
 

 

 
 
 

TÁMOP-3.1.3-11/2-2012-0055 
„A természettudományos oktatás megújítása és laboratórium 

kialakítása az ózdi BAZ Megyei József Attila Gimnázium, 
Szakképző Iskola és Kollégiumban” 

 
Ózdi József Attila Gimnázium, Szakközépiskola és 

Kollégium  
Cím: 3600 Ózd, Bem út 14.  

www.ozdijag.hu  
www.szechenyi2020.hu 

 

 

 

 

Tanulói munkafüzet 

 

 

Biológia 

 

7. évfolyam 

 

 

2015. 

 

Összeállította: Lektorálta: 

  

Heiling Jolán Dr. Pollák Edit 

  
 

 
  

http://www.ozdijag.hu/


1 

 

 

 
 
 

TÁMOP-3.1.3-11/2-2012-0055 
„A természettudományos oktatás megújítása és laboratórium 

kialakítása az ózdi BAZ Megyei József Attila Gimnázium, 
Szakképző Iskola és Kollégiumban” 

 
Ózdi József Attila Gimnázium, Szakközépiskola és 

Kollégium  
Cím: 3600 Ózd, Bem út 14.  

www.ozdijag.hu  
www.szechenyi2020.hu 

 

TARTALOM 

 

MUNKAVÉDELMI, BALESETVÉDELMI ÉS TŰZVÉDELMI SZABÁLYOK ............. 2 

BEVEZETÉS ............................................................................................................................ 4 

1. A FÉNYMIKROSZKÓP ..................................................................................................... 5 

2. A BAKTÉRIUMOK VIZSGÁLATA ............................................................................... 10 

3. A GOMBÁK MIKROSZKÓP ALATT ............................................................................ 14 

4. A KALAPOS GOMBA MORFOLÓGIÁJA .................................................................... 18 

5. A MOHÁK ÉS HARASZTOK MORFOLÓGIAI VIZSGÁLATA ............................... 21 

6. AZ ERDEIFENYŐ ALAKTANI VIZSGÁLATA ........................................................... 25 

7. A GYERMEKLÁNCFŰ ALAKTANI VIZSGÁLATA .................................................. 28 

8. A NÖVÉNYEK EGYEDFEJLŐDÉSE ............................................................................ 32 

9. AZ ÁLLATOK EGYEDFEJLŐDÉSE ............................................................................. 36 

10. AZ ÉTI CSIGA MEGFIGYELÉSE ............................................................................... 39 

11. A HALAK SZERVEZETTANI ÉS ÉLETTANI VIZSGÁLATA ............................... 43 

12. A HÁZI TYÚK NÉHÁNY SZERVÉNEK VIZSGÁLATA .......................................... 47 

13. A POPULÁCIÓK KÖZÖTTI KÖLCSÖNHATÁSOK VIZSGÁLATA..................... 51 

14. TALAJVIZSGÁLATOK ................................................................................................. 56 

15. A LEVEGŐSZENNYEZÉS ............................................................................................ 59 

16. A VÍZZEL KAPCSOLATOS VIZSGÁLATOK ........................................................... 63 

17. KÖRNYEZETI PROBLÉMÁK TELEPÜLÉSÜNKÖN .............................................. 68 

FOGALOMTÁR .................................................................................................................... 73 

FELHASZNÁLT IRODALOM ............................................................................................ 75 

KÉPEK, ÁBRÁK FORRÁSA ............................................................................................... 76 

 

 

 

 

  

http://www.ozdijag.hu/


2 

 

 

 
 
 

TÁMOP-3.1.3-11/2-2012-0055 
„A természettudományos oktatás megújítása és laboratórium 

kialakítása az ózdi BAZ Megyei József Attila Gimnázium, 
Szakképző Iskola és Kollégiumban” 

 
Ózdi József Attila Gimnázium, Szakközépiskola és 

Kollégium  
Cím: 3600 Ózd, Bem út 14.  

www.ozdijag.hu  
www.szechenyi2020.hu 

 

MUNKAVÉDELMI, BALESETVÉDELMI ÉS 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! 

 A hosszú hajúak csak 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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„Lásd a fényt, ne bántsd, mi érted él! 

Halld a szót, mit föld, az ég beszél. 

Nézd a bolygót! Oly `tiszta kék. 

Élj ma úgy, hogy éljen még!” 

Orbán Tamás 

 

BEVEZETÉS 
Kedves Diákok! 

 

A biológia a természettudományok között különleges helyet foglal el, egy csodálatos 

tudomány, mely hatással van egész élünkre. 

Módszere a megfigyelés és kísérlet, melyek alkalmazására nektek is lehetőségetek adódik a 

laboratórium falain belül (is). 

 

A tanulói munkafüzet elméleti kérdéseket és kísérleteket is tartalmaz. A tananyaghoz 

kapcsolódó témaköröket dolgoz fel egy vagy több gyakorlati feladaton, kísérleten keresztül. A 

foglalkozások rövid ismétléssel kezdődnek, majd az új anyagrész feldolgozása következik, 

megfigyelések, kísérletek segítségével, s a foglalkozások a tapasztaltak megbeszélésével 

zárulnak.  

A laboratóriumban folyó munka izgalmas, s reméljük, nagy hatással lesz rátok, hiszen 

formálja szemléleteteket, gondolkodásmódotokat.  

 

A munkafüzet segít benneteket a biológiai tananyag elsajátításában, elmélyítésében, s 

eközben feltárul előttetek a természet csodálatos világa. 

 

E világ felfedezéséhez kívánok kitartást, s eredményes tanulást. 

 

A szerző 
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1. A FÉNYMIKROSZKÓP 
 

Bevezetés – történeti áttekintés 

 

Olvasd el figyelmesen a szöveget!  

 

I. A fénymikroszkóp  

 

A mikroszkóp feltalálásának pontos körülményei máig vitatottak. A legelfogadottabb nézet 

szerint a holland szemüvegkészítő, Hans Janssen és fia, Zacharias Janssen [zahariász janszen] 

készítette az első fénymikroszkópot 1595 körül. Az 1600-as években Christiaan Huygens 

[krisztián höjhensz] kifejlesztett egy egyszerű, kétlencsés okulártípust. A szintén ebben az 

időben élt Antony van Leeuwenhoeknak [antoni fan lévenhuk] köszönhetjük, hogy az orvosok 

és biológusok használják a mikroszkópot. Az ő mikroszkópja mindössze egy lencséből állt, de 

nagyon jó nagyítású volt. Az első, több tagból álló, lencséket 1825-ben készítették. Az 1800-

as évek második felében a híres német optikus, Carl Zeiss [kárl cejsz] és a fizikus Ernst Abbe 

[ernszt abe] dolgozta ki a lencsék gyártásának elméletét és tökéletesítette a gyártásukat.  

 

1. Kik és mikor készítették az első mikroszkópot?  

___________________________________________________________________________ 

 

2. Kinek köszönhetjük, hogy a gyógyításban használják a mikroszkópot?  

___________________________________________________________________________ 

 

3. Kik és mikor tökéletesítették a fénymikroszkóp gyártását?  

___________________________________________________________________________ 
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A fénymikroszkóp  

 

Olvasd el figyelmesen a szöveget!  

A legelterjedtebb mikroszkóptípus a fénymikroszkóp. Ez egy olyan optikai eszköz, amely 

lencserendszer segítségével nagyított képet állít elő a vizsgált tárgyról.  

A fénymikroszkóp leglényegesebb része az optikai rendszer: szemlencse (okulár), tárgylencse 

(objektív), kondenzor, tükör.  

Az optikai rendszer hibátlan működését a mechanikai szerkezetek biztosítják: állvány, 

tárgyasztal, beállító csavarok, tubus. 

 

A mikroszkóp nagyítását a szemlencse és a tárgylencse nagyításának szorzata adja. Ha 

például a szemlencse nagyítása 10-szeres, a tárgylencséé, pedig 40-szeres, akkor a nagyítás 

400-szoros. Az iskolai fénymikroszkópokkal elérhető legnagyobb nagyítás 1000–1500-

szoros.  

A fénymikroszkóp felbontóképessége mikrométeres nagyságrendű. Mikroszkóppal 

metszetet, nyúzatot, kenetet és kaparékot vizsgálhatunk.  

