D) a képzésében a méh nyálka-

hártyája is részt vesz  
E) biztosítja a kapcsolatot  

az anya és a magzat között

5.   Kösd össze a megállapításokat az egyedfejlődés megfelelő állapotaival!

A méhben feljődő lényt a 12. héttől kezdve nevezzük így. 

A megtermékenyítés eredménye. 

A beágyazódást követően alakul ki. 

 zigóta

 embrió

 magzat

4.   Sorolj fel három olyan szervet (szervcsoportot), amelynek izomzata részt vesz a szülésben!

  

  

  

3.   A felsorolt állítások közül húzd alá azokat a megállapításokat, amelyek az emberi egyedfejlődés minő-
ségi változásai! A mennyiségi változásokat karikázd be!

A) a kialakul a magzat vérkeringése  B) a magzat tömege gyarapodik  C) létrejön a zigóta 

D) a magzat testhossza 520 mm-ről 550 mm-re  E) nő a zigóta kettéosztódik

1. 2.
3. 4. 5.

6.

7.
8.

9.
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6.   Jellemezd röviden a posztembrionális fejlődés szakaszait! Melyik szakaszokat ábrázolják a képek? Írd 
a képek mellé, és írj néhány kulcsszót is az adott életkorról! 
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Kisfiú vagy kislány?

1.   Mi játszódik le az embrionális egyedfejlődés során a képeken látható szakaszok között? Írd a nyilakhoz! 
A képek alatt nevezd meg, hogy melyik szakaszról van szó! 

2.   Miben tér el a nők és a férfiak kromoszómakészlete? Karikázd be és nevezd meg a képeken a különb-
séget!

3.   Számozd meg a helyes sorrendnek megfelelően a testi sejtek keletkezésének lépéseit!

Nők kromoszómakészlete Férfiak kromoszómakészlete
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4.   Tedd ki a megfelelő relációjelet (<, >, =) az értékek közé!

A testi sejtjeink kromoszómáinak száma 
sejtosztódás előtt.  

A testi sejtek kromoszómáinak száma 
a sejtosztódás után.

A testi sejtek kromoszómáinak száma.  Az ivarsejtek kromoszómáinak száma.

A testi sejt genetikaiinformáció-tartalma 
a sejtosztódás előtt. 

A testi sejtek genetikaiinformáció-tartalma 
a sejtosztódás után.

Egy osztódás után keletkezett testi sejtek 
száma. 

Egy anyasejt osztódása után keletkezett 
ivarsejtek száma.

5.   A sejtosztódás két típusáról tanultunk. Hasonlítsd össze ezeket a táblázat kitöltésével!

Összehasonlítási szempontok Testi sejtek keletkezése Ivarsejtek keletkezése

Mely szervben játszódik le?

Melyik életszakaszban játszó-
dik le?

Mi a sejtosztódás „funkciója”?

Mennyi a kiindulási és az utód-
sejtek kromoszómaszáma?     

Mi jellemző az utódsejtek ge-
netikaiinformáció-tartalmára?

6.   Állapítsd meg, hogy az állítások közül melyek igazak, és melyek hamisak! Ennek megfelelően tegyél 
(I) vagy (H) betűt az állítások elé!

  Az ivarsejtek keletkezésekor az apai és anyai eredetű kromoszómák véletlenszerűen válnak szét 
egymástól.

 Előfordulhat, hogy egyes ivarsejtekben az anyai, más ivarsejtekben az apai eredetűekből lesz több.

 A kromoszómák közül a legkisebb pár kromoszóma a férfiak és a nők sejtjeiben is egyforma.

7.   A hímivarsejt és a petesejt egyesülésével az ivari komoszómák több kombinációja alakulhat ki. Ezt fog-
lalja össze az alábbi táblázat. 

Töltsd ki a táblázat üres mezőit a megfelelő ivari kromoszómák jelé-
vel! Sötétítsd be az(oka)t a mező(ke)t, amelyek fiú(ka)t jelölnek!

