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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 



6 
 

 

Petri csésze 

 

Állólombik 

 

Ízeltlábúak (beágyazás) 

 

Bunsen állvány 

 

Pasteur-pipetta 

 

Szűrőkarika 

 

Üvegtölcsér 

 

Bonckészlet 

 

Kémcsőfogó 
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III. TÉMAKÖR: AZ EMBER VÁZRENDSZERE ÉS KÜLTAKARÓJA 

 

A témakörbe tartozó kísérletek célja: 

 a tanulók megismerkedhetnek az ember passzív és aktív 

vázrendszerének makro- és mikroszkopikus felépítésével 

 egyszerű kísérletekkel vizsgálhatják a csontszövet összetételét 

 megtanulhatják a csontváz alapján történő nem- és életkor 

meghatározás alapjait 

 megismerkedhetnek a testünket alkotó izmok típusaival és azok 

működésével 

 

A témakörbe tartozó kísérletek: 

 B11.21. A csont összetétele. A csont- és a porcszövet mikroszkópos 

vizsgálata 

 B11.22. Nem és életkor meghatározása csontváz alapján 

 B11.23. Sima-, harántcsíkolt- és szívizom összehasonlítása 

 B11.24. Emlős kültakarójának mikroszkópos vizsgálata 
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B11.21. A CSONT ÖSSZETÉTELE, A CSONT- ÉS A PORCSZÖVET MIKROSZKÓPOS 

VIZSGÁLATA 

A kísérlet elvégzéséhez köpeny, 

gumikesztyű és védőszemüveg 

szükséges! 

   

Kísérlethez szükséges eszközök 

 Csirkecombcsont 

 5%-os sósavoldat 

 Főzőpohár 

 Csipesz 

 Bunsen- vagy borszeszégő 

 Kész csontszöveti és porcszöveti preparátum 

 Fénymikroszkóp 

 Analitikai mérleg 

A kísérlet leírása (hipotézis és folyamatleírás) 

Az ember vázrendszere igen bonyolult gépezet: passzív és aktív részre 

különítjük el. A passzív vázrendszert a támasztószövetek csoportjába tartozó 

csontok és porcok alkotják, amelyeket energia befektetésével (aktívan) mozdít 

megfelelő módon a vázrendszer aktív alkotója, az izomzat. Bár a 

csontvázrendszert elsődlegesen a mozgás szervrendszer egy részének 

tekintjük, számos más funkcióval is bír: amellett, hogy fő teherviselő szervünk, 

védi a belső szerveket (agy, szív, tüdő), szerepe van a vérképzésben, és a 

legnagyobb ásványianyag-raktárunk is egyben. A csontvázunk igen tekintélyes 

tömegű szerv: egy 70-80kg-os férfi csontváza átlagosan 10kg, amelynek 

jelentős részét szervetlen, kisebb részét szerves anyagok alkotják. 

Gyakorlatunkon ezeket az alkotókat vizsgáljuk meg részletesebben, és kicsit 

közelebbről is szemügyre vesszük a csont- és porcszövetet. 

Hipotézis: A porcokban és a csontokban nem találunk élő sejteket. A sósav 

nem lép reakcióba a csontszövettel. 

A kísérlet menete: 

Csontszövet összetételének vizsgálata 

1) Készítsen elő két csirkecombot, fejtse le róluk a húst, és tegye félre a 

csontvégeken található porcszövetet későbbi megfigyelés céljából! 

Kötelező védőeszközök Balesetvédelmi jelölések 
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2) Zsírtalanított csirkecombcsontot tegyen főzőpohárba kitöltött 5%-os 

sósavoldatba úgy, hogy az oldat ellepje a mintát! Tegyen félre kontroll 

céljából egy másik combcsontot is! 

3) Inkubálja a mintát 48 órán keresztül! 

4) Vegye ki csipesszel a csontot, és hasonlítsa össze a kontroll csonttal! 

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

feladatok” rész megfelelő pontjában (1-4-ig)! 

6) Mérje le a kontroll combcsont tömegét, és rögzítse az adatot! 

7) Hevítse Bunsen- vagy borszeszégő lángjában tartva 3-5 percig a 

kontroll csirkecombcsontot! 

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

feladatok” rész megfelelő pontjában (5-8-ig)! 

Csont- és porcszövet mikroszkópos vizsgálata 

9) Vizsgálja meg fénymikroszkópban a csontszövetből készült 

preparátumot! 

10) Válaszoljon a megfelelő kérdésekre (9-12-ig)! 

11) Figyelje meg a félretett ízületi porc fizikai tulajdonságait! 

12) Vizsgálja meg fénymikroszkópban a porcszövetből készült 

preparátumot! 

13) Válaszoljon a megfelelő kérdésekre (13-17-ig)! 

KÍSÉRLETI JEGYZŐKÖNYV, FELADATOK 

1) Az állatvilágban két különböző vázrendszer típus alakult ki az evolúció 

során. Melyik ez a kettő? Melyik jellemző az emberre? 

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

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

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

2) Milyen lett a csont tapintása a sósavas inkubációt követően? 

 

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

3) Melyik fontos csontösszetevőt oldotta ki a sósav? 

 

  ........................................................................................................  
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4) Milyen tulajdonság kialakításáért felelős a kioldott összetevő? 

 

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

5) Melyik hormon(ok) felelős(ek) ennek az anyagnak a csontokba való 

beépüléséért, és a csontokból történő mobilizálásáért? 

 

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

6) Melyik összetevők távoztak el a csontból a hevítés hatására? 

 

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

7) Milyen tulajdonság kialakítása köszönhető ezen összetevőnek? 

 

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

8) Mérje le mérlegen a hevített csont tömegét! Mekkora mértékű a 

tömegvesztés? 

 

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

9) Hány százaléka a csontoknak a szervetlen, és hány százaléka a szerves 

alkotó? 

 

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

10) Készítsen rajzot a mikroszkópban megfigyelt kész preparátumról! 
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11) Jellemezze néhány mondattal a csontszövet jellegzetességeit a 

mikroszkópban látottak alapján! 

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

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

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

12) Képes-e vérezni egy csont, ha eltörik? Ha igen, miért? 

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

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

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

13) Érezhetünk-e fájdalmat, ha beütjük valamelyik csontunkat? A csont melyik 

része képes a fájdalomérzésre? 

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

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

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

14) Jellemezze néhány mondattal a porcszövet jellegzetességeit a 

mikroszkópban látottak alapján! 

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

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

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

15) Milyen típusait ismerte meg a porcszövetnek? 

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

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

  ........................................................................................................  
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16) Melyik hol található a szervezetünkben? 

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

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

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

17) Milyen molekulák alkotják a porcszövetben a sejtközötti állomány rostjait, 

vagyis az extracelluláris mátrixot? 

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

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

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

18) Hogyan függ össze az adott típusú porcszövet funkciója a sejtközötti 

állomány összetételével? 

