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Munka- és balesetvédelmi, tűzvédelmi szabályok 

 

 A szabályokat a labor első használatakor mindenkinek meg kell ismernie, ezek 

tudomásulvételét aláírásával kell igazolnia! 

 A szabályok megszegéséből származó balesetekért az illető személyt terheli a 

felelősség! 

  A laborban csak szaktanári engedéllyel lehet tartózkodni és dolgozni! 

 A laborba táskát, kabátot bevinni tilos! 

 A laborban enni, inni szigorúan tilos! 

 Hosszú hajúak hajukat összefogva dolgozhatnak csak a laborban! 

 A laborban a védőköpeny használata minden esetben kötelező!  Ha a feladat 

indokolja, a további védőfelszerelések (védőszemüveg, gumikesztyű) használata is 

kötelező! 

 Az eszközöket, berendezéseket csak rendeltetésszerűen, tanári engedéllyel, és csak az 

adott mérési paraméterekre beállítva lehet használni! 

 A kísérlet megkezdése előtt a tanulónak ellenőriznie kell a kiadott feladatlap alapján, 

hogy a tálcáján minden eszköz, anyag, vegyszer megtalálható. A kiadott eszköz 

sérülése vagy hiánya esetén jelezni kell a szaktanárnak vagy a laboránsnak! 

 A kísérlet megkezdése előtt figyelmesen el kell olvasni a kísérlet leírását! A kiadott 

vegyszereket és eszközöket a leírt módon szabad felhasználni! 

 Vegyszerekhez kézzel hozzányúlni szigorúan tilos! 

 Az előkészített eszközökhöz és a munkaasztalon lévő csapokhoz csak a tanár 

engedélyével szabad hozzányúlni! 

 A kémcsőbe tett anyagokat óvatosan, a kémcső állandó mozgatása közben kell 

melegíteni! A kémcső nyílását nem szabad magatok és társaitok felé fordítani! 

 Vegyszer szagának vizsgálatakor kezetekkel legyezzétek magatok felé a gázt! 
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 Ha bőrünkre sav vagy maró hatású folyadék ömlik, előbb száraz ruhával azonnal 

töröljük le, majd bő vízzel mossuk le! 

 Elektromos vezetékhez, kapcsolóhoz vizes kézzel nyúlni tilos! 

 Az áramkörök feszültségmentes állapotban kerüljenek összeállításra! Csak a tanár 

ellenőrzése és engedélye után szabad rákötni a feszültségforrásra! 

 Elektromos berendezéseket csak hibátlan, sérülésmentes állapotban szabad használni! 

 Elektromos tüzet csak annak oltására alkalmas tűzoltó berendezéssel szabad oltani! 

 Nyílt láng, elektromos áram, lézer alkalmazása esetén fokozott figyelmet kell fordítani 

a haj, a kéz és a szem védelmére. 

 Égő gyufát, gyújtópálcát a szemetesbe dobni tilos! 

 A gázégőket begyújtani csak a szaktanár engedélyével lehet! 

 A gázégőt előírásnak megfelelően használjuk! 

 Aki nem tervezett tüzet észlel, köteles szólni a tanárnak! 

 Ha bármilyen baleset történik, azonnal jelentsétek tanárotoknak! 

 A tanóra végén rendet kell rakni a munkaasztalon a szaktanár, illetve a laboráns 

irányításával! 
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1. Állati szövetek: többrétegű elszarusodó laphám 

 

1) A vizsgálat után válaszolj a következő kérdésekre! 

 Mekkora volt a nagyítás? 

A használt nagyításnak megfelelően. Például: 10×10=100-szoros. 

 Az emberi bőr felső rétegét milyen szövet építi fel? 

A legfelső réteget többrétegű elszarusodó laphám építi fel. 

 Milyen a sejtek elhelyezkedése ebben a rétegben? 

Ebben a rétegben a sejtek szorosan egymás mellett helyezkednek el, nincs sejt 

közötti állománya. 

 Mi a szerepe ennek a rétegnek? 

Szerepei: mechanikai védelem, kiszáradás elleni védelem, biológiai védelem. 

 

2) Figyeld meg a hám rétegeit az alaphártyától kiindulva, készíts rajzot a látottakról! 

(1. csíraréteg, 2. szemcsés réteg, 3. fénylő réteg, 4. szaruréteg) 

Az alábbi képhez hasonlót lehet látni a mikroszkóp alatt: 
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A csíraréteg (stratum basale) állandóan osztódó sejtjei pótolják a felületen elhaló sejteket. Az 

alsó sejtsora hengerhám, az alaphártyán nyugszik. Fölötte a tüskés sejtek (stratum spinosum) 

rétege. A szemcsés réteg (stratum granulosum) köbhámsejtekből áll. A fénylő réteg (stratum 

lucidum) laphámsejtekből él. Bennük a szemcsék elfolyósodnak, ezért mikroszkóp alatt 

fényes csíknak látszik. A szaruréteg (stratum corneum) sejtjei elhaltak, keratinnal telítődtek. 

Hámlás során folyamatosan leválnak a felszínről. 

 

3) Melyik rétegre vonatkoznak az alábbi meghatározások? 

 Sejtjei állandóan osztódnak: csíraréteg. 

 Kopás, hámlás révén állandóan leválik a felszínről: szaruréteg. 