X Y

X
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 A tulajdonságok öröklődése

1.  Határozd meg a gén fogalmát!

  

  

URALKODÓ-LAPPANGÓ  
ÖRÖKLÉSMENET

KÖZTES  
ÖRÖKLÉSMENET

3.   Gondold át a felsorolt állításokat! Melyik öröklésmenetre igazak? Írd a megállapítás sorszámát a meg-
felelő halmazba! 

2.   Hogy épül fel a kromoszóma? Jelöld, és 
nevezd meg a képen a részeit! 

1. Mind a két gén hatása egymástól függetlenül érvényre jut.  

2. Két gén hatása közötti átmeneti tulajdonság jelenik meg.  

3. Az egyik gén elnyomja a másik hatását.  

4. Az öröklődés hátterében gének hatása áll.  

5. Így öröklődik a lábujjunk hossza. 

6. Így öröklődik a vérzékenység. 

7. Így öröklődik az AB0 vércsoportrendszer. 

8. Így öröklődik a szemszín.

A fentiek között van olyan állítás, amely egyikre sem igaz. Írd az állítás mellé, hogy az melyik öröklés-
menetre jellemző!

Rajzold le, hogy miben tér el a nők és férfiak testi 
sejtjeinek kromoszómakészlete!
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4.   Olvasd el figyelmesen az alábbi feladatot! Gondold át, majd válaszolj a kérdésekre!

Egy A vércsoportú férfi házasságot köt egy B vércsoportú nővel. Két gyermekük születik. Kiderül, 
hogy az egyik A, a másik 0 vércsoportú. 

Milyen vércsoportfehérje termeléséért felelős gének találhatók az apában? 

 Milyen vércsoportfehérje termeléséért felelős gének találhatók az anyában? 

Milyen vércsoportfehérje termeléséért felelős gének találhatók az A vércsoportú gyermekben? 

Milyen vércsoportfehérje termeléséért felelős gének találhatók a 0 vércsoportú gyermekben? 

Szerinted születhetett volna a szülőknek AB vércsoportú gyermeke? A válaszodat indokold is meg!

  

  

5.   Állapítsd meg, hogy az állítások közül melyek igazak, és melyek hamisak! Ennek megfelelően tegyél  
(I) vagy (H) betűt az állítások elé!

  A szemszín és a hajszín minőségi tulajdonság.

  Egy adott vércsoport mennyiségi tulajdonság. 

  Testünk tömege minőségi tulajdonság. 

 A mennyiségi tulajdonságok hasonlóan öröklődnek, mint a minőségi jellegek.

  A minőségi jellegek kialakulása a környezettől is függ.

6.   Mitől függ az, hogy milyen mértében hasonlítunk valamelyik szülőnkre? 

  

  

Válassz ki egy könnyen megfigyelhető tulajdonságot! Készítsd el erre a tulajdonságra nézve a közeli 
rokonságod családfáját! Ne felejtsd el felírni, hogy mit mivel jelölsz a családfán!

A családfa rajza: Jelőlések:
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Nemhez kapcsolt öröklődés

1. Egészítsd ki a szöveget a megfelelő fogalmakkal, szavakkal!

A(z)           kromoszómák nemcsak az ivar meghatározását szolgáló

tartal mazzák, hanem más emberi tulajdonságok öröklődésében is fontosak. Mivel a(z)

 kromoszóma jóval hosszabb a(z)           kromoszómánál, sokkal több 

gén található rajta, mint a rövidebb párján. Ez azt is jelenti, hogy a hosszabb kromoszómán lévő gének 

közül azoknak, amelyek a rövidebbről hiányzanak, nincs             . Akár uralkodó, akár 

lappangó tulajdonságot hordoz ez a gén, az biztosan           a fiú utódokban.