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

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

  ........................................................................................................  
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B11.22. NEM ÉS ÉLETKOR MEGHATÁROZÁSA CSONTVÁZ ALAPJÁN 

A kísérlet nem veszélyes!       

Kísérlethez szükséges eszközök 

 Teljes emberi vázrendszer 

 Emberi koponya 

A kísérlet leírása (hipotézis és folyamatleírás) 

Komoly különbségek mutatkoznak a férfiak és a nők vázrendszere között. 

Általánosan alkalmazott módszer az 1963-ban kidolgozott 

ÉryKralovánszkyNemeskéri-féle módszer, amely 22-24 markáns nemi 

dimorfizmust mutató jelleget vizsgál a koponyán és a vázon. Értő szemek ezen 

árulkodó jellegek alapján nagy pontossággal képesek megállapítani egy adott 

csontváz szexusát. Gyakorlatunkon ezek közül 5-öt vizsgálunk meg. A nemiség 

mellett bizonyos hibahatáron belül egy férfi vagy nő elhalálozási életkorát is 

meg tudjuk állapítani a vázrendszere alapján. Az életkor meghatározása 

különféle jellegek alapján történik az egyes korcsoportokban: míg 

gyermekkorban a fogazati státusz és a végtagcsontok hossza, addig ifjúkorban 

a hosszú csöves csontok feji végeinek (epifízis) a középső, hosszú részükhöz 

(diafízis) való csontosodásukkal tudjuk jelezni. A felnőttkori életkor 

meghatározás általános metódusa a HarsányiAcsádiNemeskéri-féle 

4 korjelzős módszer. 

Hipotézis: Két csontváz életkora és neme nehezen különböztethető meg. 

A kísérlet menete: 

Elemezze a gyakorlatvezetőtől kapott csontvázat a „Kérdések, feladatok” 

részben leírt kérdések, feladatok alapján! 

KÍSÉRLETI JEGYZŐKÖNYV, FELADATOK 

1) Hány éves életkor felett van lehetőségünk csontváz alapján megállapítani 

a szexust? Miért? 

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

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

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

Kötelező védőeszközök Balesetvédelmi jelölések 
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2) Az ÉryKralovánszkyNemeskéri-féle módszert használva a tudósok öt 

fokozatban mérik egy csontváz maszkulin és feminin tulajdonságait: nagyon 

nőies (hiperfeminin, jele: -2), nőies (feminin, jele: -1), bármelyik nemnél 

előfordulhat (indifferens, jele: 0), férfias (maszkulin, +1) és nagyon férfias 

(hipermaszkulin, jele: +2).  

Ezek alapján vizsgálja meg a kapott koponyát, és karikázza be azt a 

tulajdonságot, amely a megfigyelt jelleget a legjobban jellemzi! 

 

 

Hiper-

feminin  

(-2) 

Feminin 

(-1) 

Indifferens 

(0) 

Maszku-

lin  

(+1) 

Hiper-

maszkulin  

(+2) 

Glabella Sima 

Gyengén 

elhatáro-

lódó 

Elhatárolt 
Kifejezett, 

ívelt 

Erőteljes, 

magas 

Szemgödör 

széle és 

alakja 

(margo 

supra-

orbitalis és 

orbita) 

Igen éles 

peremű, 

kerek 

Éles 

peremű, 

kerek 

Átmeneti 

jellegű 

Gyengén 

le-

kerekített, 

szögletes 

Le-

kerekített, 

szögletes 

Inion (pro-

tuberantia 

occipitalis 

externa) 

Sima Enyhe Gyenge 
Kifejezett, 

ívelt 
Erőteljes 

Medence-

lapát 

Alacsony, 

széles 

Alacsony, 

széles 

Közepesen 

magas, 

átmeneti 

Magas, 

meredek 

Magasabb, 

meredekebb 

Kismedencei 

bemenet 

alakja 

Szélesebb, 

ovális 

Széles, 

ovális 

Lekerekedett, 

közepesen 

széles 

Keskeny, 

szív alakú 

Keske-

nyebb, szív 

alakú 
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Női medence  Férfi medence 

 

(Forrás: http://www2.sci.u-szeged.hu/embertan/oktatas/ és 

http://anatomia.uw.hu/ora-019/ora-019.htm) 

 

3) Átlagolja a kapott értékeket! Az átlag előjele megmutatja, hogy milyen 

nemű a csontváz, az abszolút értéke pedig egyenesen arányos a nőiesség 

és a férfiasság fokával! 

-2,0  -1,1 a csontváz erősen nőies (hiperfeminin) 

-1,0  -0,4 a csontváz nőies (feminin) 

-0,4  +0,4 a csontváz nem kifejezett, jellegtelen (indifferens) 

+0,4  +1,0 a csontváz férfias (maszkulin) 

+1,1  +2,0 a csontváz erősen férfias (hipermaszkulin) 

 

A kapott csontváz átlaga:  ....................................................................  

A kapott csontváz valószínűsíthető neme:  .............................................  
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4) Bizonyos életkorokban (gyermekkor, ifjúkor, felnőttkor/időskor) más és 

más módszerhez érdemes nyúlni az elhalálozási életkor megállapítása 

során. Sorolja fel ezeket a módszereket! 

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

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

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

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

5) Vizsgálja meg alaposan az ábrát! 

 

Forrás: http://www2.sci.u-szeged.hu/embertan/oktatas/ 

 

6) Milyen életkorú ember koponyarészletét látja az ábrán? Állítását indokolja! 

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

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

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

7) Mit jelent a fogképlet? Írja fel a tejfogak és a maradó fogak fogképletét! 

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

  ........................................................................................................  
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8) Felnőttkorban a HarsányiAcsádiNemeskéri-féle 4 korjelzős módszert 

használják a tudósok az elhalálozási életkor meghatározására. 

A 4 korjelzőből közül az egyik a szeméremcsontok ízületi felszínének 

(facies symphysialis) állapota. Vizsgálja meg az adott ábrát! 

 

Forrás: http://www2.sci.u-szeged.hu/embertan/oktatas/ 

 

9) Milyen tulajdonságokban különböznek egymástól az egyes ízületi 

felszínek? Röviden jellemezze a látottakat! 

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

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

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

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

10) Melyik lehet a fiatalabb és melyik az idősebb ízületi felszín? Válaszát 

indokolja! 

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

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

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

  ........................................................................................................  
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B11.23. SIMA-, HARÁNTCSÍKOLT-, ÉS SZÍVIZOM ÖSSZEHASONLÍTÁSA 

A gyakorlat nem veszélyes!    

