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A szakkörre jelentkező diákok általános iskolás tanulmányaik alapján és 9. és/ vagy 

10. osztályos tanulmányaik kiegészítése céljából jönnek a szakköre. Az egyes foglalkozások 

összeállításában így a változatosságra törekedtem, ezért komolyabb sorrendet vagy rendező 

elvet nem követtem azok összeállításakor. Csupán arra próbáltam törekedni, hogy érdekes 

látványos, tanórákon nem vagy csak a nagyon ritkán megfigyelhető vizsgálatokat 

végezhessenek el. És a későbbi tanulmányaik során sem biztos, hogy találkoznak még 

ezekkel. 

Kétszer 45 perces órákra 3-4 vizsgálatot tartalmaz a munkafüzet, általában 

bevezetőként a témához kötődő 3-4 ráhangoló kérdéssel. Van néhány feladat ami nem csak az 

adott fogalakozást tölti majd ki hanem hosszabb megfigyelést igényel pl. a kertészeti ültetős 

vizsgálat. 

 

1. TÉMA – Mikroszkóp használatában szerezzenek gyakorlatot a diákok, 

megalapozva így a későbbi laboros tevékenységüket. 4 feladat: Ismerkedés a mikroszkóppal, 

Lomblevél szöveti vizsgálata mikroszkóppal, Illóolajjáratok megfigyelése, Plazmaáramlás. 

 

2. TÉMA – Körülöttünk élő egysejtűek, a 9-es tananyaghoz szorosan kapcsolódik így 

az órán megtanult ismereteknek élőben lehet szemtanúja a diák. 3 feladat: Papucsállatka 

tenyészet készítése és megfigyelésük, A papucsállatka táplálkozása, Zöld szemesostoros az 

igazi túlélő. 

 

3. TÉMA – Mindent a gilisztáról…. címmel állítottam össze, nyilván mindnet nem de 

e kevésbé kedvelt élőlény felépítéséről és hasznáról sok információval bővül így a diákok 

ismerete. 4 feladat: A földigiliszta mozgásának megfigyelése. Alagútban a giliszta, 

Földigiliszta boncolása, Giliszták kicsalogatása 
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4. TÉMA – Vízen járás és repülés füzetoldalakon keresztül a rovarok világába 

kirándulunk, mozgásuk mellett a légzésük speciális jellemzőit is megismerik a diákok. 3 

feladat: Vízi molnárka mozgásának megfigyelése, Rovarszárny vizsgálata, Rovarok légzése. 

 

5. TÉMA - Rovartan, szájszervek és a hímpor, ezen a foglalkozáson folytatjuk a 

rovarvilág tanulmányozását, hiszen a legelterjedtebb élőlények a Földön. 4 feladat: Rovar 

szájszervek vizsgálata, Lepke hímpora, Ízelt lábbal az ízeltlábúak, Tücsök hangadása. 

 

6. TÉMA – Az utolsó három foglalkozás a növénytanra helyezi a hangsúlyt, 

gyakorlati ismeretek átadását is megcélozva. Körülöttünk élő növények. 4 feladat: Növények 

inváziója, Kertészkedjünk!, Ökológiai mutatók, Nyitvatermők és a tobozaik. 

 

7. TÉMA - Színek a növényvilágban, és kis környezetvédelem lett a feladatsorba 

építve a kísérletek hasonló alapanyagaiból kiindulva. 3 feladat: Antocián a növényi festék, 

Rózsa színváltozása, Környezetszennyezés és a savas csapadék. 

 

8. TÉMA – Az utolsó foglalkozás feladatsora a kihagyott csoportokból mutat be, 

vizsgál meg néhányat, kiemelve azok gyakorlati hasznát is.3 feladat: Élesztő vizsgálata, 

Moszatok és hasznuk, Zuzmó a mikroszkóp alatt. 
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Munka- és balesetvédelmi, tűzvédelmi szabályok 

 

 

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

tudomásulvételét aláírásával kell igazolnia! 

 A szabályok megszegéséből származó balesetekért az illető személyt terheli a felelősség! 

  A laborban csak szaktanári engedéllyel lehet tartózkodni és dolgozni! 

 A laborba táskát, kabátot bevinni tilos! 

 A laborban enni, inni szigorúan tilos! 

 Hosszú hajúak hajukat összefogva dolgozhatnak csak a laborban! 

 A laborban a védőköpeny használata minden esetben kötelező!  Ha 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 eszközök 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 maróhatású folyadék ömlik, előbb száraz ruhával azonnal töröljük 

le, majd bő vízzel mossuk le! 

 Elektromos vezetékhez, kapcsolóhoz vizes kézzel nyúlni tilos! 

 Az áramkörök feszültségmentes állapotban kerüljenek összeállításra! Csak a tanár 

ellenőrzése és engedélye után szabad rákötni a feszültségforrásra! 

 Elektromos berendezéseket csak hibátlan, sérülésmentes állapotban szabad használni! 

 Elektromos tüzet csak annak oltására alkalmas tűzoltó berendezéssel szabad oltani! 

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

haj, a kéz és a szem védelmére. 

 Égő gyufát, gyújtópálcát a szemetesbe dobni tilos! 

 A gázégőket begyújtani csak a szaktanár engedélyével lehet! 

 A gázégőt előírásnak megfelelően használjuk! 

 Aki nem tervezett tüzet észlel, köteles szólni a tanárnak! 

 Ha bármilyen baleset történik, azonnal jelentsétek tanárotoknak! 

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

irányításával! 
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1. munkafüzet – Mikroszkóp használata 

 

Bevezető kérdések: 

Vedd a kezedbe a kézi nagyítót nézd meg az ujjbegyed, hányszoros nagyítást tud? 

5 -10 szeres nagyítást tud 

Mi teszi lehetővé a nagyobb nagyítást a mikroszkópnál? 

jobb és több lencsét alkalmaznak benne 

Miért hasznos vizsgálatai eszköz? 

Mert a szabad szemmel nem látható dolgokat is meg lehet általa vizsgálni. 

 

Érdekesség: Rövidfilm megtekintése a mikroszkóp történetéről. (Iskolai filmtár) 

 

 

1. feladat – Ismerkedés a mikroszkóppal 

 

Gyakorlat leírása: A szaktanár vezetésével, ismerkedjetek meg a mikroszkóp részeivel. A 

műszert ne szedd szét, kövesd figyelmesen az útmutatást! Végül vizsgáld meg saját hajszálad 

a tárgylemezre téve. Készíts róla rajzot, jelöld be 

a részeket. Majd válaszolj a kérdésekre. 

 

Szükséges anyagok, eszközök: Mikroszkóp, 

hajszál, tárgylemez 

 

Készítsd el a mikroszkóp vázlatrajzát!  

