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MUNKA-ÉS BALESETVÉDELMI, TŰZVÉDELMI OKTATÁS, 

LABORREND 

 

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

tudomásulvételét aláírásával kell igazolnia!  

 A szabályok megszegéséből származó balesetekért, anyagi károkért az illető személyt 

terheli a felelősség!  

 A labor használói kötelesek megőrizni a labor rendjét, a berendezési tárgyak, eszközök, 

műszerek épségét! 

 A laborba táskát, kabátot bevinni tilos!  

 A laborban enni, inni szigorúan tilos!  

  Laboratóriumi edényekből enni vagy inni szigorúan tilos!  

 A laboratóriumi vízcsapokból inni szigorúan tilos!  

 Hosszú hajúak hajukat összefogva dolgozhatnak csak a laborban!  

 Kísérletezni csak tanári engedéllyel, tanári felügyelet mellett szabad!  

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

további védőfelszerelések (védőszemüveg, gumikesztyű) használata is kötelező!  

  Az előkészített eszközökhöz és a munkaasztalon lévő csapokhoz csak a tanár 

engedélyével szabad hozzányúlni!  

 A kísérlet megkezdése előtt szükséges a kísérlet leírásának figyelmes elolvasása! A 

kiadott eszközöket és vegyszereket a leírt módon használjuk fel!  

 A vegyszeres üvegekből csak a szükséges mennyiséget vegyük ki tiszta, száraz 

vegyszeres kanállal!  
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 Szilárd vegyszereket mindig vegyszeres kanállal adagoljunk!  

 Vegyszert a laborba bevinni és onnan elvinni szigorúan tilos!  

 Vegyszert megkóstolni szigorúan tilos!  

 Megszagolni csak óvatosan az edény feletti légteret orrunk felé legyezgetve lehet!  

  Kémcsöveket 1/3 részénél tovább ne töltsük, melegítés esetén a kémcső száját magunktól 

és társainktól elfelé tartjuk!  

  A kísérleti munka elvégzése után a kísérleti eszközöket és a munkaasztalt rendezetten 

kell otthagyni! A lefolyóba szilárd anyagot nem szabad kiönteni! 
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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 

Kedves Diákok! 

 

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

mely  hatással van egész élünkre. 

 

Módszere a megfigyelés, a 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, ezt követi az új anyagrész feldolgozása feladatok, megfigyelések, 

kísérletek formájában, végül a tapasztalatok megbeszélésével zárul. 

 

A laboratóriumban folyó munka izgalmas, mely remélhetőleg nagy hatással lesz a 

gondolkodásotokra, szemléletetekre, vagyis rátok 

 

A munkafüzet segít benneteket a biológia tananyagának elsajátításában, elmélyítésében, miközben 

feltárul előttetek a természet csodálatos világa is.  

 

E világ felfedezéséhez kívánok kitartást, eredményes tanulást! 

Szerző 
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1. 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. 

 

 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)  
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• 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!  

• 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. 

3.1 Hajszál vizsgálata 

Anyagok, eszközök: Fénymikroszkóp, tárgylemezek, fedőlemezek, hajszál 

A hajszálat helyezd a tárgylemezre, tedd rá a fedőlemezt, a tárgyasztalon rögzítsd a tárgylemezt! 

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

 

Ügyelj a következőkre!  

- mindig grafit ceruzával rajzolj, 

- jegyezd fel a vizsgált anyag nevét pl. hajszál vizsgálata, 

 - törekedj méretarányos rajz készítésére! 
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Nagyítás mértéke: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Házi feladat:  

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. 
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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. EMBERI SZÖVETEK VIZSGÁLATA 

 

Bevezető kérdések 

 

1. Sorold fel az egyed alatti szerveződési szinteket!  

_______________________________________________________________________________ 

 

2. Egészítsd ki a megkezdett táblázatot! 

 

 kötőszövetek támasztószövet izomszövet Vér(szövet)  

   simaizomszövet ------------ --------- 

pigmenthám ínszövet csontszövet harántcsíkolt i. ------------ ---------- 

  ------------------  --------------------------- 

 ---------- ---------------- --------------- ------------------------- 

felszívóhám --------- ---------------- ----------------- -------------------------- 

 

3. Miért speciális kötőszövet a vér?  

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

Vizsgálatok 

 

1. Hámszövet vizsgálata - Egyrétegű laphám vizsgálata 

Anyagok, eszközök: Emlős veséből készített metszet, mikroszkóp 
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Tedd a vizsgálandó metszetet a mikroszkóp tárgyasztalára! Vizsgáld meg a sejteket először 200-

szoros nagyításban! 

 

a.) Figyeld meg a sejtek elhelyezkedését! Milyen alakú a sejtmag és hol helyezkedik el a sejtben? 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

b.) Fokozd a nagyítást 400-szorosra! Rajzold le a mikroszkópban látottak egy jellemző részletét! 

      Nevezd meg a látott sejtalkotókat! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c.) Csoportosítsd a hámszöveteket felépítés alapján!  

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 
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d.) Mi a különbség az egyrétegű és a többrétegű hám között?  

_______________________________________________________________________________ 

 

e.) Hol fordul elő többrétegű el nem szarusodó laphám?  

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

2. Kötőszövetek vizsgálata - Zsírszövet vizsgálata 

Anyagok, eszközök: bőraljából készített metszet, mikroszkóp 

 

Vizsgáld meg a fehér zsírszövet mikroszkópi metszetét 200-szoros nagyításban! 

 

a.) Figyeld meg a zsírsejtek alakját és a sejtmagok elhelyezkedését nagyobb nagyításban! 

Rajzold le a látott kép jellemző részletét! 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

b.) Mi a jelentősége a zsírszövetnek?  

_______________________________________________________________________________ 

 

c.) Hol fordul elő az ínszövet?  

_______________________________________________________________________________ 
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d.) Mi a szerepe a laza rostos kötőszövetnek? 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

3. Izomszövetek vizsgálata: Harántcsíkolt izomszövet/vázizomszövet vizsgálat 

Anyagok, eszközök: harántcsíkolt izomszövetből készített metszet, mikroszkóp 

 

a.) Figyeld meg először 200-szoros nagyításban az izomrostokat! 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

b.) Mi jellemző a szövet működésére?  

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

c.) Minek a felépítésében vesz részt ez a szövet?  

