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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!  
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10. A laborban az eszközökön valamint a berendezéseken található jelzések, 

ábrák jelentései: 

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. 

 

BEVEZETÉS 

Általános célmeghatározás 

E tanulói munkafüzet célja, hogy megismertesse Önöket, 11. évfolyamos 

középiskolai tanulókat a tizenegyedik évfolyamos elméleti szintű biológiai 

tananyag gyakorlatias felhasználásával. A középszintű érettségi követelményeit 

elérő, néhol azt meghaladó ismeretanyag fejleszti a manuális laboratóriumi 

készségeket, képességeket. Emellett igyekszik javítani a rendszerezési, 

összehasonlítási és elemzési képességeken is. A kísérletek és gyakorlatok a 

tantervi követelmények mellett igyekeznek építeni a hétköznapi 

tudásanyagára, tájékozottságára, olvasottságára is. 

Témakörök általános ismertetése 

A munkafüzet kísérletei, feladatai a sejttan, az ember szövet és szervezettana, 

az emberi szervezet anyagforgalma és az életműködések szabályozása 

témakörökből kerülnek ki. Ezek az ismeretanyagok elengedhetetlenek mind a 

középszintű, mind pedig az emelt szintű biológia érettségihez, amellett, hogy a 

szervezetünkről és életfolyamatainkról alkotott hétköznapi képünket is 

erőteljesen képes árnyalni, fejleszteni. 
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A kísérletek során használatos eszközök 

 

 

Eszközkészlet 

mikroszkópiához 

 

Sztereomikroszkóp 

 

Binokuláris 

labormikroszkóp 

 

Erlenmeyer lombik 

 

Spriccflaska 

 

Mérőpohár 

 

Kémcső 

 

Kémcsőtartó 

 

Mérőhenger 
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Petri-csésze 

 

Állólombik 

 

Ízeltlábúak (beágyazás) 

 

Bunsen-állvány 

 

Pasteur-pipetta 

 

Szűrőkarika 

 

Üvegtölcsér 

 

Bonckészlet 

 

Kémcsőfogó 

 

 

 



7 
 

I. TÉMAKÖR: A NÖVÉNYI SEJT ÉS A SEJTOSZTÓDÁS 

 

A témakörbe tartozó kísérletek célja: 

 a tanulók megismerhetik a növényi sejtek felépítését 

 megismerkedhetnek a növényi sejtekre kizárólagosan jellemző citológia 

alakzatokkal, struktúrákkal 

 megfigyelhetik a sejtosztódás fázisait, az egyes fázisok 

jellegzetességeit is. 

 

A témakörbe tartozó kísérletek: 

 B11.01. Zárványok vizsgálata vöröshagymán 

 B11.02. Vakuólum vizsgálata fagyal termésében 

 B11.03. A sejtfal, a sejtmag és a sejtplazma vizsgálata 

 B11.04. A színtest vizsgálata 

 B11.05. A plazmolízis vizsgálata 

 B11.06. A mitózis és a meiózis vizsgálata 
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B11.01. ZÁRVÁNYOK VIZSGÁLATA VÖRÖSHAGYMÁN 

A kísérlet elvégzése során maró hatású 

folyadékokkal és éles vágóeszközökkel 

dolgozunk! Köpeny használata kötelező! 
 

Kísérlethez szükséges eszközök 

 Vöröshagyma (Allium cepa) 

 1:1 hígítású sósavoldat 

 Spriccflaska (desztillált vízzel) 

 Szike vagy kés 

 Csipesz 

 Fénymikroszkóp, tárgylemez, fedőlemez 

 Szűrőpapír 

A kísérlet leírása (hipotézis és folyamatleírás) 

A növényi sejtekben megfigyelhető kristályok az anyagforgalom mellék-, 

valamint végtermékei. A növények a fölösleges vagy esetlegesen káros 

anyagokat oldhatatlan zárványok formájában a sejtekben raktározzák. Így 

például a sejtekre igen toxikus savak különféle sók formájában 

közömbösítődnek. Ezek közül a leggyakoribb az oxálsav sója, a kalcium-oxalát. 

E kristályok kimutatása legegyszerűbben sósavas oldással lehetséges, a reakció 

a következő: 

Ca(COO)2 + 2 HCl = CaCl2 + (COOH)2 

Kísérletünkben ezeket a kristályokat vizsgáljuk meg vöröshagyma (Allium 

cepa) növényben. 

Hipotézis: A kristályzárványok nehezen láthatóak, vizsgálhatóak. 

A kísérlet menete: 

1) Csípjen le csipesz segítségével egy kis darabot a vöröshagyma 

pikkelyleveléből! A levél mérete akkora legyen (~ 5mm), hogy 

tárgylemezre helyezve kényelmesen rá tudja helyezni a fedőlemezt! 

2) Helyezze tárgylemezre a levéldarabot, és néhány csepp víz segítségével 

fedje le tárgylemezzel a mintát! 

3) Vizsgálja meg a levéldarabot fénymikroszkóp alatt! 

Kötelező védőeszközök Balesetvédelmi jelölések 



9 
 

4) Cseppentsen a fedőlemez mellé egy csepp 1:1 hígítású sósavoldatot, és 

szívassa át a fedőlemez alatt a másik oldalra is szűrőpapírcsíkkal! 

5) Válaszoljon a kérdésekre! 

KÍSÉRLETI JEGYZŐKÖNYV, FELADATOK 

1) Rajzolja le, mi látott, amikor a vöröshagyma pikkelylevelét 

fénymikroszkóp alatt megvizsgálta! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Milyen alakú kristályokat látott a hagyma sejtjeiben? 

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

3) Mit tapasztalt akkor, amikor a sósavoldatot átszívatta a fedőlemez alatt? 

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

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

4) Nézzen utána, milyen növényekben találkozhatunk még nagy mennyiségű 

kalcium-oxalát, magnézium-oxalát, kalcium-karbonát és kalcium-szulfát 

kristályokkal! 

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

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

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

5) Mi a kiválasztás feladata az élőlényekben? 

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

  ........................................................................................................  
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B11.02. VAKUÓLUM VIZSGÁLATA FAGYAL TERMÉSÉBEN 

A kísérlet elvégzése során maró hatású 

folyadékokkal és éles vágóeszközökkel 

dolgozunk! Köpeny használata kötelező! 
 

Kísérlethez szükséges eszközök 

 Fagyal (Ligustrumvulgare) 

 Híg nátrium-hidroxid oldat 

 Spriccflaska (desztillált vízzel) 

 Szike vagy kés 

 Csipesz 

 Fénymikroszkóp, tárgylemez, fedőlemez 

 Szűrőpapír 

A kísérlet leírása (hipotézis és folyamatleírás) 

A növényi sejtek egyik fő sejtalkotója a nagyméretű, központi vakuólum. Ez a 

membránnal határolt sejtszerv a sejtnedvet tartalmazza, amelynek funkciója a 

sejt vízháztartásának szabályozása, valamint a különféle anyagcseretermékek 

átmeneti vagy végleges raktározása. Vizsgálatunkban e sejtalkotót figyeljük 

meg kicsit közelebbről! 

Hipotézis: A vakuólum a növényi sejtek nehezen látható alkotója. 

A kísérlet menete: 

1) Készítsen kaparékot fagyal érett bogyótermésének termésfalából! 

(Megjegyzés: a kaparékot úgy készítjük, hogy szike élét merőlegesen 

tartva, enyhén rányomva a termésfalra többször határozott mozdulattal 

végighúzzuk a vizsgálandó részen, hogy arról kisebb darabok váljanak le.) 

2) A kaparékot tegye bele egy tárgylemezen előre elkészített vízcseppbe, és 

fedje le a mintát fedőlemezzel! (Egy kis segítség: finom ütögetéssel 

könnyen eloszlathatjuk a macerátum darabkáit a fedőlemez alatt!) 

3) Vizsgálja meg a kaparékot fénymikroszkóp alatt! 

4) Cseppentsen a fedőlemez mellé híg nátrium-hidroxid (NaOH) oldatot, majd 

szűrőpapír segítségével szívassa át a fedőlemez másik oldalára is! 

5) Rögzítse a változásokat a jegyzőkönyvbe és válaszoljon a kérdésekre! 

Kötelező védőeszközök Balesetvédelmi jelölések 
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KÍSÉRLETI JEGYZŐKÖNYV, FELADATOK 

1) Vizsgálja meg, és rajzolja le a fagyal terméséből készített macerátum 

sejtjeit (alakjuk, látható sejtalkotóik)! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Milyen változást figyelt meg a híg NaOH-oldat átszívatását követően? 

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

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

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

3) Minek tudható be a megfigyelt változás? 

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

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

  ........................................................................................................  
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B11.03. A SEJTFAL, A SETPLAZMA ÉS A SEJTMAG VIZSGÁLATA 

A kísérlet elvégzése során éles 

eszközökkel dolgozunk! Köpeny és 

gumikesztyű használata kötelező! 

   

Kísérlethez szükséges eszközök 

 Átokhínár (Elodeacanadensis) 

 Vöröshagyma (Alliumcepa) 

 Metilénkék 1%-os vizes oldata 

 Spriccflaska (desztillált vízzel) 

 Cseppentő 

 Szike és kés 

 Csipesz 

 Fénymikroszkóp, tárgylemez, fedőlemez 

 Szűrőpapír 

A kísérlet leírása (hipotézis és folyamatleírás) 

Az eukarióta élőlények sejtjei igen bonyolult felépítésűek: a növényeknél és a 

gombáknál sejtfal határolja a sejthártyával körülvett sejtet, amelynek 

(általában) a közepén egy jól megfigyelhető struktúra, a sejtmag található. 

A sejtmag és a sejthártya között a sejt alapállománya, a sejtplazma található. 

Mivel az átokhínár (Elodea canadensis) levelei csupán néhány sejtsor 

vastagságúak, a vöröshagyma (Allium cepa) bizonyos sejtjeiben pedig már 

kisebb nagyítás mellett is jól láthatóak a különféle sejtalkotók, a gyakorlaton e 

két növény sejtjeiből készített preparátumokon vizsgáljuk az említett 

sejtalkotókat. 

Hipotézis: A sejtek mikroszkóppal vizsgálva egyszerű felépítésűek. 