 Bennük a szemcsék elfolyósodnak: fénylő réteg. 

 Sejtjeiben szemcsék rakódnak le: szemcsés réteg. 

 

4) Hogyan nevezzük a hámréteget irhától elválasztó vékony alaphártyát? 

Bőrléceknek nevezzük, amelyek követik a kötőszöveti szemcsék alakját, az irha 

felszínének az egyedre jellemző tagolódása. Mintázatuk egyedi, személyazonosság 

megállapítására alkalmas (daktiloszkópia). 

 

5) Vegyél mintát az ujjbegyről, és vizsgáld meg a formát nagyítóval! Ismerd fel a bőrlécek 

mintázatát! 

 

                                                

 

                                  1:ív     2:hurok   3:örvény 
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6) Válaszolj az alábbi kérdésekre! 

 Milyen szövet alkotja a középső réteget? 

Laza rostos kötőszövet, de az alsó része tömött rostos. 

 Hogyan táplálják a benne lévő erek a felhámot? 

A hámban nincsenek vérerek, ezért táplálása az irhából történik diffúzióval. 

 Az arckrémek miért tartalmaznak kollagént? 

Az irhában található kollagén rostok rugalmassá teszik a bőrt, hiszik az emberek. 

Ilyen nagy molekula esetében nem történik felszívódás. 

 Milyen szövetből áll a legalsó réteg? 

Zsírszövetből áll a legalsó réteg. 

 Nevezd meg a funkcióit! 

Funkciói: tápanyag raktározása, hőszigetelés, mechanikai védelem, zsírban oldódó 

vitaminok (A-, D-, E-, K-vitamin) raktára. 

 

7) Sorold fel a napsugárzás előnyeit és hátrányait az emberi szervezettel kapcsolatban! 

A napsugárzás: 

 előnyei: D-vitamin képzés, depresszió elkerülése, festékanyag képződése, aminek 

következtében nagyobb UV-védelem 

 hátrányai: szárítja a bőrt, gyorsítja az öregedést, mutációt okozhat, a sejt örökítő 

anyagát roncsolja. 
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2. Állati szövetek: csontszövet 

 

1) Válaszolj a következő kérdésekre! 

 Milyen összetevőjét égetted el a csontnak? 

A szerves anyagtartalmát (pl.: fehérje). 

 Ez az összetevő a csont milyen tulajdonságáért felelős? 

Ez az összetevő a csont rugalmasságáért felelős. 

 

2) Válaszolj a következő kérdésekre! 

 Milyen összetevőjét vontuk ki a csontnak? 

Szervetlen összetevőt: kalciumot. A csontban előforduló szervetlen összetevők: 

kalcium-karbonát, kalcium-foszfát, magnézium-karbonát, magnézium-foszfát. 

 Ez az összetevő milyen tulajdonságát adja a csontnak? 

Ez az összetevő adja a csont szilárdságát, keménységét. 

 Milyen összefüggés van a csontból kivont anyag beépülése és a D-vitamin között? 

A D-vitamin segíti a kalcium felszívódását a tápcsatornából, ezzel biztosítja a vér 

megfelelő kalciumszintjét. Fontos szerepe van a normális csontosodási folyamatban. 

 Milyen betegséget tudsz kapcsolatba hozni a hiányával? 

Csontritkulás (osteroporózis), angol-kór. 

 

3) Melyik kísérlettel hozható összefüggésbe a „kisgyerek gallytörése”? 

A csont eltörik, de a rugalmas, erős csonthártya nem szakad el, ez tartja össze a csontot. 

A csontszövetben még kevesebb a kalcium, ezért rugalmasabb a csont. →Első kísérlet. 
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4) Rajzold le a látottakat! 

A csontcsiszolatból készült metszeten a következőket láthatjuk: 

 

A csontsejtek az alapállományban koncentrikusan helyezkednek el. Soknyúlványúak. 

Ezek az egységek az osteonok. A sejtek egymással kapcsolatban vannak a nyúlványaik 

révén. 

 

5) Mi a feladatuk a koncentrikus körök középpontjának? Keresd is meg! 

Ezek a Havers-féle csatornák. Bennük futnak a vérerek. Az erek körül letelepedő, onnan 

táplálkozó sejtek termelik az alapállomány fehérjéit és rakják le oda a sókat is.  

 

6) Hosszmetszeti képen keresd meg a Havers-csatornákat összekötő keresztirányú 

csatornákat! Mi a feladatuk ezeknek a Volkmann-féle csatornáknak? 

A Volkmann-féle csatornákban is erek futnak. 

 

7) A csontritkulás sajnos gyakori betegség hazánkban. Főleg a negyven év feletti nőket 

érinti. 

Kép megfigyelése után adott válaszok: 

 Mikor beszélünk csontritkulásról? Fogalmazd meg a kép segítségével! 
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A csontritkulás (osteoporosis) a csont mennyiségének, minőségének és 

működésének romlása, illetve csökkenése. A betegség neve azt jelenti porózus, 

lyukacsos csont. 

 Milyen következményi lehetnek? 

A csontok meggyengülnek, ami miatt a korábban könnyen elviselt terhelés 

következtében is eltörnek. Leggyakrabban a csukló, gerinc, medence, combnyak 

csontjai törnek el. Előrehaladott formájában már egy köhögés is csonttöréshez 

vezethet. 