_______________________________________________________________________________ 
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3. A BŐRLÉC ÉS A KÖRÖM VIZSGÁLATA 

 

Bevezető kérdések 

1. Milyen rétegei vannak a bőrnek? Töltsd ki a táblázatot! 

 

Rétegei    

Jellemző szövettípus    

Feladatai    

 

2. Mit értesz szövet alatt! Nevezd meg az emberi szövetek nagy csoportjait! 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

3. Milyen mirigyek találhatók a bőrben? Milyen típusúak? Mi a szerepük? 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 
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Vizsgálatok 

 

1. Bőrléc vizsgálata 

Anyagok, eszközök: fólia, ecset, bélyegzőpárna, olló, alumíniumpor, zsír, interaktív tábla 

 

https://www.youtube.com/watch?v=5cyKnjesgcw 

 

Tanulmányozd az ujjbegy rajzolatait! Kend be vékonyan zsírral a nagy és a mutató ujjaidat! 

Nyomd rá a fóliára, majd óvatosan szórj rá alumíniumport! A port egyenletesen oszlasd el a 

lenyomaton! Használhatsz hozzá finom sertéjű ecsetet! 

 

a.) Ragaszd az ujjlenyomataidat a munkafüzetbe! 

 

 

 

 

 

b) Nyomd a bélyegzőpárnára, majd a papírra az ujjadat! Figyeld meg és nevezd meg a 

mintázatokat! 
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_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

c.) Mit értesz bőrléc alatt? 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

d.) Nevezd meg a mintázatok alaptípusait! 

_______________________________________________________________________________ 

 

e.) Az ujjlenyomat vizsgálatának hol van szerepe a mindennapi életben? 

_______________________________________________________________________________ 

 

2. Szaru kimutatása égetéssel  

Anyagok, eszközök: hajszálak, állati szőr, gyapjúfonal, pamutfonal, madártoll, borszeszégő, 

gyufa, csipesz  

 

A szaru kémiai természetét tekintve fehérje (keratin). Égése jellegzetes, kellemetlen szaggal jár. 

Ez alapján könnyen el tudjuk dönteni, hogy egy anyag szaruból áll vagy nem.  

 

Feladat:  

Csipesszel tarts a borszeszégő lángjába kis darab hajat, állati szőrt, gyapjúfonalat, pamutfonalat, 

madártollat!  
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a.) Figyeld meg hogyan ég! Milyen a szaga? 

     Jegyezd le tapasztalataidat!  

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

b) Mi az anyaga a vizsgált anyagoknak?  

_______________________________________________________________________________ 

 

c.) Mi a szerepe a kültakaró hámját védő szarurétegnek?  

 _________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________ 

 

3. Köröm vizsgálata 

 

Nevezd meg a köröm részeit! Rajzold le a munkafüzetbe! 

 

 

 

 

 

 

 

1. __________________________________________________________________________ 

2. __________________________________________________________________________ 

3. __________________________________________________________________________ 

4. __________________________________________________________________________ 
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a.) Figyeld meg a körmöd! 

 

alak szín hossz felszín tapintás 

     

 

b.) Milyen szerepe van a körömnek? 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 
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4. A CSONTOK VIZSGÁLATA 

Bevezető kérdések 

 

1. Sorold fel a mozgás passzív szervrendszerének feladatait!  

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

2. Milyen csontokat ismersz alakjuk szerint?  

_______________________________________________________________________________ 

 

3. Nevezd meg a csöves csont betűvel jelölt részeit!  

 

 

4. A csöves csont szerkezete 

 

A: ________________________________ 

B: ________________________________ 

C: ________________________________ 

D: ________________________________ 
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4. Mi található az A-val jelölt szerkezeti elemben? 

_______________________________________________________________________________ 

 

5. Mi tölti ki a C-vel jelölt szerkezeti elemet?  

_______________________________________________________________________________ 

 

6. Milyen szövetek találhatók a csöves csontban?  

_______________________________________________________________________________ 

 

1. Csontszövet vizsgálata  

Anyagok, eszközök: csontcsiszolat, mikroszkóp  

 

a.) Figyeld meg a csontcsiszolaton a csontsejtek alakját, elhelyezkedését a legnagyobb 

nagyításban!  

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

b.) Rajzold le a látottak egy jellemző részletét!  

 

 

 

 

 

 

c.) Hol fordul elő ez a szövet?  

_______________________________________________________________________________ 
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d.) Hogyan függnek össze a csontszövet tulajdonságai az összetételével?  

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

e.) A szövetek melyik csoportjába tartozik a csontszövet?  

_______________________________________________________________________________ 

 

2. A csont kémiai összetevőinek vizsgálata 

Anyagok, eszközök: 10 %-os sósav, csirkelábszárcsont, főzőpohár, vasháromláb, azbesztlap, 

gyufa 

 

Tegyél 10 %-os sósavat tartalmazó főzőpohárba csirkelábszárcsontot!  

A sósav veszélyes maró anyag, használata körültekintést igényel! 

a.) Figyeld meg a változást 2-3 nap elteltével! 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

b.) Miért tapasztalunk gázfejlődést? Írd le a reakció egyenletét!  

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 
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c.) Miért vált hajlíthatóvá a csont?  

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

Mérj le egy zsírtalanított csirkelábcsontot, majd helyezd el a vasháromláb azbesztlapjára! Izzítsd 

15-20 percig!  

 

e.) Figyeld meg a változást! Mérd le újra a csontdarabot!  

_______________________________________________________________________________ 

 

f.) Számítsd ki a súlyveszteséget százalékban!  

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

g.) A kísérlet befejeztével üss rá a csirkecsontra! Mit tapasztalsz? Mi a magyarázata? 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

h.) Hogyan nevezik a visszamaradó anyagot?  

_______________________________________________________________________________ 
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i.) Melyik vitamin szabályozza a kalciumnak a csontokba való beépülését? 

_______________________________________________________________________________ 

 

j.) Sorolj fel öt olyan ételt, mely D-vitamin tartalmaz!  

_______________________________________________________________________________ 

 

k) Melyek testünk legkisebb csontjai és melyik a legnagyobb? 