A kísérlet menete: 

1) Vágjon le átokhínárról egy levélkét! 

2) Helyezze a levélkét egy tárgylemezen előkészített vízcseppbe, majd fedje 

le azt! (A levél rendkívül vékony, csupán néhány sejtsor vastagságú, így 

nem szükséges metszetet vagy nyúzatot készíteni belőlük, jól 

átvilágíthatóak e nélkül is!) 

3) Vizsgálja meg néhány perc múlva fénymikroszkóp alatt a látottakat! 

Kötelező védőeszközök Balesetvédelmi jelölések 



13 
 

4) Készítsen bőrszöveti nyúzatot vöröshagyma hagymájának húsos 

alleveléből! 

5) Helyezze a nyúzatot tárgylemezre, és cseppentsen rá néhány csepp 

metilénkék festéket úgy, hogy az ellepje a készülő preparátumot! Hagyja 

állni 5-7 percig! 

6) Mossa ki a felesleges festéket vízzel: érintsen a nyúzat egyik oldalánál 

szűrőpapírt a mosóoldat cseppjéhez, míg a nyúzat másik oldalán 

csepegtessen spriccflaskából tiszta vizet a mosóoldatos cseppre! Folytassa 

addig a műveletet, míg a nyúzat körüli csepp teljesen áttetsző nem lesz! 

7) Fedje le a nyúzatot, és vizsgálja meg fénymikroszkópban! A vizsgálódást 

kis nagyításon végezze, és fokozatosan haladjon a nagyobb nagyítások 

felé! 

8) Válaszoljon a kérdésekre! 

KÍSÉRLETI JEGYZŐKÖNYV, FELADATOK 

1) Mekkora nagyításon lehet a vizsgálódást megfelelően végezni? 

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

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

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

2) Rajzolja le, mit látott az átokhínár levélkéjének fénymikroszkópos 

vizsgálata során! Nevezze meg a látható sejtalkotókat! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) Milyen jelenség figyelhető meg az átokhínár sejtjeinek plazmájában? 

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

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

  ........................................................................................................  
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4) Mi a jelenség magyarázata? 

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

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

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

5) Milyen anyagok alkotják a sejtplazmát? 

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

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

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

6) Nézzen utána, mi a különbség a fiatal és az idősebb növényi sejtfal kémiai 

összetétele között! 

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

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

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

7) Rajzolja le, mit látott a vöröshagyma húsos allevelének 

fénymikroszkópos vizsgálata során! Nevezze meg a látható sejtalkotókat! 
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8) Milyen sejtalkotó festődik erőteljesebben? 

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

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

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

9) Milyen nélkülözhetetlen makromolekula található a sejtmagban? 

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

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

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

10) Mire szolgál ez a makromolekula? 

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

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

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

11) Nevezzen meg olyan sejtet vagy sejteket, amelyekben egynél több 

sejtmag található! 

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

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

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

12) Nevezzen meg olyan emberi sejtet, amelyből hiányzik a sejtmag! Írja le, 

hogyan függ össze ennek a sejtnek a sejtmagelvesztése a sejt fő 

funkciójával! 

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

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

  ........................................................................................................  
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B11.04. A SZÍNTEST VIZSGÁLATA 

A kísérlet elvégzése során éles 

eszközökkel dolgozunk! Köpeny 

használata kötelező! 

  

Kísérlethez szükséges eszközök 

 Spirogyra zöldmoszat 

 Átokhínár (Elodea canadensis) 

 Spriccflaska (desztillált vízzel) 

 Cseppentő 

 Szike és kés 

 Csipesz 

 Fénymikroszkóp, tárgylemez, fedőlemez 

 Szűrőpapír 

A kísérlet leírása (hipotézis és folyamatleírás) 

A színtest (kloroplasztisz) nélkülözhetetlen sejtszervecske. Igen változatos 

alakú és méretű sejtalkotóról van szó: a kezdetleges szerveződésű moszatokra 

a fonalas színtest a jellemző. A gyakorlaton az Átokhínár (Elodea canadensis) 

és a Spirogyra zöldmoszat kloroplasztiszát vizsgáljuk. 

Megjegyzés: a Spirogyra a melegebb vizeket kedveli, így tavasztól őszig 

begyűjthető vizeinkből, és laboratóriumi körülmények között egész évben 

eltartható. 

Hipotézis: A színtestek csak ovális alakúak lehetnek. 

A kísérlet menete: 

1) Tegyen a Spirogyra tenyészetből néhány fonalat tárgylemezre! 

2) Cseppentsen rá vizet, majd fedje be fedőlemezzel! 

3) Vizsgálja meg fénymikroszkóp alatt! 

4) Végezze el ugyanezt a műveletsort átokhínár levélkéivel is! 

5) Válaszoljon a kérdésekre! 

 

Kötelező védőeszközök Balesetvédelmi jelölések 
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KÍSÉRLETI JEGYZŐKÖNYV, FELADATOK 

1) Rajzolja le, mit látott a Spirogyra-fonalak és az átokhínár 

fénymikroszkópos vizsgálata során! Nevezze meg a látható sejtalkotókat! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Spirogyra Átkohínár 

 

2) Milyen alakúak a növények színtestjei? Hasonlítsa össze őket! 

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

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

3) Milyen színűek a színtestek? Mi okozza ezt a színt? 

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

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

4) Hogyan nevezzük a kloroplasztiszban lejátszódó folyamatot? Milyen 

környezeti anyagok szükségesek a folyamat lejátszódásához? 

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

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

5) Hogyan nevezzük a növényekre jellemző anyagcseretípust? Miben 

különbözik ez az állatoknál és a gombáknál megtanult anyagcseretípustól? 

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

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

  ........................................................................................................  
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B11.05. A PLAZMOLÍZIS VIZSGÁLATA 

A kísérlet elvégzése során éles 

eszközökkel dolgozunk! Köpeny 

használata kötelező! 

  

Kísérlethez szükséges eszközök 

 Lilahagyma 

 1%-os KCl-oldat 

 1%-os CaCl2-oldat 

 Spriccflaska (desztillált vízzel) 

 Cseppentő 

 Szike és kés 

 Csipesz 

 Borszeszégő 

 50cm3-es főzőpohár 

 Vasháromláb, kreámiaháló 

 Fénymikroszkóp, tárgylemez, fedőlemez 

 Szűrőpapír 

A kísérlet leírása (hipotézis és folyamatleírás) 

A sejthártya erőteljesen megválogatja, hogy milyen anyagokat enged át magán, 

és melyeket nem. Ez az erőteljes szelektivitás többféle életfolyamatban is igen 

nélkülözhetetlen. Ám a sejthártya (kicsit leegyszerűsítve) szabadon átjárható a 

víz számra. Ha a sejteken kívüli oldat a sejtnedvnél töményebb (hipertóniás), 

akkor a sejt vizet fog veszíteni, és a sejtplazma összezsugorodik. Mivel ezt a 

zsugorodást a merev szerkezetű sejtfal nem tudja követni, a plazma elválik a 

sejtfaltól. A jelenséget plazmolízisnek nevezzük. Ha a hipertóniás oldat alkálifém 

ionokat tartalmaz, a citoplazma gömbölyű formában zsugorodik össze. Ezt 

nevezzük konvex plazmolízisnek.  

Amennyiben az oldat alkáliföldfém ionokat tartalmaz, a sejtplazma csipkés 

széllel, szakadozottan válik le a sejtfalról. Ez a konkáv plazmolízis. Amennyiben 

a plazmolizált sejteken kívül víz található - amely igen híg oldat a normális 

koncentrációjú sejtnedvnél (hipotóniás) - a citoplazma vizet vesz fel, és 

megduzzad. A folyamat ellentétes a plazmolízissel, a neve: deplazmolízis. 

Hipotézis: A forró vízbe mártott sejtek membránjának működése megváltozik. 

 

Kötelező védőeszközök Balesetvédelmi jelölések 
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A kísérlet menete: 

1) Készítsen két vizsgálható nyúzatot a lilahagyma húsos alleveléből! 

2) Az egyik nyúzatot helyezze a tárgylemezre előzőleg cseppentett KCl-

oldatba, a másikat egy másik tárgylemezre, amelyre CaCl2-oldatot 

cseppentett! Az inkubációt 5-7 percig végezzük! 

3) Helyezzen fedőlemezt a mintáinkra, és vizsgálja meg őket 

fénymikroszkóppal! 

4) Szívasson át vizet cseppentő és szűrőpapír segítségével a fedőlemez alatt, 

és figyelje meg a változásokat! 

5) Válaszoljon a kérdésekre! 

KÍSÉRLETI JEGYZŐKÖNYV, FELADATOK 
 

1) Rajzolja le, hogyan változott a sejtek alakja a KCl-os és a CaCl2-os 

kezelés hatására! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 KCl-os oldatban CaCl2-os oldatban 

 

 

Plazmolízis típusa: 

 

 

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

 

 

Az adott plazmolízistípus oka: 

 

 

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

 

 ........................................                   .......................................   
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2) Mi történik, ha először forró vízbe áztatjuk a bőrszöveti nyúzatot, és ezt 

követően helyezzük hipertóniás oldatba? 

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

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

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

3) Mit nevezünk turgornak? Miért fontos e jelenség a növények 

életfolyamatai szempontjából? 

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

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

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

4) Mit jelent a diffúzió és az ozmózis? 

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

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

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

5) Nézzen utána, milyen összetételű a fiziológiás sóoldat? Mire használják 

ezt az oldatot a hétköznapokban? 

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

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

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

6) Gondolja végig, mi történne, ha a "fiziológiás sóoldat" valamilyen okból 

kifolyólag több vizet tartalmazna, vagyis hígabb lenne, mint kellene? 

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

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

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

  ........................................................................................................  
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B11.06. A MITÓZIS ÉS A MEIÓZIS VIZSGÁLATA 

A kísérlet nem veszélyes!       

Kísérlethez szükséges eszközök 

 Mitózis különböző fázisainak vizsgálatára alkalmas kész preparátumok! 

 Fénymikroszkóp 

A kísérlet leírása (hipotézis és folyamatleírás) 

Minden sejt meghatározott genetikai program szerint éli az életét. Ez az élet 

bizonyos esetekben ciklusosságot mutat, amelyet sejtciklusnak nevezünk. 