Kísérlethez szükséges eszközök 

 Simaizom szövettani preparátum 

 Harántcsíkolt izomszövet preparátum 

 Szívizom szövettani preparátum 

 Fénymikroszkóp 

A kísérlet leírása (hipotézis és folyamatleírás) 

Az ember szervezetében három különböző izomszövet teljesít szolgálatot: 

a simaizom, a harántcsíkolt izom és a szívizom. Mindhárom szövettípusnak 

más-más mikroszkópos megjelenése, felépítése van: míg a harántcsíkolt izom 

hosszú, többmagvú izomrostokból (szincíciumokból), s az azokban 

megfigyelhető markáns csíkolatokból tevődik össze, addig a sima- és a 

szívizmot egyedi sejtek rendszere alkotja. A három izomtípus azonban nem 

csupán megjelenésüket tekintve különbözik egymástól. 

Hipotézis: A három izomtípus működését és előfordulását tekintve nehezen 

különböztethető meg egymástól. 

A kísérlet menete: 

1) Vizsgálja meg egyesével a három szövettani preparátumot! 

2) Töltse ki a táblázatot, és válaszoljon a kérdésekre! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kötelező védőeszközök Balesetvédelmi jelölések 
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KÍSÉRLETI JEGYZŐKÖNYV, FELADATOK 

 

A vizsgált minták 

sorszáma 
1. 2. 3. 

A vizsgált 

izomtípus neve 
   

 

 

 

A vizsgált 

izomtípus 

vázlatos rajza 

 

 

 

   

Működésére 

jellemző, hogy... 
   

Előfordulása    

 

 

1) Milyen fehérjék alkotják a harántcsíkolt izom fénymikroszkópos 

preparátumán megfigyelhető sávokat? 

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

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

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

2) Hogyan nevezzük a harántcsíkolt izom működési egységét? 

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

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

  ........................................................................................................  
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3) Magyarázza el röviden, hogyan függ össze a harántcsíkolat az izom 

összehúzódásával! 

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

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

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

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

4) Milyen két alapvető típusa van a harántcsíkolt izmoknak? Milyen 

tulajdonságuk segítségével tudjuk megkülönböztetni őket egymástól? 

Melyik milyen funkciót lát el a szervezetünkben? 

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

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

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

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

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

5) Mi a következménye, ha a vázizmokban oxigénhiányos állapot alakul ki, és 

az anaerob lebontó folyamatok kerülnek túlsúlyba? 

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

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

6) Mi történik, ha a szívizom bizonyos része akár csak néhány percig nem 

kap megfelelő mennyiségű tápanyagot és oxigént (mondjuk egy koszorúér 

teljes elzáródása miatt)? 

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

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

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

  ........................................................................................................  
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B11.24. EMBER KÜLTAKARÓJÁNAK MIKROSZKÓPOS VIZSGÁLATA 

A kísérlet elvégzéséhez köpeny, 

gumikesztyű és védőszemüveg 

szükséges! 
      

Kísérlethez szükséges eszközök 

 Emberi kültakaró szövettani preparátum 

 Fénymikroszkóp 

A kísérlet leírása (hipotézis és folyamatleírás) 

A kültakaró legfontosabb feladata a szervezet elhatárolása a külvilágtól, ám 

emellett kapcsolatot is tart fenn a minket körülölelő világgal. Összetett élettani 

funkcióját felépítése is hűen tükrözi. Gyakorlatunkon az ember kültakarójának 

felépítésével és jellegzetességeivel ismerkedünk meg. 

Hipotézis: Az emberi bőr csupán néhány sejtsor vastagságú. 

A kísérlet menete: 

1) Vizsgálja meg a kapott metszetet a megfelelő nagyítás mellett! 

2) Készítsen sematikus ábrát a látottakról! 

3) Válaszoljon a kérdésekre! 

KÍSÉRLETI JEGYZŐKÖNYV, FELADATOK 

1) Készítsen sematikus rajzot a mikroszkópban látottak alapján! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kötelező védőeszközök Balesetvédelmi jelölések 



22 
 

2) Nevezze meg a rajzon a bőr fő rétegeit, és a felismerhető alkotókat! 

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

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

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

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

3) Milyen módon kapcsol össze bennünket a kültakarónk a külvilággal? 

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

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

4) Milyen behatásokkal szemben véd meg bennünket a kültakarónk? 

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

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

5) Milyen szövetek alkotják az egyes rétegeket? 

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

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

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

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

6) Milyen anyag(ok) halmozódik (halmozódnak) fel bőrünk legfelső 

rétegében? Milyen funkciójában segíti a bőr működését ennek (ezeknek) 

az anyagnak (anyagoknak) a felhalmozódása? 

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

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

  ........................................................................................................  
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7) Mit biztosít a bőr egyes rétegei között megfigyelhető hullámos érintkezési 

felület? 

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

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

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

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

8) Hogyan nevezzük a bőr színét meghatározó pigmentet? 

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

9) Milyen sugárzástól véd meg bennünket ez a pigment? 

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

10) Fejtse ki röviden, hogyan vesz részt a kültakarónk testünk 

hőszabályozásában? 

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

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

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

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

11) Próbáljon választ találni arra, miért csak bizonyos testtájakon maradt szőr 

az ember kültakarójában? 

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

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

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

  ........................................................................................................  
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IV. TÉMAKÖR: AZ EMBER TÁPLÁLKOZÁSA, LÉGZÉSE, KERINGÉSE ÉS KIVÁLASZTÁSA 

 

A témakörbe tartozó kísérletek célja: 

 a tanulók megismerkedhetnek az ember tápcsatornájának 

mikroszkópos felépítésével 

 egyszerű kémcsőkísérletek segítségével megvizsgálhatják a különböző 

emésztőnedvek működését 

 a szív és a vese boncolásával saját maguk fedezhetik fel e két 

nélkülözhetetlen szerv felépítését 

 saját magukon figyelhetik meg a vérnyomás, a pulzus, és a vércukor 

szintjének változását, valamint meghatározhatják saját vércsoportjukat 

is 

A témakörbe tartozó kísérletek: 

 B11.25. Nyál emésztő hatásának és összetételének vizsgálata 

 B11.26. Epe hatásának vizsgálata 

 B11.27. Pepszin emésztő hatásának vizsgálata 

 B11.28. Nyelőcső, gyomor, vékonybél és vastagbél mikroszkópos 

vizsgálata 

 B11.29. Emlős vese boncolása 

 B11.30. Vizelet kémhatásának és szervetlen összetevőinek vizsgálata 

 B11.31. Emlős szív boncolása 

 B11.32. Vércukorszint meghatározása 

 B11.33. Pulzusszám és vérnyomás mérése 

 B11.34. AB0- és Rh-vércsoport meghatározása 

 B11.35. Légzési térfogat mérése emberen, a kilélegzett gáz 

azonosítása 
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B11.25. NYÁL EMÉSZTŐ HATÁSÁNAK ÉS ÖSSZETÉTELÉNEK VIZSGÁLATA 

A kísérlet nem veszélyes!       