A mikroszkópi vizsgálódásokhoz leggyakrabban az alábbi eszközökre és anyagokra lesz 

szükséged:  

 eszközök: tárgylemez, fedőlemez, szike, bonctű, szövettani csipesz, óraüveg, 

borotvapenge, borotva, olló, vékony, puha ecset, cseppentő;  

 anyagok: desztillált víz, 96%-os alkohol, sóoldatok, zselatin, glicerin, festékek. 

 

1. Értelmezd a kiemelt mondatot! 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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2. A fénymikroszkóp felépítése  

Tanulmányozd a fénymikroszkóp felépítését! 

 

 

1. A fénymikroszkóp felépítése 

 

3. Tanuld meg a mikroszkóp használatát!  

• Egyik kezeddel fogd meg az állványt, és helyezd el a munkaasztalon úgy, hogy az állvány és 

a szemlencse feléd irányuljon! (1. ábra)  

• A megfigyelésre kiválasztott anyagot helyezd a tárgyasztalon a tárgylemezre, majd a lemezt 

rögzítsd a tárgyleszorítóval!  

• Bizonyosodj meg róla, hogy a mintát a megfelelő mennyiségű és minőségű fény éri! Ha 

külső megvilágítású a mikroszkópod, mozgasd addig a tükröt, amíg az egész látótér 

egyenletesen világos nem lesz! (2. ábra)  

• Állítsd a mikroszkóp tárgylencséjét a legkisebb nagyításra! (3. ábra)  

• A durvabeállító csavar segítségével engedd le a tárgylencsét a fedőlemezhez úgy, hogy ne 

érintkezzenek! (4. ábra)  

• Finombeállító csavarral élesítsd a képet!  

• A tárgyasztal mozgatásával nézd végig a képet! 

• Ha nagyobb nagyítást akarsz használni, a finombeállító csavar segítségével igazítsd a kép 

élességét!  
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• Készíts rajzot a látottakról!  

• A mikroszkópizálás befejeztével emeld fel a tárgylencséket!  

• Állítsd azokat kis nagyításra! Vedd le a tárgylemezt a tárgyasztalról 

 

 

 

2. A mikroszkóp használata 

Vizsgálatok, feladatok 

1. Macerátum készítése:  

Anyagok, eszközök: Fénymikroszkóp, szike, bonctű, szemcseppentő, tárgylemezek, 

fedőlemezek, desztillált víz, paradicsom érett bogyója. 

Az érett paradicsom húsából szike segítségével egy kis lágy darabot tegyünk tárgylemezre 

vízcseppbe. A bonctűvel oszlassuk szét egyenletesen, majd tegyünk rá fedőlemezt és 

vizsgáljuk meg fénymikroszkóppal. 

(Ez a technika csak nagyon puha, könnyen szétomló, objektum esetén alkalmazható) 

Először kis, majd nagy nagyítás alatt vizsgáld meg a paradicsomot! Rajzold le a látott képet!  

 

Nagyítás mértéke: 
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2. Töltsd ki a táblázatot! 

 

Objektív 

(Tárgylencse) 
10  10 50  

Okulár 

(Szemlencse) 
 20 30  10 

Nagyítás 100 200  500 1000 
 

 

Nagyítás: az objektív és az okulár nagyításának szorzatával egyenlő. 

 

3. Nevezd meg a mikroszkóp részeit! 

 

A) ________________________________ 

B) ________________________________ 

C) ________________________________ 

D) ________________________________ 

E) ________________________________ 

F) ________________________________ 

G) ________________________________ 

H) ________________________________ 

I) _________________________________ 

J) _________________________________ 

K) ________________________________ 

L) ________________________________ 

       3. A mikroszkóp részei 
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2. A BAKTÉRIUMOK VIZSGÁLATA 

 

Olvasd el figyelmesen! 

 

A prokarióták a legegyszerűbb felépítésű, már sejtes szerveződést mutató élőlények. Fajaik 

nagyobb hányadát a valódi baktériumok teszik ki. 

Közös jellemzőjük, hogy testfelépítésük jelentősen eltér az eukarióta sejtekétől. Állandó 

sejtalkotóik a sejtfal, a sejthártya, a sejtplazma, valamint az örökítőanyag. Jelentős hányaduk 

rendelkezik ezeken kívül bakteriális csillókkal, illetve a sejtfalon kívüli nyálkás tokkal. Mivel 

a sejtfal szilárd anyag, ezért alakja egyben a baktérium alakját, méretét is megadja.  

Bár a baktériumok szabad szemmel nem láthatóak, jellemzően néhány mikrométeres 

nagyságúak. 

Életünk nagyon sok területén találkozunk velük.  

 

I. Bevezető kérdések: 

 

1. Határozd meg a sejt fogalmát! 

___________________________________________________________________________ 

 

2. Mit jelent a prokarióta és az eukarióta kifejezés? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

3. Hogyan csoportosítanád az eukarióta sejteket előfordulásuk alapján? 

___________________________________________________________________________ 

 

4. Mekkorák általában a baktériumok? 

___________________________________________________________________________ 
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5. Melyek a baktériumok állandó sejtalkotói? 

___________________________________________________________________________ 

 

6. Melyik sejtalkotó jellemző a gombákra és a növényekre a felsoroltak közül? 

___________________________________________________________________________ 

 

VIZSGÁLATOK 

 

1. kísérlet: Festetlen, élő baktériumok vizsgálata 

Anyagok, eszközök: szemcseppentő, tárgylemez, fedőlemez, fénymikroszkóp, itatóspapír, 

savanyú tej savója, pocsolya vize 

a.) A pocsolya vizéből cseppents tárgylemezre! Miután egy fedőlemezzel szétkented a mintát 

a tárgylemezen, fedőlemezzel fedd le és mikroszkóppal, nagy nagyítással vizsgáld a 

baktériumokat! 

 

Nagyítás mértéke: 

 

 

 

 

 

 

 Milyen a baktériumok alakja? _____________________________________________ 
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b.) A savanyú tej savójából cseppents tárgylemezre! Miután egy fedőlemezzel szétkented a 

mintát a tárgylemezen, fedőlemezzel fedd le és mikroszkóppal, nagy nagyítással vizsgáld 

meg a baktériumokat! 

 

Nagyítás mértéke: 

 

 

 

 

 

 

 Milyen a baktériumok alakja? _____________________________________________ 

 

2. kísérlet: Hasznos baktériumok  

 

Tejsavas erjesztő baktériumok 

Tejsavas erjesztő baktériumok hatására a káposzta megsavanyodik. Készítsünk savanyú 

káposztát!  

Anyagok, eszközök: kés,(szike) fejes káposzta, kémcső. lakmuszpapír 

1. Az apróra vágott fejes káposztával erősen tömj meg egy kémcsövet, hogy a levegő 

kiszoruljon belőle!  

2. Szobahőmérsékleten néhány nap alatt a káposzta megsavanyodik, amit szintén a tejsav 

baktériumok okoznak. 

3. Szagold meg, majd lakmuszpapírral mérd meg a pH-ját! 
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Számos tejtermék (túró, vaj, sajt, kefir) előállításánál erjesztő baktériumokat alkalmaznak.  

 

Mérés eredménye: 

 

 

 

 

 

 

    4. Káposzta savanyítása 
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3. A GOMBÁK MIKROSZKÓP ALATT 

 

A gombák eukarióta sejtekből álló, egy- vagy többsejtű, általában fonalas felépítésű, 

színanyagot nem tartalmazó, sejtfallal (kitinből) rendelkező élőlények, melyek az élővilág egy 

önálló országát alkotják. Szárazföldi életmódhoz alkalmazkodtak. 

Szaporodásuk; széllel terjesztett spórával történik. 

 

 Miért alkotnak külön országot? 

___________________________________________________________________________ 

 

 Milyen közös sajátossága van a növények, állatok és gombák országának? 

___________________________________________________________________________ 

 

Bevezető kérdések: 

1. A gombák mely tulajdonságai emlékeztetnek a növényekre és melyek az állatokra? 

 

GOMBÁK 

növényekre emlékeztető tulajdonságai állatokra emlékeztető tulajdonságai 
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2. Az élősködő gombák kártétele gazdaságilag igen jelentős. Milyen gombafajokat ismersz fel 

a képeken? Mely növényekben okoznak kárt? 