 Hogyan lehet megelőzni véleményed alapján? 

Megelőzését elősegíti: megfelelő táplálkozás, megfelelő mozgás, kalcium-bevitel, 

dohányzás és, túlzott koffeinfogyasztás mellőzése. 

Megbeszélésre ajánlott:  

- ásványi sókban gazdag táplálkozás + D-vitamin bevitel + a mozgás együttese. 

- a folyamatra hormonális változások is hatnak, így pl. a klimax, ezért az életmód 

mellett hormonpótlásra is szükség lehet. 
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3. Állati szövetek: izomszövet 

 

1) Rajzold le a mikroszkópi képet! 

 

                                      
 

2) Megfigyelésed alapján írd le, milyen a sejtmagok alakja és elhelyezkedése? 

A szövetet hosszában megnyúlt, két végükön elkeskenyedő, esetleg elágazó sejtek 

alkotják. Az izomsejtek összehúzékony elemei a miofibrillumok, melyek a sejtben 

rendezetlenül helyezkednek el, ezért a citoplazma fénytörése homogénnek tűnik. A 

sejtmag a sejt közepén, a sejt hosszanti tengelyével párhuzamosan helyezkedik el. A 

sejtmag alakja lapult, ovális vagy pálcika. 

 

3) Az alábbiak közül húzd alá, amelyiket simaizomzat építi fel! 

 húgyvezeték izomzata, 

 méh izomzata, 

 szőrmerevítő izom. 

 

4) Milyen a munkavégző képessége a simaizomszövetnek? 

A simaizomszövet kis erőkifejtésre képes, de tartósan. Szabályozását a vegetatív 

idegrendszer akaratunktól függetlenül végzi. 
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5) Rajzold le a látottakat! 

A vázizom metszetén a következő képet látjuk: 

 

                                        
 

6) Milyen egységek építik fel a szövetet? 

Az izomrostok soksejtmagvú óriássejtek. A soksejtmagvúság úgy jön létre, hogy a 

sejtmagvak osztódását nem követi plazma lefűződése, így nem jöhetnek létre külön 

sejtek. A rostok hengeresek vagy laposak, hegyes vagy elágazó végűek. Vastagságúk 

különböző. 

 

7) Milyen a sejtmagvak alakja? 

A sejtmagok hosszúkásak, lekerekített végűek, és a sejthártya alatt helyezkednek el. 

 

8) Mi okozza a hosszmetszeten a harántcsíkolatot? 

Az izomfonalakat kétféle fehérjefonál alkotja: aktin és miozin. Ezeknek szabályos az 

elhelyezkedésük. Az így kialakított működési egységnek különböző a fénytörése. Ez adja 

a sötét és világos sávokat. 

 

9) Milyen a munkavégző képessége? 

Hirtelen nagy erőkifejtésre képes, de fáradékony. Működése akaratunktól függő. 
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10)  Rajzold le a látottakat! 

A szívizom preparátumán a következő képet láthatjuk: 

 

                                         
  

11)  Milyen speciális tulajdonságokkal rendelkezik a szövet? 

A szívizomszövet hosszú, kitartó munkára képes, nem fáradékony. Gyors 

összehúzódásra és elernyedésre képes. 
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4. Emberi vér és békavér összehasonlítása 

 

1) Rajzold le a látottakat! 

Az alábbiakat láthatjuk a preparátumokon: 

 
2) Megfigyelésed alapján magyarázd meg, mi a különbség az emberi vér, és a békavér 

között? 

A béka vérében található érett vörösvérsejtek tartalmaznak sejtmagot, míg az emberi 

vérben található vörösvérsejt/vörösvértestnek érett állapotban nincs sejtmagja. 

 

3) Töltsd ki a táblázatot a vizsgálataid alapján! 

 

Szempontok 1. preparátum 2. preparátum 

Milyen szövet? 
emberi vérkenet 

(kötőszövet) 

béka vérkenet 

(kötőszövet) 

Vörösvérsejtek alakja? fánk ovális 

Vörösvértestek száma? 

(Több-kevesebb) 
több kevesebb 

Vörösvérsejtek mérete? 

(Kisebb-nagyobb) 
kisebb nagyobb 

Van-e sejtmagja? nincs van 
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4) Hol termelődik a vér? 

A vér termelődése a vörös csontvelőben történik a vérképző őssejtekből. Vörös 

csontvelő a lapos csontokban és a csöves csontok végein található. 

 

5) Az alkalmazott nagyításon nem látunk vérlemezkéket. Miért? 

Mert a vérlemezkék kisebb méretűek, mint a vér többi sejtes eleme. A vérlemezkék 

sejttörmelékek. 

 

6) Mi a feladata a vérlemezkéknek? 

A vérlemezkéknek a véralvadásban van szerepük. A folyamat során a kicsapódó 

fibrinszálakon fennakadnak, és elzárják az érfalat. Ezt a folyamatot befolyásolják a 

véralvadási faktorok. A folyamathoz K-vitamin szükséges.  

 

7) Mikor beszélünk vérszegénységről (anémia)?  

Vérszegénységről akkor beszélünk, ha a vérben az oxigén szállítását végző 

vörösvértestek száma jelentősen lecsökken. 

 

8) Milyen esetekben (3) jöhet létre vérszegénység? Mit gondolsz? 