Szakaszai: 

 G0-fázis, amikor a sejt nyugalomban van (interfázisos sejt). 

Terminálisan differenciálódott sejtek állapota. A következő sejtciklus-

szakaszok már az osztódásra készítik fel a sejtet. 

 G1-fázis; bár látszólag nem történik semmi a sejten belül, a sejt nagy 

mennyiségű fehérjét, valamint különböző RNS-eket állít elő, amelyek 

alapvető szerepet játszanak a genetikai anyag megkettőződésének 

folyamatában. 

 S-fázis; a DNS-megkettőződésének a szakasza 

 G2-fázis; hasonlóan a G1-fázishoz, ebben a szakaszban sem látható 

változás a sejten belül. A sejt nagy mennyiségű fehérjét, valamint 

különböző RNS-eket állít elő, amelyek alapvető szerepet játszanak a 

sejtosztódás folyamatában. 

 M-fázis; a sejtosztódás szakasza. Két típusát különböztetjük meg: 

mitózis és meiózis. 

Gyakorlatunkon a mitózis és a meiózis folyamatával, következményeivel 

ismerkedünk meg. 

Hipotézis: Mikroszkópos kép alapján szinte lehetetlen megmondani, hogy egy 

adott sejt a sejtciklus melyik szakaszában jár. 

A kísérlet menete: 

1) Vizsgálja meg a kapott mikroszkópos preparátumokat! 

2) Válaszoljon a kérdésekre! 

 

Kötelező védőeszközök Balesetvédelmi jelölések 



22 
 

KÍSÉRLETI JEGYZŐKÖNYV, FELADATOK 

1) Rajzolja le a mitózis egyes fázisait mutató sejtek mikroszkópos 

megjelenését az adott területre! Rakja időrendi sorrendbe a mitózis egyes 

fázisait! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 Profázis Telofázis 

 Időrendi sorszám: _____ Időrendi sorszám: _____ 

 A hozzá illő kép száma: _____ A hozzá illő kép száma: _____ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Anafázis Metafázis 

 Időrendi sorszám: _____ Időrendi sorszám: _____ 

 A hozzá illő kép száma: _____ A hozzá illő kép száma: _____ 
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Interfázis 

Időrendi sorszám: _____ 

A hozzá illő kép száma: _____ 

 

2) Az alább látható képek is összekeveredtek. Írja az elkészült rajzok mellé a 

hozzá illő kép sorszámát! 

 

 1. kép 2. kép 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3. kép 4. kép 5. kép 

Forrás: SZTE TTIK Genetika Tanszék, Genetika előadás kurzus 
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3) Jelölje mind a saját rajzain, mind pedig a képeken a kromoszómákat, a 

húzófonalakat, a sejthártyát, a maghártyát, a kromatidákat! 

4) Mi a különbség a mitózis és a meiózis között? Töltse ki a táblázatot! 

Mitózis Tulajdonság Meiózis 

 
…sejtek osztódási típusa 

(testi / ivar) 
 

 
Anyasejt 

kromoszómakészlete 
 

 
Az utódsejtek 

kromoszómakészlete 
 

 
Az egy anyasejtből képződő 

utódsejtek száma 
 

 
Az utódsejtek genetikailag 

(hasonlók / különbözők) 
 

5) Rajzoljon le egy akrocentrikus és egy metacentrikus kromoszómát! 

Jelölje a karokat, a centromert és a telomereket! Fejtse ki röviden, mire 

szolgálnak a telomerek! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Telomerek:  .......................................................................................  

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

 

6) Mi a különbség a heterokromatin és az eukromatin között? 

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

  ........................................................................................................  
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II. TÉMAKÖR: AZ ÉLŐ RENDSZEREK SZERVETLEN ÉS SZERVES ANYAGAI 

A témakörbe tartozó kísérletek célja: 

 a tanulók megismerhetik a növényi és állati szervezeteket felépítő 

szervetlen és szerves anyagokat 

 egyszerű laboratóriumi kísérletekkel elsajátíthatják az egyes anyagok 

kimutatásának folyamatát 

A témakörbe tartozó kísérletek: 

 B11.07. Biogén elemek kimutatása: a szén 

 B11.08. Biogén elemek kimutatása: a nitrogén 

 B11.09. Biogén elemek kimutatása: a kén 

 B11.10. Biogén elemek kimutatása: a kloridion 

 B11.11. Biogén elemek kimutatása: a vasion 

 B11.12. Szőlőcukor kimutatása ezüsttükörpróbával 

 B11.13. Szőlőcukor kimutatása Fehling-reakcióval 

 B11.14. Fehérjék reverzibilis és irreverzibilis koagulációja 

 B11.15. Az enzimműködés vizsgálata 

 B11.16. Keményítő kimutatása oldatból és különféle növényi részekből 

 B11.17. A fehérjék kimutatása 

 B11.18. Növényi olajok és állati zsírok összehasonlítása 

 B11.19. Élesztő erjedése, keletkező szén-dioxid kimutatása 

 B11.20. A kolloidok nagy fajlagos felületének megfigyelése. A szol és a 

gél állapot vizsgálata. 
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B11.07. BIOGÉN ELEMEK KIMUTATÁSA: A SZÉN 

A kísérlet elvégzéséhez köpeny, 

gumikesztyű és védőszemüveg 

szükséges! A gyufa használata égési 

sérüléseket okozhat!       

Kísérlethez szükséges eszközök 

 Porrá őrölt szőlőcukor (porcukor) 

 Szódabikarbóna 

 96%-os etil-alkohol 

 Pasteur-pipetta 

 Kerámiatál 

 Homok 

 Gyufa 

A kísérlet leírása (hipotézis és folyamatleírás) 

A szén, hidrogén és oxigén elemekből álló vegyületek a növényekben egyszerű 

és összetett cukrok formájában fordulnak elő. Az egyszerű szénhidrátok közül a 

szőlőcukor (glükóz) minden élőlényben megtalálható energiaforrás. 

A természetben az autotróf élőlények (legnagyobb mennyiségben a növények) 

állítják elő felépítő életfolyamataik során. 

Hipotézis: A glükóz nem tartalmaz szenet. 

A kísérlet menete: 

1) Keverjen össze 2g porított szőlőcukrot 10g szódabikarbónával! 

2) Tegye a kerámiatálba a homokot úgy, hogy a közepén egy kisebb 

gödör alakuljon ki! 

3) Locsoljon a gödörbe pasteur-pipetta segítségével néhány csepp 96%-os 

etil-alkoholt! 

4) Szórja a szőlőcukor-szódabikarbóna elegyét a gödörbe! 

5) Gyújtsa meg gyufával az etanollal átáztatott homokot! 

6) Figyelje meg a változást! 

7) Válaszoljon a kérdésekre! 

 

Kötelező védőeszközök Balesetvédelmi jelölések 



27 
 

KÍSÉRLETI JEGYZŐKÖNYV, FELADATOK 

 Milyen változást tapasztalt a porkeverék meggyújtását követően? 

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

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

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

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

 Mit jelez a porkeverék színváltozása? 

 

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

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

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

 Tapintsa meg a porkeverékből keletkezett, kihűlt képződményt! Mit 

tapasztal? 

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

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

 Mivel magyarázható a jelenség? 

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

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

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

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

 Gondolja végig! Hol találkozhatunk a hétköznapokban ezzel a jelenséggel? 

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

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

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

  ........................................................................................................  
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B11.08. BIOGÉN ELEMEK KIMUTATÁSA: A KÉN 

A kísérlet elvégzéséhez köpeny, 

gumikesztyű és védőszemüveg 

szükséges! 
      

Kísérlethez szükséges eszközök 

 1db tojás 

 1db 250 cm3-es főzőpohár 

 Nátrium-hidroxid-pasztilla (NaOH) 

 1%-os ólom-nitrát-oldat (Pb(NO3)2) 

 Spriccflaska (desztillált vízzel) 

 Cseppentő 

 Kémcső, kémcsőfogó, kémcsőállvány 

 Csipesz 

 Bunsen- vagy borszeszégő 

A kísérlet leírása (hipotézis és folyamatleírás) 

A szén, a hidrogén, az oxigén mellett a kén is rendkívül fontos anyaga az élő 

szervezeteknek. Gyakorlatunkon élő anyag kéntartalmát próbáljuk meg 

egyszerű kísérlettel kimutatni. 

Hipotézis: A fehérjék nem tartalmaznak kénatomokat. 

A kísérlet menete: 

1) Törjön fel egy tojást, és válassza szét a sárgáját és a fehérjét 

egymástól úgy, hogy a fehérje része a főzőpohárba kerüljön! 

2) Öntsön egy kémcsőbe a főzőpohárból 1 cm3 hígítatlan tojásfehérjét! 

3) Dobjon a csipesszel a tojásfehérjéhez egy kis darabka nátrium-hidroxid 

pasztillát! 

4) Melegítse óvatosan a kémcsövet addig, amíg az ammónia (NH3) 

kellemetlen szagát nem érzi! 

5) Fejezze be a melegítést, és várjon addig, amíg a kémcső már nem 

forró! 

6) Hígítsa fel a kémcső tartalmát kevés desztillált vízzel! 

7) Cseppentsen a kémcsőbe 1%-os ólom-nitrát-oldatot! 

8) Figyelje meg a változást! 

9) Válaszoljon a kérdésekre! 

Kötelező védőeszközök Balesetvédelmi jelölések 
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KÍSÉRLETI JEGYZŐKÖNYV, FELADATOK 

1) Milyen változást tapasztal az ólom-nitrát-oldat reakcióelegyhez történő 

hozzáadását követően? 

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

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

2) Az alábbi reakcióegyenlet szerint játszódik le a kémcsőben tapasztalható 

színváltozás: 

S2- + Pb(NO3)2  PbS + 2 NO3
- 

 

Húzza alá, és nevezze meg a reakcióegyenletben azt az anyagot, amely a 

reakcióelegyben tapasztalható változásért elsődlegesen felelős! 

 

3) Miért kell a tojásfehérjét lúgosan főzni? 

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

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

4) Nevezzen meg, majd rajzoljon le egy kéntartalmú aminosavat! 