_______________________________________________________________________________ 
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5. SEBEK, SÉRÜLÉSEK ELLÁTÁSA 

 

Bevezető kérdések 

1. Miért nevezik a bőrt a szervezet első védelmi vonalának? 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

2. Mi az elsősegélynyújtás célja és feladata? 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

3.  Sorold fel a mozgás passzív szervrendszerének feladatait!  

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

Vizsgálatok 

 

1. Sebellátás vizsgálata 

Anyagok, eszközök: fertőtlenítőszer, gyorstapasz, géz, kötözőpólya, ragtapasz, interaktív tábla 

 

Nézd meg az alábbi kisfilmeket! Majd alkalmazd társadon a látottakat! 

tudasbazis.sulinet.hu/hu/termeszettudomanyok/az-egeszseges-eletmod/az-egeszseges-eletmod/ 
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Ujjkötés kézháton átvezetve 

Tapasztalat: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Csukló rögzítése 

Tapasztalat:  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Nyomókötés készítése 

Tapasztalat: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

a.) Mit értesz seb alatt? 

_____________________________________________________________________________ 

  

http://www.ozdijag.hu/


27 

 

 

 

 
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 

 

 

b. ) Mi a legfontosabb szempont a seb ellátásakor? 

_______________________________________________________________________________ 

 

c.) Hogyan látsz el egy kisebb sebet, sérülést? 

_______________________________________________________________________________ 

 

d.) Mire ügyelsz kötözésnél? 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

 

e.) Milyen típusai vannak a hőváltozás okozta sérüléseknek? 

_______________________________________________________________________________ 

 

f.) Mitől függ az égés veszélyessége? 

_______________________________________________________________________________ 

 

g.) Töltsd ki a táblázatot! Hasonlítsd össze az égés és a fagyás jellemzőit! 

 

 elsőfokú másodfokú harmadfokú 

Égés    

Fagyás    
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h.) Sorold fel a tiltó szabályokat! Mit nem szabad tenni? 

 ________________________________________ 

 ________________________________________ 

 ________________________________________ 

 ________________________________________ 
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6. A C –VITAMIN KIMUTATÁSA 

 

Bevezető kérdések 

 

1. a.) Milyen kapcsolat van a táplálék, a tápanyag és az étel között? 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

b.) Sorold fel az ember tápanyagait!  

_______________________________________________________________________________ 

 

2. Miért nélkülözhetetlenek a vitaminok a szervezet számára?  

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

3. Csoportosítsd a vitaminokat oldhatóságuk alapján!  

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

  

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 

 

 

4. Mi történik, ha nem fogyasztunk zöldséget, gyümölcsöt? 

_______________________________________________________________________________ 

 

5. Mik azok a ballasztanyagok/élelmi rostok? Írj két példát ballasztanyagra!  

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

Vizsgálat  

 

A C-vitamin kimutatása  

Anyagok, eszközök: alma, citrom, paradicsom, csipkebogyó, paprika, uborka, citrompótló 

tabletta, főzőpohár, tölcsér, szűrőpapír, olló, víz, szemcseppentő, KMnO4 (káliumpermanganát), 

gyümölcs-/zöldségcentrifuga  

 

A C-vitamin különböző növényekből kémiai reakcióval egyszerűen kimutatható.  

a.) A leszűrt gyümölcs- vagy zöldséglébe cseppenként adagolj hígított, de sötétlila színű KMnO4-

oldatot!  

b.) Oldjál fel vízben citrompótló tablettát, és azzal is végezd el próbát! Figyeld meg a 

színváltozást, majd rajzold le a látottakat!  

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 
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Rajz: 

 

 

 

 

 

 

 

c.) Mit tapasztalsz a citrompótló tablettával végzett próbánál? Mire következtetsz a látottakból?  

_______________________________________________________________________________ 

 

d.) Számold a KMnO4-oldat cseppjeit, és jegyezd le, hányadik cseppnél nincs már éles 

színváltozás!  

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

e.) Hogyan függ össze a fogyott cseppek száma a C-vitamin-tartalommal?  

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

Olvasd el figyelmesen! 

Az 1928-ban Szent-Györgyi Albert ismeretlen anyagot talált a mellékvesében. Az összetétele: 

C6H8O6 volt, hexuronsavnak nevezte el. Szegeden olyan növényi forrást keresett, melyből 

nagyobb mennyiségben lehet ezt az anyagot kivonni. Erre a célra a szegedi paprika felelt meg a 

legjobban. 10 liter présnedvből 6,5 gramm hexuronsavat állított elő. 1932-ben Szent-Györgyi a 

hexuronsavat azonosította a C- vitaminnal. Javaslatára a hexuronsavat a skorbut elleni hatására 

utalva aszkorbinsavnak nevezték el. Szegeden a paprikából kiinduló C-vitamin gyártás módszerét 

is kidolgozta tudóstársaival.  
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1937-ben a stockholmi Királyi Karolinska Intézet neki ítélte a fiziológiai és orvosi Nobel-díjat, „a 

biológiai égésfolyamatok, különösképpen a C-vitamin és a fumársavkatalízis szerepének terén tett 

felfedezéseiért”. 

 

A C-vitamin vízben oldódó vitamin. Legnagyobb mennyiségben, a gyümölcsökben és 

zöldségfélékben fordul elő. Táplálékkal kell bevinnünk szervezetünkbe. Amennyiben ez nem 

történik meg, hiánytünetként vérzékenység, ínysorvadás, izombántalmak, lassú sebgyógyulás, a 

fertőzésekkel szembeni fogékonyság és gyulladások kialakulása figyelhető meg. 

 

a.) Ki volt Szent-Györgyi Albert? 

_______________________________________________________________________________ 

 

b.) Mikor és miért részesült Nobel-díjban?” 

_______________________________________________________________________________ 

 

c.) Milyen hiánybetegségek alakulhatnak ki C-vitamin hiányában? 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

d.) Fejtsd meg az alábbi betűrejtvényeket! Kik ők? Mi a közös bennük? 