2. Melyik öröklésmenet-típusra jellemző a vérzékenység?

Keress az egyik európai uralkodóház itt látható családfáján példákat olyan egészséges nőre, akik egé-
szen biztosan hordozták a vérzékenység génjét! Karikázd be a jelüket! (A piros négyzet jelöli a vérzé-
keny férfiakat. Segítségként használhatod a 200. oldalon található tankönyvi ábrát.)

Melyik kromoszómán öröklődik a vérzékenység?  

Öröklődésére nézve milyen tulajdonság ez?  

Mivel magyarázható, hogy ez a betegség ennyire gyakori az uralkodócsaládokban? 

III. György

II. Lajos,
Hessen
nagyhercege

Beatrix

Lipót

Móric

Gonzalo

SophieJuan  
Carlos

Alfonso

Viktória, 
XII. Alfonz felesége

Lipót, 
Alba
hercege

AlízVII. Edwárd

Albert

Edwárd, 
Kent hercege

Viktória 
királynő

Viktória, 
Frigyes 
császár
felesége

Helena
hercegnő

Frigyes 
Vilmos

Irén 
hercegnő

V. GyörgyII. Vilmos
császár

SándorAnasz- 
tázia

HenrikWaldemárVI. György
Windsor 
hercege

MargaretErzsébet
Fülöp 
herceg

Zsigmond, 
porosz herceg

Alexandra, 
II. Miklós cár felesége
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3.  Rajzolj fel egy olyan családfát, a vérzékenység öröklésére, amin a következő személyek szerepelnek:

két egészséges nagyszülőpár, 

egy egészséges anya és egy egészséges apa, akiknek három gyermekük van, 

két egészséges lány és egy fiú.

A fiú vérzékenységben szenved.  Jelöld a családfán mind a három generációban azokat, akik hordozók 
lehetnek (nem biztos, hogy azok, de nem zárható ki)!

4.   A sejtosztódások közben megváltozhat a genetikai információ. Olvasd el figyelmesen az erről szóló  
szöveget, majd válaszolj a kérdésekre!

A mutáció az örökítőanyag megváltozása, aminek eredményeképpen a megjelenő tulajdonság is 
megváltozik. A mutációt kiváltó külső okokat csak részben ismerjük, általában ártalmas környezeti 
hatások: vegyszerek, radioaktív sugárzás, de mutációt eredményezhet az ultraibolya sugárzás is. 
A mutáció közvetlen oka, hogy a sejtosztódást megelőzően hiba csúszik az örökítőanyag máso-
lásába a megduplázódás közben. A mutáció gyakran csak egy-egy gént érint, ebben az esetben 
génmutációról beszélünk. Néha azonban a kromoszóma jelentős része megváltozik (pl. egy része 
letörik vagy megkettőződik), ebben az esetben kromoszómamutációról van szó.

Mi a mutáció?  

Mi a különbség a génmutáció és a kromoszómamutáció között?  

  

Mely  környezeti hatások válthatnak ki mutációt? Írj rá három példát!  

  

  

5.   A méhen belüli fejlődés vizsgálatára többféle lehetőség van. 

n Milyen vizsgálatokról lehet szó? 

n Miért végzik el ezeket a vizsgálatokat?  
n  Minél később vállal egy nő gyermeket, annál fontosabbak ezek a vizsgálatok. Magyarázd meg, hogy 

miért!                                               
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2. A biológiai kutatás  A biológiai kutatásRészösszefoglalás

1.   Milyen létfontosságú ingerek érkeznek a külső környezetből? Mely érzékszervek fogják fel ezeket? 
Azonosítsd a képen látható példa esetében!