 

 

 

 

 

5. Élősködő gombák 

 

kép élősködő gazdaszervezet 

1.   

2.   

3.   

4.   

 

Vizsgálatok 

 

1. Élesztőgombák megfigyelése 

Anyagok, eszközök: sütőélesztő, víz, mikroszkóp, csipesz, tárgylemez, fedőlemez, 

szemcseppentő 

A boltban vásárolt élesztőből kaparj le egy kis darabot, és oszlasd szét egy csepp vízben! 

Vizsgáld meg mikroszkóp alatt a készítményt! Rajzolj! 

 

a.) Nagyítás:  
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b.) Milyen alakja van az élesztősejteknek? 

___________________________________________________________________________ 

 

2. Az élesztőgombák vizsgálata 

 

Szükséges anyagok és eszközök: 2 teáskanál szárított élesztő, 2 evőkanál meleg víz, 1 

teáskanál kristálycukor, Petri-csésze, főzőpohár, kisebb üveg,/ kémcső gumigyűrű, üvegkád 2 

teáskanál szárított élesztőt tegyél Peti-csészébe, adj hozzá 2 evőkanál meleg vizet, keverd 

össze. Keverj bele 1 teáskanál cukrot! Majd öntsd az egészet egy kisebb üvegbe. Az üveg 

nyakára húzz egy lufit, gumigyűrűvel rögzítsd! 20-30 percre állítsd bele egy kád meleg vízbe. 

 

Mit tapasztalsz? 

___________________________________________________________________________ 

 

Magyarázat: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

3. Az ecsetpenész mikroszkópos vizsgálata 

Szükséges anyagok és eszközök: ecsetpenész tenyészet, mikroszkóp, tárgylemez, fedőlemez, 

Petri csésze, nagyító, glicerinoldat 

 

Vizsgálj penészes kenyeret nagyítóval! 

Figyeld meg a gombafonalak laza szövedékét! Keress gömb alakú spóratartó fejecskéket! 
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Tegyél a tenyészetből egy darabkát tárgylemezre és a glicerinoldattal bevonva, fedd le. 

Állítsd a mikroszkópot kisebb nagyításra! Figyeld meg a gombafonalak laza szövedékét! 

Keress gömb alakú spóratartó fejecskéket! 

 

a.) Nagyítás: 

 

 

 

 

 

 

b.) Milyen az ecsetpenész telepe? 

___________________________________________________________________________ 
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4. A KALAPOS GOMBA MORFOLÓGIÁJA 

 

A gombák országának egyik legjelentősebb törzse a bazídiumos gombáké. Nevüket a 

gombafonalak végén fejlődő gömb vagy bunkó alakú képződményről a bazídiumokról kapták. 

A kerti csiperke az egyik legismertebb ehető gomba. Az egész országban sokfelé előfordul, 

tömegesen terem. Füves helyeken, réteken, legelőkön és erdőszéleken, kertben, utak mentén 

mindenfelé igen gyakori. Áprilistól decemberig hoz termőtestet. Sampinyon néven közismert 

és általánosan fogyasztott gomba. 

Nagyon fontos, hogy mindig gombaszakértő által bevizsgált gombát fogyasszunk, hiszen ez a 

faj könnyen összetéveszthető a gyilkos galócával A két faj közötti különbség csak a 

szakavatott szemnek tűnhet fel, laikus könnyen összetéveszti, és  ez a tévedés halálhoz 

vezethet . 

 Hol található a közelünkben gombatermesztő cég?  ____________________________ 

 

Vizsgálatok 

Anyagok, eszközök: kerti csiperke/sampinyon, tálca, nagyító, mikroszkóp, kés, csipesz, 

tárgylemez, fedőlemez, borotva, papírlap 

 

1. Vizsgáld meg szabad szemmel a gomba részeit! Készíts rajzot, és nevezd meg a részeket! 
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2. Figyeld meg a kerti csiperke termőtestét! Milyen a kalapja és a tönkje? Húzd le a kalap 

felületi rétegét! Nézd meg az alatta lévő gombahús színét!  

 

Kalap:  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Tönk:  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Ha kellően kifejlődött gombát hoztunk, a kalapját egy üveg, vagy papírlapra ütögetve 

kiszóródnak a spórái. Ezeket tárgylemezre téve egy csepp víz hozzáadásával vizsgálhatjuk, 

előtte fedjük le fedőlemezzel. 

Rajzolj! 

A nagyítás mértéke: 
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3. Mi alapján különböztethető meg a kerti csiperke a gyilkos galócától? 

 

 Kerti csiperke Gyilkos galóca 

tönk 
  

kalap 
  

lemezek 
  

gallér 
  

bocskor 
  

spórák 
  

 

4. Spóradiagram készítése 

 

Figyeld meg a kerti csiperke/sampinyon spórájának a színét! Ennek megfelelően világos vagy 

sötét papíron helyezd el a termőtesteket meleg, huzatmentes szobában. Kb. 10-12 óra múlva a 

kihulló spórák a lemezek elhelyezkedését mutatva a papíron, tapadnak. Rögzítsd a spórákat 

spray-vel! 

 

Spóradiagram 
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5. A MOHÁK ÉS HARASZTOK MORFOLÓGIAI 

VIZSGÁLATA 

 

A mohák az egész Földön elterjedt növények, megközelítőleg kb. 26 000 fajuk ismert. 

Nincsenek valódi szerveik, csak gyökérszerű, szárszerű, levélszerű képződményeik. Egyszerű 

testfelépítésük miatt szinte bárhol előfordulhatnak: talajon, fák oldalán, háztetőkön. Telepes 

testfelépítésűek, spórával szaporodnak. Talajhoz simuló párnáikkal a vizet magukba szívják, 

tárolják és folyamatosan párologtatják. A harasztok szövetes felépítésű, hajtásos növények. 

Valódi gyökerük, száruk, levelük van. Földbeni raktározó száruk a gyöktörzs, melyből évről-

évre új leveleket fejlesztenek A gyöktörzs földalatti módosult szár, áttelelő szervként is 

funkcionál. Mivel virágjuk még nincs, spórával szaporodnak. Legismertebb képviselőik a 

páfrányok. 

 

A spórával történő szaporodás elengedhetetlen feltétele a nedves környezet. 

 

 Határozd meg a szövet fogalmát!  

__________________________________________________________________________ 

 

 Mely növénytörzsek tartoznak még a hajtásos növények közé? 

__________________________________________________________________________ 

 

Vizsgálatok 

Anyagok, eszközök: víz, fénymikroszkóp, kézi nagyító, főzőpohár, fedőlemez, tárgylemez, 

csipesz, szemcseppentő, tálca, háztetőmoha/lombosmoha, erdei pajzsika 
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1. Vizsgáld meg szabad szemmel a mohanövénykét és az erdei pajzsikát! 

 

Nevezd meg részeiket! 

  a.) A lombosmoha részei: 

___________________________________________________________________________ 

 

  b.) Az erdei pajzsika részei:  

___________________________________________________________________________ 

 

2. Nagyító segítségével nézd meg újra őket! 

 

Milyen hasonlóságokat és különbségeket tapasztalsz? 

a.) Hasonlóságok: 

___________________________________________________________________________ 

 

b.) Különbségek: 

___________________________________________________________________________ 

 

3. Hol vannak a növényeken spóratartók? 

a.) A lombosmoha spóratartójának helye:  

___________________________________________________________________________ 

 

b.) Az erdei pajzsika spóratartójának helye:  

___________________________________________________________________________ 
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4. Csipesszel vegyél ki egy mohanövénykét! Nagyító segítségével rajzold le a látottakat! Írd a 

rajz mellé a részek nevét! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A legtöbb lombosmoha levélkéje egy sejtréteg vastagságú, nézd meg a levélkét mikroszkóp 

alatt! Figyeld meg a sejteket! 

 

5. Milyen az erdei pajzsika levele? 

    a.)  Színe: ___________________________________ 

    b.) Tagoltsága: _______________________________ 
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6. Mérd meg a kiszárított mohatelep tömegét, majd áztasd néhány órára vízbe és mérd meg 

újra! Számítsd ki mekkora a tömegnövekedés! 

