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A LABORATÓRIUMI KÍSÉRLETEZÉS MUNKA- ÉS BALESETVÉDELMI SZABÁLYAI 

 

1. Tanári felügyelet nélkül a laboratóriumba a tanulók nem léphetnek be, 
nem tartózkodhat annak területén! 

2. Gondoskodjunk róla, hogy a tanulók mobiltelefont csak kikapcsolt 
állapotban hozzák be a laboratóriumba, a telefon bekapcsolása valamint 
használata a bent tartózkodás időtartama alatt TILOS! 

3. A kísérletek előkészítését, bemutatását valamint végrehajtatását kellő 

körültekintéssel hajtsuk, illetve hajtassuk végre. A feladat végrehajtás előtt 
győződjünk meg róla, hogy az alkalmazott eszközök, demonstrációs anyagok 
nem sérültek, rongálódtak. A legegyszerűbb kísérlet is baleset, sérülés forrása 
lehet, ha nem az előírt minőségű eszközöket, anyagokat használjuk. 

4. Gondoskodjunk róla, hogy a mérőműszerek, szemléltető eszközök, 
segédanyagok használata csak a rendeltetésüknek megfelelően történjen, az 
attól eltérő alkalmazás balesetet, rendkívüli meghibásodást okozhat! 

5. A sérülések, balesetek elkerülése érdekében kísérjük figyelemmel, hogy a 
tanulók a kísérletek előkészítése, illetve végrehajtása során csak 
utasításainknak megfelelően tevékenykedjenek! A foglalkozást megelőzően, 
röviden ismertessük a végrehajtandó feladatot, és a végrehajtás főbb 
mozzanatait, valamint az esetleges veszélyforrásokra külön hívjuk fel a tanulók 
figyelmét! 

6. Az érdemi munka befejeztével győződjünk meg arról, hogy az alkalmazott 

eszközök a kiindulási helyzetnek megfelelően kerülnek hátrahagyásra, a 
szabálytalanul tárolt eszközök balesetet okozhatnak, illetve károsodhatnak. 

7. A laboratóriumból történő távozást megelőzően győződjünk meg róla, 
hogy a helyiségben tűz-, balesetveszélyes helyzetet nem hagyunk hátra. A 
laboratórium működési rendjének megfelelően hajtsuk végre az áramtalanítást. 

8. Baleset bekövetkezése esetén a lehető leggyorsabban mérjük fel a sérülés, 

illetve sérülések mértékét, kezdjük meg a sérültek ellátását, amennyiben úgy 
ítéljük meg, kérjük az iskola egészségügyi személyzetének segítségét, vagy 
amennyiben a helyzet megkívánja, haladéktalanul hívjunk mentőt. Egyértelmű 
utasításokkal szabjunk feladatot a tanulók tevékenységét illetően, elkerülve 
ezzel a további balesetek bekövetkezését illetve, az esetleges anyagi károk 

gyarapodását. 

9. Tűz esetén, vagy tűzveszélyes helyzetben, azonnal értesítsük a labor 

személyzetét! Határozottan utasítsuk a tanulókat a labor elhagyására!  A 
laboratóriumban széndioxiddal oltó tűzoltó készülékek vannak elhelyezve. Csak 
akkor kezdjük el használni azokat, ha jártasnak érezzük magunkat a készülék 
működtetésében. Tűzoltó készülékkel embert oltani nem szabad!  

10. A laborban az eszközökön valamint a berendezéseken található jelzések, 
ábrák jelentései: 
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Veszélyjel Mit jelent? 

 Rendkívül tűzveszélyes gáz. 

Tűzveszélyes gáz. 

Rendkívül tűzveszélyes aeroszol. 

Tűveszélyes aeroszol. 

Fokozottan tűzveszélyes folyadék és gőz. 

Tűzveszélyes folyadék és gőz. 

Tűzveszélyes szilárd anyag. 

 Lenyelve halálos. 

Bőrrel érintkezve halálos. 

Belélegezve halálos. 

Lenyelve mérgező. 

Bőrrel érintkezve mérgező. 

Belélegezve mérgező. 
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BEVEZETÉS 

Általános célmeghatározás 
A munkafüzetben feldolgozott kísérletek célja, hogy Önök 

- megismerjék az állatoknak az emberétől eltérő testfelépítését, 

- felismerjék az élőlények életműködéseinek közös vonásait, 

- a testszerveződés és az anyagcsere-folyamatok alapján értsék, hogy a 
növények, a gombák és az állatok miért alkotnak külön országot az 
élőlények természetes rendszerében, 

- felismerjék az állati testszerveződés és működés megismerése során az 

élővilág szépségét, sokszínűségét és változékonyságát, 
- ismerjék meg az állatok viselkedését, 
- gyakorolják az önálló ismeretszerzés megismerési módszereit és 

- elsajátítsák az ismeretek megszerzése és a feladatok megoldása során, 
a társakkal való együttdolgozás technikáit. 

 

Témakörök általános ismertetése 
Az állatok világa 

Az állatok szerveződési szintjei. Az állati sejt. Az állatok szövetei. Az állatok, 
mint heterotróf élőlények. Az önfenntartó életműködések összefüggése. A 
fajfenntartás és az egyedfejlődés az állatvilágban. A szivacsok és a csalánozók.  

A férgek törzsei, a gyűrűsférgek. A puhatestűek törzse: a csigák, a kagylók és a 
fejlábúak osztálya. Az ízeltlábúak törzse: a rovarok, a rákok és a pókszabásúak 
osztálya. A gerincesek törzsének általános jellemzői. A porcos és a csontos 

halak, a kétéltűek, a hüllők, madarak és az emlősök. 
A szövetek vizsgálata. Állatismeret. 

 

Etológia 

Az állatok öröklött és tanult magatartása. Az állatok társas viselkedése, 
kommunikációja. Az állatok szexuális viselkedése, az ivadékgondozás 
különböző formái. 
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A kísérletek során használatos eszközök 
 

   

 

Eszközkészlet 
mikroszkópiához 

 

Sztereomikroszkóp 

 

Binokuláris 
labormikroszkóp 

 

Bonctálca 

 

Mérőhenger 

 

Pipetta 

 

 

Erlenmeyer lombik 

 

Spriccflaska 
 

Mérőpohár 
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Borszeszégő 

 

Kémcsőfogó 

 

Ízeltlábúak (beágyazás) 

 

Petri csésze 

 

Állólombik 

 

 

 

http://pixabay.com/hu/photos 

 

http://pixabay.com/hu/photos
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1. AZ ÁLLATOK VILÁGA 

 

A témakörbe tartozó kísérletek segítenek Önöknek,  

- meglátni az élővilág egységét a növények és állatok összehasonlítása 
során, 

- tudatosítani a környezet és az élőlény, valamint az autotróf és 
heterotróf világ elválaszthatatlanságát, 

– feltárni a környezet–életmód–szervezet, továbbá a szervek–

szervrendszerek felépítése és működése közti ok-okozati 
összefüggéseket. 

 

 

1. Állóvizeink parányai 
2. Csalánozók – Közönséges hidra megfigyelése 
3. Földigiliszta alaktani megfigyelése (boncolás) 

4. Puhatestűek – Éti csiga megfigyelése 
5. Ízeltlábúak egyedfejlődése 
6. Ízeltlábúak szájszerv típusai 
7. Ízeltlábúak – Lepkék vizsgálata 
8. Halak belső szerveinek vizsgálata 
9. Kétéltűek – Kecskebéka megfigyelése 

10. Harántcsíkolt izomszövet vizsgálata 
11. Vizsgálatok csirkecsontokkal (csontszövet és porcszövet vizsgálata) 

12. Madarak belső szerveinek vizsgálata 
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B10.24. ÁLLÓVIZEINK PARÁNYAI 

Kötelező védőeszközök  

A gyakorlat nem veszélyes! 
Köpeny használata ajánlott. 