 

Kérdések: 

1) Milyen lencséket tartalmaz a készülék? 

szemlencse és tárgylencse 
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2) Hányszoros nagyításra képes? 

100-400-1000 szeres 

3) Miért szükséges a tükör? 

Mert ha nincs lámpa beépítve akkor ezzel világítjuk meg alulról a mintát. 

4) Mikroszkópi vizsgálódást milyen beállításon kell kezdeni? 

Mindig a legkisebb beállításon 

5) Mi a tubus és milyen főbb részei vannak? 

Ez egy fémcső amelyben a lencséket építik be szem- és tárgylencséket, valamint alsó 

végén van a revolver rész. 

6) Mi a különbség a monokuláris és binokuláris készülék között? 

Egy szemmel vagy két szemmel tudjuk a látóteret nézni. 

 

 

2. feladat – Lomblevél szöveti vizsgálata mikroszkóppal 

 

Gyakorlat leírása: A szaktanár vezetésével, megismerkedtetek a mikroszkóp használatával. 

A műszert óvatosan kezeld, kövesd figyelmesen az útmutatást! 

 

Lomblevélből bőrszöveti mintát (nyúzatot készítünk), és az alatta lévő szövetekből is hossz- 

és keresztmetszetbeli mintát vágunk. A szikével, vagy a pengével óvatosan dolgozz! Helyezd 

tárgylemezre a kivágott részt, KIS nagyításon vizsgáld! 

Készíts róla rajzot, jelöld be a részeket. Majd válaszolj a kérdésekre. 

 

Szükséges anyagok, eszközök: Mikroszkóp, tárgylemez, lomblevelek, zsilettpenge,  
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Készítsd el a látottak rajzát! 

 

Bőrszöveti minta rajza Alapszöveti rajz 

 

Forrás: ábra: www.mozaweb.hu 

 

Alkalmazott nagyítás: Alkalmazott nagyítás: 

 

 

 

Kérdések: 

1) Hogyan illeszkednek a levél bőrszöveti sejtjei? 

Szorosan, egymás mellé, jól záródó felszínt képezve. 

2) Milyen színűek? Hol van bennük kivétel? 

Áttetszőek, kivételek a gázcsere-nyílások zárósejtjei. 

3) Az alapszövet keresztmetszeti képe csupa zöld. Mi lehet az oka? 

Mert rengeteg zöld színtestet tartalmaz, ez a fotoszintézis helyszíne. 

4) Milyen folyamat játszódik le itt? 

A táplálékkészítő vagy asszimiláló alapszövet kloroplasztiszaiban zajlik a fényenergia 

megkötése, és a szén-dioxid megkötése is, és ennek ereménye hgy a növények fejlődnek. 

5) Milyen gázt termelnek a növénynek? 

döntően oxigént, kisebb mennyiségben szén-dioxidot is. 
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3. feladat – Illóolajjáratok megfigyelése 

 

Gyakorlat leírása: A narancs és a citrom termésfalában rengeteg illóolajjárat található. Erről 

könnyen meggyőződhetsz, mikor meghámozol egy narancsot, az illóolaj a héj leszedésekor 

keletkező feszítés miatt szinte kispriccel a gyümölcsből ez terjed el ilyenkor az egész 

lakóhelységben – narancsillatot árasztva. 

Feladat óvatosan, lehetőleg nem nagyon feszítve hámozz meg narancsot/ citromot majd 

szikével a termésfalra merőleges papírnál is vékonyabb mintát vágj le. Az illóolajok könnyen 

festődnek Szudán III.-oldattal ezt cseppents a mintára is! 

Majd válaszolj a kérdésekre. 

 

 

Szükséges anyagok, eszközök: narancs vagy citrom, penge, mikroszkóp, tárgylemez, 

Szudán-III.oldat 

 

 

Kérdések: 

1) Hová sorolható a narancs és a citrom a termését tekintve? 

Húsos termés, azon belül a narancstermés. 

2) Ha részeire bontjuk a termést, melyik a lédús része? 

A termésfal középső része alakul át lédús réteggé. 

3) Milyen más növény illóolajait hasznosítjuk leggyakrabban? 

Levendula, rozmaring, teafa  

4) Nézz utána, milyen összetevők vannak a narancs illóolajában! 

limonen, terpénalkohol, és aldehid. Keserűanyagában flavonoid, karotinoid (A vitamin 

provitaminja) és kumarin (vérzéscsillapító K vitamin előanyaga) található 

  

http://www.ozdijag.hu/


15 

 

 

 

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. feladat – Plazmaáramlás 

 

Gyakorlat leírása: Az ún. rotációs plazmamozgást figyelhetjük meg átokhínár, vagy fiatal 

tök szárának sejtjeiben. A sejtplazmában korong alakú színtesteket találunk, központi 

vakuólumot körbejáró sejtplazmában sodródnak.  Tárgylemezre téve kis darabot a levélből 

vízcseppben vizsgáljuk, vagy házi tök szárából vett bőrszöveti nyúzaton hasonlót 

figyelhetünk meg. 

 

Szükséges anyagok, eszközök: vizsgálati növény, tárgylemez, víz, mikroszkóp 

 

Kérdések: 

1) Mi a növények fő építő vázanyaga? 

cellulóz 

2) Mire hasznosítja ezt az ipar? 

papírgyártásra 

3) Mi lehet az áramlás (ciklózis) célja? 

A sejtben minden színtest egyenletes fényt kap, hatékonyabb fénymegkötés. 
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2. munkafüzet – Egysejtűek körülöttünk 

 

Bevezető kérdések: 

Sorold fel milyen egysejtű élőlényeket ismersz: 

Papucsállatka, Amőba, KOvamoszat 

Mi a különbség a két fogalom között: Prokarióta és Eukarióta? 

A prokarióta örökítőanyaga nincs körülhatárolva, nincs sejtmagja. 

 

Érdekesség: Két rövidfilm megtekintése: (már letöltve iskolai gépre) 

https://www.youtube.com/watch?v=b1C6z9deIPo 

https://www.youtube.com/watch?v=l9ymaSzcsdY 

 

 

1. vizsgálat – Papucsállatka tenyészet készítése és megfigyelésük 

 

Vizsgálat: Egy csepp tenyészeti mintához tegyünk egy csepp zselatinoldatot, figyeljük meg 

fedőlemez alatt az állatok mozgását, és sejtszervecskéiket. 

 

Szükséges anyagok, eszközök: mikroszkóp, tárgylemez, fedőlemez, cseppentő, 10%-os 

zselatinoldat, elkészített tenyészetből minta. 

 

Kérdések: 

1) Milyen nagyítással dolgoztál? Rajzold le a látottakat! 
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2) Miért volt szükséges a zselatinoldatra? 