1.  Hormonja a vércukorszint 
legfőbb szabályozója.

2.  Hormonjainak többsége 
más belsőelválasztású  
mi rigyek mű ködésére hat.

3.  Háromféle hormont is 
termel.

4.  Hormonja mozgósítja 
a szervezet tartalékait.

5.  Női nemi hormonokat 
és ivarsejtet is termel.

6.  Férfi nemi hormonokat 
és ivarsejtet is termel.

2.  Mi a szabályozás szervrendszereinek biológiai szerepe a szervezet egészséges működésében?

  

3.   Nevezd meg a belső elválasztású mirigyeken a rajzokon! Írd az állítások sorszámát a megfelelő szerv 
neve mellé! 

  inger:

                            

  érzékszerv:

                            

  inger:

                            

  érzékszerv:

                            

  inger:

                            

  érzékszerv:

                            

  inger:

                            

  érzékszerv:

                            

  inger:

                            

  érzékszerv:

                            

  inger:

                            

  érzékszerv:
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5.  Nevezd meg az agyvelő részeit! Melyik területnek mi a feladata? Írd a téglalapokba!

6.   Egészítsd ki az ember szaporodási szervrendszeréről és egyedfejlődéséről szóló hiányos szöveget 
a megfelelő szavakkal, fogalmakkal!

Szaporító szervrendszerünk működése a(z)            teszi lehetővé. A hímivarszervek 

a(z)           , amelyek a nemi érettség elérésétől kezdve folyamatosan termelik a hím-

ivarsejteket. A női ivarszervek a petefészkek, amelyekben a nemi érettség elérése után átlagosan 

          naponként érik meg egy               . A megtermékenyült pete-

sejt a(z)           , amely a(z)                 nyálkahártyába ágyazódva 

indul fejlődésnek. Előbb           , majd              alakul. Ha nincs meg-

termékenyülés, a nyálkahártya leválik, ez a(z)                folyamata. Az átlagosan  

          napig tartó méhen belüli fejlődés a születéssel zárul. A méhen            fej-

lődés szakaszai az újszülöttkor, a(z)           , a(z)           a kisiskoláskor a ser-

dülőkor, a(z)             , a felnőttkor, majd öregkor. 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

4.   Működés szerint az idegrendszernek két része van. Milyen ingerre vagy működésre melyik ad választ? 
Tegyél X-et a megfelelő oszlopba!

Inger/működés
Az idegrendszer

testi működése zsigeri működése

A vér oxigénszintje változik.

Hideg tárgy ér a bőrhöz.

Változik a testhelyzet.

A tüdő léghólyagocskáinak 
feszítettsége változik.

Nő a vérnyomás.

Fény jut a szembe.
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Egészség, betegség

1.  Határozd meg saját szavaiddal az egészség és a betegség fogalmát!

  

  

2.  Kösd össze az összeillő párokat egymással! 

baktérium okozta fertőzés 

sejtmagvas egysejtű okozta fertőzés 

gomba okozta fertőzés 

vírus okozta fertőzés 

ízeltlábú okozta fertőzés 

féreg okozta fertőzés 

 kanyaró

 vérhas 

 Lyme-kór

 mételykór

 pestis

 körömfertőzés

3.  Hogyan terjedhet egy fertőzés? Írj egy-egy példát valamely betegség terjedésének felsorolt módjaira!

n cseppfertőzéssel terjed:  

n romlott étellel terjed:  

n nemi úton terjed:  

n beteg állatok harapásával terjed:  

n kellően át nem sült hússal terjed:  

n közösen használt törülközővel terjed:  

4.   A járvány szót gyakrabban halljuk a híradásokban, a pandémia szó ritkábban fordul elő. Melyik mit 
jelent? Magyarázd meg röviden!

  

  

  

5.   A COVID19 fertőzés terjedésének megelőzése, illetve lassítása ér-
dekében többször is bevezették hazánkban a kötelező maszkhasz-
nálatot. Magyarázd el, miért lehet eredményes ez az intézkedés!
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6.   Mi a különbség az öröklött és a veleszületett betegségek között?