 

 

A kísérlethez szükséges eszközök 
 

 amőba tenyészet 
 zöld szemes ostoros tenyészet 

 biopipetta vagy szemcseppentő 
 tárgylemez 
 fedőlemez 

 mikroszkóp 
 

A kísérlet leírása (hipotézis és folyamatleírás) 
 

A sejtmagvas egysejtűek országaiba növényi egysejtűek, melyek 
fotoszintézisre képesek, és állati egysejtűek, melyek más élőlényekkel 
táplálkoznak, fogyasztó szervezetek is tartoznak. 

A sejtmagvas egysejtűek vízben vagy nedves környezetben (pl. talajban) 
élnek. A vízi szervezetek a plankton tagjai. A planktont alkotó élőlények nagy 
része csupán egyetlen sejtből áll.  

 

Hipotézis: A sejtmagvas egysejtűek közös jellemzője, hogy egyetlen sejtből 
állnak, amelyben a sejtplazmától hártyával elhatárolt, valódi sejtmag 
található.   

Kísérlet menete: 

1) Biopipettával vagy szemcseppentővel az amőbatenyészet aljából vegyen 
mintát! Egy cseppet tegyen tárgylemezre, majd fedőlemezzel fedje le! 

2) Biopipettával vagy szemcseppentővel a zöld szemes ostoros tenyészetből 
vegyen mintát! Egy cseppet tegyen tárgylemezre, majd fedőlemezzel fedje le! 

3) Oldja meg a jegyzőkönyv feladatait és válaszoljon a kérdésekre! 

 

KÍSÉRLETI JEGYZŐKÖNYV, FELADATOK 
 
1) Az amőbatenyészetből készített metszetet mikroszkóp alatt vizsgálja meg! 

Figyelje meg milyen az amőba alakja! Hogyan változtatja a helyét? 

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  
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Rajzolja le a mikroszkópban látottakat! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keresse meg a sejtmagot és a lüktető űröcskét! Mi a feladata a lüktető 
űröcskének? Figyelje meg működését! Tapasztalatait jegyezze le! 

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

2) A zöld szemes ostoros tenyészetből készített metszetet mikroszkóp alatt 

vizsgálja meg! 
Hogyan változtatja a helyét? 

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  
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Rajzolja le a mikroszkópban látottakat! Nevezze meg a rajzon a részeit is! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) Az élővilág melyik csoportjába sorolható az amőba, illetve a szemes 
ostoros?  

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

 

4)  Milyen felépítő anyagcserét folytat az amőba, illetve a szemes ostoros? 

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  
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B10.25. CSALÁNOZÓK – KÖZÖNSÉGES HIDRA MEGFIGYELÉSE 

Kötelező védőeszközök  

A gyakorlat nem veszélyes! 
Köpeny használata ajánlott. 

 

 

A kísérlethez szükséges eszközök 
 

 2-3 napig éheztetett közönséges hidrák 
 sztereomikroszkóp 

 pipetta 
 óraüveg 
 bonctű 

 néhány vízibolha 
 színes ceruza 
 hidra metszet 
 mikroszkóp 

 
A kísérlet leírása (hipotézis és folyamatleírás) 
 

A testüreg nélküli, szövetes állatok képviselői a csalánozók. A csalánozók 
törzsét hidraállatokra, kehelyállatokra és virágállatokra osztjuk. 
Főleg tengerekben élnek, csak a hidraállatok között vannak édesvízi fajok. 

A közönséges hidra (Hydra vulgaris) egyedei tavasszal és nyáron dús 
növényzetű tavaink, lassan folyó vizeink víz alá merülő növényeihez tapadnak, 

azokkal együtt gyűjthetők be. A hidrák kb. 1,5 cm hosszú, szürke, barna vagy 
zöldes állatkák. 
Ha a hidrákat vízibolhákkal etetjük, szobahőmérsékleten télen is 
tenyészthetők. 

 

 http://en.wikipedia.org/wiki/Hydra_vulgaris 

 

Hipotézis: A csalánozók csalánsejtjeik és „karjaik” segítségével fogják meg 
táplálékukat. 

Kísérlet menete: 

1) Élő közönséges hidrát – vízzel együtt – pipettával helyezzen óraüvegre, 
tegye sztereomikroszkóp alá és vizsgálja meg! 
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2) Oldja meg a jegyzőkönyv feladatait és válaszoljon a kérdésekre! 
 

KÍSÉRLETI JEGYZŐKÖNYV, FELADATOK 
 

1)  Figyelje meg az állat: színét, alakját, nagyságát, mozgását! 
 

alakja:  ...........................................  

színe:  ............................................  

nagysága:  ......................................  

mozgása:  .......................................  

 

2) A csalánozók törzsének régi elnevezése „Űrbelűek” volt. Mire utal ez az 
elnevezés? 

 ...............................................................................................................  

3) Milyen testszimmetria jellemző a hidrára? 

 ...............................................................................................................  

4) Érintse meg tűheggyel a hidra testét és figyelje az ingerre adott 
reakcióját! 
Milyen idegrendszere van a hidrának? 

 ...............................................................................................................  

5) Több napig éheztetett hidra mellé helyezzen néhány vízibolhát az 
óraüvegre!  
Sztereomikroszkóp alatt figyelje meg a hidra táplálkozását! 

Mi történik a vízibolhákkal? 

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

Figyelje meg az állat csalánsejtjeinek a működését is! 
Hogyan működnek a csalánsejtek? 

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  
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Készítsen róla rajzot! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6) Vizsgálja meg a hidra metszetet mikroszkóp alatt! A látottakról készítsen 
rajzot! 
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B10.26. FÖLDIGILISZTA ALAKTANI MEGFIGYELÉSE 

Kötelező védőeszközök  

A gyakorlat nem veszélyes! 
Köpeny használata ajánlott. 

 

 

A kísérlethez szükséges eszközök 
 

 élő földigiliszta 
 sztereomikroszkóp 

 sütőpapír 
 nedves üveglap 
 csipesz 

 szike 
 bonctű 
 parafalap 
 egy 10 %-os alkoholban elölt földigiliszta 

 
A kísérlet leírása (hipotézis és folyamatleírás) 
 

A gyűrűsférgek teste hengerszerű, szelvényes felépítésű állatok. A szelvényeik 
a test teljes hosszában, egymás után ismétlődnek. A kevéssertéjűekhez 
tartoznak legismertebb fajaik: a földigiliszták.  

Nyirkos helyeken, a talajban gyakran bukkanhatunk a közönséges 
földigilisztára. Miközben a talajban mozog, nagy mennyiségű, humuszban 

gazdag talajrészecskét nyel le. Ebből csak a növényi és állati eredetű anyagok 
maradványait, korhadékát fogyasztja el. Korhadékevő. 

 
Hipotézis: A földigiliszta szelvényei a test teljes hosszában, egymás után 
ismétlődnek. 

 
Kísérlet menete: 

1) Figyeljen meg egy élő földigilisztát!  

2) 10 %-os alkohollal elpusztított gilisztát tegyen parafalapra! Hasra fektetve, 
a feji végét és a hátsó részét gombostűk segítségével kifeszítve rögzítse! 

Szikével vágja fel óvatosan a giliszta bőrét a hátoldalon! A felvágott bőrt 
rögzítse gombostűkkel! Vigyázzon, a kezét ne vágja el! Az állatnak 

sztereomikroszkóppal figyelje meg a belső szerveit! 