3) Miért van két sejtmagja? 

4) Hogyan halad előre a megfigyelt állat? 

5) Hol találni hasonlót az emberi szervezetben sejtjeink felszínén? 

 

 

Magyarázat 

1)  100 szoros 

2)  Mert ez lassítja az élőlényeket, mozgásukban. 

3)  A kisebb a szaporodásért felel, a másik pedig az összes többi életműködésért. 

4)  Csillói segítségével, csavarvonalszerűen haladva. 

5)  Pl. a légutakban van csillós hám, vagy a petevezetékben, 

 

 

2. vizsgálat – A papucsállatka táplálkozása 

 

Vizsgálat: papucsállatka-tenyészetből szemcseppentővel vigyünk mintát tárgylemezre, a 

„rohangáló” állatkák fékezése céljából javasolt apró vattaszálakat tenni a cseppbe. 

Szükségünk van kármin-oldatra (elkészítéséhez 1 deciliter vízben 5 gramm kárminport 

oldjunk fel). Figyeljük a sejtszáj körüli eseményeket. Rögzítsük, beszéljük meg a látottakat! 

 

Szükséges anyagok, eszközök: főzőpohár, víz, kárminpor, mikroszkóp, tárgylemezek, 

vattaszálak, szemcseppentő 

 

Kérdések: 

1) Hogyan jutnak a kárminszemcsék a sejtszájhoz? 

2) Mit látunk, mi történik a sejtszáj alsó részénél? 

3) Körpálya szerű mozgást lehet megfigyelni a sejten belül, miért? 
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4) Hol távoznak a felesleges emészthetetlen maradékok? 

5) Nevezze meg idegenszóval e folyamatot! Hol tanultuk hasonlót? 

 

Magyarázat: 

1) Csillók odahajtják azokat. 

2) Apró emésztő űröcskék fűződnek le onnan, becsomagolva a „táplálék” szemcséket. 

3) A plazmaáramlás biztosítja az anyagszállítást az egy sejten belül. 

4) Az alrésen keresztül távoznak. 

5) Exocitózis, az amőba is hasonlóan működik. 

 

 

3. vizsgálat – Zöld szemesostoros az igazi túlélő 

 

Vizsgálat: Pocsolyákból könnyen gyűjthető egysejtűről van szó. ét csoportra vegyük az 

állományt egyiket jól megvilágított helyre esetleg pár csepp növényi tápoldattal ellátott Petri-

csészébe tegyük, a másik csoportot viszont iszapos bomló anyagot tartalmazó Petri-csésze 

folyadékába ezt azonban sötétbe tegyük. Pár nap elteltével 

 

Szükséges anyagok, eszközök: Petri-csészék, zöld szemesostoros minta, tápoldat, (legjobb, 

ha a sötétre kerülő mintába a pocsolyából származó iszapot tesszük mert ha mást keverünk 

hozzá lehet ragadozó egy- vagy többsejtűek kerülnek a mintánkba). 

 

Kérdések: 

Készítsd el egy ostoros rajzát nevezd meg a részeit is! 

http://www.ozdijag.hu/


19 

 

 

 

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 

 

 

1) Pár nap elteltével megfigyelve a mintát, mit tapasztalsz? 

2) Hogyan táplálkozott az egyik és a másik csoport? 

3) Indokold a látottakat? (Milyen sejtszervek segítették táplálkozásukat?) 

4) Mozgásszervük miben különbözik a papucsállatkáétól? 

5) Feladat címét értelmezd! Miért „túlélő” a szemesostoros? 

 

Magyarázat: 

1) Mindkét minta élő egysejtűeket tartalmaz. 

2) A fényen lévő autotróf módon, míg a sötétben tartott heterotróf módon. 

3) Zöld színanyag segíti őket fényben, míg a sejtszáj ha sötét van. 

4) csupán egy ostoruk van 

5) Mivel mixotróf, nappal és éjszaka is tud táplálkozni. 
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3. munkafüzet  – Mindent a gilisztáról…. 

 

Bevezető kérdések: 

Nevezd meg milyen rendszertani kategóriába tarozik a földigiliszta? 

Gyűrűsférgek törzse, Kevéssertéjűek osztálya 

Vizeinkben melyik a legismertebb gyűrűsféreg? 

Orvosi pióca 

Ha ránk tapad e tavi vérszívó, hogyan lehet legkönnyebben eltávolítani? 

Ecet vagy citromlé által, mert ha tépjük nagyobb seb keletkezhet. 

 

Érdekesség: Gilisztafarm Csíkvacsárcsiban 

https://www.youtube.com/watch?v=J-kWKw_DPwU 

 

 

1. feladat – A földigiliszta mozgásának megfigyelése 

 

Gyakorlat leírása: A gilisztákat tegyük a Petri-csészébe tett talaj felszínére vagy a 

bonctálban figyeljük a mozgás folyamatát. elemezzük a mozgássort! Majd válaszoljunk a 

kérdésekre! 

 

Szükséges anyagok, eszközök: Petri-csésze vagy bonctál, giliszták 

 

Kérdések: 

1) Jellemezze kültakaróját! 

2) Mit biztosít a nedves kültakaró? 

3) Miért jöttek ki a vízből? 

4) Mikor tapasztal hasonló jelenséget udvaron, kertben? 
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5) Mi a bőrizomtömlő? milyen izmokat tartalmaz? 

 

Magyarázat 

1) egyrétegű hengerhám, apró serte sorokkal 

2) Ez szükséges diffúz légzés biztosításához. 

3) Mert onnan nem tudnak oxigént felvenni, azaz fulladoztak. 

4) Nagyobb esők után ha a talajszemcsék közötti rések is telítődnek vízzel. 

5) A kültakaró összenőtt az alatta lévő körkörös és hosszanti izomrétegekkel. 

 

 

2. feladat – Alagútban a giliszta… kijön.. vagy nem…? 

 

Gyakorlat leírása: Egy nagyobb belül megnedvesített üvegcsőre lesz szükségünk. és egy 

olyan sötét papírhengerre, ami jól illeszkedik az üvegcsőre kívülről azon el lehet mozdítani. 

Tegyük be a gilisztát az így elkészített „alagútba” miután a „sötét” részen megnyugodott a feji 

végéhez engedjünk fényt azzal, hogy a papírhengert elhúzzuk pár cm-re. Figyeljük mi 

történik! 

 

Szükséges anyagok, eszközök: giliszta, 40-50 cm-es üvegcső, takaró sötét papírhenger, víz 

 

Kérdések: 

1) Milyen életmódot folytat? 

2) Mit tapasztalt a papírcső elmozdításkor, ha fényre került a giliszta? 

3) Hogyan érzékeli a fényt? 