 

A kiszárított mohatelep tömege:       ________________________ 

A vízbe áztatott mohatelep tömege: ________________________ 

A tömegnövekedés mértéke:    ________________________ 
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6. AZ ERDEIFENYŐ ALAKTANI VIZSGÁLATA 

 

1. Miről nevezték el a nyitvatermőket? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

2. Mi tette lehetővé, hogy a nyitvatermők szaporodásához már nincs szükség közvetlenül 

vizes közegre? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Vizsgálatok 

1. Az erdeifenyő alaktani vizsgálata 

Anyagok, eszközök: erdei fenyő tűlevele, toboza, interaktív tábla, nagyító 

 

a.) Figyeld meg az erdeifenyő habitusát! (PP, interaktív tábla) 

 magassága:  

___________________________________________________________________________ 

 

 kérgének felülete, színe 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 koronája:  

___________________________________________________________________________ 
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b.) Figyeld meg az erdeifenyő leveleit! Miben tér el legfeltűnőbben a zárvatermőkétől?  

___________________________________________________________________________ 

 

c.) Törd le a törpehajtásokat, majd számold meg, hogy a tűlevelek hányasával fejlődnek?  

___________________________________________________________________________ 

 

d.) Milyen képleteket látsz a törpehajtások alsó részén?  

___________________________________________________________________________ 

 

e.) Vizsgáld meg a tűlevelek alakját, hosszát! 

___________________________________________________________________________ 

 

f.) Keresd meg a porzós és termős virágokat (virágzatokat)! Hol fejlődnek ezek? 

___________________________________________________________________________ 

 

g.) Figyeld meg a porzós virág színét, nagyságát, alakját, a porzóleveleket! Használj kézi 

nagyítót!  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

h.) Vizsgáld meg az erdeifenyő női virágát! Hogyan nevezik? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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i.) Rajzolj le egy félbevágott tobozt és nevezd meg részeit! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

j.) Hol helyezkedik el a toboz, milyen a formája? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

k.) Nézd meg kézi nagyítóval a termős virágot! Hol van a virágtakaró? Hogyan helyezkednek 

el a termőlevelek?  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

l.) Emelj ki egy tobozpikkelyt, nézd meg felületét, majd belső oldalát! 

___________________________________________________________________________ 

 

m.) Állj fel a székre, ejtsd le a fenyő szárnyas magját! Mit tapasztalsz? 

___________________________________________________________________________ 

 

n.) Mi a szerepe a magvak „szárnyának”? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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7. A GYERMEKLÁNCFŰ ALAKTANI VIZSGÁLATA 

 

Bevezető kérdések 

1. A zárvatermők melyik két osztályára jellemző ez a kétféle virágfelépítés? Írd a képek fölé! 

Nevezd meg a virág részeit! Írd az elnevezéseket a nyilak, illetve a kapcsos zárójelek 

mellé! 

 

 

6. A kétszikű és egyszikű virág felépítése 

 

1. ______________________    2. _____________________ 

3. ______________________    4.______________________ 

5. ______________________    6. _____________________ 

7. ______________________    8. _____________________ 

9. ______________________   10. _____________________ 

11. _____________________ 

 

  

http://www.ozdijag.hu/


29 

 

 

 
 
 

TÁMOP-3.1.3-11/2-2012-0055 
„A természettudományos oktatás megújítása és laboratórium 

kialakítása az ózdi BAZ Megyei József Attila Gimnázium, 
Szakképző Iskola és Kollégiumban” 

 
Ózdi József Attila Gimnázium, Szakközépiskola és 

Kollégium  
Cím: 3600 Ózd, Bem út 14.  

www.ozdijag.hu  
www.szechenyi2020.hu 

 

2. Mikor mondjuk, hogy a virág egyivarú vagy kétivarú, és a növény egylaki vagy kétlaki? 

 A virág: 

 egyivarú: ______________________________________________________________ 

 kétivarú: _______________________________________________________________ 

A növény: 

 egylaki: ______________________________________________________________ 

 kétlaki: _______________________________________________________________ 

 

Vizsgálatok 

Anyagok, eszközök: gyermekláncfű, tálca, kés, kézi nagyító, 

 

1. Nevezd meg a gyermekláncfű/pongyola pitypang szerveit! 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

2. a) Nézd meg a növény gyökerét a rajta található képlettel! 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

b.) Mi a gyöktörzs? Mi a szerepe?  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

c.) Milyen a gyökere a pitypangnak? Milyen típusú a gyökérzet? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

d.) Készíts keresztmetszetet a gyökérből! Mit figyelsz meg? 

___________________________________________________________________________ 

  

http://www.ozdijag.hu/


30 

 

 

 
 
 

TÁMOP-3.1.3-11/2-2012-0055 
„A természettudományos oktatás megújítása és laboratórium 

kialakítása az ózdi BAZ Megyei József Attila Gimnázium, 
Szakképző Iskola és Kollégiumban” 

 
Ózdi József Attila Gimnázium, Szakközépiskola és 

Kollégium  
Cím: 3600 Ózd, Bem út 14.  

www.ozdijag.hu  
www.szechenyi2020.hu 

 

3. a.) Figyeld meg a növény földfeletti szárát! Milyen típusú szára van? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

b.) Vágd ketté a szárat! Mit tapasztalsz? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

4. Vizsgáld meg a leveleket! 

a.) Milyen a levéllemez alakja, tagoltsága, széle?  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

b.) Hasonlíts össze egy fiatal és egy idős levelet! Van-e különbség közöttük? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

5. a.) Figyeld meg a virágzatot, a nyelves virágokat, s az ezeket körülölelő fészekpikkelyeket! 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

b.) Tanulmányozd a virág felépítését!  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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Rajzold le a látottakat! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c.) Keresd meg kézi nagyítóval a pitypang termőjét! Vágj ketté egy virágot, figyeld meg a 

termő és a magház állását! 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

6. Vágd ketté harántirányban a termést, majd vizsgáld meg kézi nagyítóval! 

a.) Milyen termése van? _____________________________________________________ 

b.) Mi jellemző a kaszattermésre? 

_________________________________________________________________________ 

 

c.) Mivel szaporodik a pitypang? 

___________________________________________________________________________ 

 

7. A gyermekláncfű elterjedt gyógynövény. Mit készítenek belőle és azt mire használják? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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8. A NÖVÉNYEK EGYEDFEJLŐDÉSE 

 

Bevezető kérdések 

1. Határozd meg az egyedfejlődés fogalmát! 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

2. Nevezd meg a magvas növények egyedfejlődésének főbb szakaszait! 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

3. Rajzold le, majd mutasd be a kétszikűek és egyszikűek magjának felépítését! 
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Vizsgálatok 

Anyagok, eszközök: citrommag, bab/csicseriborsó, mustármag, főzőpohár, befőttesüveg 

hurkapálca, szalvéta, tálca, táramérleg, mérőhenger, szűrőpapír, borsómagvak 

1. Magok duzzadása  

A.) Anyagok, eszközök: táramérleg, mérőhenger, szűrőpapír, borsómagvak 

Táramérlegen előzőleg lemértünk és beáztattunk 10 darab borsómagot, jelöltük a víz 

térfogatváltozását. 24 óra elteltével olvasd le a térfogat mértékét. Vedd ki a borsómagvakat a 

vízből, szűrőpapírok között óvatosan szárítsd le a felületét, mérd meg a tömegüket 

táramérlegen. 

 Jegyezd fel a mérési adataidat! Számítsd ki az eredeti száraz állapotra vonatkoztatva a 

százalékos változást! 
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B.) Anyagok, eszközök: kémcső, mustármag, hurkapálca, súly 

Az előző nap mustármagokat szórtunk kémcsőbe(2/3), vizet öntöttünk rá és közepére 

hurkapálcát állítottunk. 

 

Feladat: 

Próbáljátok a hurkapálcát kiemelni a kémcsőből!  

Erősítsetek egy kis súlyt zsineggel a hurkapálca ki álló végéhez! 

Vegyétek le a kémcsövet az állványról és a súlyt emeljétek fel a kémcsőnél fogva úgy, hogy 

szájával lefelé tartjátok a kémcsövet!  