3) Oldja meg a jegyzőkönyv feladatait és válaszoljon a kérdésekre! 
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KÍSÉRLETI JEGYZŐKÖNYV, FELADATOK 
 

1) Keresse meg a hát- és hasoldalt, feji és farki részt, a nyeregtájékot, a 

szelvényeket sztereomikroszkóppal a testnyílásokat, a hasi oldalon sertéket, a 
hát közepén kanyargósan futó piros vonalat, a háti főeret! Rajzolja le a 
megfigyelt földigilisztát és írja az ábrához a részeit: fej, farok, nyereg, 
szelvények, szájnyílás, ivarnyílás, végbélnyílás, serték! 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

2) Figyelje és hallgassa meg a giliszta mozgását sütőpapíron!  
Mi a gyűrűsférgek mozgásszerve? 

 ...............................................................................................................  

Mi okozza a sercegő hangot a papírlapon? 

 ...............................................................................................................  

Hogyan történik a féregmozgás? 

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

3) Nedvesítse meg egy üveglapot és tegye rá a gilisztát! Van-e a 
mozgásában különbség? 
Mi okozza az állat mozgásának megváltozását a nedves üveglapon? 

 ...............................................................................................................  
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4) Rajzolja le és azonosítsa minél több belső szervét! 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

5) Milyen típusú és hány darab kiválasztószerve van?  

 ...............................................................................................................  

6) Milyen típusú az idegrendszere? 

 ...............................................................................................................  

7) Jellemezze a keringési szervrendszerét és annak feladatát! 

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  
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B10.27. PUHATESTŰEK – ÉTI CSIGA MEGFIGYELÉSE 

Kötelező védőeszközök  

A gyakorlat nem veszélyes! 
Köpeny használata ajánlott. 

 

 

A kísérlethez szükséges eszközök 
 

 üres csigaház 
 élő éti csiga 

 üveglap 
 nagyító 
 borotvapenge 

 óraüveg 
 pipetta 
 híg sósav 

 

A kísérlet leírása (hipotézis és folyamatleírás) 
 

A puhatestűeknek három fontos csoportjuk a kagylók, csigák és a fejlábúak. 
Jórészt vízi állatok, csak a csigák egy része szárazföldi. 

A legváltozatosabb osztály a csigáké, bár többségük szárazföldi, nem 
függetlenedtek teljesen a víztől. Ezt bizonyítja nyálkás, mirigyekben gazdag 

kültakarójuk és az is, hogy eső után, párás időszakban mutatkoznak nagyobb 
számban.  

Az éti csiga a hazánkban élő legismertebb csigafaj, elsősorban erdőkben, 
bozótosokban él. 

Hipotézis: A csiga az élével felfelé állított borotvapengén sérülés nélkül 
átmászik. 

 

Kísérlet menete: 

1) Tegye egy üveglapra az állatot és figyelje meg! 

2) Cseppentsen híg sósavat az óraüvegre helyezett csigaház külsejére!   
Tapasztalatát jegyezze le a jegyzőkönyv 6. pontjába! 

3) Oldja meg a jegyzőkönyv feladatait és válaszoljon a kérdésekre! 
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KÍSÉRLETI JEGYZŐKÖNYV, FELADATOK 
 

1) Miután kibújt az állat a házából, azonosítsa a testrészeit a tanultak 

alapján! Nevezze meg őket! 
 

 ...............................................................................................................  

A csiga fejét nagyítóval vizsgálja! Mi a feladata a tapogatóknak? 

 ...............................................................................................................  

Mivel morzsolja szét a táplálékát a csiga?  ....................................................  

 

2) Nézze meg az üveglapon előrehaladó állat mozgását alulról!  

Mi a mozgás szerve?  .................................................................................  

Melyik állat mozgásához hasonlítható a csiga mozgása? 

 ...............................................................................................................  

3) Tegyen a csiga útjába egy élével felfelé állított borotvapengét! Mi történik? 

 ...............................................................................................................  

4) Figyelje meg a mozgása során képződött nyálkaréteget! Milyen szerepe 
van ennek a nyálkarétegnek? 

 ...............................................................................................................  

5) Rajzolja le a megfigyelt üres csigaházat!  

 

 

 

 

 

 

Figyelje meg a csavarodás irányát! Merre csavarodik általában?  

 ...............................................................................................................  

Milyen színű az éti csiga háza, és a csíkjai?  ..................................................  

6) Tapasztalatom: 

 ...............................................................................................................  

Mi lehet a magyarázata a jelenségnek? 

 ...............................................................................................................  
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Mi ellen védheti meg ez a kemény anyag a csigákat? 

 ...............................................................................................................  
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B10.28. ÍZELTLÁBÚAK EGYEDFEJLŐDÉSE 

Kötelező védőeszközök  

A gyakorlat nem veszélyes! 
Köpeny használata ajánlott. 

 

 

A kísérlethez szükséges eszközök 
 

 1 doboz csonti 
 üveghenger 
 gézlap 

 Állatismeret c. könyv 
 

A kísérlet leírása (hipotézis és folyamatleírás) 
 

A rovarok belső megtermékenyítéssel szaporodnak, a nőstény állatok párzás 
után megtermékenyített petesejteket raknak le. 

A petéből átalakulással fejlődnek az egyedek, s a növekedés közben többször 

vedlenek. A rovarok különböző csoportjaiban háromféle átalakulási típus fordul 
elő: kifejlés, átváltozás, és teljes átalakulás.     

 
Hipotézis: A bábokból 4-6 nap múlva kifejlett legyek (imágók) bújnak elő.  

 

 Oldja meg a jegyzőkönyv feladatait és válaszoljon a kérdésekre! 

 
KÍSÉRLETI JEGYZŐKÖNYV, FELADATOK 

 
1) A csonti a légy lárvája, melyet nyűnek nevezünk. Ezek a lárvák 
bebábozódás előtti lárvafejlődési szakaszban vannak.  
Figyelje meg a színüket, alakjukat!  

színük:  ....................................................................................................  

alakjuk:  ..................................................................................................  

Rajzoljon le egyet! 
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2) Tegye őket üveghengerbe, és fedje le egy gézlappal! 
Néhány nap után a lárvák bebábozódnak, bábjuk a tonnabáb (magasabb rendű 

legyek hordó alakú, mozdulatlan bábja, amely egységes, vastagabb burokba 

van bezárva).  
Figyelje meg a bábok színét, alakját!  
 

színük:  ........................................................  

alakjuk:  ......................................................  

 
Rajzoljon le egy tonnabábot! 
 

 
 

 
 
 
A bábokból 4-6 nap múlva kifejlett legyek (imágók) bújnak elő.  

 

3) Hogy nevezzük ezt az egyedfejlődési típust? 

 ...............................................................................................................  

4) Hogyan nevezzük az ivarérett rovaregyedet? ......................................... 
 
5) Hasonlítsa össze a háromféle egyedfejlődési típust a kifejlést, átváltozást 

és a teljes átalakulást! 

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

6) Az Állatismeret c. könyv segítségével mindhárom egyedfejlődési típusra 

írjon 3-3 példát! 

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

Nézzen utána! 

Milyen bábtípusokat különböztetünk meg! 
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B10.29. ÍZELTLÁBÚAK SZÁJSZERV TÍPUSAI 

Kötelező védőeszközök  

A gyakorlat nem veszélyes! 
Köpeny használata ajánlott. 