Kísérlethez szükséges eszközök  

 Nyál 

 10 cm3 1 tömegszázalékos ecetsavoldat 

 10 cm3 nátrium-kloridos keményítőoldat (0,5 tömegszázalékos nátrium-

kloridot tartalmazó 1 tömegszázalékos keményítőoldat) 

 Lugol-oldat 

 pH-indikátor (univerzális indikátor) 

 Spriccflaska (desztillált vízzel) 

 Csipesz 

 Főzőpoharak 

 Óraüveg 

 Cseppentő 

 Bunsen-állvány, szűrőkarika, üvegtölcsér 

 Szűrőpapír 

 2 db kémcső 

 Kémcsőtartó, kémcsőfogó 

 Szabályozható hőmérsékletű vízfürdő 

A kísérlet leírása (hipotézis és folyamatleírás) 

A táplálkozás folyamán a szervezet felveszi a környezetéből mindazokat a 

szerves és szervetlen anyagokat, amelyek építőanyagként és energiaforrásként 

szükségesek működéséhez. Ezek az anyagok azonban jórészt makromolekulák 

formájában hozzáférhetőek számunkra, így azokat alapvető építőelemeikre, 

monomerjeikre kell szétbontani. Az emésztés során különböző biokatalizátorok, 

enzimek végzik ezt a folyamatot, amelyekkel különféle összetételű 

emésztőnedvek alkotójaként találkozhatunk. Gyakorlatunkon a nyállal, s annak 

emésztőenzimével, a nyálamilázzal foglalkozunk. 

Hipotézis: A nyál nem képes bontani a keményítőt. 

A kísérlet menete: 

A nyál kémhatásának és viszkozitásának vizsgálata 

1) Gyűjtsön a szájában 3-5 percig nyálat, majd öblítse ki a száját kétszer 

15 cm3 desztillált vízzel! 

2) Mártson a nyálba csipesszel univerzális indikátort! 

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

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

4) Öntsön át 10 cm3 nyálat egy kémcsőbe! Figyelje meg a nyál 

folyékonyságát! 

5) Adjon a nyálmintához hozzá 1 tömegszázalékos ecetsavoldatot!  

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

feladatok” rész megfelelő pontjában (6-8-ig)! 

7) Szűrje a 4) pontban elkülönített nyálmintát, és vizsgálja meg a szűrlet 

viszkozitását! 

A nyál emésztő hatásának vizsgálata 

8) Öntsön egy kémcsőbe 3-5 cm3 nátrium-kloridos keményítőoldatot! 

9) Adjon hozzá 2 cm3 nyálat az eredeti, köpetes (1-es pontban gyűjtött) 

mintából! 

10) Rázza össze alaposan a mintát, vegyen ki 1 cm3 nyálat a kémcsőből 

óraüvegre, és cseppentsen hozzá kevés Lugol-oldatot! 

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

feladatok” rész megfelelő pontjában (9-es pont)! 

12) Állítsa a kémcsövet 37 0C-os vízfürdőbe! 

13) Vegyen ki a mintából 15 perc inkubáció után 1 cm3 nyálat óraüvegre, 

és cseppentsen hozzá kevés Lugol-oldatot! 

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

feladatok” rész megfelelő pontjában (10-es pont)! 

KÍSÉRLETI JEGYZŐKÖNYV, FELADATOK 

1) Milyen mirigyekben termelődik a nyál? 

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

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

2) Melyik mirigy jellemző megbetegedése a mumpsz? Milyen korosztály 

jellemző megbetegedése a mumpsz? 

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

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

  ........................................................................................................  
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3) Melyek a nyál alapvető alkotóelemei? Írja le az egyes alkotókat, és egy-

egy mondattal jellemezze azok szerepét! 

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

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

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

4) Milyen a nyál kémhatása? 

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

5) Miért nem jó, ha a kémhatás nagyon lecsökken? 

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

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

6) Mi történik, ha a nyálhoz ecetsavoldatot adunk? 

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

7) Hogyan változik az ecetsavas nyál viszkozitása az eredeti mintához 

viszonyítva? 

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

8) A nyál melyik alkotóelemével reagált az ecetsav? 

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

9) Milyen színű lesz a nyál és a Lugol-oldat elegye? Miért? 

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

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

10) Tapasztal színváltozást a nyálas keményítőoldat 15 perces inkubációja 

után? Magyarázza meg a látottakat! 

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

  ........................................................................................................  
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B11.26. EPE HATÁSÁNAK VIZSGÁLATA 

A kísérlet nem veszélyes! Köpeny és 

gumikesztyű használata szükséges! 
   

Kísérlethez szükséges eszközök  

 Epe 

 Napraforgó olaj 

 Spriccflaska (desztillált vízzel) 

 3 db kémcső 

 Kémcsőtartó, kémcsőfogó 

 Erőteljes fényforrás 

A kísérlet leírása (hipotézis és folyamatleírás) 

A táplálkozás folyamán a szervezet felveszi a környezetéből mindazokat a 

szerves és szervetlen anyagokat, amelyek építőanyagként és energiaforrásként 

szükségesek működéséhez. Ezek az anyagok azonban jórészt makromolekulák 

formájában hozzáférhetőek számunkra, így azokat alapvető építőelemeikre, 

monomerjeikre kell szétbontani. Az emésztés során különböző biokatalizátorok, 

enzimek végzik ezt a folyamatot, amelyekkel különféle összetételű 

emésztőnedvek alkotójaként találkozhatunk. Gyakorlatunkon az epével 

ismerkedhetünk meg. 

Hipotézis: Az epe megemészti a zsírokat és az olajokat. 

A kísérlet menete: 

1) Öntsön egy kémcsőbe epét! (Legjobb könnyen hozzáférhető élőlény, 

például csirke epehólyagjából kinyerni a váladékot!) 

2) Számozzon meg két kémcsövet: az elsőbe öntsön 5 cm3 vizet, 0,5 cm3 

napraforgóolajat és 1 cm3 epét, a másodikba 5 cm3 vizet és 0,5 cm3 

étolajat! 

3) Várjon néhány percet, majd figyelje meg a változást, és rögzítse a 

tapasztalatokat a „Kérdések, feladatok” rész megfelelő pontjában (1-3-ig)! 

4) Fogja be a kémcsöveket hüvelykujjai segítségével, és alaposan rázza 

össze a tartalmukat! 

5) Várjon néhány percet, majd figyelje meg a változást, és rögzítse a 

tapasztalatokat a „Kérdések, feladatok” rész megfelelő pontjában (4-9-ig)! 

6) Vigye a 1. kémcsövet sötét terembe, és világítsa meg erős fényforrással! 

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

feladatok” rész megfelelő pontjában (10-12-ig)! 

Kötelező védőeszközök Balesetvédelmi jelölések 
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KÍSÉRLETI JEGYZŐKÖNYV, FELADATOK 

1) Milyen színű az epe? 

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

2) Nevezze meg az epe festékanyagát! 