 

 Mit tapasztaltok?  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 Mi a feltétele annak, hogy a mag nyugalmi állapotából csírázásnak induljon?. 

 

Vizsgálat: „Gyorsan növök” 

Anyagok, eszközök: citrommagok, babszemek, befőttesüvegek, szalvéta, víz 

 

Feladat: 

Két befőttesüveget tömj tele szalvétával, locsolj rá annyi vizet, amennyi átnedvesíti a papírt. 

Csepegtesd le az előzőleg beáztatott magokat, a citrommagokat az egyik, a babokat a másik 

üveg oldalán nyomkodd le. Helyezd az üvegeket meleg helyiségben álló szekrénybe! Locsold 

minden nap. Ha a magok csírázni kezdenek, tedd az üvegeket világos helyre! Gyökéreresztést 

követően ültesd át földdel töltött cserepekbe! 
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 Mi történt? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 Nevezzétek meg a kétszikűek csírázásának típusát!  

________________________________________________________________________ 

 

 Állítsátok a részfolyamatokat a megfelelő sorrendbe!  

       _____________ A lomblevelek fotoszintetizálnak.  

       _____________ A magból kibújik a gyököcske.  

       _____________ A sziklevelek elszáradnak.  

       _____________ A rügyecske is növekedésnek indul.  

       _____________ A sziklevelek szétnyílnak.  

       _____________ A gyököcske a talajba rögzíti a magot.  

       _____________ A hajtáscsúcs szabaddá válik.  

       _____________ A maghéj felreped.  

       _____________ A lomblevelek megjelennek.  

       _____________ A rügyecske kihúzza a magot a talajból.  
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9. AZ ÁLLATOK EGYEDFEJLŐDÉSE 

 

Bevezető kérdések: 

Mit különbség a belső és a külső megtermékenyítés között?  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Mit jelent a hímnős kifejezés? Írj egy példát rá! 

___________________________________________________________________________ 

 

Mi a zigóta? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Mire gondoltam? 

 A zigótából folyamatos osztódás és fejlődés következtében kialakuló fiatal szervezet:  

_____________________________________________________________________ 

 Zigóta osztódási folyamata. Következményeként a sejtszám állandóan duplázódik. Az 

utódsejtek állandóan kisebbek lesznek.:  

_____________________________________________________________________ 

 Az ősbélüreg egyik végén található. Az állatok egy részénél ebből lesz a szájnyílás, a 

többi állatnál viszont végbélnyílássá alakulhat.  

_____________________________________________________________________ 
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Vizsgálatok 

Anyagok, eszközök: Petri-csésze, csipesz, nagyító/ mikroszkóp, lisztkukactenyészet 

 

1. Lisztkukacok posztembrionális fejlődése 

 

Lisztbogártenyészetből vegyél ki lárva, báb és kifejlett bogáralakokat és tedd Petri-csészébe. 

Vizsgáld meg az állatokat nagyítóval! Keress a tenyészetben a lárvák által levedlett kültakarót 

is. 

 Hogyan nevezzük ezt a fejlődési folyamatot?  

_____________________________________________________________________ 

 

 Rajzold le, írd le a lisztbogár posztembrionális fejlődésének különböző szakaszait! 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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Milyen különbségek fedezhetők fel a különböző fejlődési formák között? 

___________________________________________________________________________ 

 

Anyagok, eszközök: interaktív tábla 

 

1. Az ízeltlábúak szaporodása, fejlődése 

Nézd meg a kisfilmeket! 

a.) https://www.youtube.com/watch?v=eCcdets7B30 

b.) https://www.youtube.com/watch?v=l75YyOwW8e 

 

 

7. Az ízeltlábúak posztembrionális fejlődése 

 

Az ábra és a film alapján hasonlítsd össze a fejlődési formákat! 

 

 kifejlés átváltozás teljes átalakulás 

előfordulás    

megtermékenyítés    

vedlés    

A lárvák és az 

imágó élőhelye, 

életmódja 
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10. AZ ÉTI CSIGA MEGFIGYELÉSE 

 

Bevezető kérdések: 

Foglald össze a puhatestűek közös jellemzőit! 

 _____________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________ 

 

Nevezd meg a puhatestűek törzsének osztályait! 

 _________________________________ 

 _________________________________ 

 _________________________________ 

 

Mit tudsz az éti csiga gyűjtéséről?  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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Vizsgálatok: 

1. kísérlet: A csigaház anyaga 

Eszközök: csigaház, porcelánmozsár, főzőpohárban 20 %-os háztartási ecet 

 

Porcelán mozsárban törjetek össze egészen apró darabokra egy üres csigaházat! 

A törmeléket öntsétek bele egy főzőpohárba, majd töltsetek rá 20 %-os háztartási ecetet úgy, 

hogy bőven ellepje. 

Vizsgáljátok meg a készítményt fél óra múlva! Mit tapasztaltatok? 

 

Tapasztalat:  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Írd le tanári segédlettel a reakcióegyenletet! 

___________________________________________________________________________ 

 

2 Az élő állat testfelépítésének megfigyelése 

Anyagok, eszközök: éti csiga, üveglap, nagyító 

 

a.) Tedd az élő csigát üveglapra és figyeld meg az élő állat házának nagyságát, színét, a 

csavarodott héjat! 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

b.) Milyen részekre tagolódik a testük? 

___________________________________________________________________________ 
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c.) Nézd meg nagyítóval a csiga fején található képleteket! 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

d.) Keresd meg az ivarnyílást, majd a köpenyszegélyt! 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

e.) Ingereld tűvel a köpenyszegélyt! Mit tapasztalsz? 

___________________________________________________________________________ 

 

f.) Mi a köpeny?  

___________________________________________________________________________ 

 

g.) Mi a nyálka szerepe?  

___________________________________________________________________________ 

 

3. Az éti csiga mozgása 

Szükséges anyagok és eszközök: éti csiga, üveglap 

Helyezd a csigát üveglapra, és várd meg, míg mászni kezd! Emeld fel óvatosan az üveglapot 

és figyeld meg az állatot! 
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a.) Hogyan nevezik a csiga mozgásszervét? Mi alkotja? 

___________________________________________________________________________ 

 

b.) Mi utal arra, hogy „talpa” mirigyekben gazdag? 

___________________________________________________________________________ 

 

c.) Tegyél a csiga útjába akadályként élével felfelé álló borotvapengét! Mit tapasztalsz? 

Miért? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

d.) Mire szolgál a nyálka? 

___________________________________________________________________________ 

 

e.) Érintsd meg az üveglapon mászó csiga tapogatóit mutatóujjaddal külön-külön!. 

___________________________________________________________________________ 
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11. A HALAK SZERVEZETTANI ÉS ÉLETTANI 

VIZSGÁLATA 

 
Bevezető kérdések: 

1. Milyen táplálkozásúak lehetnek a csontos halak? 

___________________________________________________________________________ 

 

2 Hogyan tudnád eldönteni a hal előbelének felépítése alapján, hogy növényevő-e vagy 

ragadozó? 

Növényevő halak: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Ragadozó halak:  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

3.Mi a különbség az ikra és a haltej között? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Vizsgálatok: 

Anyagok, eszközök: mérleg, mérőszalag, elemlámpa, bonctál, kézi nagyító, üvegkád, 

hőmérő, stopper, mikroszkóp, tárgylemez törpeharcsa, ponty, jég, víz. 
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1. Hasonlítsd össze a halakat külső tulajdonságaik alapján! 

 

A súly és a testhossz függ a vizsgált állatok méreteitől. 

 

 Ponty Törpeharcsa 

Súly 
  

Testhossz 
  

Úszóik fajtái,  

alakja, mérete 

  

Kültakaró és 

tapintása 

  

 

Vizsgáld meg a halakat! 

2. Nyúlj be/világíts be a szájukba, írd le, hogy mit tapasztalsz! 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

3. Vizsgáld meg a kopoltyút (színe, formája)! Írd le mit látsz! 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

2. vizsgálat: 

Anyagok, eszközök: megölt ponty, víz, nagyító, bonctál, csipesz, bonctű, csontolló, Petri-

csésze 
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4. A tükörponty külső megfigyelése: 

 

a.) Helyezd az állatot bonctálra! Figyeld meg az állat testének színezetét, alakját, testtájait!  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

b.) Milyen szervek találhatók a fejen? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

c.) Figyeld meg úszóit, azok elhelyezkedését és nagyságát! 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

d.) Milyen szervek nyílásai láthatók a hasoldalon? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

e.) Milyen a ponty bőrének tapintása!  