 

 

A kísérlethez szükséges eszközök 
 

 4 ízeltlábú a beágyazásból  
 Állatismeret c. könyv 

 sztereomikroszkóp 
 nagyító 

 

A kísérlet leírása (hipotézis és folyamatleírás) 
 

Az eltérő táplálkozási módokhoz alkalmazkodva változatos – a fej lábaiból 
módosult – szájszervek alakulhatnak ki. A szájszervek a fejszelvények 

végtagjaiból módosult, a táplálékot megragadó, felaprító, a szájüregbe juttató 
szervek, melyeknek felépítése alkalmazkodik a táplálkozásmódhoz. 

A legősibb a rágó, mely növényi és állati eredetű táplálék megszerzésére is 
alkalmas. Ebből különült el a szúró–szívó, a nyaló és a szívó szájszerv. 

Hipotézis: Az ízeltlábúak változatos szájszervekkel rendelkeznek. 

Oldja meg a jegyzőkönyv feladatait és válaszoljon a kérdésekre! 

 

KÍSÉRLETI JEGYZŐKÖNYV, FELADATOK 
 
1) Jellemezze a kapott ízeltlábú fajokat az Állatismeret c. könyv segítségével 
az alábbi szempontok szerint: fajnév, rend, osztály, testfelépítés, előfordulási 
hely! 

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  
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2) Nagyítóval, majd sztereomikroszkóppal figyelje meg szájszervüket és 
rajzolja le a látottakat! Az ábrák mellé írja a fajnevet és a szájszerv típusát! 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

3) Hogyan alkalmazkodott szájszervük felépítése táplálkozási módjukhoz? 

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  
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B10.30. ÍZELTLÁBÚAK – LEPKÉK VIZSGÁLATA 

Kötelező védőeszközök  

A gyakorlat nem veszélyes! 
Köpeny használata ajánlott. 

 

 

A kísérlethez szükséges eszközök 
 

 sztereomikroszkóp 
 Petri-csésze 
 tárgylemez 

 fedőlemez 
 csipesz 

 élettelen lepke 
 
A kísérlet leírása (hipotézis és folyamatleírás) 
 

Az ízeltlábú állatoknak külső, kitines vázuk van.  A legtöbb ízeltlábú faj a 

rovarok közé tartozik, melyek teste három részből áll: fej, tor, potroh. Három 
pár lábuk, általában két pár szárnyuk.  

Egyik, legszebb fajokat tartalmazó csoportjukat a lepkék alkotják. A lepkék 
szájszervét pödörnyelvnek nevezzük, ennek segítségével képesek nektárral 
táplálkozni.  

Fecskefarkú lepke 

 

http://www.lepkek-madarak.hu/content/view/3/8/ 

 

Hipotézis: A lepkékre jellemző, hogy szárnyaikat tetőcserépszerű, változatos 
színű kitinpikkelyek borítják. 

Kísérlet menete: 

1) Tegye a Petri-csészébe csipesz segítségével a lepkét! Figyelje meg! 

2) Oldja meg a jegyzőkönyv feladatait és válaszoljon a kérdésekre! 
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KÍSÉRLETI JEGYZŐKÖNYV, FELADATOK 
 

1) Jellemezze néhány mondatban a rovart az alábbi szempontok szerint! 

 

Fajnév:  ...................................................................................................  

Testének színe:  ........................................................................................  

Szárnyának rajzolata, mintája:  ..................................................................  

2) Helyezze a lepkét a sztereomikroszkóp tárgyasztalára! Figyelje és rajzolja 
le a lepke szájszervét!  

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Szájszerv típusa:  ......................................................................................  

Hogyan táplálkozik?  ..................................................................................  

3) Vizsgálja meg a rovar összetett szemét és ízelt lábait! Hány ízt tud 

megszámolni a lábon? ................................... 

Rajzoljon le egy ízelt lábat! 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

4) Vegye ki a mikroszkóp alól a rovart és csipesz segítségével távolítsa el a 

szárnyát! Tegye egy Petri-csészébe, s helyezze vissza a mikroszkóp 
tárgyasztalára!  
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Rajzolja le a lepke első szárnyát egészben, majd készítsen rajzot a 
kitinpikkelyekről is! 
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B10.31. HALAK BELSŐ SZERVEINEK VIZSGÁLATA 

Kötelező védőeszközök  

A gyakorlat nem veszélyes! 
Köpeny használata ajánlott. 

 

 

A kísérlethez szükséges eszközök 
 

 elölt ponty 
 bonctál 

 boncolló 
 csipesz 
 nagyító 

 papírtörlő 
 tárgylemez, 
 sztereomikroszkóp 
 színes ceruza 

 
A kísérlet leírása (hipotézis és folyamatleírás) 
 

A csontváz tartja a halak izomzatát, a csontváz lehet porcos vagy csontos. A 
halak agyát koponyacsont védi, gerincoszlopuk egymáshoz kapcsolódó 
csigolyákból áll. 

Az izomzat teszi ki a hal testtömegének a legnagyobb részét, míg belső szervei 
csak kis térben helyezkednek el. Az úszók az úszást és az egyensúlyozást 

segítik. A farokúszó a test végén helyezkedik el, a hátúszó akadályozza meg, 
hogy a hal oldalra dőljön, s a függőleges testtartást, az egyensúlyozást segítik 
a kisméretű hasúszók és a farok alatti úszó is. A mellúszók a hal különböző 
irányú mozgását is segítik. 

Fontos szerv az úszóhólyag, amely a hal helyzetét szabályozza a vízben a 

felhajtóereje segítségével. A halak két kopoltyú segítségével veszik fel a vízben 
oldott oxigént. A kopoltyúk szerteágazó, finom szövetű szervek, amelyekben a 
vékony, kapilláris véredényeket egy-egy hártya veszi körül. A szájüreg hátsó 
részében a kopoltyúkamrákban helyezkednek el. A víz a szájon be a 
kopoltyúnyílásokon keresztül át áramlik a kopoltyúlemezek közé. Itt a 
hajszálvékony véredényekben megy végbe a gázcsere, mely az oxigén 

felvételéből és a széndioxid leadásából áll. 

A halaknak sokkal nagyobb a veséjük a testarányaikhoz viszonyítva, mint az 
emlősöknek.  

A halak legjellegzetesebb érzékszerve a mindkét oldalukon a kopoltyúfedéltől a 
farokúszó tövéig végighúzódó úgynevezett oldalvonal. Sűrű, apró 
idegvégződésekkel kapcsolódik a testfelszínhez és érzékeli a környező 
vízmozgást. 

A legtöbb hal bőrét pikkelyek borítják. Ezek vékony lapocskák, amelyek védik 
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és áramvonalas teszik a testet. 

Hipotézis: A kopoltyúüreg mögött, a hasoldalon levő szívburoküregben foglal 

helyet a kétüregű szív. 

Kísérlet menete: 

1) Az állatot helyezze bonctálra, vegyen le róla egy pikkelyt, tegye 
tárgylemezre! 

2) Vegye az elölt halat az egyik kezébe! Boncollóval vágja fel a hasoldalon a 
végbélnyílástól kiindulva a fej határáig! Vágás közben óvatosan dolgozzon, a 
belső szervek ne sérüljenek meg és a kezét ne vágja el! 

Helyezze az állatot a bonctálba! Az előbbi vágás két végétől a gerincoszlop felé 
ejtsen két függőleges bevágást a gerincoszlopig!  
Haladjon a vágással a gerincoszlop alatt, azzal párhuzamosan! 

A vágott részt távolítsa el! Vizsgálhatja a láthatóvá vált zsigeri szerveket! 

3) Oldja meg a jegyzőkönyv feladatait és válaszoljon a kérdésekre! 