4) Mivel táplálkozik? 

5) Gazdasági hasznuk miben van? 
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Magyarázat 

1)  Éjszakai, talajlakó életmód. 

2)  Rövid időn belül újra bemenekült a „sötétbe”. 

3)  Epidermisükben speciális fényérző sejtek vannak nagy központi vakuolával, amely 

 mint fénytörő közeg működik. 

4)  A szerves törmeléket avart fogyasztja el, miközben a talajt eszi. 

5)  a Humusz termelése, a talaj átforgatása, szellőztetése. 

 

 

3. feladat – A földigiliszta boncolása 

 

Gyakorlat leírása: A gilisztát 50%-os alkoholban vagy 5%-os formalinban fürdetve teljesen 

elkábul. Bonctálra kifektetjük, melyet vékony vízréteggel töltöttünk meg előzőleg. kinyújtva 

az állat testét a feji vég felőli 4-5 szelvénynél gombostűvel rögzítjük. A háti oldalon 

végigvágva szikével vagy ollóval óvatosan dolgozzunk, hogy a belső szerveket ne sértsük 

meg. a felnyitott testről kiteríthető a bőrizomtömlő ezt gombostűvel szintén rögzítsük. 

 

Szükséges anyagok, eszközök: bonctál, bonckészlet, giliszta, gombostűk, gumikesztyű, 

spriccflaska 

 

Segítségül az alábbi ábra, de az 5 testrész nevét írja a megfelelő helyre! 
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Testrészek: 

1. ___ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

2. ___ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

3. ___ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

4. ___ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

5. ___ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 

 

 

 

(testrészek 1. agydúc, 2. garat, 3. nyelőcső, 4. középbél, 5. metanephridium) 

 

Kérdések: 

1) Minden szelvénynél apró fehér csöveket látni, mi lehet e szerv? 

2) A giliszta keringése rokon a gerincesekével, miben? 

3) Milyen fő különbség van vérüket tekintve? 

4) Szaporodása hogyan történik? 

5) Hány ivarszervvel rendelkezik? 

 

Magyarázat: 

1) Ez a metanephridium a vesécske. Párosával minden szelvényben. 

2)  Zárt keringési rendszerük van. 

3) Ugyan mindkettő piros, de a giliszta vérében a vérfesték oldott állapotban van míg az 

embernél a vérsejtekbe csomagolva. 

4)  Két giliszta egymás mellett elhaladva kölcsönösen kicserélik ivarsejtjeiket, de előtte a 

megvastagodott részük a nyereg egy nyálkagyűrűt kezd el termelni amely becsomagolja 

majd a zigótákat. 

5)  Kettővel, mert hímnős állatok. 
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Ha van kedved, próbáld ki! 

 

Keressünk egy olyan területet, ahol laza és kissé nedves a talaj. Egy gallyat vagy botot  15-20 

cm mélyre dugjunk bele a földbe, majd egy másik faággal dörzsöljük a földbe állított párját, 

mintha hegedülnénk. 

Vízszintes irányba mozgassuk az ágat, távolodjon tőlünk, majd újra közelítsen. 

Arra ügyelve hogy folyamatosan súrlódjon a földbe állított ággal.  2-3 perc elteltével a 

giliszták elkezdenek a felszínre jönni. 
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4. munkafüzet  – Vízen járás és repülés a rovarvilágban 

 

Bevezető kérdések: 

Melyik élőlénycsoport a legelterjedtebb a Földünkön? 

Ízeltlábúak törzse, rovarok osztálya 

Mi a különbség a bogár és a rovar között? 

Bogárnak kemény kitines szárnyfedővé alakult az első pár szárnyuk. 

Melyik szúnyog szívhatja a véred? 

A nőstény peterakása előtt. 

Mire mondják hogy tiszavirág életű? Honnan a mondás? 

Rövid életű, mint a kérészek közé tartozó tiszavirág aminek repülése pár óra csak. 

 

Érdekesség: https://www.youtube.com/watch?v=t-GD0hW_ghM 

 

 

1. feladat – Vízi molnárka mozgásának megfigyelése 

 

Vizsgálat: A poloskák közé tartozó rovarok, főleg állóvizek felszínén rohangálva feltűnő 

jelenségek, így könnyen gyűjthetünk megfigyelési célra belőlük. Nem süllyednek el a vízben. 

Ugyanis a víz felületi-feszültsége miatt a vízmolekulák kölcsönös vonzása következtében a 

vízfelszín teherbíró réteggé alakul. Próbáljunk meg egy másik főzőpohárban óvatosan egy 

olajjal bevont (belemártott)pénzérmét a víz tetejére tenni úgy hogy az ne süllyedjen le. 

 

Szükséges anyagok, eszközök: üvegkád, víz, nagyító, molnárkák, olaj, érmék 
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Kérdések: 

 

Rajzold le a látottakat!    

1) Hogyan képes fennmaradni a molnárka a víz tetején? 

2) Miért kellett olajba mártani a pénzérmét? 

3) Ha jól megfigyeled, a molnárka csak látszólag szalad a 

vízen, fel sem emeli a lábát, ez hogy lehet? 

4) Mekkora utat képesek megtenni egyetlen csapással? 

5) Hogyan táplálkozik? 

 

Magyarázat: 

1) Lábaikon levegővel teli szőrpárna van és a víz felületi feszültsége miatt. 

2) Mert így nem sérül a felületi hártya. 

3) Lábuk alatt avíz vályúként besüpped, és ellen tart ha eveznek lábukkal. 

4) Akár 10-12 cm-es távot is. 

5) Ragadozó, a vízbe hullott rovarokra vadászik. 

 

 

2. feladat – Rovarszárny vizsgálata 

 

Vizsgálat: Szitakötő, vagy darázs szárnyat előbb sztereo- majd fénymikroszkóp alatt 

tanulmányozzunk. Majd válaszoljunk a kérdésekre! 

 

Szükséges anyagok, eszközök: sztereo- és fénymikroszkóp, tárgylemez, különböző hártyás 

szárnyak. 

 

Kérdések: 

1) Mi a szárny alapanyaga? 
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2) Mi ad tartást a hártyának? 

3) A lábaktól eltérően a szárnyak nem végtagok. Miért? 

4) Miért nem törik könnyen a rovarok szárnya, használat közben? 

5) Miért hatékony a rovarok repülése? 

6) A szárny az egyed fejlődése során alakul ki. Milyen fejlődési típusokról tanultál? 

 

Magyarázat: 

1)  A kitin. 

2)  A bennük lévő csövezet, légcsövek és erezet. 

3)  Mert azok a háti tori lemezből nőttek ki. 