___________________________________________________________________________ 

 

f.) Vegyél le egy pikkelyt, nézd meg először szabad szemmel, majd nagyítóval! 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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g.) Mi a szerepe a nyálkának? 

___________________________________________________________________________ 

 

h.) Figyeld meg az oldalvonal szervet! Emelj le egy pikkelyt az oldalvonalról és vizsgáld 

meg nagyítóval! Mit tapasztalsz? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

i.) Mi a szerepe az oldalvonalnak? 

___________________________________________________________________________ 

 

j.) Az ábra segítségével nevezd meg a hal külső szerveit! Írd a számok mellé az 

elnevezéseket! 

 

1. ____________ 

2. ____________ 

3. ____________ 

4. ____________ 

5. ____________ 

6. ____________ 

7. ____________ 

8. ____________ 

9. ____________ 

10. ____________ 

11. ____________ 

 

  

 
8. A hal testfelépítése 
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12. A HÁZI TYÚK NÉHÁNY SZERVÉNEK VIZSGÁLATA 

 

Bevezető kérdések: 

1. Mivel, hogyan szaporodnak a madarak? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

2. Rajzold le és nevezd meg a madártojás részeit! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Foglald össze a madarak közös jellemzőit! 

 _____________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________ 
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4. Mi a feladata a pehelytollaknak és mi a kontúrtollaknak? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

5. Melyek a kontúrtoll részei?  

___________________________________________________________________________ 

 

6. Milyen anyagból épül fel a toll?  

___________________________________________________________________________ 

 

Vizsgálatok: 

Anyagok, eszközök: madárszárny, madárláb, zúzógyomor, bonctál, kés, bonctű, víz, 

papírtörlő, gumikesztyű 

 

1. A házi tyúk végtagjainak megfigyelése: 

a.) Figyeld meg a szárny felépítését a házi tyúk csontvázán! Keresd meg a 

 felkarcsontot, 

 az orsócsontot, 

 a singcsontot, 

 a kéztő- és kézközépcsontot 

 

 

 

 

 

   9. A madártest felépítése 

  

 
 

 

 

 

 

 
28. A madártest felépítése 
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b.) Miben különbözik a madarak szárnya az ötujjú végtag szerkezetétől? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

2. A csirkeláb működésének vizsgálata: 

 

a.) Vizsgáld meg a csirkelábat a rajta lévő izmokkal! Figyeld meg, hol tapadnak az izmok inai 

és válaszolj a kérdésre! Miért nem esnek le a madarak a fákról? 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

b.) Figyeld meg a csirkeláb felépítését, majd válaszolj a kérdésekre! Milyen csontok 

összenövése alakítja ki a csüdöt? Mi borítja? 

___________________________________________________________________________ 

 

c.) Hogyan helyezkednek el az ujjak, mennyi a számuk, miben végződnek? 

___________________________________________________________________________ 

  

 
10. A madárláb felépítése 
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d.) Milyen anyag építi fel karmokat?  

___________________________________________________________________________ 

 

e.) Milyen életmódra utal a csirke lábfelépítése?  

___________________________________________________________________________ 

 

3. A zúzógyomor megfigyelése: 

 

Vágd fel hosszirányban a zúzógyomrot! 

a) Vizsgáld meg az izomzatát! Mit tapasztalsz?  

___________________________________________________________________________ 

 

b.) Mi a szerepe a zúzógyomornak?  

Funkcionálisan mit helyettesít? 

 

 

 

 

 

 

___________________________________________________________________________ 

 

c.) Mi vonja be belsejét? Mi lehet a szerepe?  

___________________________________________________________________________ 

 

d.) Mi segíti elő a magvak megőrlését?  

___________________________________________________________________________ 

 

e) Mi a zúzógyomor hétköznapi neve? 

___________________________________________________________________________ 

  

 
11. Zúzógyomor 
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13. A POPULÁCIÓK KÖZÖTTI KÖLCSÖNHATÁSOK 

VIZSGÁLATA 

 

Bevezető kérdések: 

1. Nevezd meg az egyed feletti szerveződési szinteket! 

___________________________________________________________________________ 

 

2. Határozd meg a populáció fogalmát! 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

3. Milyen hatást gyakorolhatnak az azonos élőhelyen élő élőlények egymásra? 

___________________________________________________________________________ 

 

4. Jelöld a megfelelő módon és magyarázd meg az alábbi fogalmakat! 

 Kommenzalizmus: _________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 Szimbiózis: _______________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 Antibiózis: _______________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 Parazitizmus: _____________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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Vizsgálatok: 

 

1. Növényi kivonatok hatása a növekedésre  

Anyagok, eszközök: papírtörlő, vegyszerkanál, folpack fólia, olló, ceruza, vonalzó, 

öntapadós címke, mérleg, 3 db dunsztos üveg, retekmag (lehet mustármag, bab is). 

 

Vizsgáljuk meg, hogy serkenti, vagy gátolja a retekmag (lehet mustármag, bab is) fejlődését a 

különböző fák leveleinek kivonata! Kiválasztottunk három fát, az iskolaudvarról és szedtünk 

mindegyik fáról 10g levelet. (dió, platán, vadgesztenye) 

Összevagdostuk a leveleket és három dunsztos üvegbe tettük! Mindegyik üveget megjelöltük, 

hogy milyen levél van benne, majd rátöltöttünk 100 cm3 vizet. Egy hétig hagytuk állni. 

 

Tegyél 10 szem magot papírtörlő darabra! Hajtsd rá a papírt és tölts 2 kanál levélkivonatot a 

papírra! Csomagold be az egészet folpackba! Egy öntapadós címkére írd rá a fa nevét és a te 

nevedet! Ragaszd a címkét a csomagra! Ezt csináld végig mindhárom levélkivonattal! Készíts 

el egy negyedik, csapvizes kísérletet! A magokat egy hétig sötét meleg helyen tartjuk! 

 

Egy hét múlva nézd meg az eredményt! 

 

Csomagold ki a csírázó magokat! Mérd le mindegyik növény főgyökerének hosszát! 
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Ábrázold grafikonon a kísérlet eredményét! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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Hogyan nevezik ezt a kölcsönhatást? Hogyan jelölöd? 

___________________________________________________________________________ 

 

2. A gyökérgümő megfigyelése: 

Anyagok, eszközök: veteményborsó gyökere, nagyító 

 

Nézd meg a növény gyökerét! Milyen alakja van? 

 

Vizsgáld meg a gyökérzet felületét! Rajzold le a látottakat! 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mi a szerepük a nitrogénkötő baktériumoknak? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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Hogyan nevezik a veteményborsó és a nitrogénkötő baktériumok kapcsolatát? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

3. Az éti csiga tápanyagfelvétele (+,-) – táplálkozási kapcsolat: 

Szükséges anyagok és eszközök: éti csigák, víz, liszt, cukor, kézi nagyító, bonctál, üveglap 

Óraüvegen kevés lisztből és cukorból (3:1) vízzel készíts kemény pépet! Fapálcika 

segítségével keresztcsík formájában vidd fel egy üveglapra! Helyezd az éti csigát az 

üveglapra, és a lap alja felől figyeld meg az állat táplálkozási tevékenységét! A 

megfigyeléshez néhány napig éheztetett csigákat használj! 