 

TNESZ-GGYYÖIR  BRTEAL: ___________________________________________________ 

HOÁL     YÖGGYR: ____________________________________________________________ 

HVEEYS  GGYYÖR: ___________________________________________________________ 

NYBÁÁR  TERÓBR: ___________________________________________________________ 

ORBÁG   ESDÉN: ______________________________________________________________ 

SYÉKÉB  ÖGYYGR: ___________________________________________________________ 

RENGIW  ŐNEJ: _______________________________________________________________ 

SÁYNIARH SONÁJ: ____________________________________________________________ 
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7. EMÉSZTŐNEDVEK SZEREPE 

Bevezető kérdések  

1. Sorold fel a nyál feladatait! 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

2. Egészítsd ki a táblázatot!   

 

EMÉSZTŐNEDV EMÉSZTŐENZIM 

Termelődés 

helye 
Neve pH 

Mennyisége 

dm³/nap 
Neve Működése 

    amiláz  

gyomor      

    tripszin  

------ -------- ------- ------ lipáz  

------- ------- ------- ------- amiláz  

-------    nukleáz  

    - A lipideket 

emulgeálja 

 bélnedv   erepszin Fehérje bontása 

------- -------- ---- ------ szénhidrát- 

bontók 
Keményítő bontása 

-     ---------- -------- ------- ------ zsírbontók Zsírok bontása 

--------- ---------- ------ ------------- nukleázok Nukleinsav bontása 
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Vizsgálatok 

 

1. A nyál összetételének vizsgálata  

 

Anyagok, eszközök: nyál oldat, indikátorpapír, 1 M-os ecetsav, 0,2 M-os vas(III)klorid, 

kémcsövek, desztillált víz, főzőpoharak  

 

Öblítsd ki szádat 2-3-szor 10-15 cm
3 

desztillált vízzel! Önts az oldatból 3 kémcsőbe 5-5 cm
3
-t! Az 

első kémcsőbe cseppents néhány csepp ecetsavat, a másodikhoz ugyanannyi vas(III)kloridot, a 

harmadik kémcsőbe tegyél univerzál indikátort!  

 

a.) Milyen a nyáloldat folyékonysága?  

_______________________________________________________________________________ 

 

b.) Mit tapasztaltál az egyes kémcsövekben? Indokold válaszodat!  

1. kémcső:______________________________________________________________________ 

2. kémcső: _____________________________________________________________________ 

   _____________________________________________________________________________ 

3. kémcső:______________________________________________________________________ 

 

c.) Rágj elég sokáig kenyeret! Mit tapasztalsz egy kis idő elteltével? Mi az oka?  

_______________________________________________________________________________ 
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2. Fehérjeemésztés kémcsőben  

 

Anyagok, eszközök: vékony, főtt tojásfehérje-szeletkék, 1 %-os pepszinoldat, víz, 0,3 %-os 

sósavoldat, 3 %-os Na2CO3-oldat, 37
 o
C-os vízfürdő, kémcsövek, főzőpoharak 

 

A kémcsőállványra helyezz 4 kémcsövet. Mindegyikbe tegyél 1 cm³ 1 %-os pepszinoldatot, 

tojásfehérje-szeletkéket.  Az elsőhöz adj 15 cm³ vizet, majd tedd 37 
o
C-os vízfürdőbe. 

A második kémcsőhöz adj 1 cm³ 0,3 %-os sósavoldatot, majd helyezd 37 
o
C-os vízfürdőbe. 

A harmadik kémcsőhöz 1 cm³ 10 %-os sósavoldatot adjál, majd tedd 37 
o
C-os vízfürdőbe. 

A negyedik kémcsőbe 15 cm³ 3 %-os Na2CO3-oldat adj, majd helyezd 37 
o
C-os vízfürdőbe. 

 

               1.                                  2.                                3.                                  4. 

1. 1 cm
3
 1 %-os 

pepszinoldat 

tojásfehérje-

szeletkék 

15 cm
3
 víz 

1. 1 cm
3
 1 %-os 

pepszinoldat 

tojásfehérje-

szeletkék 

1 cm
3
 0,3 %-os 

sósavoldat 

1. 1 cm
3
 1%-os 

pepszinoldat 

tojásfehérje-

szeletkék 

1 cm
3
 10 %-os 

sósavoldat 

1. 1 cm
3
 1 %-os 

pepszinoldat 

15 cm
3
 3 %-os 

Na2CO3-oldat 

tojásfehérje-

szeletkék 

2. 37 
o
C-os vízfürdő 2. 37 

o
C-os vízfürdő 2. 37 

o
C-os vízfürdő 2. 37 

o
C-os vízfürdő 

Tapasztalat: 
 

Tapasztalat: 
 

Tapasztalat: 
 

Tapasztalat: 
 

 

a.) Melyik kémcsőben történt változás? Mivel magyarázod? 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 
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b.) Melyik kémcsövekben nem tapasztaltál változást? Mi lehet a magyarázata? 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

c.) Miért volt szükség a 37 
o
C-os vízfürdőre?  

_______________________________________________________________________________ 

 

d.) Miért volt szükség a 0,3 %-os sósavoldatra?  

_______________________________________________________________________________ 

 

e.) Miért nem tudja magát megemészteni a gyomor?  

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

3. Az epe szerepe a zsírok emulgeálásában  

Anyagok, eszközök: 2 db kémcső, desztillált víz, étolaj, csirke epe  

 

Vegyél két kémcsövet! Önts az egyikbe 4, a másikba 5 cm³ desztillált vizet, majd mindkettőbe 0,5 

cm³ étolajat! Az első kémcsőbe tegyél még 1 cm³ csirke epét! Ezután kesztyűs hüvelykujjaddal jól 

fogd be a kémcsövek száját és rázd azokat alaposan össze, legalább 15 másodpercig. Állítsd a két 

kémcsövet egymás mellé és figyeld meg a változást!  
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a.) Milyen különbségeket észlelsz a két kémcsőben?  

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

b.) Mi termeli az epét, hol tárolódik, miképp fejti ki hatását?  

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 
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8. A LÉGZÉS ÉLETTANI VIZSGÁLATA 

Bevezető kérdések  

1. Mi a légzés, mi a feladata? 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

2. Nevezd meg az ábra betűkkel jelölt részeit!  

 

5. A légzőszervrendszer 

A: _____________________________________ 

B: _____________________________________ 

C: _____________________________________ 

D: _____________________________________ 

E: _____________________________________ 

F: _____________________________________ 

G: _____________________________________ 

H: _____________________________________ 
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1. A kilélegzett levegő szén-dioxid tartalmának kimutatása  

Anyagok, eszközök: kémcső, mészvíz, üvegcső  

 

Tölts meg egy kémcsövet félig mészvízzel! Dugj bele az aljáig egy vékony üvegcsövet, és azon 

fújd át többször levegőt a mészvízen!  

a.) Mit tapasztalsz?  