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

3) Mi a különbség az 1-es és a 2-es kémcső tartalma között? 

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

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

4) Milyen különbséget tapasztal most a két kémcső tartalma között? 

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

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

5) Milyen módon hat az epe a zsírokra és az olajokra? 

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

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

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

6) Milyen módon segíti ez tápcsatornánkat a zsírok és az olajok 

megemésztésében? 

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

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

  ........................................................................................................  
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7) A „nagy öregek” tudták, hogy étkezés előtt, közben, s után jól esik egy 

kupica pálinka. Minek tudható be e népi bölcselet hatékonysága? 

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

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

8) Milyen alapvető építőelemekből állnak a zsírok, olajok? 

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

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

9) Mi a különbség a telített és a telítetlen zsiradékok között? 

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

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

10) Milyen jelenséget mutat a kémcsőben található oldat? 

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

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

11) Milyen anyagi rendszerekben tapasztalhatjuk ezt a jelenséget? 

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

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

12) Miben hasonlít az 1-es kémcső tartalma a boltokban kapható, pasztőrözött 

és homogénezett dobozos tejhez? 

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

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

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



31 
 

B11.27. PEPSZIN EMÉSZTŐ HATÁSÁNAK VIZSGÁLATA 

A kísérlet során maró hatású 

anyagokkal dolgozunk! Köpeny és 

gumikesztyű használata szükséges! 
     

Kísérlethez szükséges eszközök  

 Pepszin 

 0,1 mol/dm3 koncentrációjú sósavoldat 

 Főtt tojásfehérje 

 Lábos 

 Lombikok 

 3 db kémcső 

 Kémcsőtartó, kémcsőfogó 

 Spriccflaska (desztillált vízzel) 

 Villanytűzhely, Bunsen- vagy borszeszégő 

 Szabályozható hőmérsékletű vízfürdő 

A kísérlet leírása (hipotézis és folyamatleírás) 

A táplálkozás folyamán a szervezet felveszi a környezetéből mindazokat a 

szerves és szervetlen anyagokat, amelyek építőanyagként és energiaforrásként 

szükségesek működéséhez. Ezek az anyagok azonban jórészt makromolekulák 

formájában hozzáférhetőek számunkra, így azokat alapvető építőelemeikre, 

monomerjeikre kell szétbontani. Az emésztés során különböző biokatalizátorok, 

enzimek végzik ezt a folyamatot, amelyekkel különféle összetételű 

emésztőnedvek alkotójaként találkozhatunk. Gyakorlatunkon a gyomornedv 

enzimjével, a pepszinnel ismerkedünk meg. 

Hipotézis: A pepszin képes lebontani a fehérjéket. 

A kísérlet menete: 

1) Készítsen 1 tömegszázalékos pepszinoldatot! 

2) Számozzon meg három kémcsövet, majd öntsön az elsőbe 15 cm3 vizet 

és 1 cm3 pepszinoldatot, a másodikba 15 cm3 sósavoldatot, a 

harmadikba pedig 15 cm3 sósavoldatot és 1 cm3 pepszinoldatot! 

3) Vágjon nagyon vékony szeleteket a főtt tojás fehérjéjéből, és dobjon 

bele mindhárom kémcsőbe egy vékony szeletet! 

4) Állítsa a három kémcsövet 37-38 0C-os vízfürdőbe, és inkubálja őket 

legalább 40 percig! 

Kötelező védőeszközök Balesetvédelmi jelölések 
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5) Vizsgálja meg a mintákat az inkubációs idő lejártával! 

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

KÍSÉRLETI JEGYZŐKÖNYV, FELADATOK 

1) Milyen változást tapasztalt az inkubációs idő elteltével? 

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

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

2) Milyen jellegű molekulákat bont a pepszin? 

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

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

3) Milyen monomerekből épül fel a pepszin által bontott molekula? 

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

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

4) Milyen körülmények szükségesek az enzim működéséhez? 

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

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

5) Bár a gyomrunkban található sósavoldat több szempontból is jó szolgálatot 

tesz, bizonyos esetekben kellemetlen tüneteket okozhat. Nevezzen meg, 

és jellemezzen legalább két olyan megbetegedést, amely a gyomorsav 

jelenlététől alakulhat ki! 

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

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

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

  ........................................................................................................  
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B11.28. VÉKONYBÉLHÁM MIKROSZKÓPOS VIZSGÁLATA ÉS AZ EMÉSZTŐRENDSZER 

MŰKÖDÉSE 

A kísérlet nem veszélyes!       

Kísérlethez szükséges eszközök  

 Kész mikroszkópos preparátumok: vékonybélből származó hengerhám 

 Fénymikroszkóp 

A kísérlet leírása (hipotézis és folyamatleírás) 

A táplálkozás folyamán a szervezet felveszi a környezetéből mindazokat a 

szerves és szervetlen anyagokat, amelyek építőanyagként és energiaforrásként 

szükségesek működéséhez. Ezek az anyagok a tápcsatornánkon keresztül 

jutnak be a szervezetünkbe. A tápcsatorna egyes szakaszainak felépítése jól 

tükrözi azok táplálkozásban, emésztésben betöltött funkcióját. Gyakorlatunkon 

a tápcsatornánk különféle szakaszainak felépítésével és funkcionalitásával 

ismerkedünk meg. 

Hipotézis: A vékonybél hámja többrétegű, el nem szarusodó hengerhám 

alkotja, lumen felé eső oldala pedig sima felületű. 

A kísérlet menete: 

1) Vizsgálja meg a kapott preparátumot fénymikroszkóp segítségével! 

2) Válaszoljon a kérdésekre! 

KÍSÉRLETI JEGYZŐKÖNYV, FELADATOK 

1) Rajzolja le a kapott preparátumot! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kötelező védőeszközök Balesetvédelmi jelölések 
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2) Nevezze meg a tápcsatornánk szakaszait! 

(Forrás: www.patikapedia.hu) 

3) Melyek a vékonybél alapvető feladatai? 

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

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

4) Magyarázza el, hogyan függ össze a preparátumon látható jellegzetes 

szövettani struktúra a vékonybél funkciójával! 

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

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

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

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

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

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



35 
 

5) Töltse ki a táblázatot a megadott szempontok szerint! 

 

Emésztőenzim Felépítés 
Működési pH-

tartomány 
Emésztett molekula 

   
Oligoszacharidokat 

monoszacharidokra 

Tripszin    

   
Nukleinsavakat 

nukleotidokra 

Lipáz    

6) Hány izomréteg található a vizsgált szerv falában? 

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

7) Milyen típusú izom építi fel a nyelőcső falát? Mi a különbség a vizsgált 

szervből készült preparátum és a nyelőcső (egy részének) izomzata 

között? 

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

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

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

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

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

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

8) Milyen molekulák emésztése valósul meg a gyomorban? 