 

a.) Írd le tapasztalataidat! 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

b.) Mi a reszelő? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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14. TALAJVIZSGÁLATOK 

 

Bevezető kérdések: 

1. Mi a talaj?  

___________________________________________________________________________ 

 

2. Sorolod fel kialakulásának lépéseit! 

___________________________________________________________________________ 

 

3. Mely élőlények segítik elő a talaj kialakulását?  

___________________________________________________________________________ 

 

4. Mi a humusz? Mitől függ a talaj termékenysége? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Vizsgálatok: 

1. A talaj védelmi és hidrológiai funkciója: 

Anyagok és eszközök: tölcsér, főzőpohár, vegyszerkanál, stopperóra, szűrőpapír, cseppentő, 

víz, színező anyag – tinta agyag, homokos talaj 

 

2 tölcsérbe helyezzetek el a szűrőpapírt, vegyszerkanállal tegyetek egyikbe agyagos, másikba 

homokos talajt, azonos mennyiségben, 50 grammnyit. Két kis főzőpohárban egyenlő 

mennyiségű (50 ml) vízhez adjatok1-1 cseppnyi színező anyagot. Lassan öntsétek a színezett 

oldatokat az előkészített talajokra, stopperrel mérjétek, hogy mennyi idő alatt szivárog át az 

oldat a talajmintákon! Figyeljétek meg az átszűrt oldat színét, Vonjátok le a megfelelő 

következtetést és magyarázzátok meg az eredményeket! 
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Tapasztalat: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Elemzés:  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

2. A talaj vízmegkötő képességének vizsgálata: 

Anyagok, eszközök: 3 db üvegtölcsér, 3 db Erlenmeyer lombik, vatta, mérleg, víz, 

talajminták (homok, agyag, vályog) 

 

Szerelj fel három Bunsen-állványra szűrőkarikát, mindegyikbe helyezz üvegtölcsért, majd a 

tölcsérekbe vattát! Az első tölcsérbe 50 g homok, a másodikba 50 g agyag, a harmadikba 50 g 

vályogtalaj mintát! Helyezz mindegyik alá egy-egy főzőpoharat és önts mindegyikre 50 ml 

vizet! 
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Fél óra múlva mérd meg minden főzőpohárban a lecsepegett víz mennyiségét! 

 

a) Számítsd ki, hogy mennyi vizet kötöttek meg a talajok! 

 

talajminták 
ráöntött víz 

mennyisége 

lecsepegett víz 

mennyisége 
megkötött víz 

1. homoktalaj 50 ml 

  2. agyagtalaj 50 ml 

3. vályogtalaj 50 ml 

 

A talaj vízmegkötő képességének kiszámítása: 

 

Megkötött víz = (ráöntött víz mennyisége)- (lecsepegtetett víz mennyisége) 

 

b.) Hasonlítsd össze a három talaj vízmegkötő képességét! 

 

c.) Mitől függ a vízmegkötő képessége? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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15. A LEVEGŐSZENNYEZÉS 

 

Bevezető kérdések: 

1. Honnan kerülhet por a levegőbe? 

___________________________________________________________________________ 

 

2. Mi a szmog? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

3. Milyen egészségkárosító hatásai lehetnek a levegőszennyezésének? 

 _____________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________ 

 

Vizsgálatok: 

1. Mi van a pohárban? 

Anyagok, eszközök: üvegkád, főzőpohár, papírlap, víz 

Egy üres főzőpoharat szájával lefelé helyezz egy vízzel töltött üvegkádba! Tapasztalatodat 

rajzold le! 
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Tapasztalat: 

___________________________________________________________________________ 

 

Magyarázat:  

___________________________________________________________________________ 

 

Mi történik, ha a főzőpoharat óvatosan megdöntöd úgy, hogy a szája folyamatosan víz alatt 

legyen? 

Tapasztalat:  

___________________________________________________________________________ 

 

Magyarázat:  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Tölts egy poharat tele vízzel! Helyezz rá egy papírlapot és tenyereddel a pohár szájához 

simítva a lapot, fordítsd a poharat szájával lefelé! Engedd el a papírlapot!(üvegkád felett 

végezd)! 

Tapasztalat:  

___________________________________________________________________________ 

 

Magyarázat: 

___________________________________________________________________________ 
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2. Kén–dioxid (SO2) a levegőben: 

Anyagok, eszközök: kék színű virágok, bodzalevelek, kék lakmuszpapír, lombik, dróthurokra 

erősített kénszalag 

 

Tegyél kék színű virágokat, bodzaleveleket és megnedvesített kék lakmuszpapírt nagyobb 

lombikba! Ezután egy kb. 4 cm hosszú, dróthurokra erősített kénszalagot égess el a 

lombikban, majd azonnal zárd le dugóval! 

 

a.) Figyeld meg az eredményt 10-15 perc múlva! 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Rajzold le a látottakat! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b.) Mi az oka a tapasztalt változásoknak? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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c.) Tanárod segítségével írd le a víz és kén-dioxid reakcióját! 

___________________________________________________________________________ 

 

d.) Honnan jut a kén-dioxid a levegőbe? 

___________________________________________________________________________ 

 

e.) A savas eső milyen hatással van az élőlényekre? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

f.) Mely növények különösen érzékenyek a kén-dioxidra? 

___________________________________________________________________________ 
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16. A VÍZZEL KAPCSOLATOS VIZSGÁLATOK 

 

Bevezető kérdés: 

Milyen fontos szerepe van a víznek? 

 _____________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________ 

 

Milyen vegyületek vizekbe jutása okozhat eutrofizációt? Milyen következményei vannak? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Olvasd el figyelmesen! 

A savas esők károsító hatásai 

Savas esők hatására a tavak tisztának, átlátszónak tűnnek. Fokozatosan kipusztul az 

élőviláguk. A savasodás során a különböző mérgező fémek oldott állapotba kerülnek, így 

mérgező hatásuk tovább fokozódik. 

A savas esők a talaj tápanyagellátó képességének romlását okozzák. A növények számára 

létfontosságú anyagok mennyisége csökken, míg a mérgező fémeké nő. Az emberi 

létesítmények közül nemcsak a műemlékeket károsítja a savas eső, hanem a különböző, 

fémekből készült tárgyakra korróziót fokozó hatása van. 

 

Melyik gáz hatására keletkezik savas eső?  

___________________________________________________________________________ 
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Mi történik a tavakkal a savas eső hatására?  

___________________________________________________________________________ 

 

Hogyan hat lakóhelyünkre a savas eső?  

___________________________________________________________________________ 

 

Vizsgálatok: 

 

1. Vízminőség–vizsgálat: 

A.) Hőfok, pH-vizsgálat: 

Anyagok, eszközök: különböző helyekről vett vízminták, hőmérő, univerzál indikátorpapír 

 

Tanárotok a környéketeken található természetes vízfolyásból (folyó, patak, tó, stb.) vett 

vízmintákat. 

1. Mérd meg vízminták a hőmérsékletét! 

2. Márts a vizsgálandó vízbe egy darab univerzál indikátorpapírt és hasonlítsd össze a 

színskálával! 

 

3. Jegyezd le az adatokat és megfigyeléseiteket! 

 

 

 

  

Vízminták hőmérséklet pH 

folyó   

patak   

vezetékes víz   

kútvíz   
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B.) A víz színének vizsgálata: 

Anyagok, eszközök: vízminták, Erlenmeyer-lombik, szűrőpapír, tölcsér 

 

A különböző helyekről vett (pl. hullámokkal a partra jutó víz, nádassávból vett vízmintákkal 

dolgozz! Mindegyikéből tegyél külön-külön a mintavételi helyeknek megfelelő számú 

Erlenmeyer-lombikot! Helyezz mindegyikbe szűrőpapírral bélelt tölcsért és a mintavételi 

helyekről származó (kb. 20 cm mélységből vett) 1 dl vizet! 

 

Figyeld meg és hasonlítsd össze a fennmaradt szilárd hordalék mennyiségét és minőségét! 

Jegyezd le megfigyeléseidet! 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

A vizsgálathoz két kémcsőre lesz szükséged. Az egyik kémcsőbe a vízmintából, a másikba az 

összehasonlítás véget desztillált vizet tegyél! Mindegyik kémcső mögé helyezz fehér 

papírlapot! Állapítsd meg a vízminta színét! A vízminta színe lehet: színtelen, barna, 

sárgásbarna, sárgászöld, zöld, zöldes, szürkésfekete, szürkéssárga, enyhén sárga. Jegyezd fel 

megfigyelésedet! 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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2. Egyszerű kísérletek: 

a.) Növeszd meg a vizet! 

Anyagok, eszközök: műanyag pohár, víz 

 

Kisebb műanyag poharat színültig tölts meg vízzel, óvatosan állítsd be a fagyasztóba, de 

ügyelj, hogy egy csepp se menjen mellé. Hagyd a poharat egész éjszaka a fagyasztóban. Vedd 

ki, ha már teljesen megfagyott! 