_______________________________________________________________________________ 

 

b.) Magyarázd a látottakat!  

_______________________________________________________________________________ 

 

c.) Mit bizonyítasz a kísérlettel? 

_______________________________________________________________________________ 

 

2. A kilélegzett levegő víztartalmának kimutatása  

Anyagok, eszközök: tükör/üveglap  

 

Száraz, hideg üveglapra vagy tükörre lehelj rá! Mit tapasztalsz?  

_______________________________________________________________________________ 

 

3. Donders-féle tüdőmodell elkészítése (műanyag tüdő készítése) 

Anyagok, eszközök PET palack, lufi (2 db), gumi (membrán), szigetelő szalag, szívószál vagy 

gumicső, gyurma  
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Vágd le a PET palack alját! (Könnyebb, ha előbb rajzszöggel lyukat szúrsz bele.) Kösd el egy 

lufinak a nyakát! Vágd le a másik végét és feszítsd ki a lufit az üveg alja felett! 

Szúrj egy szívószálat egy másik lufi nyakába! Gumival rögzítsd, hogy ne mozduljon el! (Legyen 

szoros, de ne nyomja össze a szívószálat!) 

Az üvegbe a száján át nyomd bele a szívószál lufis végét úgy, hogy a szívószál a tetején kilógjon! 

Gyurmaragasztóval szorosan zárd le! 

Óvatosan húzd meg a lufi csomóját az üveg alján! 

 

a.) Mit tapasztaltál? 

_______________________________________________________________________________ 

 

b.) Mit szemléltet ez a modell? 

_______________________________________________________________________________ 

 

c.) Mi történt a lufi mozgatásakor? 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 
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d.) Vonj párhuzamot a modell és az ember légzőszervrendszere között! Mi minek felel meg? 

 

   

        6. Donders-féle modell               7. A légzőszervrendszer 

 

Szívószál: ______________________________________________________________________ 

Lufi az üvegben: _________________________________________________________________ 

Külső lufi: ______________________________________________________________________ 

 

4. Izommunka hatása a légzésre 

Anyagok, eszközök: stopperóra 

 

Számold meg társad percenkénti légzésszámát ülő helyzetben (nyugalomban)! Végeztess velük 1-

2 percig helyben futást, majd ismét számold a légvételek számát egy perc alatt! Számold ki a 

légzési perctérfogatot! Figyeld meg, hány perc alatt áll vissza az eredeti állapot! 

 

  

 

http://www.ozdijag.hu/


42 

 

 

 

 
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 

 

Csoport 

Légzésszám 

Nyugalomban Munkavégzés 

után 
 

Légzési perctérfogat 

Nyugalomban Munkavégzés 

után 
 

saját   
 

  
 

társ neve   
 

  
 

 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 
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9. EMLŐS VÉR VIZSGÁLATA 

 

Bevezető kérdések 

 

1. Mi a vér?  

 ____________________________________________________________________________ 

 

2. Egészítsd ki a táblázatot! 

 

 

 

1. Emberi vér mikroszkópos vizsgálata  

Anyagok, eszközök: emberi vérkenet, fénymikroszkóp 

 

a.) Vizsgálj emberi vérkenetet mikroszkópban! 

Rajzold le a mikroszkópban látott kép jellemző részletét! 

 

 

 

 

 

  

Alakos 

elemek 
 vérlemezke 

fehérvérsejtek 

granulocita 

 
  

Élettartam 

(nap) 
120 9-11 néhány hosszabb élettartam 

Funkció 
 

 
 endocitózisra képesek  

Keletkezési 

hely 
 nyirokszervek 

 

 
5 millió  5-8 ezer 
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b.) Milyen vérsejttípusok láthatók?  

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

c.) Mi a különbség az embervér két látott vérsejtje között? 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

d.) Mi a falósejtek feladata?  

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

2. A vérfesték szerepe  

Anyagok, eszközök: 2 db kémcső, fiziológiás sóoldat, nátrium-hidroszulfit  

 

a.) Tegyél két kémcsőbe néhány csepp emlősvért! Hígítsd fel fiziológiás konyhasó-oldattal 2 cm³-

re! Dugaszold be a kémcsövek száját és rázd jól össze! Mit tapasztalsz? Magyarázd a látottakat!  

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 
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b.) A két kémcső közül az egyikbe tegyél késhegynyi nátrium-hidroszulfitot és óvatosan rázd 

össze! Mit tapasztalsz? Magyarázd a látottakat!  

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

3. A vérfesték a vértesteken belül van  

Anyagok, eszközök: emlősvér, 2 db kémcső, fiziológiás sóoldat, desztillált víz  

 

Tegyél két kémcsőbe néhány csepp vért! Az első kémcső tartalmát fiziológiás sóoldattal, a 

másodikét desztillált vízzel hígítsd 2-3 cm³-re. Mit tapasztalsz? Magyarázd a látottakat!  

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 
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10. A SZÍV MŰKÖDÉSE 

 

Bevezető kérdések  

1. Mi a szerepe a keringési rendszernek? 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

2. Milyen szervekből áll a keringési rendszer?  

_______________________________________________________________________________ 

 

3. Mi a kis és a nagy vérkör feladata?  

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 
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4. Hol helyezkedik el a szív? 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

5. Írd a betűk mellé a szív egyes részeinek nevét! 

 

A szív felépítése 

A: _____________________________________ 

B: _____________________________________ 

C: _____________________________________ 

D: _____________________________________ 

E: _____________________________________ 

F: _____________________________________ 

G: _____________________________________ 

H: _____________________________________ 

I: ______________________________________ 
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Vizsgálatok  

1. A pulzus vizsgálata  

Eszköz: stopperóra  

 

Tapintsd ki csuklód verőerét összezárt mutató, középső és gyűrűsujjaddal! Figyeld az órád és 

számold a pulzusodat egy percig! Ezután végezz 15 mély térdhajlítást, és ismételten mérd meg 

percenkénti pulzusszámodat! Várj 30 másodpercet, majd számold meg újra a pulzusodat! Ismételd 

meg a feladatot 25 térdhajlítással is! Készíts táblázatot az alábbi minta alapján, és jegyezd fel 

benne a kapott értékeket! Végezd el a vizsgálatot csoporttársadon is! 