4)  Tartósságát tekintve a szárny erei fontosabbak, mint maga a membrán. A hosszanti erek 

eltérítik, a keresztirányúak pedig megállítani képesek a repedéseket, és így 50%-kal 

megnövelték a szárny szívósságát. 

5)  Mert nem minden szárnycsapás jelent izom-összehúzódást. 

6)  Kifejlés, átváltozás, teljes átalakulás 

 

 

Tapasztalat: Rajzold le a látottakat! 
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3. feladat – Rovarok légzése 

 

Vizsgálat: Figyeljük meg a darázs potrohán a stigmákat (légrések) kézi nagyító segítségével 

ezek a kis lyukak a légcsőrendszer nyílásai, majd a bonckészletet használva daraboljuk fel a 

rovar potroh részét lehetőleg az állat hossztengelyével párhuzamosan. Mikroszkóp alatt 

vizsgáljuk a darabokat. 

 

Szükséges anyagok, eszközök: darazsak tetemei, nagyító, fénymikroszkóp, tárgylemez, 

bonckészlet. 

 

Kérdések: Rajzold le a légréseket! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Hogyan nevezik idegen szóval a légcsőrendszert? 

2) Miért ágazik el ennyire gazdagon a légcső-rendszerük? 

3) Mi nincs a testfolyadékukban? (míg a miénkben van) 

4) Milyen a keringési rendszerük? 

5) Hogyan működik a rovarok szíve? 
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Magyarázat: 

1)  Trachea-rendszer 

2)  Mert behálózzák az összes szervet így közvetlen a sejtek gázcseréje. 

3)  Légzési gázt szállító festékanyag. 

4)  Nyílt keringési rendszerük van. 

5)  A háti oldalon húzódik szelvényeként kamrákra oszlik. Fej irányába pumpál, hátul zárt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

5. munkafüzet  – Rovartan, szájszervek és a hímpor 

 

Bevezető kérdések: 

Mivel táplálkozik a lepke? 

Nektárral. 

Miből lesz a  méz? 

Virágok nektármirigyei illatos édes folyadékot, a nektárt termelnek. Mézgyomruk, szárításuk 

és garatmirigyeik enzimeinek kémiája által 

Hányszor csap szárnyával a méh és a kék dongólégy? 

A méh 190/ sec, a kék dongólégy 120/sec 

 

Érdekesség: Lepke vagy pillangó? 

http://www.termeszettar.hu/anyagok/leppil/leppil.htm 

 

 

1. feladat – Rovar szájszervek vizsgálata 

 

Vizsgálat: Ha módunkban áll szerezünk be amerikai csótányt, ha nem bármilyen (nem 

védett!) bogár megfelelő, légy szúnyog és házi méh, levéltetű szükséges. Túlaltatással 

kloroform vagy éter segítségével a megölt rovarok már jól vizsgálhatóak, szájszerveik 

preparálhatóak. 

 

Szükséges anyagok, eszközök: Felsorolt rovarok, kloroform vagy éter, bonckészlet, 

tárgylemez, sztereo- és fénymikroszkóp. 

 

Tapasztalat: Rajzold le a látottakat! 

 

http://www.ozdijag.hu/
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www.tudasbazis.sulinet.hu 

 

Kérdések: 

1) Milyen szájszerveket figyelt meg az egyes begyűjtött rovarok esetében? 

2) A rovarfej 6 szelvényből nőtt össze, a csápok és a szájszervek milyen eredetűek? 

3) Mi a különbség a darázs és a méh étrendje között? 

 

Magyarázat: 

1) Pödörnyelv, szúró-szívó szájszerv 

2) Végtag eredetű képződmények. 

3) A darázs nem csak az édes nedveket, hanem gyümölcsöket, kisebb rovarokat is fogyaszt. 

 

 

2. feladat – Lepke hímpora 

 

Vizsgálat: A legtöbb repülő rovar esetében a szárnylemez áttetsző. Lepkéknél (és bizonyos 

csípőszúnyog családokban)  viszont ezek a szőrök részben megnagyobbodtak, ellaposodtak és  
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zsidelytetőhőz hasonlóan fedik be a szárny és a test bizonyos részeit vagy egészét. Vannak 

lepkefélék, amelyek szárnyain ezek a pikkelyszőrök igen megritkultak. Ilyenek az 

üvegszárnyú lepkék vagy szitkárok. Befogott lepke szárnyáról bonctűvel kaparjunk le 

pikkelyeket fénymikroszkóp által nézzük meg. 

 

Szükséges anyagok, eszközök: lepkehálóval frissen fogott és kloroformmal megölt lepkét, 

vagy utak mentén figyelmesen járva könnyen gyűjthetünk autók által elütött lepkéket 

vizsgálatai anyagnak. tárgylemez, mikroszkóp, csipesz, Állatismeret 

 

Rajzold le a látottakat! 

 

Kérdések: 

1) Mitől színes és színjátszó a lepkeszárny? 

2) Hazánkban él szitkár? 

3) Mi a lepkék szájszerve? 

4) Hogyan lesz a hernyóból imágó? 

5) Milyen védett hazai lepkéket ismersz? (Állatismeret könyv) 

 

Magyarázat: 

1)  A szárnyak színes pigmneteket is tartalmaznak,de mint fénytöréső kristályok is 

működnek ez utóbbi felelős a színjátszó jellegért. 

2)  Igen, pl. a ribizli kártevője. 

3)  Pödörnyelv 

4)  Hormonális változások történnek, juvenilis és a vedlési hormon aránya változik meg, 

ennek hatására a herhyő már nem vedlik újabbat hanem bebábozódik és végül megjelenik 

a kifejlett rovar az imágó. 

5)  Atalanta lepke, Fecskefarkú lepke. 
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3. feladat – Ízelt lábbal az ízeltlábúak 

 

Vizsgálat: használhatjuk a már korábban befogott és vizsgált rovarokat erre a célra, vagy friss 

mintát gyűjtünk és kloroform által elöljük azokat. Óraüvegen dolgozva lábtípusokat 

preparálunk és ízesüléseiket, felépítésüket vizsgáljuk sztereo-mikroszkóp alatt. 

 

Szükséges anyagok, eszközök: sztereo-mikroszkóp, bonctű, csipesz, óraüvegek, befogott 

rovarok 

 

Kérdések:  

1) Milyen lábtípusokat ismer a rovarvilágban? Próbáld az ábra alapján! 

 

 

www.mkk.szie.hu 

2) Milyen részeit különböztetjük meg a rovarlábnak? 

3) Hol van a szöcske „füle”? 
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Tapasztalat: Rajzold le a megfigyelt rovarlábat! 