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

 

 

 

 

 

5) Magyarázza el, miért nélkülözhetetlen a kén az élő szervezetek számára! 

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

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

  ........................................................................................................  
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B11.09. BIOGÉN ELEMEK KIMUTATÁSA: A NITROGÉN 

A kísérlet elvégzéséhez köpeny, 

gumikesztyű és védőszemüveg 

szükséges! 
   

Kísérlethez szükséges eszközök 

 1db tojás 

 1db 250 cm3-es főzőpohár 

 Nátrium-hidroxid-pasztilla (NaOH) 

 Spriccflaska (desztillált vízzel) 

 Kémcső, kémcsőfogó, kémcsőállvány 

 Csipesz 

 pH-indikátor papír 

 Bunsen- vagy borszeszégő 

A kísérlet leírása (hipotézis és folyamatleírás) 

A szén, a hidrogén, az oxigén mellett a nitrogén is rendkívül fontos anyaga az 

élő szervezeteknek. Gyakorlatunkon élő anyag nitrogéntartalmát próbáljuk 

meg egyszerű kémcsőkísérlettel kimutatni. 

Hipotézis: A fehérjék nem tartalmaznak nitrogént. 

A kísérlet menete: 

1) Törjön fel egy tojást, és válassza szét a sárgáját és a fehérjét 

egymástól úgy, hogy a fehérje része a főzőpohárba kerüljön! 

2) Öntsön egy kémcsőbe a főzőpohárból 1 cm3 hígítatlan tojásfehérjét! 

3) Dobjon a csipesszel a tojásfehérjéhez egy kis darabka nátrium-hidroxid 

pasztillát! 

4) Melegítse óvatosan a kémcsövet! 

5) Szagolja meg óvatosan legyezve a kémcsövet! 

6) Tartson a kémcső szájához nedves pH-indikátor papírt! 

7) Figyelje meg a változást! 

8) Válaszoljon a kérdésekre! 

Kötelező védőeszközök Balesetvédelmi jelölések 
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KÍSÉRLETI JEGYZŐKÖNYV, FELADATOK 

1) Milyen jellegű szagot érzett, amikor megszagolta a kémcsövet? 

 

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

2) Milyen kémhatást jelez a pH-indikátor? 

 

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

3) Milyen vegyület jelenlétére utal a keletkező szaganyag és a kémhatás? 

 

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

4) Rajzolja fel az ATP-molekula képletét! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5) Mi a szerepe az ATP-nek a szervezetünkben? 

 

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

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

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

  ........................................................................................................  
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6) Rajzolja fel a glicin és az alanin szerkezeti képletét! Kapcsolja össze a két 

vegyületet! Milyen kémiai reakció az összekapcsolódás? Nevezze el a 

keletkező kötést, és röviden jellemezze azt! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Keletkezett kötés:  ..............................................................................  

 Jellemzői:  .........................................................................................  

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

 

7) Milyen jellegű makromolekulák keletkeznek a 6-os pontban leírt kémiai 

reakciókban? 

 

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

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

8) Nevezzen meg az élő szervezetekben megtalálható két, ilyen jellegű 

molekulát! 

 

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

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

9) Hol játszódik le a sejtekben a 6-os pontban leírt kémiai folyamat? 

 

  ........................................................................................................  
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B11.10. BIOGÉN ELEMEK KIMUTATÁSA: A KLORIDION 

A kísérlet elvégzéséhez köpeny, 

gumikesztyű és védőszemüveg 

szükséges! A salétromsav erősen maró 

hatású folyadék!      

Kísérlethez szükséges eszközök 

 Növényi hamu 

 1 tömegszázalékos ezüst-nitrát (AgNO3) oldat 

 10 tömegszázalékos salétromsav (HNO3) oldat 

 Spriccflaska (desztillált vízzel) 

 2 db kémcső, 

 Kémcsőfogó, kémcsőállvány 

 Vegyszereskanál 

 Bunsen-állvány, szűrőkarika, üvegtölcsér, szűrőpapír 

A kísérlet leírása (hipotézis és folyamatleírás) 

Megfelelő ionháztartásunkhoz elengedhetetlen halogénion a kloridion: elegendő 

a vér szén-dioxid szállítására gondolunk, vagy épp' a neuronok 

potenciálváltozásaira. Gyakorlatunkon e nélkülözhetetlen iont mutatjuk ki. 

Hipotézis: A kloridion nem csupán az állatok szervezetében, hanem a 

növényekben is megtalálható ion. 

A kísérlet menete: 

1) Tegyen egy kémcsőbe 2 cm magasságig növényi hamut! 

2) Öntsön a hamuhoz 15 cm3 10 tömegszázalékos salétromsavat! 

3) Rázza össze finoman a kémcső tartalmát, majd szűrje le üvegtölcsérbe 

helyezett szűrőpapíron keresztül egy másik kémcsőbe! (Növényi hamu 

feltárása.) 

4) Cseppentsen a szűrlethez néhány csepp 1 tömegszázalékos ezüst-

nitrát-oldatot! 

5) Figyelje meg a változást, és válaszoljon a kérdésekre! 

 

Kötelező védőeszközök Balesetvédelmi jelölések 
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KÍSÉRLETI JEGYZŐKÖNYV, FELADATOK 

1) Mit tapasztalt, amikor a salétromsavval kezet mintához ezüst-nitrát-

oldatot cseppentett? 

 

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

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

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

 

2) Írja le a tapasztalt jelenség mögött megbúvó kémiai egyenletet! 

 

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

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

 

3) Fejtse ki, milyen közvetett szerep van a kloridionnak az idegsejtek 

membránjának de- és repolarizációs folyamatában! 

 

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

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

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

  ........................................................................................................  
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B11.11. BIOGÉN ELEMEK KIMUTATÁSA: A VASION 

A kísérlet elvégzéséhez köpeny, 

gumikesztyű és védőszemüveg 

szükséges! A salétromsav erősen maró 

hatású folyadék!       

Kísérlethez szükséges eszközök 

 Növényi hamu 

 10 tömegszázalékos salétromsav (HNO3) oldat 

 Sárgavérlúgsó-kristály 

 Spriccflaska (desztillált vízzel) 

 2 db kémcső, 

 Kémcsőfogó, kémcsőállvány 

 Vegyszereskanál 

 Bunsen-állvány, szűrőkarika, üvegtölcsér, szűrőpapír 

A kísérlet leírása (hipotézis és folyamatleírás) 

A vas nélkülözhetetlen az élő szervezetek számára. Gyakorlatunkon a 

növények vastartalmát próbáljuk meg kimutatni. 

Hipotézis: A növényvilágban (is) nélkülözhetetlen a vasion jelenléte. 

A kísérlet menete: 

1) Tegyen egy kémcsőbe 2 cm magasságig növényi hamut! 

2) Öntsön a hamuhoz 15 cm3 10 tömegszázalékos salétromsavat! 

3) Rázza össze finoman a kémcső tartalmát, majd szűrje le üvegtölcsérbe 

helyezett szűrőpapíron keresztül egy másik kémcsőbe! (Növényi hamu 

feltárása.) 

4) Adjon a szűrlethez 3-4 kisebb sárgavérlúgsó-kristályt! 

5) Rázza össze óvatosan a kémcső tartalmát! 

6) Figyelje meg a változást, és válaszoljon a kérdésekre! 

 

Kötelező védőeszközök Balesetvédelmi jelölések 
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KÍSÉRLETI JEGYZŐKÖNYV, FELADATOK 

1) Milyen változást tapasztalt, amikor a feltárt oldathoz sárgavérlúgsó-

kristályokat adott? 

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

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

2) Írja le a tapasztalat változás mögött megbúvó reakcióegyenletet! Nevezze 

el a változásért közvetlenül felelős vegyületet! 

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

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

3) Melyik sejtszervecské(k)ben található a növények által felvett vas több 

mint 80%-a? Válaszát indokolja! 

 

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

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

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

4) Miért nélkülözhetetlen szervezetünk számára a vas? 

 

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

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

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

 

5) Miért alakulhat ki könnyen elégtelen táplálkozás következtében vashiányos 

anémia? 

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

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

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

  ........................................................................................................  
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B11.12. SZŐLŐCUKOR KIMUTATÁSA EZÜSTTÜKÖRPRÓBÁVAL 

A kísérletben használt oldatok 

mérgezőek! A kísérlet elvégzéséhez 

köpeny, gumikesztyű és védőszemüveg 

szükséges!       

Kísérlethez szükséges eszközök 

 Szőlőcukor 

 1 tömegszázalékos ezüst-nitrát (AgNO3) 

 Tömény ammóniaoldat 

 Spriccflaska (desztillált vízzel) 

 1 db 50 cm3-es főzőpohár 

 Csipesz 

 1 db kémcső 

 Kémcsőtartó, kémcsőfogó 

 Vegyszereskanál 

 Üvegbot 

 Bunsen- vagy borszeszégő 

A kísérlet leírása (hipotézis és folyamatleírás) 

A szén, hidrogén és oxigén elemekből álló vegyületek a növényekben egyszerű 

cukrok (monoszacharidok) és összetett cukrok (di- és poliszacharidok) 

formájában fordulnak elő. Az egyszerű szénhidrátok közül a szőlőcukor 

(glükóz) minden élőlényben megtalálható energiaforrás. A természetben az 

autotróf élőlények (legnagyobb mennyiségben a növények) állítják elő felépítő 

életfolyamataik során. Kémiai felépítését tekintve olyan különleges aldehid, 

amelyben hidroxilcsoportok is vannak. Az ilyen vegyületeket aldózoknak 

nevezzük. Hipotézis: A glükóz aldehidcsoportot is tartalmaz, így redukáló 

hatású. 

A kísérlet menete: 

1) Tegyen egy főzőpohárba 2 g szőlőcukrot, és oldja fel 20 cm3 desztillált 

vízzel! 

2) Öntsön egy kémcsőbe ~ 5 cm3ezüst-nitrát-oldatot, és adjon hozzá annyi 

hígított ammóniaoldatot, hogy a kezdetben keletkezett csapadék 

maradéktalanul feloldódjon! 

3) Öntsön az előző pontban elkészített reagenshez ~ 0,5-1 cm3 

szőlőcukoroldatot, amelyet aztán óvatosan melegítsen Bunsen- vagy 

borszeszégő felett! Figyelje meg a változást! 