 

KÍSÉRLETI JEGYZŐKÖNYV, FELADATOK 

 
1) A pikkelyt vizsgálja meg sztereomikroszkóp alatt! Készítsen róla rajzot! 
 

 

 

2) Készítsen a látott zsigeri szervekről színes ábrát! 

 

 

 

 

 

 

 

3) A testüreg felső részében láthatja a gázzal töltött, páros úszóhólyagot. A 

nyelőcsőből jövő vezetékét vágja át és emelje ki a z úszóhólyagot!  
Mi a szerepe az úszóhólyagnak? 

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  
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4) A hasüreg felső részén megtekintheti a két vesét. A vesék a gerincoszlop 
alatt hosszan húzódnak, kivezető csöveik egyesülnek, kiszélesedve a 

húgyhólyagot alkotják. A kivezetőcső az ivarvezetékkel együtt a végbélbe 

torkollik, és mint kloaka nyílik a külvilágba. 

Mi a szerepe a veséknek? 

 ...............................................................................................................  

Mi a kloáka? 

 ...............................................................................................................  

Mely állat csoportoknak van még kloákájuk? 

 ...............................................................................................................  

5) A nyelőcső kezdeti részét vágja át! Emelje ki a bélcsatornát és vele együtt 
a vörösesbarna májat és a világosabb hasnyálmirigyet! Vágja át a bélcsatornát 

a kloáka magasságában! Figyelje meg az emésztőrendszer egyes szakaszait! 

Hány szakaszos a halak tápcsatornája?  .......................................................  

A kopoltyúüreg mögött, a hasodalon levő szívburoküregben foglal helyet a szív. 
Emelje ki, és egy nagyítóval figyelje meg a két üregét, a vékony falú pitvart és 
a vastagabb falú kamrát! 

Hány vérköre van a halaknak?  ...................................................................  

Miért nevezzük a halak szívét „vénás szívnek”? 

 ...............................................................................................................  

6) Vizsgáljuk meg a ponty szájüregét, a garatot és a kopoltyúkat! Figyeld 
meg nagyítóval a kopoltyúíveken kettős sorokban elhelyezkedő 

kopoltyúlemezeket!  

Mi a szerepe a „bajusznak”? 

 ...............................................................................................................  
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B10.32. KÉTÉLTŰEK – KECSKEBÉKA MEGFIGYELÉSE 

Kötelező védőeszközök  

A gyakorlat nem veszélyes! 
Köpeny használata ajánlott. 

 

 

A kísérlethez szükséges eszközök 
 

 kecskebéka vagy más békafaj üvegedényben 
 béka bőr keresztmetszet (kész metszet) 

 mikroszkóp 
 színes ceruza 

 

A kísérlet leírása (hipotézis és folyamatleírás) 
 

A gerincesek törzsében a szárazföldi életmódra való áttérést sikeresen a 
kétéltűek valósították meg. A kétéltűek elnevezése onnan származik, hogy 

szaporodásuk még vízhez kötött, de a kifejlett állatok már a szárazföldön 
élnek. A szárazföldi életmódnak megfelelően mozgásuk, légzésük és keringési 
rendszerük jelentősen eltér a halakétól.  
A legismertebb ma élő kétéltűek a békák, de a kétéltűek közé tartoznak a 
gőték és a szalamandrák is. 

Jól ismert kétéltű állat a kecskebéka, tavak, patakok, vízmedencék mentén él. 

Télen mélyen befúródik az iszapba és úgy vészeli át a telet. 

Hipotézis: A békák ragadozók. 

Kísérlet menete: 

1) Figyelje meg a békát! 

2) Oldja meg a jegyzőkönyv feladatait és válaszoljon a kérdésekre! 

 

KÍSÉRLETI JEGYZŐKÖNYV, FELADATOK 

 
1) Miként alkalmazkodott a béka szervezete a környezetéhez? 

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

Figyelje meg a béka testfelépítését, testtájait, színét! 
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Jelölje az ábrán és színezzen! 

 

http://pixabay.com/hu/photos 

2) Vegye szemügyre az orrnyílásokat, a szemeket, a szájat, nyelvét! 

Válaszoljon a kérdésekre! 
Milyen szervezetbeli sajátosságok utalnak a táplálkozási módjukra? 

 ...............................................................................................................  

Mivel táplálkoznak?  ...................................................................................  

Milyen szerepet töltenek be a táplálkozási láncban? 

 ...............................................................................................................  

3) Figyelje meg a légzését! Számolja meg 1 perc alatt hányszor vesz levegőt!  

Légzésszám:  ................................................  

Hogyan vehető észre a béka légzése? 

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

4) Hogyan szaporodik a béka? Jellemezze a béka egyedfejlődését! 

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

5) Tapintsa meg a bőrét! Mit érez? 

 ...............................................................................................................  

Mi a feladata a béka bőrének? 

 ...............................................................................................................  

http://pixabay.com/hu/photos
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6) Mikroszkóp alatt vizsgálja meg a béka bőrének keresztmetszetét! A 
látottakat rajzolja le! 
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B10.33. HARÁNTCSÍKOLT IZOMSZÖVET VIZSGÁLATA 

Kötelező védőeszközök  

A gyakorlat nem veszélyes! 
Köpeny használata ajánlott. 

 

 

A kísérlethez szükséges eszközök 
 

 harántcsíkolt izomszövet (kész metszet) 
 mikroszkóp 

 
A kísérlet leírása (hipotézis és folyamatleírás) 
 

Az izomszövetet kontraktilis sejtek alkotják. A sejtek szerveződésük alapján 
háromféle izomszövetet hoznak létre, a vázizomszövetet, a simaizomszövetet 
és a szívizomszövetet.  

Az izomszövetek működését az idegrendszer szabályozza. A szomatikus izmok 

az akaratlagosan irányított harántcsíkolt izmok, míg a viszcerális izmok az 
akaratunktól függetlenül működő simaizmok és a szívizom.  

Ahhoz, hogy a kontrakció megfelelő hatékonyságú legyen, a sejtek mindhárom 
szövettípusban kötegeket alkotnak, így jól elkülönülnek a környezetüktől, s 
könnyen felismerhetők. Bármennyire is különböznek azonban az egyes 
izomszövetek egymástól egy dologban mind megegyeznek, hogy a sejtjeik 

citoplazmájának nagy részét aktin és miozin fehérje teszi ki. Ezeknek a 

filamentumoknak a jól szabályozott kölcsönhatása eredményezi a sejtek 
megrövidülését, az izomsejtek összehúzódását. 

Hipotézis: A mikrocsavar finom mozgatása mellett a hosszmetszeten 
harántcsíkolatot figyelhetünk meg. 

Kísérlet menete: 

1) Kész metszeten mikroszkóp alatt vizsgáljon harántcsíkolt izomszövetet! 

2) Oldja meg a jegyzőkönyv feladatait és válaszoljon a kérdésekre! 
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KÍSÉRLETI JEGYZŐKÖNYV, FELADATOK 
 

1) A mikroszkópban látottakat rajzolja le! 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Milyen egységek építik fel a szövetet?  

 ...............................................................................................................  

3) Hol helyezkednek el a sejtmagok? 

 ...............................................................................................................  

4) Melyek az izomszövetek jellemző fehérjéi? 

 ...............................................................................................................  

5) A mikrocsavar finom mozgatása mellett a hosszmetszeten harántcsíkolatot 
figyelhet meg. Mi okozza ezt? 

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

6) Hol fordul elő ez a szövetféleség? 

 ...............................................................................................................  

7) Melyik állatcsoportnál jelenik meg először? 

 ...............................................................................................................  
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B10.34. VIZSGÁLATOK CSIRKECSONTOKKAL 

Kötelező védőeszközök Balesetvédelmi jelölések 

A gyakorlat nem veszélyes! 
Köpeny használata ajánlott. 