 

Értékek 

Pulzusszám/perc 
 

nyugalomban 

15 

térdhajlítás 

után 

30 sec-mal a 

térdhajlítás 

után 

25 

térdhajlítás 

után 

30 sec-mal a 

térdhajlítás 

után 

Saját      

Társ      

 

a.) Mi az oka az értékek közötti eltéréseknek?  

_______________________________________________________________________________ 

 

b.) Mivel egyezik meg a pulzusod (érveréseid) száma?  

_______________________________________________________________________________ 

 

c.) Hasonlítsd össze kapott értékeidet padtársad értékeivel! Milyen tényezők befolyásolhatják a 

pulzus értékét?  

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

d.) Mi a pulzus?  

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 
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2. Vérnyomásmérés  

Eszköz: vérnyomásmérő, stopper 

 

Tedd szabaddá a felkarodat, majd helyezd rá a vérnyomásmérő mandzsettáját! Kapcsold be a 

vérnyomásmérőt, és várj addig, míg a kijelzőn villogva megjelennek a vérnyomásadatok! Mérd 

meg társad vérnyomását is!  

 

a.) Mi a vérnyomás?  

_______________________________________________________________________________ 

 

b.) Hogyan hat az izommunka a keringésre? Mérd meg társad vérnyomását, pulzusát, számold 

meg a légvételek számát! 

 

 Pulzusszám Szisztolés érték Diasztolés érték Légzésszám 

nyugalomban 
    

15 térdhajlítás 

után 

    

5 perccel a 

térdhajlítás 

után 

    

 

Mit tapasztaltál? 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 
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c.) Mit fejez ki a két szám?  

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

d.) Mire lehet következtetni az értékekből?  

_______________________________________________________________________________ 

 

e.) Milyen betegségek állhatnak a magas vérnyomás hátterében? 

_______________________________________________________________________________ 

 

f.) Számítsd ki, hogy körülbelül hányszor húzódott össze a szíved a 14. születésnapodig!  

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 
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11. LÁTÁS-ÉLETTANI VIZSGÁLATOK 

Bevezető kérdések: 

 

1. Idézzük fel az érzékelés folyamatáról tanultakat! Hogyan lesz az ingerből érzet? 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

2. Mi az érzékszerv? 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

3. Hol helyezkedik el a szem? 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

4. Nevezd meg a szem részeit! Írd a betűk mellé az egyes részek nevét! Jelöld a szem fénytörő 

közegeit! 

 

9. A szem felépítése 
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A: _____________________________________ 

B: _____________________________________ 

C: _____________________________________ 

D: _____________________________________ 

E: _____________________________________ 

F: _____________________________________ 

G: _____________________________________ 

H: _____________________________________ 

I: ______________________________________ 

J: ______________________________________ 

K: _____________________________________ 

L: _____________________________________ 

M: _____________________________________ 

N: _____________________________________ 

O: _____________________________________ 

P: _____________________________________ 

 

Mit érzékelnek az ideghártya egyes receptorsejtjei? 

_______________________________________________________________________________ 

 

Vizsgálatok 

1. A szem alkalmazkodása a fény erősségéhez  

a.) Fordítsd társadat a fény felé, és figyeld meg mindkét szeme pupillájának tágasságát!  

Milyenek a pupillái?  

____________________________________________________________________________ 
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b.) Ezután takard le az egyik szemét, és figyeld meg a szabadon maradt pupillájának működését! 

Mi történik?  

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

c.) Ismét tedd szabaddá társad mindkét szemét és figyeld meg mindkét pupilla tágasságát!  

Mi történik?  

_______________________________________________________________________________ 

 

d.) Mi a pupilla? Hogyan szabályozza az ideghártyára jutó fény mennyiségét?  

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

2. Látásélesség vizsgálata 

A vizsgálat menete 

A látásélességet vizsgáló táblától kb. 5 méterre üljünk le! Kérjük meg a társunkat, hogy mutassa a 

számokat, formákat! Ugyanígy próbáljuk elolvasni a másik táblán szereplő szöveget! 

Cseréljünk a társunkkal szerepet! 

Ha szemüvegesek vagyunk, szemüveggel és anélkül is végezzük el a gyakorlatot! 

 

10. Látásélesség vizsgálat 

  

http://www.ozdijag.hu/


54 

 

 

 

 
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 

 

 

Írd le meddig ismerted fel a számokat! 

_______________________________________________________________________________ 

 

Ha szemüveges vagy, meddig tudtad elolvasni? 

Szemüveggel: ___________________________________________________________________ 

Szemüveg nélkül: ________________________________________________________________ 

 

Magyarázat: 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

3. Színtévesztés vizsgálata 

Nézd meg a csereszíntáblát! 

Milyen számok vannak az alábbi ábrákon? 

___________________________________ 
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11. Színtévesztés 

 

.Ha lenne társunk között színtévesztő, akkor a következő színpárokat nem tudná 

megkülönböztetni: vöröset a _______________________, kéket a ________________________ . 

 

Magyarázat: 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 
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4. Trükkös képek 

 

Az alábbi ábrákat külön-külön nézegessük, ha kell, változtassuk a látótávolságot! 

Mit látunk a képen? 

_______________________________________________________________________________ 

 

 

12. Optikai csalódások 

 

Különbözőek- e a belső körök?  

_______________________________________________________________________________ 

 

13. Optikai csalódások 
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Magyarázat: 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 
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12. HOGYAN HALLUNK? 

 

Bevezető kérdések  

 

1. Mit jelent az alábbi szólás?  

Süket füleknek beszél.:____________________________________________________________ 

A füle botját sem mozdítja.:________________________________________________________ 

Hegyezi a fülét.: _________________________________________________________________ 

 

2. Nevezd meg a fül részeit a videó megtekintése után!  

https://www.youtube.com/watch?v=9Cv7EjVJLLk 

 

 

 

14. A fül felépítése 
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A: _____________________________________ 

B: _____________________________________ 

C: _____________________________________ 

D: _____________________________________ 

E: _____________________________________ 

F: _____________________________________ 

G: _____________________________________ 

H: _____________________________________ 

I: ______________________________________ 

J:______________________________________ 

 

Vizsgálatok  

1. A hangok szétterjednek  

Eszközök: villa, fémasztal, üvegkancsó, víz  

 

Tedd a villát a füledhez! Hallasz-e valamit a villától? 

_______________________________________________________________________________ 

 

Ütögesd a villa ágait az asztal széléhez, tartsd a villát a füledhez? Mit hallasz?  