Kötelező védőeszközök Balesetvédelmi jelölések 
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KÍSÉRLETI JEGYZŐKÖNYV, FELADATOK 

1) A reagensoldatok összeöntését követően a következő reakcióegyenletnek 

megfelelő folyamatok zajlottak le a kémcsőben. Jelölje a 

reakcióegyenletekben a keletkező ezüst-hidroxid csapadékot, valamint a 

feloldódásával kialakuló ezüst-diamin-komplexet! 

AgNO3 + NH3 + H2O = AgOH + NH4
+ + NO3

- 

 

majd az ammóniaoldat folyamatos adagolását követően: 

 

AgOH + 2 NH3 = [Ag(NH3)2]
+ + OH- 

 

2) Írja le, milyen változásokat észlelt a kémcsőben a cukoroldat hozzáadását, 

és a kémcső tartalmának forralását követően! 

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

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

3) Figyelje meg a kémcső falán kivált anyag tulajdonságait! Melyik lehet a 

reakcióban résztvevő anyagok közül? 

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

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

4) Hogyan keletkezhetett e kémiai anyag? Írja le a kialakulásának általános 

reakcióegyenletét! Jelölje oxidációs számok segítségével, mely anyagok 

oxidálódtak és melyek redukálódtak a reakció során! 

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

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

5) Mit jelent az oxidáció és a redukció? 

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

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

6) Milyen szerves anyagokkal végezhető el a kísérlet? 

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

  ........................................................................................................  
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B11.13. SZŐLŐCUKOR KIMUTATÁSA FEHLING-REAKCIÓVAL 

A kísérletben használt oldatok 

mérgezőek! A kísérlet elvégzéséhez 

köpeny, gumikesztyű és védőszemüveg 

szükséges!       

Kísérlethez szükséges eszközök 

 Szőlőcukor 

 Fehling-I-oldat 

 Fehling-II-oldat 

 Spriccflaska (desztillált vízzel) 

 Csipesz 

 1 db kémcső 

 Kémcsőtartó, kémcsőfogó 

 Vegyszereskanál és üvegbot 

 Bunsen- vagy borszeszégő 

A kísérlet leírása (hipotézis és folyamatleírás) 

A szén, hidrogén és oxigén elemekből álló vegyületek a növényekben egyszerű 

cukrok (monoszacharidok) és összetett cukrok (di- és poliszacharidok) 

formájában fordulnak elő. Az egyszerű szénhidrátok közül a szőlőcukor 

(glükóz) minden élőlényben megtalálható energiaforrás. A természetben az 

autotróf élőlények (legnagyobb mennyiségben a növények) állítják elő felépítő 

életfolyamataik során. Kémiai felépítését tekintve olyan különleges aldehid, 

amelyben hidroxilcsoportok is vannak. Az ilyen vegyületeket aldózoknak 

nevezzük. 

Hipotézis: A glükóz aldehidcsoportot is tartalmaz, így redukáló hatású. 

A kísérlet menete: 

1) Készítse el a Fehling-reagenst, amely a Fehling I. és a Fehling II. oldatok 

elegye! Mérjen egy kémcsőbe 5 cm3 Fehling I. oldatot, és adjon hozzá 

annyi Fehling II. oldatot, hogy a kezdetben világoskék, túrós csapadék 

eltűnjön, és az oldat színe mélykékké változzon! 

2) Adjon az elkészített Fehling-reagenshez késhegynyi szőlőcukorport (vagy 

2 cm3, 10 tömegszázalékos szőlőcukoroldatot)! 

3) Forralja az oldatot, és figyelje meg az oldat színének változását! 

Kötelező védőeszközök Balesetvédelmi jelölések 
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KÍSÉRLETI JEGYZŐKÖNYV, FELADATOK 

1) Milyen színváltozást tapasztalt a melegítés során? 

 

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

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

 

2) Mivel magyarázható a jelenség? Írja le a színváltozás mögött megbúvó 

reakcióegyenletet! 

 

 

 

 

 

 

3) Mit jelent az oxidáció és a redukció? 

 

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

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

 

4) Milyen szerves anyagokkal végezhető el a kísérlet? 

 

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

  ........................................................................................................  
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B11.14. FEHÉRJÉK REVERZIBILIS ÉS IRREVERZIBILIS KOAGULÁCIÓJA 

A kísérletben használt oldatok 

mérgezőek! A kísérlet elvégzéséhez 

köpeny, gumikesztyű és védőszemüveg 

szükséges!       

Kísérlethez szükséges eszközök 

 Tojásfehérje-oldat 

 96%-os etil-alkohol (vagy telített NaCl-oldat) 

 Különféle nehézfémsók tömény oldatai (pl.: Pb(NO3)2, CuSO4, AgNO3) 

 Spriccflaska (desztillált vízzel) 

 6 db kémcső 

 Kémcsőtartó, kémcsőfogó 

 Üvegbot 

 Bunsen- vagy borszeszégő 

A kísérlet leírása (hipotézis és folyamatleírás) 

A fehérjék szénből, hidrogénből, oxigénből és nitrogénből (valamint bizonyos 

esetekben és kénből) felépülő szerves vegyületek, amelyek amellett, hogy a 

sejtek alapvető építőelemei közé tartoznak, kulcsfontosságú szerepük van a 

különféle életfolyamatokban is. Elég csak arra gondolnunk, hogy a fehérjék 

lényeges alkotóelemei az enzimeknek, amelyek nélkül a sejtekben lejátszódó 

biokémiai folyamatok nehezen vagy egyáltalán nem lennének képesek 

lejátszódni az élőlények szervezetében.  

A fehérjék azonban igen érzékenyek az őket körülvevő környezet változásaira, 

így bizonyos hatások könnyen tönkreteheti szerkezetüket, elveszíthetik 

természetes felépítésüket, vagyis denaturálódhatnak. A denaturációt nem 

feltétlenül látjuk szabad szemmel. Ám ha szerkezetüket és funkciójukat 

vesztett fehérjék nagyobb egységekbe tömörülnek össze, szabad szemmel is 

könnyen megfigyelhetjük őket. A nagyobb egységekbe történő összetömörülést 

kicsapódásnak, vagy koagulációnak nevezzük. A kicsapódás lehet 

visszafordítható (reverzibilis) és visszafordíthatatlan (irreverzibilis) folyamat. 

Gyakorlatunkon ezekkel a jelenségekkel ismerkedhetünk meg. 

Hipotézis: A fehérjék szerkezetére komoly hatást gyakorolnak a nehézfémek, 

de a hőmérséklet növekedése alapvetően nem okoz változást a felépítésükben. 

 

Kötelező védőeszközök Balesetvédelmi jelölések 
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A kísérlet menete: 

Etil-alkohol hatása a fehérjékre 

1) Öntsön egy kémcsőbe megközelítőleg 1 cm3 átszűrt tojásfehérje oldatot, 

és adjon hozzá 4 cm3 tiszta etil-alkoholt (vagy telített nátrium-klorid 

oldatot)! 

2) Rázza össze a kémcső tartalmát, és figyelje meg a változást! 

 

Hőmérséklet hatása a fehérjékre 

3) Öntsön a kémcsőbe 3-5 cm3 vizet, rázza össze a kémcső tartalmát, és 

figyelje meg újra a változást! 

4) Mérjen egy kémcsőbe 5 cm3 fehérjeoldatot, melegítse láng felett, és 

figyelje meg a változást! 

5) Hűtse le a kémcsövet szobahőmérsékletre, és hígítsa fel a tartalmát 

5-7 cm3 vízzel! 

6) Figyelje meg a változást! 

 

Nehézfémek hatása a fehérjékre 

7) Készítsen elő három számozott kémcsövet: mérjen be mindhárom 

kémcsőbe 3 cm3 fehérjeoldatot! 

8) Az elsőhöz adjon néhány csepp ólom-nitrát oldatot, a másodikba 

ugyanennyi réz-szulfát oldatot, a harmadikba pedig hasonló mennyiségű 

ezüst nitrát oldatot! 

9) Figyelje meg a változást! 

10)  Öntsön mindhárom kémcsőbe vizet! 

11)  Figyelje meg a változást! 

KÍSÉRLETI JEGYZŐKÖNYV, FELADATOK 

1) Milyen változást figyelt meg, amikor a fehérjeoldathoz tiszta etil-alkoholt 

öntött? 

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

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

2) Mi történt, amikor vizet öntött a megváltozott oldathoz? 

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

  ........................................................................................................  
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3) Milyen kémiai folyamatnak köszönhető a 2) pontban tapasztalható 

változás? 

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

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

4) Mi történt a fehérjeoldattal hő hatására? 

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

5) Megváltozott-e a hevített és lehűtött oldat állaga víz hozzáadásával? 

Miért? 

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

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

6) Mit tapasztal a nehézfémsókat tartalmazó oldatok fehérjeoldathoz történő 

adagolásakor? 

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

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

7) Tapasztalt-e változást akkor, amikor vizet öntött a nehézfémsós-

fehérjeoldatokhoz? 

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

8) Foglalja össze, hogy kísérleti tapasztalatai alapján milyen hatásokra, 

mennyire érzékenyek a fehérjék! Térjen ki arra is, hogy milyen módon 

lehet a tapasztalt változásokat esetlegesen visszafordítani! 

 

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

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

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

9) Nézzen utána, hogyan juthatnak a szervezetünkbe nehézfémsók, és 

milyen károkat okozhatnak a szervezetünkben! 

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

  ........................................................................................................  
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B11.15. AZ ENZIMMŰKÖDÉS VIZSGÁLATA 

A kísérletben használt oldatok 

mérgezőek! A kísérlet elvégzéséhez 

köpeny, gumikesztyű és védőszemüveg 

szükséges!      

Kísérlethez szükséges eszközök 

 Nyál 

 Fehling-reagens 

 20 tömegszázalékos ecetsavoldat 

 20 tömegszázalékos keményítőoldat 

 Spriccflaska (desztillált vízzel) 

 Főzőpohár 

 4 db kémcső 

 Kémcsőtartó, kémcsőfogó 

 Hőmérő 

 Bunsen-állvány, szűrőkarika, üvegtölcsér, szűrőpapír 

 Bunsen- vagy borszeszégő (vagy szabályozható hőmérsékletű vízfürdő) 

A kísérlet leírása (hipotézis és folyamatleírás) 

Az enzimek fehérje természetű anyagok. Ők katalizálják a szervezetben 

lejátszódó biokémiai folyamatokat, így biokatalizátoroknak is nevezik őket. 