 

Mi történt a víz szintjével? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

b.) Felületi feszültség: 

Anyagok, eszközök: nagyobb főzőpohár, víz, őrölt fekete bors, hurkapálca, mosogatószer 

 

Félig töltsd meg vízzel a főzőpoharat, majd felszínét vékonyan szórd meg őrölt borssal, 

Mosogatószerbe márts bele egy hurkapálcát s hegyével érintsd meg a felszín közepét! 

Ahogy a mosogatószer hozzáér a vízhez, figyeld meg a borsszemek viselkedését! Mi történik 

velük? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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c.) Jégolvasztás: 

Anyagok, eszközök: jégkocka, só 

 

Nyomd az ujjadat 10 másodpercig jégkockára. Egy másik jégkocka közepére szórj  egy 

csipetnyi sót. Hagyd ott néhány percig.  

 

Mi történik? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 
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17. KÖRNYEZETI PROBLÉMÁK TELEPÜLÉSÜNKÖN 

 

Bevezető kérdés: 

Hol található Ózd? 

___________________________________________________________________________ 

 

Milyen település Ózd, mennyien élnek itt?  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Melyek a közelben lévő természeti értékek? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

„Öröm” és „bánat” térképe 

 

 Jelöld a város térképén azokat a helyeket, amire büszke vagy zölddel, és pirossal azokat a 

részeket, melyek miatt szégyenkezel, amelyek nem tetszenek! 

Anyagok, eszközök: Ózd térképe, piros, zöld toll / ceruza 

 

Indokold döntésedet! 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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Vizsgálat: A zaj 

 

Olvasd el figyelmesen! 

Az ember különféle hangoknak van kitéve. Ezek közül van olyan, ami „zene fülünknek”, míg 

mások zavarnak bennünket és károsítják egészségünket. A hang hullámokban terjed. A 

hanghullámok leggyakrabban a levegő vagy a víz molekuláinak közvetítésével terjednek, 

ezeknek a közegeknek a rezgései. 

Zajnak nevezzük a 30 dB-nél nagyobb hangintenzitású, nem kívánatos, kellemetlen vagy 

káros hangokat, amelyek károsítják, vagy zavarják a hallásunkat, stresszt okoznak. A 

környezetbe jutó káros, általában határérték feletti zajterhelést nevezzük zajszennyezésnek 

Ezáltal zajártalom jöhet létre. A zajszennyezés komoly pszichológiai és fiziológiai hatásokkal 

járhat. 

 

Hogyan terjed a hang?  

___________________________________________________________________________ 

 

Mit nevezünk zajnak?  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Mi a zajszennyezés?  

___________________________________________________________________________ 
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Milyen foglalkozású emberek vannak leginkább kitéve a zajszennyezésnek, ártalomnak? 

___________________________________________________________________________ 

 

Melyek a legfőbb zajforrások?  

___________________________________________________________________________ 

 

Gumi gitár készítése: 

Anyagok, eszközök: cipős doboz, eltérő hosszúságú és vastagságú gumigyűrűk, cellux, 

papírhenger 

 

Rajzolj egy kört a cipős doboz aljára. 2 azonos hosszúságú, de eltérő vastagságú gumigyűrűt 

feszíts ki a doboz felett és pengesd meg az ujjaddal.  

Melyik ad ki magasabb hangot! 

___________________________________________________________________________ 

 

Most 2 azonos vastagságú, de eltérő hosszúságú gumigyűrűt feszíts ki a doboz felett.  

Mielőtt megpengeted: Melyiknek lesz magasabb hangja? 

___________________________________________________________________________ 

 

Feszíts ki több gumigyűrűt. Majd a pengetést követően rendezd sorba a hangmagasság szerint. 

Egy papírhengert rögzíts celluxszal a doboz egyik végéhez, s kész a gumi gitár. 

 

Hogyan szólal meg a gitár? Magyarázd meg! 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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Mit alkottál? Zene vagy zaj született? 

___________________________________________________________________________ 

 

Feladat: 

Anyagok, eszközök: Interaktív tábla 

 

Mit nevezünk hulladéknak? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

a.) Nézd meg az alábbi kisfilmeket! 

https://www.youtube.com/watch?v=XGx_x7xItlM 

Mi a filmek témája?  

___________________________________________________________________________ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=QH_BA86Cfds 

 

Melyek azok a háztartásban előforduló anyagok, amelyekből különféle tárgyakat készítve 

csökkenthetnénk a hulladék mennyiségét! 

___________________________________________________________________________ 
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Hogyan hasznosíthatók a szerves hulladékok?  

___________________________________________________________________________ 

 

b.) A hulladékok ártalmatlanítása 

Anyagok, eszközök: Borszeszégő, gyufa, kémcső, vizsgálati anyagok: zöld levél, papír 

zsebkendő, ólom-nitrátoldatba mártott szűrőpapírcsík, befőttesgumi, ruhacsipesz 

 

Hasonlítsd össze a vizsgált anyagok égését! Melyik anyag ártalmatlanítása veszélyes égéssel? 

Kémcsőbe helyezz zöld leveleket! Borszeszégő felett melegítsd! 

Mi jelenik meg a kémcső falán? 

___________________________________________________________________________ 

 

Csipesszel fogj meg egy papír zsebkendő darabot és égesd el! Mit tapasztalsz? 

___________________________________________________________________________ 

 

Csipesszel fogj meg egy szövetdarabot és égesd el! Mit tapasztaltál?  

___________________________________________________________________________ 

 

Száraz kémcsőbe melegíts befőttesgumi darabkákat! A kémcső nyílásához tarts ólom-

nitrátoldatba mártott szűrőpapírcsíkot! Mit tapasztaltál? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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FOGALOMTÁR 

 

Alsó állású magház: a magház a vacokba van süllyedve, a virágtakaró és a porzók pedig a 

vacok csúcsán foglalnak helyet. A vacok a benne lévő magházzal együtt a virágtakaró alatt 

látható. 

Egyéves növény: lágyszárú növény, amely csak egyszer virágzik és termésérés után 

elpusztul. 

Egylaki növény: olyan egyivarú virágokat fejlesztő faj, ahol a különböző ivarú virágok (a 

porzós/ hímivarú és termős/nőivarú) ugyanazon a növényen fejlődnek. 

Évelő növény: több éven át fejlődik, legtöbbször évente virágzik és érlel termést. 

Felső állású magház: a vacok csúcsán szabadon áll, a porzók és a virágtakaró levelek pedig 

alatta erednek. 

Forrt (összenőtt) csésze: összenőtt levelű csésze. 

Fészekvirágzat: vastag, ellaposodott virágzati tengelyvégen sűrűn álló virágok, melyeket 

kívülről pikkelylevelekből álló fészekörv vesz körül. 

Gyöktörzs: rövid, vastag szártagú földbeli hajtás, amely nem, vagy alig elágazó raktározó és 

szaporító földbeni hajtás. 

 (Pillangósvirágúak). 

Kaszat: egymagvú, száraz, zárt termés, alsó állású magházból fejlődik. 

Kettős (különnemű) virágtakaró: csészéből és pártából áll. 

Kétivarú virág: benne mind a termő, mind a porzók megvannak. 

Mixotróf: az életkörülményektől függ, hogy az élőlény heterotróf módon vagy 

fotoszintetizálva állítják elő a szerves anyagaikat. 

Szuszpenzió: olyan diszperz rendszer, amelyben szilárd halmazállapotú részecskék vannak 

szétoszlatva egy folyékony halmazállapotú közegben anélkül, hogy feloldódnának abban. 
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Portok: a porzó felső, virágport tartalmazó része. 

Porzótáj: (porzókör) a porzók összessége 

Repítőszőr: magvak és termések elterjesztésére szolgáló szőr. 

Teljes (hiánytalan) virág: virágtakarót, porzót és termőt tartalmazó virág. 

Termőtáj (termőkör): a termőlevelek összessége. 

Tőlevél: a szár tövéből nőtt levél. 

Tőlevélrózsa: a tőlevelek összessége. 

Vályogtalaj: humuszban gazdag talajtípus. Jó a tápanyag, levegő, víz, és 

hőtároló tulajdonsága. Legtöbbször meszet is tartalmaz. 
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