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

  ........................................................................................................  
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9) Hogyan nevezik a gyomor emésztőfunkciójáért felelős enzimet? 

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

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

10)  Milyen közeg szükséges ezen enzim működéséhez? 

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

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

11)  Mi a vastagbél feladata? 

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

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

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

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

12)  Nevezzen meg 5 olyan mikroorganizmust, amely a természetes bélflóra 

alkotója! 

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

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

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

13)  Miért mondhatjuk, hogy a bélflóra tagjaival szimbiózisban élünk? 

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

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

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

  ........................................................................................................  
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B11.29. EMLŐS VESE BONCOLÁSA 

A kísérlet során éles, hegyes 

eszközökkel dolgozunk! Köpeny és 

gumikesztyű használata szükséges! 

      

Kísérlethez szükséges eszközök  

 Marha- vagy sertésvese 

 Bonctál 

 Bonctűk 

 Szike 

 Törlőrongy 

 Kézi nagyító vagy sztereomikroszkóp 

A kísérlet leírása (hipotézis és folyamatleírás) 

A sejtjeinkben keletkező különféle bomlástermékek (vagy disszimilációs 

termékek), amelyek már nem mennek keresztül további átalakítási reakciókon 

az anyagcsere végtermékeinek tekinthetők. Ilyen például a fehérje-anyagcsere 

egyik végterméke, a karbamid, a különböző szerves molekulák tökéletlen 

oxidációja során keletkező tejsav vagy ketotestek, vagy éppen a különféle sók, 

vagy a víz. Ezek a bomlástermékek a kiválasztás szervrendszerén keresztül 

távoznak el a szervezetből. Gyakorlatunkon a kiválasztó szervrendszer 

központjával, a vesével ismerkedünk meg. 

Hipotézis: A vese szövettani szempontból homogénnek tekinthető. 

A kísérlet menete: 

A vese külső részeinek megfigyelése 

1) Tegye a marha- vagy sertésvesét a bonctálba! 

2) Válaszoljon a „Kérdések, feladatok” rész megfelelő kérdéseire (1-8-ig)! 

A vese belső felépítésének vizsgálata 

3) Vágja ketté hosszában a vesét! 

4) Figyelje meg a különböző struktúrákat, és válaszoljon a „Kérdések, 

feladatok” rész megfelelő kérdéseire (9-14-ig)! 

 

Kötelező védőeszközök Balesetvédelmi jelölések 



38 
 

KÍSÉRLETI JEGYZŐKÖNYV, FELADATOK 

1) Sorolja fel a kiválasztó szervrendszer részeit! 

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

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

2) Milyen alakú a vese? 

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

3) Mi található a vese homorú oldalán? Milyen struktúrákat lehet megfigyelni 

ezen az oldalon? 

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

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

4) Milyen tok veszi körül a vesét? 

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

5) Milyen szerv található a vese apikális (csúcsi, vagy felső) részén? 

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

6) Melyik szervrendszernek része az apikális csúcson található szerv? 

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

7) Gondolja végig! Miből táplálkozhat az a mondat, hogy „leverem a 

vesédet”? Miért lehet relatív könnyen elmozdítani a vesét a hasüregben? 

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

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

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

  ........................................................................................................  
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8) Mit jelent az inkontinencia? 

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

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

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

9) Nevezze meg a vágási felületen szabad szemmel is látható struktúrákat! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forrás: 

http://tudasbazis.sulinet.hu/hu/termeszettudomanyok/biologia/biologia-11-

evfolyam/az-ember-letfenntarto-szervei-es-mukodesuk/az-ember-kivalasztasa 

 

 

10) Milyen két részre lehet elkülöníteni a vesét szövettani szempontból? 

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

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

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

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

 

 

http://tudasbazis.sulinet.hu/hu/termeszettudomanyok/biologia/biologia-11-evfolyam/az-ember-letfenntarto-szervei-es-mukodesuk/az-ember-kivalasztasa
http://tudasbazis.sulinet.hu/hu/termeszettudomanyok/biologia/biologia-11-evfolyam/az-ember-letfenntarto-szervei-es-mukodesuk/az-ember-kivalasztasa
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11) Miben különbözik e két rész egymástól? 

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

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

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

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

12) Hogyan nevezzük a vese működési egységét? 

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

13) Mik alkotják a vesepiramisokat? 

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

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

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

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

14) Hány darab vese működési egység található egy emberben? 

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

 

 

 

 

 



41 
 

B11.30. VIZELET KÉMHATÁSÁNAK ÉS SZERVETLEN ÖSSZETEVŐINEK VIZSGÁLATA 

A kísérlet során maró hatású 

anyagokkal dolgozunk! Köpeny és 

gumikesztyű használata szükséges! 
      

Kísérlethez szükséges eszközök  

 Vizelet 

 2 mol/dm3 koncentrációjú salétromsav 

 0,1 mol/dm3 koncentrációjú ezüst-nitrát (AgNO3) oldat 

 Kristályos szóda (Na2CO3) 

 Ecetsav esszencia 

 1 mol/dm3 koncentrációjú vas-klorid oldat 

 2 mol/dm3 koncentrációjú sósavoldat 

 pH-papír 

 4 db kémcső 

 Kémcsőtartó, kémcsőfogó 

 Csipesz 

 Üvegbot 

 Bunsen- vagy borszeszégő 

A kísérlet leírása (hipotézis és folyamatleírás) 

A sejtjeinkben keletkező különféle bomlástermékek (vagy disszimilációs 

termékek), amelyek már nem mennek keresztül további átalakítási reakciókon, 

az anyagcsere végtermékeinek tekinthetők. Ilyen például a fehérje-anyagcsere 

egyik végterméke, a karbamid, vagy éppen a különböző szerves molekulák 

tökéletlen oxidációja során keletkező tejsav, illetve ketotestek. Ilyen 

disszimilációs termékeknek tekinthetők a különféle sók is, vagy a víz, amely 

jelenlétével alapvetően befolyásolja a sejtnedv összetételét. Ezek az anyagok 

jórészt a kiválasztás szervrendszerén keresztül távoznak a szervezetből.  

A kiválasztó szervrendszer a páros veséből, a húgyvezetékekből, a 

húgyhólyagból és a húgycsőből áll. Működési egysége a nefron, ahol a 

szűrletképzés és a visszaszívás történik. A kiválasztás végeredménye egy 

vízből és vérből kiválasztott anyagokból (pl.: karbamid, foszfor, különféle sók) 

álló folyadék, a vizelet, amelynek összetétele a szervezet egészségi állapotáról 

ad számunkra felvilágosítást. Hipotézis: A vizelet összetevőit egyszerű 

kémcsőkísérletekkel ki tudjuk mutatni. 

Kötelező védőeszközök Balesetvédelmi jelölések 
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A kísérlet menete: 

Vizelet kémhatásának vizsgálata 

1) Tegyen 4-5 cm3 vizeletet egy kémcsőbe! Csipesszel mártson bele pH-

papírt! Figyelje meg a vizelet kémhatását! Válaszoljon a kérdésekre 

(1-3-ig)! 