Vérszegénység létrejöhet: 

 ha lecsökken a vörösvértestek képződése a vörös csontvelőben, 

 ha a már létrejött vörösvértestek hamarabb elpusztulnak, 

 jelentős vérvesztés következik be, például: baleset, vagy műtét miatt, 

 vashiány esetén (a hemoglobin-képződés zavart szenved). 
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9) Milyen tünetekről ismerhető fel a vérszegénység? Sorolj fel párat! 

Tünetei: 

 fáradtság, gyengeség, 

 karikás szemek (nem kialvatlanság miatt), 

 aluszékonyság, 

 fejfájás, szédülés stb. 

 

10)  Mire kell figyelni vérátömlesztéskor? Miért? 

A vörösvértestek felszínén jellegzetes szénhidrátláncú markerek vannak. Ez alapján 

megkülönböztetünk: A-, B-, AB- és 0-s vércsoportot. Az Rh-faktor szerint Rh-pozitív 

(Rh+-) és Rh negatív (Rh-)
 

vércsoportokat különböztetünk meg. Ha valaki nem 

megfelelő vért kap, életveszélyes immunreakció történhet. 
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5. Gyűrűsférgek vizsgálata 

 

1) Rajzold le a megvizsgált földigilisztát! Jelöld a főbb részeket! 

 

     

 Nyereg csak az ivarérett és szaporodási időszakban látszik.  

2) Milyen színű az állat? Mi befolyásolhatja ezt? 

A földigiliszta hasi oldala rozsdavörös, hátoldala kissé sötétebb. Az állat színét 

befolyásolja a bőr festéktartalma, és a vér színe. Más gerinctelenekkel szemben a 

giliszták vére a miénkhez hasonlóan hemoglobint tartalmaz, ennek vastartalma miatt 

piros.  

 

3) Mit tapasztalsz a feji és farki vég megfigyelésekor? 

A feji része vastagabb, erősebb izomzatú, mint a farki vége. 

 

4) Mi jellemző az állat testfelépítésére? 

Jellemző a testfelépítésére, hogy szelvényekből áll. Ez a szelvényezettség nem csak a 

test felszínén figyelhető meg, hanem a belső szerveknél is. 
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5) Jellemezd röviden a következő testnyílásokat a látottak alapján! 

Testnyílások jellemzői: 

 szájnyílás: az első, úgynevezett fejszelvényen található. Felette egy nyúlvány 

(fejlebeny) helyezkedik el, ami tapintó-, és szaglószervként működik. 

 végbélnyílás: a test hátulsó részén található. 

 ivarnyílások: a nyereg előtt, a hasi oldalon vannak. Az állat hermafrodita.  
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6) Mik a serték? Hogyan helyezkednek el az állaton? 

A serték hegyes, hátrafelé irányuló képletek, amelyeket izmok mozgatnak. Az első 

szelvény kivételével minden szelvényen 4 pár serte található, amelyek a hasi és az 

oldalsó részen 4 hosszanti sorba rendeződnek. 

 

7) Mit tapasztalsz első esetben? Mi okozza ezt? 

A papírlapon való mozgáskor sercegő hangot hallunk, amit a serték okoznak. 

 

8) Változott-e az állat mozgása a második esetben? Ha igen, miért? 

Második esetben: nedves üveglapra helyezve változott az állat mozgása, nehézkes, lassú 

lett. Ilyen felszínen nehezen tudja használni a sertéket. 

 

9) Mivel mozog a földigiliszta? Miért kapta ezt a nevet? 

A földigiliszta ún. bőrizomtömlővel mozog. A nevét onnan kapta, hogy az állat 

kültakarója összenőtt az alatta elhelyezkedő izomréteggel. 

 

10) Hogyan nevezzük a mozgását? Hogyan történik ez? 

Féregmozgásnak vagy perisztaltikus mozgásnak nevezzük. A folyamat során az állat a 

testének hátulsó részén található sertékkel megtámaszkodik, elülső sertéit behúzza. A 

körkörös izmok összehúzásával a test megnyúlik. Ezután az elülső sertékkel 

támaszkodik, és a hátulsó sertéit behúzza. A hosszanti izmok összehúzásával a test 

megrövidül, és a test hátulsó része előrehúzódik. 
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11)  Mit figyeltél meg az első esetben? 

A földi giliszta - elülső felének megvilágításakor - behúzódik a fekete papír mögé. 

 

12)  Hogy nevezzük ezt a jelenséget? Mit jelent ez a fogalom? 

Ezt a jelenséget negatív fototaxisnak nevezzük. A fogalom jelentése: az élőlény az inger 

irányával ellentétes irányban végez helyváltoztató mozgást. 

 

13)  Mit tapasztaltál a második esetben? 

Az állat hátulsó végét megvilágítva a fenti reakció elmarad, vagy kisebb mértékben 

valósul meg. 
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6. Ízeltlábúak vizsgálata 

 

1) Készíts rajzot a megfigyeléseidről! 

A tanulók a megfigyelésüket követően rajzot készítenek a konyhai csótányokról: 

 

                                         
 

2) Milyen színű az állat teste? Mekkora a nagysága? Mérd le mérőszalaggal! 

A csótány színe sötétbarna, majdnem fekete. 

Hossza: 2-3 cm. 

 

3) Mi jellemző a testfelépítésére? 

Teste három testtájból ál: fej, tor és potroh. A testtájak szelvényezettek. Ezek száma 

összesen: 21 darab.  