 

 

Magyarázat:  

A lábtípusok számozási sorrendben 1-9-ig:futó (csótány), ásó (lótücsök), tisztogató 

(háziméh), úszó (csíkbogár), kapaszkodóláb (ruhatetű), 6-7.=gyűjtőláb (háziméh), ragadozó 

(imádkozó sáska), ugróláb (bolha) 

 

1)  A főbb részek: csípő, tompor, comb, lábszár, lábfejízek 

2)  A mellső lábán található a hallószerv. 

 

 

4. feladat – Ciripelő  

Óra lezárásaként: egy rövidfilm 

https://www.youtube.com/watch?v=qsMa-oQ2D_8 

 

Tücsök hogyan is ad hangot? Figyeld meg a videót, majd válaszolj! 

 

Válasz: A tudományosan stridulationnak elnevezett ciripelő hangot a szárnyaikon 

elhelyezkedő, fésűre emlékeztető ciripelő erek összedörzsölésével képzik. Úgy hogy az egyik 

szárny tetejét a másik szárny aljához dörzsölik. 
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6. munkafüzet – Körülöttünk élő növények 

 

Érdekesség, bevezetőként: vadon nőtt gyógynövényeinkről 

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

 

 

1. feladat – Növények inváziója 

 

Vizsgálat: Ismerkedjünk meg a hazánkban agresszíven terjedő, behurcolt növényekkel, 

amelyből, ha nem sikerült gyűjteni, vagy herbáriumi lapot behozni, keressünk rá az internet 

segítségével. 

 

Szükséges anyagok, eszközök: Növényismeret könyv, előzetesen kijelölt begyűjtendő 

növények, internetes kapcsolat, digitális tábla. 

 

Kérdések: 

1) Mit jelent az invazív kifejezés? 

2) Sorold fel hazánkban terjedő invazív növényeket! 

3) Miért baj e növények elterjedése? 

4) Milyen csak a Kárpát-medencében élő védett növényeket ismersz? 

 

Magyarázat: 

1) Gyorsan terjedő élőlény. 

2) Süntök, magas aranyvessző, betyárkóró, selyemkóró, parlagfű, gyalogakác, stb. 

3) Mert a hazai korábban egységes társulásokban elterjedve kiszorítanak néhányat az ottani 

növények közül. 

4) Bánáti bazsarózsa, Pilisi len, Magyar gurgolya 
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2. feladat – Kertészkedjünk! 

 

Vizsgálat: Ültessünk 3 különböző megvilágítású helyre magvakat (egyszikű és kétszikű 

javasolt pl. bab borsó, és kukorica,búza). Csak hetente egyszer locsolunk, míg a kétféle 

csoport fejlődő növényei közül az egyik szabadon van a másikat lefedjük fóliával. Figyeljük 

meg csírázásukat, fejlődésüket 4 héten keresztül. Üvegedény a legcélszerűbb erre, mivel így a 

fejlődő gyökérzetet is megfigyelhetjük. Táblázatban rögzítsük megfigyeléseinket. 

 

Szükséges anyagok, eszközök: egyszikű és kétszikű magok, ültető poharak, vagy 

üvegedények, üvegkád, víz, fólia a lezáráshoz, vonalzó fejlődés méréséhez. 

 

Kérdések: 

1) Meddig csíraképes egy mag? 

2) Milyen feltételei vannak a csírázásnak? (külső és belső…) 

3) Mi a különbség az egyszikűek és a kétszikűek csírázása között? 

4) Értékelje a 4 hetes vizsgálatot, Hol voltak a legideálisabb feltételek? Miért? 

5) Mit csinálna másképp vagy a saját kertjében? 

6) Miért fontos a talajt trágyázni? 

 

Magyarázat: 

1) Növényenként változó a gabonaszemek 10-15 évig csíraképesek. 

2) Külső feltételek: megfelelő hőmérséklet, víz, oxigén 

Belső feltételek: mag érettsége, hormonok megléte 

3) Az egyszikűek föld alatt , míg a kétszikűek föld felett csíráznak 

4) A jól megvilágított és lefedett helyen. Mini üvegház. 

5) Más feltételekkel is meg lehetne a kísérletet csinálni, mert más-más igényei vannak a 

különböző fajoknak, nincs kertem. 

6) Mert a növények által felvett tápanyagokat, pótolni szükséges. 
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Tapasztalatok rögzítésére a Napló. 

 

 A tanterem sötét része, 

vagy szekrény 

Köztes gyenge 

fényviszonyok 

Az ablakba,  

jól megvilágítva 

1.hét Egyszikű Kétszikű Egyszikű Kétszikű Egyszikű Kétszikű 

egy locsolás 
 

 

     

lefedett 
 

 

     

2.hét       

egy locsolás 

 

 

 

     

lefedett 
 

 

     

3.hét       

egy locsolás 

 

 

 

     

lefedett 

 

 

 

     

4.hét       

egy locsolás 

 

 

 

     

lefedett 
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3. feladat – Ökológiai mutatók 

 

Vizsgálat: Gyűjtsünk az iskolaudvaron előforduló lágyszárú növényekből, és a fás szárúakról 

egy két levelet. határozzuk meg ha nem ismernénk azokat a Növényismeret segítségével. 

Majd a 246.oldalon induló adatbázis segítségével töltsük ki az alábbi táblázatot.  

 

Szükséges anyagok, eszközök: begyűjtött növények, Növényismeret 

 

Kérdések: 

1) Hány féle ökológiai mutatót tartalmaz a tankönyv? 

2) Értelmezzen belőlük hármat! 

3) Jelölje, ha van köztük gyógynövény! 

 

Magyarázat: 

1) A tankönyv 5 féle ökológiai mutatót ad meg. T, W,N, R, Z 

2) Mutatók: T = hőmérsékleti igény, W = vízigény, R = a faj pH-igénye 

 

Töltse ki a táblázatot! 

Növ. neve Latin neve T W R N Z Gyakorisága a gyűjtés helyén? 

gyermekláncfű Taraxacum 0 5 0 3 5 igen elterjedt 

        

        

        

lándzsás útifű Plantago 5 4 0 3 4 foltokban gyakori 
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4. feladat – Nyitvatermők és a tobozaik 

 

Vizsgálat: Nyitvatermők leveleit és tobozait vizsgáljuk meg hasonlítjuk össze, vagy előzetes 

gyűjtés szükséges, vagy az iskola és környéke nyújtotta lehetőségek. Tuja, jegenyefenyő, 

lucfenyő, erdei fenyő. A határozó könyv segítségével vegyük sorra, jellemezzük a begyűjtött 

növényeket, majd az erdei fenyő toboza a legalkalmasabb egy mozgás megfigyelésére, ha a 

toboz vizet kap. Rögzítsük a látottakat! 

 

Szükséges anyagok, eszközök: A felsorolt növényekből rövid ágdarabok, párosítva hozzájuk 

toboz, Növényismeret tankönyv, víz, óraüveg, főzőpohár 

 

Kérdések: 

1) Mit jelent az örökzöld kifejezés? 