Öröklött betegségek Veleszületett betegségek

7.   Hogyan járul hozzá az egészség megőrzéséhez a helyes táplálkozás és a rendszeres részvétel a szű-
rővizsgálatokon!

n A helyes táplálkozás szerepe:  

  

n  A rendszeres  szűrővizsgálatok szerepe:  

  

Azokra a településekre, ahol nincs helyi orvosi rendelő, szűrőbu-
szok járnak, ezeken végzik el a legfontosabb vizsgálatokat. Nézz 
utána, hogy milyen vizsgálatokat végeznek a szűrőbuszokon!

  

  

  

  

  

8.   Állapítsd meg, hogy az állítások közül melyek igazak, és melyek hamisak! Ennek megfelelően tegyél  
(I) vagy (H) betűt az állítások elé!

 A kiegyensúlyozott élethez a lelki egészség is nagyon fontos.

  Aki, nem tud baráti, társasági kapcsolatokat kialakítani, lelkileg beteg.

  Előfordulhat, hogy a lelki beteg a belső feszültségét káros tevékenységekben vezeti le.

  A tartós félelem, a belső nyugtalanság, idegesség, az örömtelenség tartós hatása szervi működé-
si rendellenségeket eredményezhet.

9.   Vannak olyan vélemények, hogy a testi és lelki egészség összefügg egymással. Hogyan írnád le: mi-

lyen az, amikor valaki testileg egészséges?  

  

Mi jellemző a lelkileg egészséges emberre?  

  
Szerinted van kapcsolat a testi és lelki egészség között? Mivel tudnád ezt magyarázni? 
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 A diagnosztikai eljárások 

A   Ismertess röviden egy olyan orvosi vizsgálati eljárást, amelyen már átestél! Miért volt szükséges a vizs-
gálat elvégzése? Hogyan hajtották végre? 

  

  

  

  

B   Sorolj fel néhány olyan, a testünk belső környezetéről információt nyújtó adatot, amely szerepel a labo-
ratóriumi vizsgálat eredményei között! Idézd fel a laborlelet-vizsgálat feladatot (munkafüzet 123. oldal).

  

1.   Az iskolában az iskolaorvos rendszeresen végez vizsgálatokat a tanulókon. Milyen vizsgálatok, méré-

sek ezek?  

  

Évente szükséges a fogorvosi ellenőrzés is. Milyen következményekkel járhat az elhanyagolt fogazat?

  

2.  Határozd meg a diagnózis fogalmát!  

  

  

3.   Hasonlítsd össze a röntgenvizsgálatot és az ultrahangvizsgálatot a táblázat szempontjai alapján!

Összehasonlítási szempontok A röntgenvizsgálatra jellemző Az ultrahangvizsgálatra jellemző

Alkalmazott sugárzás

Működési elv

A végrehajtás technikája

A szervezetre gyakorolt hatása

Alkalmazhatóság
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4.   Mi jellemző a komputertomográfiára (CT-re)? 

  

  

  

  

Melyik képalkotó diagnosztikai vizsgálat eredményez háromdimenziós képet?

  

5.   Milyen eszközt vagy vizsgálati eljárást alkalmaznál a következő esetekben, ha te lennél az orvos? 

n A vastagbél belső vizsgálata:  

n Sípcsonttörés megállapítása:  

n Szövetminta vétele a tüdőből:  

n A szív elektromos jeleinek tanulmányozása:  

6.   A COVID19 világjárvány kapcsán közismert fogalom lett a PCR-teszt. Nézz utána, mit jelent ez!

n Mit jelent a PCR betűszó? 

n Minek a kimutatására szolgál? 

n Hogyan történik a mintavétel?  

  

n Min alapul a vizsgálat?  

  

Miben tér el ettől az antigénteszt?  

  

  

7.   A képen a testről készített hőkamerás felvétel látható. Nézz utána, milyen kö-
vetkeztetés vonható le egy ilyen vizsgálatból! Milyen diagnosztikai jelentősége 
lehet? 