 

4) Számold meg, hogy az egyes testtájakat hány szelvény alkotja! 

 a fej: 6 szelvény összeolvadása, 

 a tor: 3 szelvényből áll, 

 a potroh: 12 szelvényből áll. 

 

5) Milyen anyag borítja egész testének felszínét?  

Testének teljes felszínét kitinváz borítja. A kitinváz védő jellegű, de egyben az állat 

támasztóváza is, az izmok tapadására szolgál. 
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6) Milyen anyag ez kémiailag? 

A kitin kémiailag nitrogén tartamú poliszaharid. 

 

7) Mi jellemző a csápokra és a szájszervére 

 A csápok sok ízből tevődnek össze, amelynek száma lehet 70-90 darab is. 

A szájszerve a fej elülső részén helyezkedik el, ami az ősi típusú rágószájszerv. 

A csápok és a szájszervek lábmódosulatok. 

 

8) Nevezd meg a rovarok összetett szemének részeit! 

 

                            
 

9) Mi jellemző a rovarlábra? 

A rovarok három pár lábbal rendelkeznek, amelyek a tor 1-1 testszelvényéhez 

kapcsolódnak. A lábízek vékony kitinhártyával kapcsolódnak egymáshoz. Az ízeltlábúak 

a lábaik segítségével emelkedtek fel a talajfelszínről, ami gyorsabb mozgást tesz 

számukra lehetővé. 

 

10) Miben különbözik a hímek és nőstények szárnya? 

A hímek közép- és utótorának határán, a háti-, és oldallemeze között egy-egy szárny 

ízesül. A nőstényeknek csupán kicsi, pikkelyszerű szárnycsökevényei vannak. 
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11) Mit jelent az ivari dimorfizmus kifejezés? Írjál rá példát az állatvilágból! 

Az ivari dimorfizmus azt jelenti, hogy adott faj hím és női egyede külső jegyek alapján 

elkülöníthető. Például: tyúk-kakas, szarvasbogár. (Bármilyen más jó válasz is 

elfogadható.) 

 

12) Mit jelent, hogy a csótányok váltivarú állatok? 

A váltivarú állatok fogalom azt jelenti, hogy az adott faj rendelkezik külön hím, és női 

egyeddel is. A hím- és női ivarsejtek külön élőlényben termelődnek. 
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7. Halak légzésének megfigyelése 

1) Készíts rajzot a vizsgált halról! 

A tanulók lerajzolják a megfigyelt halat az alábbihoz hasonlóan. 

 

 
2) Hol helyezkedik el a halak kopoltyúja? 

A halak kopoltyúja a fej mögött, a test két oldalán helyezkedik el, az úgy nevezett 

kopoltyúüregben. 

 

3) Nevezd meg a rajzon a hal kopoltyújának részeit! 

A kopoltyú részeit a következőképpen kell megnevezni: 
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4) Figyeld meg, hogyan történik a hal be-, illetve kilégzése! Fogalmazd meg röviden! A 

fenti rajzon nevezd meg, melyik oldal mutatja a légzés szakaszait! 

A hal légzésének folyamata a következő: 

Belégzéskor: a hal kitátja a száját, ezáltal víz kerül a szájüregbe. Ezzel egy időben a 

kopoltyúfedők a középvonaltól távolodva tágítják a kopoltyúüreget, megnyitva a víz 

útját a garatból a kopoltyúüregbe. 

Kilégzéskor: a kopoltyúfedők eredeti helyzetükbe térnek vissza. Eközben a vizet a 

kopoltyúüregből a kopoltyúrésen át a környezetbe préselik. 

A kopoltyúfedő részén elhelyezkedő kötőszövetes membrán a kopoltyúfedő süllyedéséig 

zár, és csak akkor engedi kiáramlani a kopoltyúüregből a vizet.  

A be- és kilégzés jelölése az előző feladat ábráján látható. 

 

5) Az elvégzett méréseket rögzítsd az alábbi táblázatban! A légzésszám átlagának 

számításakor legalább három egymás utáni számolás adatait használd! 

A táblázat kitöltése a tanulók által elvégzett mérések és számítások alapján történik. 

 

6) Hasonlítsd össze az eredményeket, és magyarázd a különbségeket! 

a) Milyen összefüggéseket látsz a víz hőmérsékletének emelkedése és a légzésszám 

intenzitása között? 

A melegebb víz kevesebb oxigént tartalmaz. Emiatt a légzés intenzitása fokozódik. 

Többszöri belégzéssel jut az állat ugyanannyi oxigénhez, mint hidegebb vízben. 

b) Mi lehet a magyarázata? Gondolj a kémiából a gázok oldhatóságáról tanultakra! 

A fentiek magyarázatára a gázok oldhatósága ad választ, mely szerint a gázok 

oldhatósága a hőmérséklet emelkedésével csökken. 

c) Miért változott meg a halak légzése a felforralt vízben? 

A forralás közben az oxigén eltávozik a vízből, ami megnehezíti, illetve lehetetlenné 

teszi a hal légzését. Hosszabb távon az ilyen vízben a hal el is pusztulhat. 
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8. Csiga megfigyelése 

 

1) Rajzold le a vizsgált állatot! 