Vizelet klórtartalmának vizsgálata 

2) Egy másik kémcsőbe töltsön 3 cm3 vizeletet, és adjon hozzá 1-2 csepp 

2 mol/dm3 koncentrációjú salétromsavat! Cseppentsen hozzá 1-2 csepp 

0,1 mol/dm3 koncentrációjú ezüst-nitrát (AgNO3) oldatot! 

3) Figyelje meg a változást, és töltse ki a „Kérdések, feladatok” rész 

megfelelő pontjait (4-5-ig)! 

Vizelet ammóniatartalmának vizsgálata 

4) Egy harmadik kémcsőbe töltsön 5 cm3 vizeletet, majd adjon hozzá 

kristályos szódát! Melegítse a reakcióelegyet, majd tegyen a kémcső 

szájához sósavba mártott üvegbotot! 

5) Figyelje meg a változást, és töltse ki a „Kérdések, feladatok” rész 

megfelelő pontjait (6-7-ig)! 

Vizelet foszfáttartalmának vizsgálata 

6) Vajon van-e a vizeletben foszfát? Tegyen a negyedik kémcsőbe 5 cm3 

vizeletet, és savanyítsa meg ecetsavval! 

7) Adjon hozzá néhány csepp 1mol/dm3 koncentrációjú vas-klorid oldatot! 

8) Figyelje meg a változást, és töltse ki a „Kérdések, feladatok” rész 

megfelelő pontjait (8-9-ig)! 

KÍSÉRLETI JEGYZŐKÖNYV, FELADATOK 

1) Állapítsa meg, hogy savas vagy lúgos kémhatású a vizsgált vizelet! 

Amennyiben savas kémhatást tapasztal, a vizelet hússal való táplálkozás 

után képződött. Ha a pH a lúgos tartományba esik, a vizsgált vizeletminta 

növénnyel való táplálkozást követően jött létre. 

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

2) Mit mutat meg számunkra a kémhatás? 

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

  ........................................................................................................  
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3) Nézzen utána! Ki, mikor javasolta a kémhatás napjainkban használt 

matematikai formuláját, és miért? 

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

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

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

4) Milyen változást tapasztal a minta és a reagensek összeöntése után? 

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

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

5) Minek tudható be a kémcsőben tapasztalható változás? 

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

6) Milyen változást tapasztal a kísérlet során? 

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

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

7) A szóda lúgos hidrolízisének hatására az oldatból ammóniagáz szabadul 

fel, amely a sósavval reakcióba lép. Milyen anyag keletkezik a reakció 

során? Egészítse ki az alábbi egyenletet! 

 

NH3 + HCl =  ..........................  

 

8) Milyen változást tapasztal a reakció során? 

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

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

9) Hogyan nevezzük a reakcióban létrejövő anyagot? Írja fel a változást 

magyarázó reakcióegyenletet! 

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

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



44 
 

B11.31. EMLŐS SZÍV BONCOLÁSA. EMLŐS- ÉS BÉKAVÉR ÖSSZEHASONLÍTÁSA, AZ EMBERI 

VÉR ÖSSZETÉTELE 

A kísérlet során éles, hegyes 

eszközökkel dolgozunk! Köpeny és 

gumikesztyű használata szükséges! 

   

Kísérlethez szükséges eszközök  

Emlős szív boncolása 

 Marha- vagy sertésszív 

 Bonctál 

 Bonctűk 

 Szike 

 Törlőrongy 

Emlős és békavér összehasonlítása 

 Kész mikroszkópos preparátumok: emlős vérkenet és béka vérkenet 

szövettani preparátum 

 Fénymikroszkóp 

A kísérlet leírása (hipotézis és folyamatleírás) 

A keringési rendszer (amely a szívből és a vérerek hálózatából épül fel) a 

szervezet egyik legfontosabb szervrendszere. Biztosítja a sejtek tápanyag- és 

oxigénellátását, és a különféle anyagcseretermékek szállítását. A megfelelő 

keringés fenntartásához a szívnek folyamatosan, egész életen át el kell látnia 

pumpafunkcióját, hogy az erekben biztosítani tudja a vér megfelelő nyomását, 

amely elengedhetetlen a nyirokkeringés fenntartásához, ezen keresztül pedig a 

sejtek életben tartásához. Gyakorlatunkon a keringési rendszer központjával, a 

szívvel ismerkedünk meg, megvizsgáljuk a vérszövetet mikroszkóp alatt, és 

átismételjük az emberi vér fő összetevőit is. 

Hipotézis: Az emberi szív felépítése hasonlít a krokodilok szívének felépítésére. 

A béka és az ember vérkenetének mikroszkópos képét nehéz megkülönböztetni 

egymástól. 

A kísérlet menete: 

Emlős szív boncolása 

1) Vegye kézbe a szívet, és vizsgálja meg a külső felszín morfológiáját! 

Kötelező védőeszközök Balesetvédelmi jelölések 
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2) Ejtsen a szíven oldalirányú metszést úgy, hogy egy hátsó és egy első 

szívfelet kapjon! 

3) Figyelje meg a kettévágott szív különböző struktúráit: az üregek 

számát, alakját, a szívfal vastagságát, az üregeket összekötő hártyás 

képleteket, a ki- és belépő ereket! 

4) Válaszoljon a kérdésekre (1-14-ig) 

Emlős és békavér összehasonlítása 

5) Vizsgálja meg fénymikroszkóp alatt a kapott vérkeneteket! 

6) Készítsen rajzot a preparátumokról, és válaszoljon a kérdésekre (15-

25-ig) 

KÍSÉRLETI JEGYZŐKÖNYV, FELADATOK 

 

A szív felépítése 

 

Forrás: https://www.mozaweb.hu/Lecke-Biologia-Biologia_11-

A_sziv_szerkezete_es_mukodese-102546 

 

1) Milyen szövet alkotja a szívet? 

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

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

https://www.mozaweb.hu/Lecke-Biologia-Biologia_11-A_sziv_szerkezete_es_mukodese-102546
https://www.mozaweb.hu/Lecke-Biologia-Biologia_11-A_sziv_szerkezete_es_mukodese-102546
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2) Miben különbözik ez a másik két típusú izomszövettől? 

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

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

3) Hány üreget tud elkülöníteni a szívben? 

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

4) Nevezze meg az üregeket! 

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

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

5) Melyik üregek falánál vastagabb az izomszövet? Miért? 

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

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

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

6) Milyen típusú billentyű található a felső és az alsó üregek között? 

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

7) Melyik üreg falához tartoznak a billentyűt mozgató izmok? Miért éppen ide 

kapcsolódnak ezek az izmok? 