2) Mi a toboz? Mi történt a vizes tobozzal? 

3) Miért nyitvatermő az elnevezésük? Megporzásuk? 

 

Magyarázat: 

1) Leveleit nem egyszerre, hanem folyamatosan hullatja le. 

2) Elfásodott termős virágzat. víz, nedvesség hatására összezárul. 

3) Mert a magkezdemények szabadon fedetlenül fejlődnek a termőlevelek tövén, 

szélmegporzásúak. 
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7. munkafüzet – Színek a növényvilágban 

 

Bevezető 

Rendszertanilag hová soroljuk a tulipánt? 

Zárvatermők törzse, egyszikűek osztálya 

Minek nevezzük a takaróleveleit? 

Lepel levelek 

Melyik ország világhírű a tulipántermelésről? 

Hollandia 

 

Érdekességek: Keukenhof Gardens filmrészlete 

https://www.youtube.com/watch?v=-kWd1P9jP4w 

 

 

1. feladat – Antocián a növényi festék 

 

Vizsgálat: Az antocián a sejtnedvben raktározódó anyagcser-végtermék, glükozid vegyületek. 

Vöröskáposztából vagy céklából könnyen kinyerhető, amikor is forró vízzel roncsoljuk a 

tonoplasztot (a sejtüreg hártyáját). Ez a színanyag a szilva, a vörös szőlő a bodza esetében, 

ibolya vagy a zsálya virágában is. legyen 5 kémcsöve minden tanulócsoportnak, mindegyikbe 

töltsenek 3 cm
3
 –nyi antocián-oldatot. A középső (3.) kémcső legyen a kontroll az elsőbe 7-8 

csepp híg (1 tömegszázalékos) NaOH-oldatot, a 2-ba 2-3 cseppet tegyünk, a 4-es kémcsőbe 1-

2 csepp (1 tömeg%-os sósavat) az 5-be 5-7 cseppet. Rögíztsük a tapasztaltakat! 

 

Szükséges anyagok, eszközök:  
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Kérdések: 

1) Milyen tulajdonságú a lakmusz-papír? 

2) Hogyan változik a szilva színe érése során? 

3) Miért változik az antocián színe különböző pH-esetén? 

4) Milyen változást tapasztalt? 

 

Rajzold le a látottakat!  

 

 

 

 

 

Magyarázat: 

1) Kémia reakciókban indikátorként használják. 

2) a gyümölcs savassága egyre csökken a piros szín egyre kékebb lesz. 

3) A hidrogénion-koncentráció változásakor változik a molekula elektron-szerkezete és így 

a színe is. 

4) Savas közegben az antocián piros, míg lúgos közegben zöldeskék, és sárga. 

 

 

2. feladat – Rózsa színváltozása 

 

Vizsgálat: Üvegedényt felfordítva búraként benne egy kénszalagot vagy kénport égetve 

gyűlik a kén-dioxid, amely a vágott virágunkba (pl. piros rózsa) bejutva a sziromlevelekbe is.  

A gyakorlatot elszívó-fülkével végezzük! Ha kénszalagot égetünk akkor elegendő egy 

vastagabb üveget használunk búraként a vágott virágunkra.  
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Amikor a színváltozás megtörtént rózsánkat szirmaival együtt sósavba helyezzük. Rögzítsd a 

tapasztaltakat! 

 

Szükséges anyagok, eszközök: főzőpoharak, kénszalag, vágott rózsa (friss) vízbe állítva, pár 

százalékos HCl-oldat, elszívófülke főleg, ha ként égetünk. 

 

Kérdések: 

1) Milyen változást eredményez a keletkező kén-dioxid? 

2) Mi történt mikor a savas vízbe mártottuk a rózsánkat? 

3) Hogyan készül a kék Hortenzia? 

 

Rajzold le a látottakat! 

 

 

 

 

 

Magyarázat: 

1) Fokozatosan kezd eltűnni a rózsa piros színe, fehéredik. 

2) Újra visszanyerte piros színét. 

3) Hortenzia virágföldjét timsóval megszórják és a piros virág helyett kék virágot tudnak 

előállítani. Ahhoz, hogy a hortenzia kék színanyagot termeljen a gyökereken keresztül 

alumíniumot kell a földből felvennie. Ez csak akkor működik, ha savas a talaj kémhatása. 
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3. feladat – Környezetszennyezés és a savas csapadék 

 

Vizsgálat: Egy zárható lombikban egy kénszalagot égetünk, a keletkező füst itt gyűlik, ez 

döntően a kén-dioxid, majd vizet öntünk a lombikba, lezárjuk azt a dugóval és összerázzuk. A 

gyakorlatot elszívó-fülkével végezzük! Az így előállított folyadékból, tegyünk pár cseppet kis 

főzőpohárba előzőleg kiöntött klorofill oldathoz, figyeld a színváltozást. Majd puha (eocén) 

mészkőre, vagy iskolai kréta is megfelelő, csepegtessünk az összerázott vizes oldatból. 

Rögzítsd a tapasztaltakat! 

 

Szükséges anyagok, eszközök: üvegdugós lombik, főzőpoharak, kénszalag, klorofill-oldat, 

elszívófülke javasolt főleg ha ként égetünk. 

 

Rajzolj felülnézetben egy gyárat köré mindenhová erdőt? Hol fog elpusztulni, sérülni 

leginkább az erdő?  

Uralkodó széliránynak megfelelő sávban. 
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Kérdések: 

1) Milyen változást tapasztalunk a klorofill-oldatnál? 

2) Mit tapasztalunk a mészkő esetében? Indokold! 

3) Hétköznapi életben hol játszódik le ehhez hasonló folyamat? 

4) A savas csapadék miért kettős károsító hatása van a növényzetre? 

5) Hogyan javítható az elsavanyodott talaj? 

 

Magyarázat: 

1) A zöld színe kifakul sárga lesz a savas folyadék hatására. 

2) Kis pezsgés látható, ez az oldódás során fejlődő szén-dioxid miatt van. 

3) Pl. az Országház, halászbástya felületén kis mértékben, mert a kipufogó-gázokból is a 

csapadékvízzel, levegő-páratartalmával keveredő gázok savas csapadékot okozva épületi 

korróziót idéznek elő. 

4) Mert a leveleket károsítva utat enged a kórokozóknak, és a talajt elsavanyítva tönkreteszi 

annak élővilágát, a gyökérzónát. 

5) Meszezéssel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

gyár 

szsss 

 

Erdősáv 

pusztulása 
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8. munkafüzet - Gombák, Moszatok és Zuzmók 

 

Bevezető kérdések: 

Sorold fel milyen gombákat ismersz? 