A megfigyelést követően a tanulók lerajzolják az éti csigát az alábbihoz hasonlóan: 

 
 

2) Merre csavarodik a csiga háza? Mérd meg mérőszalag segítségével a csigaház 

nagyságát! 

 csiga házának csavarodása: jobb felé, ennek köszönhető, hogy a test aszimmetrikus 

 csavarodhat balra is, de az ritka (öröklődési szabályok miatt.  

 csigaház nagysága: a mérés alapján kb. 3-5 cm. 

 

3) Jellemezd a fejen megvizsgáld képleteket! 

A fejen található képletek jellemzői: 

 tapogatók: két pár van a fejen, amelyek behúzhatóak. A rövidebb pár a 

szaglótapogatók, a hosszabbak a szemeket hordozó látószervi tapogatók. 

 szájnyílás: a fej alulsó, elülső oldalán található. A szájnyílást ajkak veszik körül. 

 

4) Hogyan nevezzük a csiga mozgásszervét? 

A csiga mozgásszerve a láb, illetve annak mászótalpa. 
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5) Mi alkotja a csiga mozgásszervét? Honnan kapta a nevét? 

A csiga mozgásszervét bőrizomtömlő alkotja, amely ritmikus összehúzódásával és 

elernyedésével halad előre. A nevét onnan kapta, hogy a kültakaró összenőtt az alatta 

lévő izomréteggel. 

 

6) Milyen szövet alkotja a csiga bőrizomtömlőjét? Mi jellemzi ennek a szövetnek a 

munkavégző képességét? 

A bőrizomtömre a simaizomszövet jellemző. Ennek az izomnak a munkavégző 

képességére jellemző, hogy kis erőkifejtésre képes, amivel lassú mozgás valósítható meg. 

 

7) Milyen mozgást végez az éti csiga? Röviden írd le, hogyan történik ez! 

A csiga mozgását perisztaltikus mozgásnak nevezzük. Az araszoló mozgás során az 

izomzat periódikusan húzódik össze. Külsőleg ez mint egy hullám jelenik meg, és fut 

végig az állat bőrizomtömlőjén. A haladó csiga mögött a megszáradt nyálka 

mászásnyom formájában marad meg. 

 

8) Mi a nyálka szerepe? 

A nyálka csúszásra, tapadásra, valamint a test bevonásával védelemre is szolgál. 

 

9)  Mi utal arra, hogy a talpa mirigyekben gazdag? 

Az utal arra, hogy a talpa mirigyekben gazdag, hogy csúszását követően nedves, csillogó 

nyom marad. 
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10)  Mit tapasztalsz? Mi lehet ennek a magyarázata? 

A csiga a borotvapengén sértetlenül megy át. Ennek magyarázata, hogy az állat mozgása 

során talpának mirigyei nyálkát választanak ki. 

 

11)  Hol található az ivarnyílás és a köpenyszegély? 

 köpenyszegély: a ház nyílása körül található fehér szegély. 

 ivarnyílás: a láb és a fej határán, a jobb oldali utolsó tapogató tövénél nyílik.  

 

12)  Hogyan reagált az állat a köpenyszegélye ingerlésére? 

A köpenyszegély ingerlésére az állat tapadós, nyálkás váladékot termel. 

 

13)  Mi a köpeny? 

A köpeny a puhatestűek hátoldalán eredő páros vagy páratlan bőrredő, mely a test egy 

részét borítja. A köpeny házon belüli felszíne a „tüdő”, a gázcsere felülete. a 

köpenyszegély mész-, és fehérjemirigyei termelik a házat.  
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9. A madarak megfigyelése 

 

1) Határozd meg a házi tyúk rendszertani helyét! 

 ország: állatok 

 törzs: gerincesek 

 osztály: madarak 

 rend: tyúkalakúak 

 család: fácánfélék 

 faj: házityúk. 

 

2) Nevezd meg a madártest részeit (5)! 

A madártest részei a következő kép kivetítésének segítségével: 

 

                   
 

Test részei: fej, nyak, törzs, végtagok és farok. 
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3) Nevezd meg a fej részeit (4)! 

A házityúk fejének a részeit az alábbi kép kivetítésének segítségével határozzák meg a 

diákok: 

                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

4) A házityúk hím és női egyedét hasonlítsd össze a következő szempontok szerint! 

(Az összehasonlítást az alábbi kép kivetítésével végzik a tanulók.) 

 

      
  

Szempontok Kakas Tyúk (tojó) 

testméret nagyobb kisebb 

alkat erőtejesebb zömökebb 

taréj nagy kis 

szakállka nagy kis 

farktollak hosszú rövid 

sarkantyú van nincs 

tollazat színesebb egyöntetű 
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5) Mi utal arra, hogy a madarak a víztől teljesen függetlenül tudnak szaporodni? 

Arra, hogy a víztől teljesen függetlenül tud szaporodni a kemény, meszes héjú tojás utal. 

 

6) A látottak alapján rajzold le a tyúktojás felépítését! 

A tyúktojás rajza a következő: 

 

                          
 

A tojás a legnagyobb létező petesejt az élővilágban: sárgája maga a sejt, a fehérje a 

tartalék tápanyag. 

7) Mi lehet a feladata a pehelytollaknak és a kontúrtollaknak? 

A tollak szerepei: a pehelytollak hőszigetelőként működnek, a kontúrtollak összessége 

adja a madár alakját. A kontúrtollaknak két típusa van: az evezőtollak és fedőtollak. 