E katalizátorok azonban - hasonlóan más fehérjékhez - igen érzékenyek az 

őket körülvevő környezet változásaira. Különféle hatások tönkreteheti 

szerkezetüket, kicsapódhatnak, és elveszíthetik funkciójukat. A gyakorlat során 

a funkcióvesztést a nyálamiláz enzimen vizsgáljuk meg, amely a szájban 

megkezdi a keményítő oligo- és diszacharidokra bontását. Az enzim 

működésének eredményeként kialakuló egyszerűbb szénhidrátok adják a 

Fehling-reakciót, amely csak abban az esetben játszódik le, ha a nyálamiláz 

enzim működőképes. 

Hipotézis: A nyálamiláz szerkezetét roncsolja hőmérséklet, de a kémhatás 

változása alapvetően nem okoz változást a felépítésében. 

A kísérlet menete: 

Keményítő bontása, a keletkező glükóz kimutatása 

1) Az 1. kémcsőbe tegyen 2 cm3 nyálat, a 2. kémcsőbe pedig 2 cm3 vizet! 

2) Mindkét kémcsőbe öntsön 1-1,5 cm3 keményítőoldatot! 

Kötelező védőeszközök Balesetvédelmi jelölések 
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3) Állítsa az oldatokat 37-38 0C-os vízfürdőbe 15 percre! 

4) Öntsön mindkét kémcsőbe 2 cm3 Fehling-reagenst, majd láng felett 

forralja fel az oldatokat! 

5) Figyelje meg a változást, és rögzítse a tapasztalatokat a „Kérdések, 

feladatok” rész megfelelő pontjába (1-5-ig)! 

 

Nyálamiláz kémhatás-érzékenységének vizsgálata 

6) Öntsön a 3. kémcsőbe 2 cm3 nyálat, és adjon hozzá ugyanakkora 

térfogatú, 20 tömegszázalékos ecetsavoldatot! 

7) A keletkező csapadékot szűrje át egy másik kémcsőbe, majd adjon hozzá 

1-1,5 cm3 keményítőoldatot! 

8) Állítsa az oldatot 37-38 0C-os vízfürdőbe 15 percre! 

9) Öntsön a kémcsőbe 2 cm3 Fehling-reagenst, majd láng felett forralja fel az 

oldatokat! 

10) Figyelje meg a változást, és rögzítse a tapasztalatokat a „Kérdések, 

feladatok” rész megfelelő pontjában (6-7-ig)! 

 

Nyálamiláz hőérzékenységének vizsgálata 

11) Öntsön a 4. kémcsőbe 2 cm3 nyálat, és adjon hozzá 1-1,5 cm3 

keményítőoldatot! 

12) Forralja fel a mintát láng felett! 

13) Öntsön a felforralt mintához Fehling-reagenst! 

14) Figyelje meg a változást, és rögzítse a tapasztalatokat a „Kérdések, 

feladatok” rész megfelelő pontjában (7-12-ig)! 

KÍSÉRLETI JEGYZŐKÖNYV, FELADATOK 

1) Milyen színváltozást tapasztalt a melegítés során? 

 

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

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

2) Mi a különbség az 1. és a 2. kémcső között? 

 

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

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

  ........................................................................................................  
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3) Mit bizonyít ez a kísérlet? 

 

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

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

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

4) Miért kell az oldatot épp' 37-38 0C-os hőmérséklet-tartományba eső 

vízfürdőbe helyezni? 

 

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

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

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

5) Milyen kémiai tulajdonságú molekulák adják a Fehling-reakciót? 

 

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

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

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

6) Milyen változást tapasztal a 3. kémcsőben? 

 

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

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

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

7) Mit bizonyítottunk ezzel a kísérlettel? 

 

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

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

  ........................................................................................................  
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8) Milyen változást tapasztal a 4. kémcsőben? 

 

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

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

9) Miért nem szükséges alacsony láz esetén a lázcsillapítás? 

 

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

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

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

10)  Hány fokos testhőmérséklet esetén beszélünk nagyon magas lázról? 

 

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

11) Miért kell mihamarabb csillapítani a testhőt nagyon magas láz esetén? 

 

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

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

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

12)  Milyen kémiai folyamat áll a testhő kialakulásának hátterében? Írja le a 

szervezetünkben zajló legfontosabb hőtermelő folyamat bruttó 

reakcióegyenletét, és magyarázza el a különféle anyagok felvételének és 

távozásának élettani hátterét! 

 

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

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

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

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

  ........................................................................................................  
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B11.16. KEMÉNYÍTŐ KIMUTATÁSA OLDATBÓL ÉS KÜLÖNBÖZŐ NÖVÉNYI RÉSZEKBŐL 

A kísérlet elvégzéséhez köpeny, 

gumikesztyű és védőszemüveg 

szükséges! 

      

Kísérlethez szükséges eszközök 

 Lugol-oldat 

 10 tömegszázalékos keményítőoldat 

 Pucolt és darabolt burgonyagumó 

 Babszemek 

 Búzaszemek 

 Fénymikroszkóp, tárgylemez, fedőlemez 

 Analitikai méreg 

 Kés vagy szike 

 Vegyszereskanál 

 Spriccflaska (desztillált vízzel) 

 Főzőpohár 

 1 db kémcső 

 Kémcsőtartó, kémcsőfogó 

 Szűrőpapír 

A kísérlet leírása (hipotézis és folyamatleírás) 

A szén, hidrogén és oxigén elemekből álló vegyületek a növényekben egyszerű 

cukrok (monoszacharidok) és összetett cukrok (di- és poliszacharidok) 

formájában fordulnak elő. A poliszacharidok egyik jellemző képviselője a 

keményítő, amellyel a gyakorlatunkon közelebbről is megismerkedhetünk. 

Hipotézis: A növényi raktározó szövetekben nagy mennyiségű keményítő 

található. 

A kísérlet menete: 

1) Bizonyos kísérleti minták számára szükséges némi inkubációs idő, így a 

kísérlet megkezdése előtt: (a) áztasson be néhány babszemet, míg azok 

meg nem puhulnak, és (b) duzzasszon búzaszemeket vízben! Hagyja a 

kísérleti mintákat addig a vízben, míg a megfelelő pontban utasítást nem 

kap a felhasználásukra! 

2) Öntsön egy kémcsőbe keményítőoldatot, és adjon hozzá néhány csepp 

Lugol-oldatot! 

Kötelező védőeszközök Balesetvédelmi jelölések 
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3) Figyelje meg a változást, és rögzítse a tapasztalatokat a „Kérdések, 

feladatok” rész megfelelő pontjában (1-5)! 

4) Készítsen kaparékot a megpucolt és feldarabolt burgonyagumóról! 

5) Tegyen egy kevés kaparékot tárgylemezre, cseppentsen rá néhány csepp 

vizet, majd helyezzen rá fedőlemezt! 

6) Cseppentsen Lugol-oldatot a fedőlemez széléhez, és szívassa át azt a 

mintán szűrőpapír segítségével! 

7) Figyelje meg a változást, és rögzítse a tapasztalatokat a „Kérdések, 

feladatok” rész megfelelő pontjában (6-8)! 

8) A puhuló babmagokról (a) fejtse le a héját, majd szedje szét a 

magfeleket! Készítsen azok belső felszínéről kaparékot tárgylemezre! 

9) Cseppentsen a mintára vizet, és fedje le! 

10) Cseppentsen a fedőlemez mellé kevés Lugol-oldatot, és szívassa át a 

mintán szűrőpapír segítségével! 

11) Vizsgálja meg a mintát, és rögzítse a tapasztalatokat a „Kérdések, 

feladatok” rész megfelelő pontjában (10-11)! 

12) A duzzasztott búzaszemeket (b) vágja ketté, és a vágási felületről 

készítsen kaparékot! 

13) Vízben fedje le a kaparékot tárgylemezen, majd szívasson keresztül rajta 

Lugol-oldatot! 

14) Vizsgálja meg a mintát, és rögzítse a tapasztalatokat a „Kérdések, 

feladatok” rész megfelelő pontjában (12)! 

KÍSÉRLETI JEGYZŐKÖNYV, FELADATOK 

1) Milyen monomerek alkotják a keményítőmolekulát? 

 

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

2) Milyen két alapvető építőegységbe tömörülnek a monomerek a 

keményítőmolekulán belül? 

 

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

3) Mi a különbség a két összetevő között? 

 

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

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

  ........................................................................................................  
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4) Milyen mérettartományba esnek a vízben feloldódott keményítőszemcsék? 

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

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

5) Milyen sejtszervecskében alakul át a fotoszintézissel megtermelt glükóz 

keményítővé? 

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

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

6) Hogyan hívjuk a keményítő kialakulásához vezető kémiai folyamatot? 

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

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

7) Milyen alakúak a burgonyagumóban található keményítőszemcsék? 

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

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

Készítsen róluk rajzot 200x-os nagyításnál! 

 

 

 

 

 

 

 

 

8) Hány kiválási góccal rendelkezik a burgonya keményítője? Ebből adódóan 

milyen keményítőszemcséről beszélünk a burgonya esetében? 

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

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

  ........................................................................................................  
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9) Milyen alakúak a bab keményítőszemcséi? 

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

Készítsen róluk rajzot 200x-os nagyításnál! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10) Milyen típusúak a bab keményítőszemcséi? 

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

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

11) Milyen alakúak a búza keményítőszemcséi? 

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

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

Készítsen róluk rajzot 200x-os nagyításnál! 
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B11.17. A FEHÉRJÉK KIMUTATÁSA 

A tömény salétromsav erősen maró 

hatású, a réz-szulfát mérgező! 

A kísérlet elvégzéséhez 

köpeny, gumikesztyű és védőszemüveg 

szükséges!      