A sósav maró anyag!               

 

 

 

 

A kísérlethez szükséges eszközök 
 

 vasháromláb 

 főzőpohár 

 drótháló 
 tégelyfogó 
 égő 
 10 %-os sósav-oldat 
 2 zsírtalanított csirke lábszárcsont 
 víz 

 mérleg 
 kompakt csontállomány (kész metszet) 
 mikroszkóp 

 
A kísérlet leírása (hipotézis és folyamatleírás) 
 

A csontszövet, szerves és szervetlen alkotókból áll. A szerves anyagai 
biztosítják a csontok rugalmasságát, a szervetlen anyagok pedig a 
szilárdságát. 

A csonthártya alatt a csontszövet két állományt alkot. A csont 
keresztmetszetén szabad szemmel is látható ez a két állomány: kívül kemény, 
egyneműnek látszó kompakt állomány, és belül a vékony csontlemezkék és 
gerendácskák hálózatából álló szivacsos állomány. 

Hipotézis: A kiizzított csont könnyen törik. 

Kísérlet menete: 

1) Áztassa be a csirke lábszárcsontot 10 %-os sósav-oldatba legalább 2 nappal 

a kísérlet előtt! 

2) A másik csirke lábszárcsontot mérje meg mérlegen, majd vashálóra 
helyezve izzítsa kb. 30 percig! 

3) Oldja meg a jegyzőkönyv feladatait és válaszoljon a kérdésekre! 
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KÍSÉRLETI JEGYZŐKÖNYV, FELADATOK 
 

1) Két nap múlva vegye ki a csontokat a sósav-oldatból és mossa le! 

Tapasztalatait jegyezze le! 

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

Mire következtet a megfigyeléséből? 

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

2) Az izzított csontot kihűlése után vizsgálja és mérje meg a kiizzított 
csontot! 

 tömeg 

izzítás 
előtt 

 

izzítás 
után 

 

 

Mire következtet a mérés eredményéből? 

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

3) Vizsgálja a csontszövet metszetét mikroszkópban!  

A látottakat rajzolja le! 
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4) Jellemezze a szövetet az alábbi szempontok alapján:  

a sejtek alakja:  ........................................................................................  

a sejt közötti állomány anyaga:  ..................................................................  

a sejtek elhelyezkedése:  ...........................................................................  

erek helye:  ..............................................................................................  
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B10.35. MADARAK BELSŐ SZERVEINEK VIZSGÁLATA 

Kötelező védőeszközök  

A gyakorlat nem veszélyes! 
Köpeny használata ajánlott. 

 

 

A kísérlethez szükséges eszközök 
 

 elölt tyúk belső szervekkel 
 bonctál 

 szike 
 kés 
 csipesz 

 nagyító 
 
A kísérlet leírása (hipotézis és folyamatleírás) 
 

A madarak tápcsatornájának jellegzetességei a csőr, a begy, a mirigyes és a 
zúzógyomor, valamint a kloáka.  

Légzőkészülékük specialitásai az alsó gégefő, a tüdő légsíp rendszere, valamint 
a légzsákok. Rendkívül hatékony a légzésük, kettős légzésük van. Tüdejükben 
a gázcserét bonyolító vérér kapillárisokban a vér a tüdőben áramló levegővel 
ellentétes irányban halad. 

Hipotézis: A madaraknak négyüregű szívük van. 

 
Kísérlet menete: 

1) Fektesse hátára az állatot, majd a kloákától a csőr hegyéig vágja fel az állat 
bőrét, vágja át a szegycsontot és a bordákat! Figyelje meg, hogyan 
helyezkednek el a madár zsigerei a testüregben! 

2) Oldja meg a jegyzőkönyv feladatait és válaszoljon a kérdésekre! 
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KÍSÉRLETI JEGYZŐKÖNYV, FELADATOK 
 

1) Készítsen a zsigeri szervek elhelyezkedéséről ábrát! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Vizsgálja meg a nyelőcsövet és a begyet!  

Hány begyzsákja van a tyúkféléknek? ..........................................................  
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Milyen célokat szolgálhat a magevő madaraknál a begy? 

 ...............................................................................................................  

3) Vágja fel hosszirányban a zúzógyomrot és figyelje meg a tartalmát, majd 

a falát bélelő bevonatot és az izomzatát! 

Mit tartalmaz a zúzógyomor? 

 ...............................................................................................................  

 
 
Milyen a belső fala és milyen vastag az izomzata? 

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

A felépítése alapján következtessen a működésére! 

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

4) Vizsgálja meg a házityúk máját!  

Milyen a színe?  .........................................................................................  

Hány lebenyből áll?  ...................................................................................  

Hová torkollanak a lebenyekből kiinduló epevezetékek? 

 ...............................................................................................................  

5) Keresse meg a légzsákokat!  

Hol találhatóak?   ......................................................................................  

Hány pár légzsákja van a madárnak?  ..........................................................  

Mi a szerepe a légzsákoknak? 

 ...............................................................................................................  

6) A házi tyúk szívéről szikével távolítsa el a szívburkot! Figyelje meg a bal 
kamrából kilépő aortát és a jobb kamrából kilépő tüdőartériát, illetve a szívbe 
belépő ereket! 

A szívet vágja fel harántirányban és azonosítsa a szív üregeit! Nagyítóval 

vizsgálja meg a szívbillentyűket! 
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Rajzolja le vázlatosan a tyúk szívének négy üregét és írja mellé a nevüket!  
Jelölje a rajzán azt is, hol figyelt meg billentyűket! 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

7) Hogyan alkalmazkodott a madarak szervezete a repülő életmódhoz? 

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  
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2 ETOLÓGIA 

 
A témakörbe tartozó kísérletek célja, hogy Önök, az egyéni megfigyelések, 
tapasztalatok felhasználásával megismerjék és megértsék az állati viselkedést. 
Tudjanak párhuzamot vonni az emberi és állati viselkedés között. 

 

A témakörbe tartozó kísérletek: 

1. Taxis vizsgálata  

2. Állatkerti megfigyelés 
3. Földigiliszta fényérzékelésének vizsgálata 
4. A sértetlen béka reflexei 
5. Tüskéspikó udvarlása 
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B10.36. TAXIS VIZSGÁLATA 

PAPUCSÁLLATKA INGERLÉKENYSÉGE KÉMIAI INGEREK HATÁSÁRA 

Kötelező védőeszközök  

A gyakorlat nem veszélyes! 
Köpeny használata ajánlott. 

 

 

A kísérlethez szükséges eszközök 
 

 pipetta 

 2 tárgylemez 
 2 parafincsíkos fedőlemez 

 szűrőpapír 
 vegyszerkanál 
 konyhasó (NaCl) kristály 
 0,1 tömegszázalékos ecetsavoldat 
 mikroszkóp 

 papucsállatka tenyészet 
 
 

A kísérlet leírása (hipotézis és folyamatleírás) 
 

Az állati magatartásnak sok olyan eleme van, amelyet a faj valamennyi egyede 

egyformán végez, ezek a viselkedésformák nemzedékről nemzedékre 
öröklődnek. Kiváltásukhoz kulcsinger szükséges, a környezet állandó elemeihez 

való alkalmazkodást szolgálják. Ilyen öröklött magatartás a taxis is. 

A taxis valamilyen inger által vezérelt helyváltoztató mozgás.  

Ilyenkor az élőlény az ingerre egy irányított mozgással válaszol. A taxist 
pozitívnak nevezzük, ha az inger irányába történik az elmozdulás, és 
negatívnak, ha azzal ellentétes. 