_______________________________________________________________________________ 

 

Meddig hallod?  

_______________________________________________________________________________ 

 

Hogyan jut el a füledhez a hang.  

_______________________________________________________________________________ 

 

Ütögesd a villa ágait az asztal széléhez, majd tedd füled az asztalra! Honnan hallod most a 

hangot?  

_______________________________________________________________________________ 
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Ütögesd a villa ágait az asztal széléhez, majd mártsd a vizeskancsóba lévő vízbe! Ügyelj arra, 

hogy a villa ne érjen hozzá a kancsó üvegfalához! Tedd füledet a kancsóhoz! Hallasz-e valamit?  

_______________________________________________________________________________ 

 

Honnan keresztül érkezett a hang most a füledhez? 

_______________________________________________________________________________ 

 

Miről győződtél meg a hang terjedésével kapcsolatban? 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

2. Hangos és halk  

Eszközök: körömreszelő, fémasztal  

 

Helyezd az asztal szélére a körömreszelőt és pengesd meg jó erősen! Figyeld meg a hang 

erősségét? Ezután pengesd meg gyengébben! Hasonlítsd össze a két hangot!  

_______________________________________________________________________________ 

 

Milyen rezgéseket végzett a reszelő, amikor az erős hangokat hallottad? Miért?  

_______________________________________________________________________________ 

 

3. Hangerő mérése 

Eszközök: tál, műanyag fólia, magnó, papír zsebkendő 

 

Egy nagyobb tál tetejére szorosan feszíts ki műanyag fóliát. Csavarj össze néhány apró papír 

zsebkendő darabot. Szórd szét a fólián, majd tedd a tálat egy hangszóró mellé. Kapcsold be a 

magnót és hallgass zenét! Fokozatosan emeld a hangerőt! 
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Mit tapasztalsz? 

_______________________________________________________________________________ 

 

Játssz különböző stílusú zenéket! Mi történik? 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

Magyarázd meg a tapasztaltakat!  

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

4. Magas és alacsony 

Gumi gitár készítése 

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

papírhenger 

 

Rajzol 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? 

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

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

Hogyan szólal meg a gitár? Magyarázd meg! 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

Mitől függ, hogy egy hang magas vagy mély?  

_______________________________________________________________________________ 
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13. VEGYI ÉRZÉKELÉS 

Bevezető kérdések 

 

1. Határozd meg az inger fogalmát! 

_______________________________________________________________________________ 

 

2. Hogyan csoportosítod az ingereket ingerforrás alapján? 

 _________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________ 

 

3. Csoportosítsd az ingereket minőségük szerint! 

 _________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________ 

 

Vizsgálatok 

 

1. Nyelvtérkép 

Anyagok, eszközök: cukor, konyhasó, citromlé, őrölt kávé, szívószál, pohár, víz 

 

Vegyél elő négy poharat és tölts mindegyikbe különböző folyadékot: citromlevet, hideg 

feketekávét, sós, édes vizet. 

Mártsd bele a szívószálat a cukros vízbe, és érintsd társad nyelvének csúcsához! Kérd meg, hogy 

öblítse le egy korty vízzel ezt az ízt! Ezután kend a cukros vizet a nyelve oldalára! Újra adj neki 

egy korty vizet, majd kend rá a cukros vizet a nyelv tövére!  
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Ugyanezekben a lépésekben végezd el a kísérletet sós vízzel, a citromlével és a feketekávéval! 

 

a.) Eredményeidet jegyezd fel! 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

b.) Nevezd meg a nyelv betűkkel és számokkal jelölt részleteit!  

 

 

Az ízlelőszerv 

 

A: _____________________________________ 

B: _____________________________________ 

C: _____________________________________ 

D: _____________________________________ 

E: _____________________________________ 

1: _____________________________________ 

2: _____________________________________ 

3: _____________________________________ 

4: _____________________________________ 
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c.) Milyen feladata van még a nyelvnek az ízérzékelésen kívül? 

_______________________________________________________________________________ 

 

2. Ízérzékelés 

Anyagok, eszközök: tányér, papírtörlő, száraz keksz, só, cukor, omlós keksz 

 

Töröld szárazra a papírtörlővel a nyelved! Tiszta ujjal tegyél egy csipet sót a száraz nyelvedre! 

Érzed az ízét? Vízzel öblítsd le! Kóstold meg a többi ennivalót is, de előtte mindig öblítsd le és 

szárítsd meg a nyelved. 

 

a.) Mit tapasztaltál? Magyarázd meg! 

_______________________________________________________________________________ 

 

Magyarázat: 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

b.) Hol találhatók még szervezetünkben a nyelven kívül ízlelőbimbók? 

_______________________________________________________________________________ 
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3. Az ember szaglása  

   Anyagok, eszközök: parfümös üveg 

 

Tartsd vissza lélegzetedet, és tartsd orrod alá a parfümös üveget! Szívd be orrodon át a levegőt! 

Szakítsd meg hirtelen a levegő beszívását, és figyeld meg, mikor érzed a parfüm illatát!  

 

a.) Mikor keletkezik szagérzés?  

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

b.) Hol helyezkednek el a szaglás érzéksejtjei?  

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

c.) Hogyan jutnak el a szagingerek a szaglóhámhoz?  

_______________________________________________________________________________ 

 

4. A szaglás szerepe az ízérzékelésben 

Anyagok, eszközök: öt műanyag pohár, tej, gyümölcslé, tea, kávé, szénsavas üdítő, címke 

 

Önts öt különféle innivalót az öt műanyag pohárba. Minden pohárra írd rá, mi van benne! Társad 

keverje össze a poharakat úgy, hogy ne lásd, mi van benne! Társad egyesével adogassa az italokat! 

Mindegyikből csak egy-egy kortyot igyál! 

 

a.) Ki tudod találni, melyik pohárban mi van? ______________________ 
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Tapasztalat: 

Keverjétek össze újra a poharakat! Most befogott orral igyál belőlük! 

 

b.) Meg tudod állapítani, hogy melyikben mi van? 

_______________________________________________________________________________ 

 

Tapasztalat: 

Mit bizonyítanak a fenti kísérletek?  