Kísérlethez szükséges eszközök 

 Bab vagy borsó 

 Búzaszemek 

 Tömény salétromsav (HNO3) 

 40 tömegszézalékos nátrium-hidroxid (NaOH) 

 1 tömegszázalékos réz-szulfát (CuSO4) oldat 

 Kés vagy szike 

 Dörzsmozsár 

 Vegyszereskanál 

 Spriccflaska (desztillált vízzel) 

 1 db 20 cm3-es főzőpohár 

 3 db kémcső 

 Kémcsőtartó, kémcsőfogó 

 Bunsen-állvány, szűrőkarika, üvegtölcsér 

 Szűrőpapír 

 Bunsen- vagy borszeszégő 

A kísérlet leírása (hipotézis és folyamatleírás) 

A fehérjék szénből, hidrogénből, oxigénből és nitrogénből (valamint bizonyos 

esetekben kénből) felépülő szerves vegyületek, amelyek amellett, hogy a 

sejtek alapvető építőelemei közé tartoznak, kulcsfontosságú szerepük van a 

különféle életfolyamatokban is.  

Gyakorlatunkon növényi részek fehérjetartalmát mutatjuk ki két módon is. 

Az első a xantoprotein-reakció, amely során tömény salétromsavval 

reagáltatjuk a hővel roncsolt növényi részeket. A próba a nevét sárga 

színreakciójáról kapta, amely a salétromsav és az aromás oldallánccal 

rendelkező aminosavak (pl.: tirozin) között lejátszódó kémiai reakció 

eredménye. A másik a biuretreakció, amelyben lúgos közegben reagáltatjuk a 

fehérjéket réz-szulfát oldattal. A reakció pozitív próba esetén kék színt ad, 

hiszen az aminosavakat összekapcsoló peptidkötések a réz-ionokkal komplexet 

képeznek. A komplex ibolyás kék színű vegyület. 

Kötelező védőeszközök Balesetvédelmi jelölések 
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A kísérlet menete: 

1) Törjön finomra dörzsmozsárban néhány szem babot vagy borsót! 

2) Tegyen kevés őrleményt egy kémcsőbe, majd adjon hozzá 5 cm3 vizet, 

és forralja néhány percig! 

3) Szűrje le a kémcső tartalmát, és öntsön a szűrletből egy-egy kémcsőbe 

3 cm3 fehérjeoldatot! 

4) Az egyik kémcsőhöz adjon hozzá 1-1,5 cm3 tömény salétromsavat, míg 

a másikhoz adjon ugyanilyen térfogatú 40 tömegszázalékos nátrium-

hidroxid oldatot, és néhány csepp réz-szulfát oldatot! 

5) Az első kémcsövet gyengén melegítse néhány percig! 

6) Figyelje meg a változást, és válaszoljon a kérdésekre! 

KÍSÉRLETI JEGYZŐKÖNYV, FELADATOK 

1) Milyen változást tapasztal az első és a második kémcsőben? 

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

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

2) Miért szükséges a reakciók lejátszódásához néhány percig forralni a 

dörzsmozsárban őrölt növényi részeket? 

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

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

3) Mit jelent az, hogy a fehérjéket felépítő aminosavak sav-bázis 

szempontból amfoter vegyületek? 

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

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

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

4) Milyen fizikai és kémiai hatásokra érzékenyek a fehérjék? 

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

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

  ........................................................................................................  
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5) Miért nem mondhatjuk, hogy a minden állati eredetű fehérjét nélkülöző 

vegetáriánus, vagyis a vegán életmód kifejezetten egészséges? 

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

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

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

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

6) Mit jelent az, hogy egy aminosav esszenciális? 

 

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

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

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

7) Milyen jellegű molekulák az enzimek? Mi a szerepük az élő 

szervezetekben? 

 

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

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

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

  ........................................................................................................  
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B11.18. NÖVÉNYI OLAJOK ÉS ÁLLATI ZSÍROK ÖSSZEHASONLÍTÁSA 

A brómos víz mérgező folyadék, 

körültekintően kell bánni vele! A kísérlet 

elvégzéséhez köpeny, gumikesztyű és 

védőszemüveg szükséges!       

Kísérlethez szükséges eszközök 

 Napraforgóolaj 

 Sertészsír 

 Aceton 

 50 térfogatszázalékos etanol 

 Brómos víz 

 Kés vagy szike 

 Csipesz 

 Cseppentő 

 Spriccflaska (desztillált vízzel) 

 Főzőpohár 

 8 db kémcső 

 Kémcsőtartó, kémcsőfogó 

A kísérlet leírása (hipotézis és folyamatleírás) 

Mind a növényi olajok, mind pedig az állati zsiradékok a lipidek csoportjába 

tartozó vegyületek, amelyek glicerin és zsírsavak észterei. Az olajok és a zsírok 

nagy mennyiségben halmozódnak fel az élőlények sejtjeiben, szöveteiben: 

tartalék tápanyagként, szigetelőanyagként és zsíroldékony vitaminok 

oldószereként is fontosak a növény- és az állatvilág számára. Ám több 

tulajdonságukban különböznek is egymástól. 

Hipotézis: A zsírok és az olajok különböző módon oldódnak, és mindkét 

vegyületcsoport molekulái telítetlenek. 

A kísérlet menete: 

A zsírok és olajok oldhatóságának vizsgálata: 

1) Töltsön meg két kémcsövet félig vízzel! 

2) Vágjon le egy kis darab sertészsírt, és dobja az egyik kémcsőbe! 

3) Öntsön a másik kémcsőbe kevés napraforgóolajat! 

4) Rázza össze alaposan a kémcsövek tartalmát! 

Kötelező védőeszközök Balesetvédelmi jelölések 
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5) Figyelje meg a változást, és rögzítse a tapasztalatokat a „Kérdések, 

feladatok” rész megfelelő pontjában (1-6-ig)! 

6) Tegyen egy-egy kémcsőbe kevés sertészsírt, egy-egy kémcsőbe pedig 

néhány csepp napraforgóolajat! 

7) Cseppentsen a zsírt és az olajat tartalmazó kémcsövekbe is, külön-külön 

acetont, és 50 térfogatszázalékos etanolt! 

8) Figyelje meg a változást, és rögzítse a tapasztalatokat a „Kérdések, 

feladatok” rész megfelelő pontjában (7-12-ig)! 

A zsírok és olajok telítettségének vizsgálata: 

9) Vágjon le egy kis darab sertészsírt, és dobja egy kémcsőbe! Öntsön egy 

másik kémcsőbe kevés napraforgóolajat! 

10) Öntsön mindkét kémcsőbe 5 cm3 brómos vizet, és rázza össze a 

kémcsövek tartalmát! Néhány percig hagyja állni a mintákat! 

11) Figyelje meg a változást, és rögzítse a tapasztalatokat a „Kérdések, 

feladatok” rész megfelelő pontjában (13-16-ig)! 

KÍSÉRLETI JEGYZŐKÖNYV, FELADATOK 

1) Milyen a zsír, és milyen a napraforgóolaj halmazállapota? Miért? 

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

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

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

2) Tapasztalható-e változás a kémcsövekben? 

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

3) Változik-e a napraforgóolajjal felöntött kémcső tartalma néhány perc 

várakozás után? 

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

4) Mit bizonyít ez az egyszerű kísérlet? 

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

  ........................................................................................................  
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5) Mit mond ki a „hasonló hasonlót old” elve? 

 

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

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

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

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

6) Milyen jellegű vegyületek polaritás szempontjából a vizsgálat anyagok? 

Miért? 

 

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

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

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

7) Tapasztal-e különbséget a vízzel összerázott kémcsövek és az 

acetonnal/etanollal kezelt minták között? 

 

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

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

8) Honnan eredhet az a népi bölcsesség, hogy jó egy kupica pálinkával 

kezdeni és befejezni a zsíros étkezéseket? 

 

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

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

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

9) Miért nem tanácsos nehéz, zsíros ételeket fogyasztani közvetlenül lefekvés 

előtt? 

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

  ........................................................................................................  
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10) Bontja-e a nyál, illetve a gyomornedv a zsírokat? 

 

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

11) Hol kezdődik meg a zsírok és az olajok emésztése a szervezetben? 

 

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

12) Milyen váladék segíti (nem bontja) a zsírok/olajok emésztését? 

 

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

13) Hogyan változott az oldatok színe? 

 

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

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

14) Mivel magyarázható a tapasztalt jelenség? 

 

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

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

15) Milyen kémiai reakció állhat a tapasztalt jelenség hátterében? 

 

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

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

16) Írja fel a szóban forgó reakció általános reakcióegyenletét! 

 

 

  ........................................................................................................  
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B11.19. ÉLESZTŐ ERJEDÉSE, KELETKEZŐ SZÉN-DIOXID KIMUTATÁSA 

A kísérlet elvégzéséhez köpeny, 

gumikesztyű és védőszemüveg 

szükséges! 

   

Kísérlethez szükséges eszközök 

 Élesztő 

 Szőlőcukor 

 Meszes víz 

 1 db 500 cm3-es Erlenmeyer-lombik 

 Táramérleg 

 Gumicsővel ellátott lombikdugó 

 Csipesz 

 Kés vagy szike 

 Vegyszereskanál 

 Spriccflaska (desztillált vízzel) 

 1 db 500 cm3-es főzőpohár 

 Üvegbot 

 Szabályozható hőmérsékletű vízfürdő 

A kísérlet leírása (hipotézis és folyamatleírás) 

Évezredek óta ismerjük az élesztő előnyös tulajdonságait: ezen élőlények 

segítségével vagyunk képesek előállítani különféle alkoholos italokat 

(pl.: sörök, borok). Életfolyamataik során ezek az élőlények szénhidrátokból 

etil-alkoholt (is) előállítanak. 

Hipotézis: Az élesztősejtek nem termelnek szén-dioxidot. 

A kísérlet menete: 

1) Készítsen élesztőszuszpenziót: mérjen ki egy főzőpohárba 1 g élesztőt, 

majd kevergetés mellett adjon hozzá 50 cm3 vizet! 

2) Keverje a szuszpenziót homogénné, majd töltse fel ~500 cm3 térfogatúra! 

3) Készítsen elő egy lombikban ~150 cm3 meszes vizet! 

4) Egy lombikba töltsön ~ 250 cm3 36 0C-os vizet, és oldjon fel benne egy 

kanálnyi szőlőcukrot! 