Hipotézis: Ha konyhasókristályt teszünk a papucsállatka közelébe, akkor a 
papucsállatka eltávolodik a kristálytól.  

Kísérlet menete: 

1) Papucsállatka tenyészetből egy csepp mintát pipetta segítségével tegyen 

tárgylemezre! Fedje le parafincsíkos fedőlemezzel! 

2) Oldja meg a jegyzőkönyv feladatait és válaszoljon a kérdésekre! 
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KÍSÉRLETI JEGYZŐKÖNYV, FELADATOK 
 

1) Figyelje meg az állatok elhelyezkedését, mozgását mikroszkóppal! 

Hogyan és mivel mozognak? 

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

Hogyan helyezkednek el a rendelkezésükre álló térben? 
 
Készítsen rajzot megfigyeléséről! 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

2) A fedőlemez széléhez tegyen konyhasókristályból néhány darabkát és 

közben figyelje mikroszkóppal a papucsállatkák reakcióját! 
Tapasztalatait rögzítse! 

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

Hogyan nevezzük pontosan az ilyen irányú, kémiai ingerre bekövetkező 
helyváltoztató mozgást?  

 ...............................................................................................................  
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3) Rajzolja le, hogyan helyezkednek el a papucsállatkák a kísérlet végén! A 
rajzon jelölje a konyhasó kristályok helyét is! 

 

 

 

 

 

 

 

4) A következő kísérletben hasonlóképp járjon el, mint az elsőben! Csak most 
sókristály helyett 0,1 tömegszázalékos ecetsavoldatba mártott szűrőpapír-
darabkát tegyen a fedőlemez egyik széléhez!  

Figyelje meg a papucsállatkák mozgását, elhelyezkedését!  

Mi az elhelyezkedés magyarázata? 
Tapasztalatait rögzítse! 

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

 

5) Rajzolja le, hogyan helyezkednek el a papucsállatkák ennek a kísérletnek a 
végén! A rajzon jelölje a szűrőpapír helyét is! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

6) Hasonlítsa össze a két kísérlet eredményét! Következtessen! 

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  
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 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  
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B10.37. ÁLLATKERTI MEGFIGYELÉS 

Kötelező védőeszközök  

A gyakorlat nem veszélyes!  
 

 

A kísérlethez szükséges eszközök 
 

 Állatkertben vagy Vadasparkban élő állatok 
 íróeszköz 
 jegyzetfüzet 

 időmérő eszköz 
 

A kísérlet leírása (hipotézis és folyamatleírás) 
 

Az állatkertben élő számos faj közül szabadon lehet választani, minden fajnál 
valamelyest különböznek a megfigyelhető viselkedéselemek, illetve más és 
más jelenségre érdemes odafigyelni.  

A gyakorlat célja, megfigyelni az állat/ok viselkedését, adatot gyűjteni, az 
adatokat elemezni és végül a megfigyelésről beszámolni a csoporttársainak. 

A viselkedés vizsgálatakor alkalmazzuk a formai leírást. A formai leírás számít 
a legobjektívebbnek, mivel ilyenkor a leírást végző személy semmilyen 
vélekedését, előzetes ismereten alapuló megítélést nem visz a megfigyelésébe. 
A formai leírás többnyire igen egyszerű elemeket tartalmaz, pl. az állat áll, ül, 

fekszik, vagy jobbra néz, balra néz, esetleg kinyújtja a nyakát, behajlítja a 
nyakát, stb.  
Amikor az adott állatról több ismerettel rendelkezünk már (magunk vizsgálatai, 
vagy a szakirodalom alapján), akkor kerül előtérbe a funkcionális leírás. 
Egyszerűen fogalmazva, a funkcionális leírás azt jelenti, hogy a viselkedésnek 
(vagy annak elmaradásának) mi a következménye. 

Megfigyelhetünk egy egyedet vagy egy csoportot. A csoportos megfigyelés 

esetén minden jelenlévő, megfigyelhető egyed magatartásáról számot kell 
adnunk. 
 
KÍSÉRLETI JEGYZŐKÖNYV, FELADATOK 

1) Megfigyelés időpontja (év, hónap, nap, óra-intervallum) 

 ...............................................................................................................  

2) Időjárás 

 ...............................................................................................................  
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3) Megfigyelés alanya(i) (faj neve) 

 ...............................................................................................................  

4) A csoport (egyedek) általános jellemzése (darabszám, kor-, ivar szerinti 

megoszlás, esetleges egyéb jellemző adatok) 

 ...............................................................................................................  

5) Helyszín és egyéb körülmények leírása (alaprajz készítése ajánlatos) 

 ...............................................................................................................  

6) Vizsgálandó kérdés: minden esetben eldöntendő (IGEN-nel vagy NEM-mel 
megválaszolható kérdést kell feltenni!) 

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

7) Az alanyok kiválasztása, a mintavételi módszer leírása 

 ...............................................................................................................  

8) A kiválasztott egyed(ek) jellemzése, felismerésének alapjai 

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

9) A megfigyelés tapasztalatai 

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  
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B10.38. FÖLDIGILISZTA FÉNYÉRZÉKELÉSÉNEK VIZSGÁLATA 

Kötelező védőeszközök  

A gyakorlat nem veszélyes! 
Köpeny használata ajánlott. 

 

 

A kísérlethez szükséges eszközök 
 

 sztereomikroszkóp 
 földigiliszta 
 Peri-csésze 

 fekete papírlap 
 erősen világító zseblámpa 

 30 cm hosszú 1-2 cm átmérőjű üvegcső 
 

A kísérlet leírása (hipotézis és folyamatleírás) 
 

A fény hatásai sokrétűek. Nemcsak az egyedek élettevékenységeit, hanem az 

életközösségek működését is befolyásolja.  

A fény fizikai hatásai, az élőlények fényérzékelése, a látás eltérő az egyes 
állatfajokban, melynek oka részben evolúciós, részben életmódjukból adódik.      
A földigilisztára elemi fényérzékelés jellemző. 

Hipotézis: Ha a földigilisztát erős fénnyel megvilágítjuk, akkor eltávolodik a 
fényforrástól. 

 
Kísérlet menete: 

1) Tegyen élő földigilisztát Petri-csészébe és figyelje meg sztereomikroszkóp 
alatt!  

Keresse meg a hát- és hasoldalt, feji és farki részt, a nyeregtájékot, a 
szelvényeket, a testnyílásokat, a hasi oldalon sertéket! 

2) Oldja meg a jegyzőkönyv feladatait és válaszoljon a kérdésekre! 
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KÍSÉRLETI JEGYZŐKÖNYV, FELADATOK 

 
1) Rajzolja le a megfigyelt földigilisztát és írja az ábrához a részeit: fej, farok, 
nyereg, szelvények, szájnyílás, ivarnyílás, végbélnyílás, serték! 
 

 

 

 

 

 

 

 

2) Mivel lát a földigiliszta? 
Egy 30 cm hosszú, 1-2 cm átmérőjű üvegcső felét tekerje körbe fekete 
papírral! 
Tegye a földigilisztát az üvegcsőbe úgy, hogy az állat hátsó vége árnyékban 
legyen! A test elülső felét világítsa meg erős fénnyel! 
Mit tapasztal? 

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

3) Milyen ingerválasz volt a giliszta reakciója? 

 ...............................................................................................................  

4) Végezze el a kísérletet úgy is, hogy most az állat farki végét világítsa meg 
erős fénnyel! Mit tapasztal? 

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

5) A két kísérlet eredményéből következtessen a fényérzékelő receptorok 
elhelyezkedésére a giliszta testében! 