 

8) Melyek a kontúrtoll részei? 

A kontúrtoll részei: tollgerinc, tollzászló. 

 

9) Milyen anyagból épül fel a toll? 

A tollat felépítő anyag szaru, aminek anyaga pedig a keratin (fehérje, ami ként 

tartalmaz). 
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10)  Hogyan nevezik? 

 a hímivarú házityúkot: 

kakas, 

 a hímivarú házityúk ivartalanított formáját: 

kappan, 

 a nőivarú házityúkot: 

tyúk, 

 a növendék nőivarú házityúkot: 

jérce, 

 a tojásokon ülő nőivarú házityúkot: 

kotló, 

 a házityúk kicsinyét: 

csibe. 
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10. Ízület megfigyelése, boncolás csirkelábon 

 

1. Rajzold le a csirkelábat! Ügyelj, a madárláb jellegzetességeire! 

A csirkeláb rajza az alábbi képhez hasonlóan készül el. 

 

                                   
 

2. Milyen az ujjak elhelyezkedése és száma? 

A madárláb ötujjú végtagtípus módosulata. Az ujjak száma négy: három előre, egy 

hátrafelé áll (egy elcsökevényesedett). 

 

3. Milyen anyagból vannak a karmok? Milyen anyag ez kémiailag? 

A karmok anyaga szaru. A szaru kémiailag rostos fehérje: keratin. 

 

4. Mi jellemzi a bőrüket? 

A madarak bőrét többrétegű elszarusodó laphám építi fel. Mirigyeket nem tartalmaz, 

kivéve a fartőmirigyet. A bőr szarufüggelékei a tollak. 

 

5. Milyen csontok összenövése a csüd? 

A csüd a következő csontokból nőtt össze: lábközépcsontok és lábtőcsontok. 
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6. Mi borítja a csüdöt? 

A csüdöt pikkelyek borítják. 

 

7. Milyen szövet alkotja a csirke lábát a lefejtett bőr alatt? 

A pikkelyek a csüdön annak evolúciós bizonyítékai, hogy a madarak az őshüllőkből 

fejlődtek ki. 

 

8. Hogy nevezzük ezeket a kisebb egységeket? 

A csirke lábáról lefejtett bőr alatt harántcsíkolt izomszövetet találunk.  Ezek felületét 

izompólya alkotja, amely szövettanilag kötőszövet. 

 

9. Milyen szövet borítja az ízesülő csontvégeket? 

A kisebb egységek az izomkötegek, melyekben találjuk az harántcsíkolt izomszövet 

hosszanti irányba rendeződött rostjait. 

 

10. Mit tapasztalsz? 

A tok zárja le az ízületet. A tok felnyitásakor a benne található ízületi nedvet találjuk. 

 

11. Miért nem esik le a madár álmában a faágról? 

Ha a madár leül pihenni az ágra, akkor a lábízület behajlik, az ín meghúzódik, a hozzá 

kapcsolódó ujjakat begörbíti, így madár nem tudja elengedni az ágat. A lábujjakhoz 

vezetőín az ízület külső oldalán halad. 
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11. Sertésszem részeinek vizsgálata 

 

1) Rajzold le elölnézetben a vizsgált sertésszemet! 

 

                                
 

2) Látsz rajta izommaradványokat, esetleg a szemhéj maradványát? Milyen feladatot látnak 

el ezek a részek? 

Igen, mindkettőt. A szem mozgását 6 pár izom végzi: 4 egyenes: felső, alsó, belső, 

középső, és 2 ferde izom. A szemhéj feladata a védelem. 

 

3) Miért homályos szürke a szem elülső része? 

Mert a halált követően a szem fehérjéi kicsapódnak, a szaruhártya átlátszósága 

megszűnik. 

 

4) Mi a neve ennek a hártyának? 

A neve: szaruhártya. 

 

5) Milyen szövetek építik fel ezeket a hártyákat? 

 ínhártya/rostos réteg: kb. 1 mm vastag kötőszövetből áll, 

 érhártya: laza kötőszöveti réteg sok vérérrel, 

 ideghártya: receptorsejtekben gazdag réteg. 
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6) Boncolás közben kifolyik egy átlátszó, kocsonyás anyag. Hogy nevezzük ezt az 

anyagot? 

Ez az üvegtest. Nagy része, 90 %-a víz, amelyben néhány speciális fehérje és 

hialuronsav található. A szem belső nyomásának közvetítésével szerepet játszik a 

szemgolyó alakjának fenntartásában.  

 

7) Keresed meg a látóideg kilépési helyét! Hogy nevezzük ezt a helyet? Miért? 

Vakfoltnak nevezzük a látóidegek kilépési helyét. Mert nem tartalmaz receptorokat. 

 

8) Keresd meg a lencsefüggesztő rostokat! Mi a szerepük? 

A lencsefüggesztő rostokat a sugárizom elernyedése és feszülése mozgatja. Ennek 

hatására a szemlencse változtatja a domborúságát. 

 

9) Emeld ki a szemlencsét! Milyen alakú? Milyen képet láthatunk alatta? 

A szemlencse átlátszó, víztiszta, kétszeresen domború, bikonvex test. A szem 

legfontosabb fénytörő közege.  A szemlencse alatt nagyított képet látunk. 