Csipeke, Őzláb, Vargánya, Rókagomba, Peronoszpóra 

Meg lehet enni a moszatot? 

Igen tengerparti népek rendszeresen, valamint a reformtáplálkozók is eszik 

Milyen ipar hasznosítja a zuzmókat? 

Az illatszeripar egyik alapanyaga a tölgyfazuzmó. 

 

Érdekesség: Gombák rejtélyes élete 

https://www.youtube.com/watch?v=Xgsik9_LaAo 

 

 

1. feladat – Élesztő vizsgálata 

 

Vizsgálat: Háztartási élesztő optimális működési hőmérsékletét keressük. 4 lombikra van 

szükségünk mindegyikbe legalább 50 ml desztillált vizet, és 5-5 gramm szacharózt, majd 5-5 

gramm étkezési élesztőt. Összerázzuk az így készített elegyet és mindegyikre egy-egy lufit 

teszünk a lombikok szájára húzva. Az elsőt jeges vízben tartjuk, a 2. szobahőmérsékleten, a 3. 

közel 40 fokos vízfürdőt biztosítunk körülötte, míg a 4. lombik tartalmát 60-80 fokos vízbe 

tesszük. 20-40 perc elteltével értékeljük a kísérletet. 

 

Szükséges anyagok, eszközök: 4db Erlenmeyer-lombik, víz, kristálycukor, élesztő, 

léggömbök, jeges víz üvegkádban, 40 és 60 fokos vízfürdőhöz további két edény, vízforraló, 

hőmérő 
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Kérdések: 

1) Milyen anyagot termel életműködése során az élesztő? 

2) Hogyan bizonyítanád, hogy tényleg CO2 keletkezett? 

3) Erjedés játszódik le, de milyen is? 

4) Ipari méretekben hol hasznosítják e folyamatot? 

5) Mi történt a különböző lombikokban? 

 

Tapasztalat: Rajzold le a” leginkább működő” lombikot! 

 

Magyarázat: 

1) szén-dioxidot 

2) A második lufi tartalmát ráengedve égő gyertyára az elalszik. 

3) Alkoholos-erjedés 

4) A sütő és a szeszipar 

5) Az 1.számúnál az alacsony hőm. nem kedvezett a folyamatnak 

 

A 2.számú jelentős gázt termelt 

A 3. lett a legnagyobb a meleg kedvezett a folyamatnak. 

A 4-ben a túl magas hőmérséklet a gombák pusztulását eredményezte. 

 

 

2. feladat – Moszatok és hasznuk 

 

Vizsgálat: Melegebb vizekben könnyen gyűjthetünk a Spirogyra nemzetségbe tartozó fonalas 

zöldmoszatot. Mintát véve, tegyünk vízcseppel tárgylemezre és fénymikroszkóp alatt nézzük 

meg. A sejtekben csodaszépen rendezett zöldes szalagokat találunk, ezek középvonalában 

apró gömbök. Ezek a z ún. pirenoidok, a keményítőképzéssel kapcsolatos alkotóelemek. A 

szalagok csavarmenetszerűen borítják a sejtfalat. valószínűleg más moszatot is sikerül a 

mintagyűjtéskor kihalászni a vízből, ezeket is ha idő engedi próbáljátok meghatározni. 
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Szükséges anyagok, eszközök: Fonalas zöldmoszat minta, tárgylemez, mikroszkóp, 

Növényhatározó, vagy internetkapcsolat. 

 

Kérdések: 

1) Milyen moszatokról tanultál eddig? 

2) Mi lehet a szalagszerű képződmény a mintában? 

3) Az algák ubikvisták. Mit jelent ez? 

4) Hol részei az étlapoknak? Miért fontosak táplálékként? 

5) Jövőben milyen ipar hasznosíthatná az algákat? 

 

Tapasztalat: Rajzold le a látottakat! 

 

 

Magyarázat: 

1) Vörösmoszat, Barnamoszat, Zöldmoszat 

2) élénkzöld cakkos szélű szalag alakú színtestek 

3) Mindenhol előfordulnak a Földön. 

4) Japánban. A smaragdzöld, illetve a kékeszöld algának rendkívül előnyös az összetétele. 

Szárazanyag tartalmuknak 40-60 %-a kismolekulájú, így egész könnyen lehet emészteni.  
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Mivel teljes értékű fehérjék, ezért a vegetáriánusok is ideális. 

5) Vízbontással, nagy mennyiségű hidrogént állítanak elő melléktermékként. 

 
 

3. feladat – Zuzmó a mikroszkóp alatt 

 

Vizsgálat: Fák kérgéről és/vagy kövek felszínéről gyűjtött zuzmót óvatosan daraboljuk fel, ha 

megnedvesítjük kissé beáztatva könnyebb metszet készíteni belőle. Fénymikroszkóppal 

vizsgáljuk meg összetételét, felépítését egy-egy keresztmetszeti darabnak, amit a zuzmó 

felületére merőleges vágással készítünk. 

 

Szükséges anyagok, eszközök: penge, óraüveg, víz, fénymikroszkóp, zuzmótelepek 

 

Kérdések: 

1) Milyen két élőlény szimbiózisa a zuzmó? 

2) Mit ad az egyik és a másik fél a kapcsolatban? 

3) Magyarázd meg az indikátor élőlény kifejezést! 

4) Ismersz más indikátor élőlényt is? 

5) Hogy nevezik a zuzmókkal foglalkozó tudományterületet? 

 

Tapasztalat: Rajzold le a zuzmótelep keresztmetszetét! 

 

Forrás: tudasbazis.sulinet.hu 
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Magyarázat: 

1) Kék- vagy zöldmoszatok és tömlősgombák. 

2) A gombák segítik a víz és ásványi sók felvételét valamint szén-dioxidot adnak cserébe a 

moszatok kész szerves anyagot termelnek. 

3) A zuzmók érzékenyek a levegő kén-dioxid tartalmára, ahol erős a szennyezés eltűnnek, 

kipusztulnak. 

4) Igen a pisztráng érzékeny a vizek tisztaságára. 

5) Lichenológia. 
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Felhasznált irodalom 

 

1) Természettudományi_közlöny_1879.évi szám_089-104. old. 

2) Perendy Mária Biológiai gyakorlatok kézikönyve, Gondolat Kiadó, Budapest 1980 

3) Dr. Lénárd Gábor: Biológiai laboratóriumi vizsgálatok, Tankönyvkiadó, Budapest, 1987. 

4) Dr. Szerényi Gábor: Biológia érettségizőknek 1. kötet. Mozaik kiadó, Szeged, 2011. 

5) http://ttktamop.elte.hu/online-tananyagok/bevezetes_az_allattanba/ch06.html 
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