5) Az oldathoz adjon hozzá ~ 100 cm3élesztőszuszpenziót! 

6) Zárja le a lombikot a dugóval, és 360C-os vízfürdőben inkubálja 20 percig! 

7) A dugó kivezetőcsövét vezesse meszes vízbe, és figyelje meg a változást! 

8) Válaszoljon a kérdésekre! 

Kötelező védőeszközök Balesetvédelmi jelölések 
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KÍSÉRLETI JEGYZŐKÖNYV, FELADATOK 

1) Mely rendszertani csoportba tartozik az élesztő? 

 

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

2) Írja le, hogyan változott a meszes víz, miután az inkubációt követően 

belevezettük a keletkező gázt! 

 

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

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

3) Mi okozhatta a meszes vízben tapasztalható változásokat? 

 

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

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

4) Írja le a tapasztalatokat magyarázó reakcióegyenletet! 

 

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

5) Hol van gyakorlati jelentősége a meszes vízzel lejátszódó reakciónak? 

 

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

6) Milyen folyamat játszódott le az élesztős lombikban? (Mely biológiai 

folyamat végterméke okozta a meszes vizes oldatban tapasztalható 

változásokat?) 

 

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

  ........................................................................................................  
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7) Milyen folyamat játszódik le hasonló oxigenáltsági (oxigén mennyiségű, 

vagy oxigén koncentrációjú) körülmények között az emberi szervezetben? 

 

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

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

8) Hogyan nevezik régies nevén a keletkezett, gáz halmazállapotú 

anyagcsereterméket? Honnan kapta a nevét? 

 

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

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

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

9) Okoz-e globális környezeti problémákat az élesztő által termelt gáz 

halmazállapotú molekula? 

 

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

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

10) Nézzen utána, mi a legfőbb forrása e légkörbe kerülő gáznak! 

 

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

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

  ........................................................................................................  
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B11.20. A KOLLOIDOK NAGY FAJLAGOS FELÜLETÉNEK MEGFIGYELÉSE. A SZOL ÉS A GÉL 

ÁLLAPOT VIZSGÁLATA 

A kísérlet elvégzéséhez köpeny, 

gumikesztyű és védőszemüveg 

szükséges! 

   

Kísérlethez szükséges eszközök 

Kolloidok nagy fajlagos felületének vizsgálata: 

 Széntabletta 

 Ételfesték 

 Dörzsmozsár 

 2 db kémcső 

 1 db 50 cm3-es főzőpohár 

 Spriccflaska (desztillált vízzel) 

 Bunsen-állvány, szűrőkarika, üvegtölcsér, szűrőpapír 

 Vegyszereskanál 

 Cseppentő 

A szol és a gél állapot vizsgálata: 

 Tömény zselatinoldat (forró) 

 Spriccflaska (desztillált vízzel) 

 5 db kémcső 

 Kémcsőtartó, kémcsőfogó 

A kísérlet leírása (hipotézis és folyamatleírás) 

A fehérjék jellemző tulajdonságai közé tartozik a kolloid méret és az ebből 

következő nagy fajlagos felület. A fehérjék körül (felületükből is következően) 

vizes közegben nagy mennyiségű víz koordinálódhat, nagy méretű hidrátburok 

jöhet létre. A fehérjék mennyisége, valamint a hidrátburok mérete befolyásolja 

az ún. szol és gél állapot kialakulását. Gyakorlatunkon a fajlagos felület 

vizsgálatához a fehérjéknél jóval könnyebben kezelhető szénport használunk, 

míg a szol és a gél állapot megfigyeléséhez zselatinport alkalmazunk. 

Hipotézis: Az aktív szénnek nincs nagy fajlagos felülete. 

A kísérlet menete: 

Kolloidok nagy fajlagos felületének vizsgálata 

1) Porlasszon dörzsmozsárban néhány darab széntablettát! 

Kötelező védőeszközök Balesetvédelmi jelölések 
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2) Tegyen az egyik kémcsőbe 1 cm magasságig elporított szenet! 

3) Öntsön hozzá 4-5 cm3 vizet, és rázza össze a kémcső tartalmát! 

4) Öntsön a másik kémcsőbe 4-5 cm3 vizet, és cseppentsen hozzá annyi 

ételfestéket, hogy annak színe jól látható legyen! 

5) Adjon ugyanannyi csepp ételfestéket az első kémcsőbe is! 

6) Rázza össze az első kémcső tartalmát, majd szűrje le azt a főzőpohárba! 

7) Hasonlítsa össze a szűrletet az ételfestéket tartalmazó vizes oldattal 

(második kémcső)! 

8) Válaszoljon a kérdésekre (1-3-ig)! 

 

A szol és a gél állapot vizsgálata 

1) Öntsön ki 5 kémcsőbe ugyanannyi mennyiségű forró zselatinoldatot! 

2) Az első kémcsőbe ne tegyen vizet, a másodikba 1 cm3, a következőkbe 

rendre 2, 3 és 4 cm3 vizet öntsön! 

3) Rázza össze a kémcsövek tartalmát! 

4) Hagyja a kémcsöveket hűlni, de perceként vizsgálja meg a kémcsövek 

tartalmának halmazállapotát! 

5) Figyelje meg a változást! 

6) Válaszoljon a kérdésekre! 

KÍSÉRLETI JEGYZŐKÖNYV, FELADATOK 

1) Mit tapasztalt, amikor összehasonlította a kémcsövek tartalmát? 

 

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

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

2) Magyarázza meg a látottakat! 

 

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

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

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

3) Hol hasznosítjuk a szén ezen tulajdonságát a hétköznapokban? 

 

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

  ........................................................................................................  
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4) Mi történt az egyes kémcsövek tartalmának halmazállapotával a 

megfigyelés során? 

 

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

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

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

 

5) Magyarázza meg a látottakat! 

 

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

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

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

6) Mit nevezünk szol és gél állapotnak? 

 

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

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

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

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

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

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

A növényi sejt és a sejtosztódás 

Amfoter jelleg: azokra a vegyületekre jellemző, amelyek a reakciópartnertől 

függően savként és bázisként is viselkedhetnek. Jellemző például az 

aminosavak ikerionos állapotára. 

Biokatalizátor: A szervezetünkben lejátszódó kémiai reakciókat elősegítő 

fehérje természetű molekulák. 

Centromer: a testvérkromatidák összekapcsolódásának régiója, a 

kromoszómák középső, erősebben tömörödött heterokromatikus területe. 

Denaturáció: a hőmérséklet változása, a kémhatás ingadozása, vagy a 

nehézfémek jelenléte tönkreteheti a fehérjék szerkezetét, elveszíthetik 

természetes felépítésüket. A folyamatot denaturációnak nevezzük. 

Koaguláció: a szerkezetüket és funkciójukat vesztett fehérjék nagyobb 

egységekbe tömörülnek össze. A folyamatot kicsapódásnak, vagy 

koagulációnak nevezzük. A kicsapódás lehet visszafordítható (reverzibilis) és 

visszafordíthatatlan (irreverzibilis) folyamat. 

Konkáv plazmolízis: A hipertóniás (sejtnedvnél töményebb) oldatban a vizet 

veszítő sejt sejthártyája csipkés széllel nagyja el a sejtfalat. 

Konvex plazmolízis: A hipertóniás (sejtnedvnél töményebb) oldatban a vizet 

veszítő sejt sejthártyája összegömbölyödve válik le a sejtfalról. 

Kromoszóma: szó szerinti jelentése "kromo" (színes) és "szóma" (test). 

A sejtciklus bizonyos fázisaiban megsokszorozódó és összetömörödő DNS-ek 

fénymikroszkópban megfigyelhető molekulatömegeket, ún. kromoszómákat 

alkotnak. 

Meiózis: Az ivarsejtek osztódásának típusa, amely során a keletkező négy 

utódsejt kromoszómakészlete különbözik az anyasejtétől. Számfelező 

osztódásnak is nevezik, hiszen az anyasejt kromoszómáinak a száma kétszer 

akkora, mint az utódsejtek kromoszómaszáma. 

Mitózis: A testi sejtek osztódásának típusa, amely során a keletkező két 

utódsejt kromoszómakészlete megegyezik az anyasejtével. Számtartó 

osztódásnak is nevezik, hiszen az anyasejt kromoszómáinak a száma 

megegyezik az utódsejtek kromoszómáinak a számával. 

Oxidáció: Az elektronátmenettel járó, más néven redukciós-oxidációs (redoxi-) 

reakciók elektronleadással járó részreakciója. 
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Redukció: Az elektronátmenettel járó, más néven redukciós-oxidációs (redoxi-) 

reakciók elektronfelvétellel járó részreakciója. 

Rotációs plazmamozgás: a sejtplazma alapállományának sejtmag körüli 

áramlása. 

Telomer: a kromoszómát alkotó DNS-szálak végein található, többszörösen 

ismétlődő (ún. repetitív) szakasz, amely a DNS-replikáció folyamatában 

védelmet nyújt a DNS degradálódása ellen. 

Turgor: A rugalmatlan, cellulóztartalmú növényi sejtfal nagy belső 

hidrosztatikus nyomás kialakulását teszi lehetővé a sejtben, amit más néven 

turgornyomásnak nevezünk. 

Vakuólum: olyan membránnal határolt sejtszerv, amely sejtnedvet tartalmaz. 

Funkciója a sejt vízháztartásának szabályozása, valamint a különféle 

anyagcseretermékek átmeneti vagy végleges raktározása. 

Az élő rendszerek szervetlen és szerves anyagai 

Aminosav: a fehérjék építőkövei. Olyan szerves vegyületek, amelyek 

molekuláiban amino- és karboxilcsoport egyaránt előfordul. (Innen az 

elnevezés: aminokarbonsavak, vagy röviden aminosavak!) 

Gél állapot: kocsonyás, a szol állapottal összehasonlítva szilárdabb állapot, a 

kolloid részecskék összekapcsolódnak hidrátburkukkal, és jellegzetes térhálós 

szerkezet alakul ki. 

Szol állapot: olyan folyékony állapot, ahol a kolloid részecskék önálló 

hidrátburkukkal egyenként, egymástól jórészt függetlenül elmozdulhatnak. 
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