 

 

10)  Mit nevezünk akkomodációnak? 

Akkomodáció=alkalmazkodás. A szem nyugalmi állapotban közelre néz, ilyenkor a 

szemlencse lapos. Közelre nézéskor a szemlencse domborúsága nő. Ezt a szem azzal éri 

el, hogy a sugártest izomzata összehúzódik, és a lencsefüggesztő rostok ellazulnak. A 

szemlencse természetes rugalmasságánál fogva domborúbbá válik, törőereje fokozódik. 

 

11)  Keresd meg a pupillát és a szivárványhártyát! Mik a jellemzőik? 

 A szivárványhártya középső nyílása a pupilla, amely izommal szabályozható. 

 A szivárványhártya kör alakú. Pigment sejtek találhatóak benne: a szem színét 

adják. 
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12) Figyeld meg az elülső és hátulsó szemcsarnokot! Mit tapasztalsz? 

A szaruhártya és a szivárványhártya közötti üreg az elülső szemcsarnok. A 

szivárványhártya és a szemlencse közötti üreg a hátulsó szemcsarnok. A két folyadéktér 

közlekedik egymással. 

 

13) Milyen folyadék a csarnokvíz? Hol termelődik? 

A csarnokvíz átlátszó, színtiszta folyadék. A sugárizom ereiből termelődik. 

 

14) Mutasd meg, és nevezd meg melyek a szem fénytörő közegei? 

A szem fénytörő közegei: szaruhártya, csarnokvíz, szemlencse, üvegtest. 

 

15) Bonctű segítségével keresd meg a sárgafoltot! Mi a szerepe? 

A sárgafolt az éleslátás és a színlátás helye. Az ideghártyán található. 

 

16) Nevezd meg a szem főbb részeit!  

 

 
 

Megbeszélésre ajánlott: 

- szürkehályog, zöldhályog 

- közel-, távollátás  
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12. Sertésszív boncolása 

 

1) Figyeld meg a szív alakját, a szívburkot és a koszorúereket! Mi jellemző ezekre? 

A szív kúp alakú. A szívburok határolja kívülről a szívet. A koszorúerek a szív saját erei, 

amelyek a főütőérből/aortából erednek. 

 

2) Mi a koszorúerek feladata? 

A koszorúerek biztosítják a szív működéséhez szükséges oxigént és energiát. 

 

3) Keresd meg a pitvarokat és a kamrákat! A szív mely részén találjuk? 

A pitvarokat a szív felső részén találjuk. Összehúzódott állapotban „fülszerűek”. 

(Mutassuk meg!) A kamrák jóval nagyobbak, és a szív alsó részén találhatóak. 

 

4) Hogyan tudod az artériákat és a vénákat elkülöníteni? 

Az artériák fala vastagabb és rugalmasabb, mert több izom található bennük és több 

elasztikus rostos kötőszövet.  A vénák sokkal rugalmatlanabbak, mert falukban kevesebb 

az izom és az elasztikus rostos kötőszövet, vagyis vékonyabb. Vékonyságuk miatt tartós 

kitágulásra hajlamosak, ez a „visszér” köznéven ismert elváltozás.  

 

5) Vágd fel a szívet! Milyen az szívüregek fala? 

A pitvarok fala vékonyabb, mint a kamrák fala a bennük található izom mennyisége 

miatt. A két (jobb és bal) szívfelet a szívsövény választja el. 

 

6) Mi a különbség oka? 

A különbség oka, hogy a pitvarok a szomszédos kamrákba pumpálják a vért, míg a 

kamrák a tüdő, illetve a test felé. A nagyobb erőkifejtéshez nagyobb izom kell. 
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7) Milyen szívbillentyűket találsz? Jellemezd az anatómiai helyüket! 

Vitorlás billentyűket és zsebes billentyűket találunk. A vitorlás billentyűket a pitvarok és 

a kamrák határán találjuk. A jobb oldali háromhegyű, a bal oldali kéthegyű. A zsebes 

billentyűket a kamrák és a verőerek között találjuk. 

 

8) Mi a szívbillentyűk feladata? 

Biztosítják a vér egyirányú áramlását, vagyis a vér visszafelé áramlását, 

megakadályozzák, valamint csökkentik a kamrákból kiáramló vér sebességét. 

 

9) Miért vannak súlyos következményei a szívbillentyűhibáknak? 

A szívbillentyűhibák miatt a vér keveredhet a szívben, vagy visszafelé is áramolhat. Ezek 

következtében oxigénhiány, vagy elégtelen vérellátás jöhet létre. 

 

10) Egészítsd ki az ábrát a vérkörök részeivel! 
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11)  Írd le a vérkörök állomásait! 

 Kis vérkör: jobb kamra → tüdőartéria →tüdő (gázcsere) → tüdővéna → bal pitvar 

→ bal kamra. 

 Nagyvérkör: bal kamra → aorta → artériák → test szövetei (gázcsere) → testvénák 

→ jobb pitvar → jobb kamra. 

 

12)  Keress lerakódást az erekben! Milyen következményei lehetnek? 

Az erek falára a vér által szállított anyagokból főleg a koleszterin rakódik le, később erre 

mész válik ki. Így az erek átmérője csökken, gyengül a szervek oxigén- és 

tápanyagellátása. Következménye lehet szívinfarktus, agyvérzés, perifériás erek 

szűkülete. 
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