 ...............................................................................................................  
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 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

6) Mit értünk adekvát ingeren? 

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

7) Írjon példát meg az állatvilágból hasonló magatartásformára! 

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  
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B10.39. SÉRTETLEN BÉKA REFLEXEI 

Kötelező védőeszközök  

A gyakorlat nem veszélyes! 
Köpeny használata ajánlott. 

 

 

A kísérlethez szükséges eszközök 
 

 élő béka (pl. kecskebéka) 
 kb. 30x30 cm-es deszkadarab vagy falap 

 üvegbúra 
 csipesz 

 

 
A kísérlet leírása (hipotézis és folyamatleírás) 
 

Az idegrendszer szabályozó működése reflexek útján valósul meg. Minden 

reflex kiváltására egy inger elég és erre az ingerre mindig ugyanúgy játszódik 
le, ezért nevezzük őket feltétlen reflexnek.  

A receptorok által felfogott ingert ingerület formájában érzőidegrostok 
szállítják a központ felé. A „parancs” a mozgató idegrostok közvetítésével a 
végrehajtó szervhez jut és bekövetkezik a reflexválasz. A reflex 
végrehajtásáról a receptorok hírt visznek a központokba, és módosítják annak 

működését. Ily módon létrejön egy ellenőrzés, hisz agyunk folyamatosan 
ellenőrzi szerveink működését. Ezt az irányítási módot szabályozásnak 

nevezzük. 

Hipotézis: Ha csipesszel megcsípjük a béka lábát, akkor elrántja. 

 
Kísérlet menete: 

1) Az alábbiakban néhány jellegzetes viselkedési formát figyelünk meg békán. 

2) Oldja meg a jegyzőkönyv feladatait és válaszoljon a kérdésekre! 

 

KÍSÉRLETI JEGYZŐKÖNYV, FELADATOK 
 

1) Helyezzen békát a deszkára, majd takarja be üvegbúrával! 
Figyelje a békát! Írja le viselkedését! 

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  
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2) Mozgassa a deszkalapot különböző irányokban.  

 

a) Mutasson a béka feje a lejtő irányába. Mit tesz a béka, hogyan helyezkedik 
el a deszkán. Próbálja lerajzolni! 

 

 

 

 

 

 

b) Mutasson a béka feje az emelkedő irányába. A béka elhelyezkedését a 
deszkán próbálja lerajzolni! 

 

 

 

 

 

3) Fordítsa a békát hátára! Mit tapasztal? 

 ...............................................................................................................  

4) Csípje meg csipesszel az egyik lábát! Mit tapasztal? 

 ...............................................................................................................  

5) Érintse meg csipesz hegyével finoman a béka szaruhártyájának felületét! 
Figyelje meg a béka reakcióját! 

 ...............................................................................................................  

6) Milyen viselkedési elemekről volt szó az egyes kísérletekben? 

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  
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 ...............................................................................................................  

7) A kísérletekben szereplő reflexek közül melyik jellemző az emberre is? 

 ...............................................................................................................  

8) Írjon még példákat a feltétlen reflexre! 

 ...............................................................................................................  

9) Mi a feltétlen reflexek jelentősége az ember életében? 

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  
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B10.40. TÜSKÉSPIKÓ UDVARLÁSA 

Kötelező védőeszközök  

A gyakorlat nem veszélyes!  
 

A kísérlethez szükséges eszközök 
 

 internet 
 http://www.youtube.com/watch?v=cBX8hWuiHTk&list=PL4C2DAEF2

C65122DE 

 
A kísérlet leírása (hipotézis és folyamatleírás) 
 

Azokat a viselkedésformákat, melyek a megtermékenyítéshez vezetnek, 
szaporodási viselkedésnek nevezzük.  

A szaporodási viselkedések az előzőekkel szemben az állat fejlődésének csak 
egy meghatározott időszakában jelentkeznek, az ivarérettség elérésétől az 

ivadékgondozás befejezéséig tartanak.  

A szaporodási viselkedés ciklikusan vagy folyamatosan jelentkezhet az 
ivarérett időszakban. 

A szaporodás túlnyomórészt öröklött elemekből áll, de ezek összehangolásában 
a tapasztalat is fontos lehet.  

Hipotézis: A piros has kulcsingerként hat a tüskéspikó szaporodási 

viselkedésénél. 

Kísérlet menete: 

1) Nézze meg a videót! 

2) Oldja meg a jegyzőkönyv feladatait és válaszoljon a kérdésekre! 

 

KÍSÉRLETI JEGYZŐKÖNYV, FELADATOK 
 

1) A látottak alapján írja le a tüskéspikó szaporodási viselkedését! 

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  
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 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

Milyen szakaszai vannak a szaporodási viselkedésnek? 

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

2) A szaporodási viselkedés mely szakaszait láthatja a videón? 

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

3) Mi váltja ki a tüskéspikó hím udvarló magatartását? 

 ...............................................................................................................  

4) A nőstény reakcióját a hím udvarlására melyik két kulcsinger kapcsolja be? 

 ...............................................................................................................  

5) A „piros has” milyen magatartásformát vált ki más hímekből? 

 ...............................................................................................................  

6) A viselkedés szabályozásában mely belső tényezők vesznek részt? 

 ...............................................................................................................  

7) Milyen ökológiai hatások befolyásolják egy faj szaporodási viselkedését? 

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

8) Az államalkotó rovaroknál a dolgozók terméketlenek, ám mégis ők végzik 
a szaporodó egyedek gondozását, ellátását, felnevelését. 

Milyen viselkedésre utal ez a mondat? Nevezze meg! 

 ...............................................................................................................  
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FOGALOMTÁR 

 

Állatok világa 
 
Állandó testhőmérsékletűek: bizonyos határok között a környezettől 
függetleníteni tudják a testhőmérsékletüket. 

Állatok: olyan heterotróf soksejtű élőlények, amelyek fejlődésük során 
átmennek a bélcsíra állapoton. Az űrbelűek kivételével az egyed rendelkezik a 

különböző szerveinek összehangolt működését biztosító idegrendszerrel. 

Dúcidegrendszer: a külső csíralemez hasi oldalának betüremkedéséből 
kialakuló idegrendszer, melynek központi részét a dúcok és az idegkötegek 
alkotják. 

Külső váz: az élőlény kültakarója által létrehozott szilárd anyagú alkotórész, 
mely támaszt, védelmet nyújt, valódi külső váz esetén belülről tapadnak hozzá 
a mozgást biztosító izmok. 

Szerv: különböző sejtek, szövetek együttműködése meghatározott működés 
érdekében. 

Szervrendszer: meghatározott szervek együttműködése adott cél érdekében. 

Szövet: hasonló alakú és azonos működésű sejtek összessége. 

Változó testhőmérsékletűek: a test hőmérséklete a környezet hőváltozását 
követi.  

 
Etológia 
 
Feltételes inger: a biológiailag gyengébb, semleges inger, mely a tanulás 
eredményeként önállóan is kiváltja az elsajátított magatartást. 

Feltételes reflex: ingertársításon alapuló tanult magatartás. 

Feltétlen inger: a feltétlen reflexet kiváltó kulcsinger. 

Feltétlen reflex: adott ingerre feltétlenül bekövetkező öröklött válasz. 

Kulcsinger: az adott magatartás teljes cselekvéssorát vagy a viselkedési elemet 
kiváltó inger. 

Motiváció: cselekvésre késztető belső állapot, melyet az állat neuroendokrin 
rendszerének aktivitása befolyásol. 

Tanult mechanizmusok: az egyedi élet során a környezettel kapcsolatban lévő 
állat viselkedése változik meg. 
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