  

  

  

  

8.   Milyen irányban halad az orvostudomány? Milyen eljárások és beavatkozások képzelhetők el, a – nem 

túl távoli – jövőben? Gyűjts össze érdekességeket ebben a témában!  
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 A hazánkban leggyakrabban  
előforduló betegségek

1.   A halálozási okok listáját Magyarországon a szív és érrendszeri megbetegedések, valamint a daga-
natos megbetegedések vezetik. Pedig a szív és a nagy erek, valamint a daganatos megbetegedések 
esetében rendszerint csak a hajlam öröklődik, kialakulásuk túlnyomó többségét a helytelen életmód 
okozza. 

Sorold fel ezeknek a megbetegedéseknek legfőbb kockázati tényezőit!

  

  

  

  

  

2.   Az alábbi grafikonon négy személy (a, b, 
c, d) azonos, délutáni időben mért, a szív 
összehúzódott állapotában mérhető vér-
nyomásértékeit látjuk. Egy személy egész-
séges, a másik három vérnyomásbeteg-
séggel küzd. Tanulmányozd a grafikont!

50

a
személy

b
személy

c
személy

d
személy

60
70
80
90

100
110
120
130
140
150
160
170

(Hgmm)

Írd ide az egészséges személy betűjelét!  

Hányan szenvednek magasvérnyomás-
betegségben? 

 

Hány betegnek alacsony a vérnyomása?  

3.   Magyarázd el a táblázat kitöltésével, hogy hogyan függ össze az érelmeszesedés, a trombózis és a 
szív infarktus!

Betegség neve Kockázati tényező Megelőzési lehetőség

érelmeszesedés

trombózis

szívinfarktus
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4.   Kösd össze egymással az összeillő leírásokat és a betegségek neveit!

trombózis 

érszűkület 

agyvérzés 

érelmeszesedés 

szívinfarktus 

Lyme-kór 

 Az erek fala elveszti a rugalmasságát.

 A szív hajszálerei eldugulnak.

 Fertőzött kullancs fúródott a bőrbe.

 Megpattan egy hajszálér.

 Az ér átmérője csökken.

 Vérrög alakul ki a keringési rendszerben. 

5.   Bizonyítsd be néhány állítással, hogy a dohányzás rendkívül egészségkárosító! 

  

  

  

  

Mit értünk passzív dohányzáson?  

  

6.  Gondold végig, van-e valami változtatni való az életmódodon? Ha igen mi az? 

  

  

Magyarázd meg néhány mondatban mit értünk „aktív pihenésen”! Miért aktív, és miért pihenés? 

  

  

7.   Milyen kedvező hatásai vannak a rendszeres mozgásnak? A képeken látható mozgásformák közül 
melyiket kinek ajánlanád és miért?
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 A szenvedélybetegségek

1.  Sorolj fel olyan legális élvezeti cikkeket, amelyek serkentően hatnak az emberre!  

  

Karikázd be közülük azokat, amelyek túlzott mértékű fogyasztása nem tesz jót a szervezetnek!

2.  Hazánkban tilos a dohányáruk reklámozása. Nézz utána, milyen okból vezették ezt be!

  

Mely megbetegedések lehetnek a dohányzás következményei? 

  

3.  Igazold néhány mondattal, hogy az alkoholizmus betegség!  

  

Mit lehet tenni a megelőzésére?  

Mit lehet tenni a gyógyítására?  

  Mit jelent az, ha valaki szenvedélyesen csinál valamit? Magyarázd meg a saját szavaiddal!

  
Hogyan, mitől lesz a szenvedélyesen végzett cselekvésből szenvedélybetegség? 

  
Mi okozhat szenvedélybetegséget? Nézd meg a következő rajzokat, és írd alájuk!
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4.  Mit értünk kábítószeren, vagy hétköznapi nyelven drogon?  

  

5.   Adódhatnak az életben olyan változások, ese-
mények, amikor nehéz döntést hozni, akár kilá-
tástalannak is tűnhet a helyzet. Mit tanácsolnál 
a következő esetekben?