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

  

http://www.ozdijag.hu/


68 

 

 

 

 
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 

 

 

14. BŐRÉRZÉKELÉS 

Bevezető kérdések 

1. Nevezd meg a bőr jelentőségét, szerepét! 

 _________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________ 

 

2. A bőr a legnagyobb szervünk. Miért igaz ez az állítás? 

_______________________________________________________________________________ 

 

3. Nevezd meg a bőrben található receptorokat! 

 

16. A bőr receptorai 

 

Receptor Ingere 
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Vizsgálatok 

Anyagok, eszközök: toll, hegyes ceruza  

 

Rajzolj társad kézfejére egy 2 x 2 cm nagyságú négyzetet! Ezután érintsd meg bőrét egy jól 

kihegyezett ceruzával a négyzet bal felső sarkában! Innét haladj lefelé, majd amikor végeztél, 

kezdj új oszlopot! Társad is végezze el a kísérletet!  

 

a.) Minden egyes érintés után kérdezd meg, hogy mit érzett! Jegyezd fel társad válaszát!  

Készíts „térképet”!  

 

 

 

 

 

 

 

b.) Végezd el a vizsgálatot a hüvelykpárnán is! Hasonlítsd össze a tapasztaltakat! 

 

a)-b)  

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

Tapasztalat: 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 
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2. Hideg- és melegérzékelő pontok keresése a bőrön  

Anyagok, eszközök: jég, főzőpohár, forró víz, vasszög  

 

Helyezzünk egy-egy szöget a jeget, illetve a meleg vizet tartalmazó pohárba! Várjuk meg, amíg a 

szögek felveszik a víz hőmérsékletét! Jelöljünk ki társunk kézfején egy 2,5 x 2,5 cm-es felületet! 

20 különböző ponton óvatosan érintsük meg társunk bőrét először a hideg, majd a meleg szöggel! 

Számoljuk meg, hány alkalommal érezte a hideget és hány alkalommal a meleget! Cseréljünk 

szerepet! 

 

Tapasztalat 

Hidegérzékeny pontok száma:   ____________________ 

Társam hidegérzékeny pontjainak száma:  ____________________ 

Melegérzékeny pontok száma:   ____________________ 

Társam melegérzékeny pontjainak száma:  ____________________ 

Miért térnek el az adataink a társunkétól?  ____________________ 

 

Magyarázat 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 
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3. Kézi hőmérő 

Anyagok, eszközök: 3 edény, hideg víz, meleg víz, langyos víz 

 

A vizsgálat menete 

Tegyük bal kezünket a hideg, 10 ºC-os vízbe, a jobbat, pedig a 40 ºC-osba! 

Vegyük ki, és egyszerre tegyük bele a 25 ºC-os vizet tartalmazó edénybe! 

Figyeljük meg, mit érzünk! 

 

Tapasztalat 

_______________________________________________________________________________ 

 

Magyarázat 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

4. Jeges ujjak 

Anyagok, eszközök: tányér, tálka jéggel, rizsszemek 

 

Szórj egy tányérra rizsszemeket! Egy tálba tegyél jégkockát! Tedd a kezedet 45 másodpercre a 

jeges tálba! Szárítsd meg, majd próbáld felvenni a rizsszemeket! 

 

Mi történik? 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 
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FOGALOMTÁR 

 

Agykéreg: a nagyagyban kívül elhelyezkedő, idegsejtekből felépülő szürkeállomány. Az érző- és 

mozgatóműködések központjai helyezkednek el benne.  

Alaphártya: a hámszövetet az alatta lévő szövettől elválasztó kötőszöveti hártya. Rajta keresztül 

kapja a hámszövet a szükséges tápanyagokat.  

Bordaközi izmok: a mellkas térfogatváltozását biztosítják a rekeszizommal együtt a be- és 

kilégzés során.  

Csont: a gerincesek belső vázának szerve, mely csontszövetből épül fel. Kívülről erekben és 

idegekben gazdag csonthártya borítja.  

Dobhártya: a külső fület, a külső hallójáratot a középfültől elválasztó feszes, rugalmas hártya. A 

levegőrezgéseket továbbítja a középfülben lévő hallócsontocskákhoz.  

Fülkürt: a középfület a garattal összekötő cső. Feladata a dobhártya két oldalán uralkodó nyomás 

kiegyenlítése.  

Gázcsere: a légzési gázok (oxigén és szén-dioxid) cseréje a léghólyagocskák levegőtartalma és a 

vér között.  

Gerincvelő: idegrendszerünk alsóbb szintű központja, mely a csigolyaívek által alkotott 

gerinccsatornában helyezkedik el. Egyrészt reflexközpont, másrészt összeköttetést teremt a 

környéki idegek és az agyvelő között.  

Ideghártya (retina): a szemgolyó belső burka, az üvegtest és az érhártya között található. 

Legjellemzőbb sejtjei a fényérzékelő receptorsejtek.  

Idegrendszer: a test belső szabályozórendszere, mely a külvilágból érkező ingerek felvételét és 

feldolgozását végzi, továbbá összehangolja a szervezet működését. Anatómiailag központi és 

környéki idegrendszerre, élettanilag akaratlagos (szomatikus) és zsigeri (vegetatív) idegrendszerre 

tagolható.  

Légcsere: csak a légzőszervvel rendelkező élőlényekre jellemző, fizikai folyamat. A légzőszerv és 

a külvilág között megy végbe. Légcsere során belégzéssel oxigén jut a tüdő léghólyagocskáiba, 

kilégzéssel szén-dioxidban dús levegő jut a környezetbe.  

  

http://www.ozdijag.hu/


73 

 

 

 

 
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 

 

 

Légutak: a légzőszervbe vezető szervek, amelyeken áthalad a légcserében részt vevő levegő.  

Légzőszervrendszer: a szervezet és környezete közötti gázcserét biztosítja, vagyis az oxigén 

felvételét és a szén-dioxid leadását. Légzőszervrendszerünk főbb részeit a felső és alsó légutak, 

tüdők, csontos mellkasfal, mellhártya, légzőizmok, légzőközpont alkotják.  

Légzés: önfenntartó életjelenség, amely az oxigénfelvételt és szén-dioxid-leadást jelenti.  

Mozgás: hely- vagy helyzetváltoztatást eredményező önfenntartó életjelenség.  

Reflex: meghatározott ingerre adott, szabályosan és tipikusan bekövetkező válaszreakció. Fajtái: 

feltétlen vagy veleszületett reflexek és feltételes vagy tanult reflexek.  
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