Zsófinak válnak a szülei. 
Arra gondol, hogy miért, 
és hogyan lesz ezután. 
Nincs kedve semmihez, 
szomorú és sokat sír.

                            

                            

                            

Mátéék elköltöztek. Emiatt iskolát kellett váltania. 
Az új iskolával új társaságba is került. Hétvégenként 
bulikat rendeznek, ahol néhányan rá akarják venni 
Mátét, hogy a hangulat fokozására próbáljanak ki új 
anyagokat, amikről ő még nem is hallott. Nem tud 
dönteni, mert nem akar kilógni a társaságból, de nem 
szívesen tenné meg.

                            

                            

Ági későn kapott észbe és már csak egy hete 
maradt tanulásra az érettségi előtt. Igyekszik a 
lemaradást behozni, és amikor elfárad, kávét 
vagy energiaitalt iszik. Így kicsit tovább bírja a 
tanulást. Másnap, amikor újra nekiáll tanulni, 
érzi, hogy nem megy úgy, ahogy előző nap, 
és ez így megy a következő napon is. Érzi, 
hogy valami nincs rendben, de nem tudja, mit 
tehetne.

                            

                            

6.   Van olyan szabadidős tevékenység, amit szívesen csinálsz? Lehet ez sportág vagy hobbi. Mutasd be 
röviden! Miért szeretsz foglalkozni vele?

  

  

Vettél már részt nagy sportágválasztó rendezvényen? Milyen sportágat próbálnál ki szívesen?

  

  

7.   Mit tervezel, mit fogsz csinálni a pár év múlva, közeli és a távolabbi jövőben? Hol és hogyan élsz majd 
1, 5 és 10 év múlva? 

1 év múlva:  

5 év múlva:  

10 év múlva:  
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Balesetek, elsősegélynyújtás 

Olvasd el figyelmesen a következő szöveget, és karikázd be a bejelentő legfontosabb teendőit!

A mentő és az általános segélyhívó száma ingyenesen hívható. Ha felvették a telefont, azonnal kö-
zölni kell, hogy ki a hívó, mi a hívó telefonszáma. Pontosan el kell mondani, hogy hol történt az ese-
mény (ez nem biztos, hogy a hívás helye), város, kerület, utca, országút esetén az út száma, esetleg 
kilométerszelvény. Jelezni kell, hogy mi történt, kinek van szüksége segítségre, hányan sérültek meg; 
van-e életveszélyben valaki. 

Mi az elsősegélynyújtás célja?  

  

1.  Miért fontosak a képeken látható telefonszámok? Milyen esetekben kell hívni ezeket?

2.   Tedd helyes sorrendbe a stabil oldalfekvés biztosításának lépéseit!

Mikor van szükség arra, hogy a sérültet stabil oldalfekvésbe helyezzék? 
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4.  Vérzések esetén különféle kötéseket használnak. Kösd össze a megfelelő párokat!

fedőkötés nyomókötés szorítókötés 

  Ujjunkkal szorítsunk gézlapot 
a sebre, kötéssel rögzítsük, 
és azonnal kérjünk orvosi 
segítséget.

  
Fertőtlenítsük a sérülés  
helyét, és helyezzünk rá  
steril gézes sebtapaszt.

  
A sebre tegyünk steril géz-
lapot, majd szorosan kössük 
rá, és gézzel tekerjük körbe.

A fentiek közül melyik kötéstípus látható a képeken?

5.   A mozgásszervrendszer leggyakoribb betegsége a rándulás, a ficam és a törés. Jellemezd ezeket rö-
viden! 

  

  

  

  

  

Az iskolába vezető úton mire kell figyelned, hogy ne alakuljon ki baleset? 

  

Az iskolában melyek a leginkább balesetveszélyes helyszínek?  

  

   

3.   Statisztikai adatok szerint a legtöbb baleset a lakásban történik. A képeken gyakori balesetforrások 
láthatók. Melyik esetben mi okozhat balesetet? Hogy kellene helyesen tenni?
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