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

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

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

8) Mi a különbség a szívbe belépő és a szívből kilépő erek között (vastagság, 

szerkezet, rugalmasság)? 

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

  ........................................................................................................  
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9) Milyen típusú billentyű található a verőerekben? 

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

10)  Honnan erednek a koszorúerek? 

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

11)  Melyik szívfél szállít oxigénben dús, és melyik szén-dioxidban dús vért? 

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

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

12)  Mitől következhet be szívinfarktus? 

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

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

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

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

13)  Milyen értípusokat ismer? 

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

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

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

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

14)  Gondolja végig! Minek köszönhető, hogy a szakaszosan működő szív 

ellenére a vér áramlása az érrendszerünkben folyamatos? 

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

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

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

  ........................................................................................................  
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15)  Rajzolja le a két preparátumot! Melyik lehet az emberi- és melyik a 

békavérkenet? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Emberi vérkenet Béka vérkenet 

 

 

16)  Mi alapján tudja megkülönböztetni a vérkeneteket egymástól? 

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

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

17)  Nevezze meg a rajzán látható sejteket! 

18)  Milyen szövettípusba tartozik a vér? 

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

19)  Milyen vegyület okozza a legnagyobb mennyiségben látható sejtek 

jellegzetes színét? 

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

20)  Mi ennek a makromolekulának a feladata? 

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

  ........................................................................................................  
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21)  Milyen atom található a molekula reakciócentrumában? 

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

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

22)  Gondolja végig! Mi az összefüggés a molekula központi atomja, a sejt 

feladata és a vér jellegzetes színe között? 

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

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

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

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

23)  Adja meg az emberi vér sejtes alkotóinak a nevét és a számát 1 ml 

vérben! 

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

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

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

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

24)  Hol termelődnek a vér sejtes elemei? 

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

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

25)  Melyek a vér nem-sejtes elemei? 

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

  ........................................................................................................  
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B11.32. VÉRCUKORSZINT MEGHATÁROZÁSA 

A kísérlet nem veszélyes! Érdemes egy 

gyakorlaton résztvevő személynek 

éhgyomorral érkezni! 

   

Kísérlethez szükséges eszközök  

 Vércukorszintmérő 

 Steril tű 

 Alkoholos fertőtlenítő spray 

 Steril vatta 

 75 g szőlőcukor 

 1 db pohár 

 1 db üvegbot 

A kísérlet leírása (hipotézis és folyamatleírás) 

A táplálkozás során a szervezetünkbe juttatott szénhidrátokat testünk 

energiatermelés céljából hasznosítja. Amennyiben nagyobb a bevitt szénhidrát 

mennyisége, mint amekkora a szervezet energiaellátásához szükséges, testünk 

a szénhidráttöbbletet különböző formában, különböző szerveinkben raktározza 

el. Ahhoz azonban, hogy a különböző cukrok a felhasználásuk helyére 

jussanak, tápcsatornánkból a vérkeringésbe kell jutniuk. A vér oldott 

állapotban, tiszta formában tartalmaz glükózt, 4,5-6,1 mmol/l mennyiségben. 

Ha azonban éhgyomorra 10 mmol/l-es vagy e feletti értéket mutat a 

vércukorszint, cukorbetegségről beszélünk. Gyakorlatunkon a vércukorszint 

mérésével és a cukorbetegség tüneteivel ismerkedünk meg. 

Hipotézis: A vércukorszint értéke független az elfogyasztott szénhidrát 

mennyiségétől. 

A kísérlet menete: 

1) Fertőtlenítse le a vizsgálati alany egyik ujját! Használja a művelethez 

alkoholos fertőtlenítő spray-t! Fújjon az alany ujjára egy-két puffot, 

majd steril vattával törölje le a felesleget! 

2) Szúrja meg steril tűvel a fertőtlenített ujjbegyet! Érdemes a műveletet 

gyors mozdulattal végezni a fájdalom minimalizálása érdekében! 

3) Szorítsa meg enyhén a vizsgált személy ujjbegyét a szúrás két oldalán, 

hogy egy csepp vér kiszivárogjon a felszínre! 

Kötelező védőeszközök Balesetvédelmi jelölések 
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4) Érintse hozzá a csepp vért a vércukorszintmérő berendezéshez kapott 

papírcsíkhoz, és helyezze azt az érzékelőbe! 

5) Olvassa le az értéket, és rögzítse a „Kérdések, feladatok” részben 

található táblázatba! 

6) Készítse el a cukorterheléses vizsgálathoz a cukoroldatot: oldjon fel 

1 pohár (~ 3 dl) vízben 75 gramm szőlőcukrot! 

7) Itassa meg a kísérleti alannyal az előző pontban elkészített 

cukoroldatot (cukorterheléses vizsgálat)! 

8) Ismételje meg a vércukorszintmérést az oldat elfogyasztása után 

15 perccel! 

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

feladatok” rész megfelelő pontjában! 

10) Válaszoljon a kérdésekre! 

KÍSÉRLETI JEGYZŐKÖNYV, FELADATOK 

1) Rögzítse az adatokat a táblázat megfelelő helyére! 

 

 Első mérés Cukorterhelés után 

Vércukorszint   

 

2) Patológiásnak mondhatóak a táblázatban szereplő értékek? 

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

3) Milyen hormon képes csökkenteni a vércukorszintet? 

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

4) Melyik szervünk termeli ezt a hormont? 

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

5) Miért tekinthető különlegesnek ez a szervünk? 

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

  ........................................................................................................  
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6) Mi történik, ha nem fejődik ki megfelelően vagy meghibásodik az 

inzulintermelésért felelős sejttípus? Hogyan nevezzük az ebből eredő 

megbetegedést? 

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

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

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

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

7) Hány típusa van a betegségnek? 

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

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

8) Milyen tünetei vannak a betegségnek? 

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

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

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

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

9) Nézzen utána, milyen panaszokat okozhat a túl alacsony vércukorszint! 

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

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

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

  ........................................................................................................  
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B11.33. PULZUSSZÁM ÉS VÉRNYOMÁSMÉRÉS 

A kísérlet nem veszélyes!       

Kísérlethez szükséges eszközök  

 Vérnyomásmérő eszköz 

 Stopperóra 

A kísérlet leírása (hipotézis és folyamatleírás) 

A keringési rendszer (amely a szívből és a vérerek hálózatából épül fel) a 

szervezet egyik legfontosabb szervrendszere. Biztosítja a sejtek tápanyag- és 

oxigénellátását, és a különféle anyagcseretermékek szállítását. A megfelelő 

keringés fenntartásához a szívnek folyamatosan, egész életen át el kell látnia 

pumpafunkcióját, hogy az erekben biztosítani tudja a vér megfelelő nyomását, 

amely elengedhetetlen a nyirokkeringés fenntartásához, ezen keresztül pedig a 

sejtek életben tartásához. A szív alapvető működését (a hétköznapokban) két 

értékkel jellemezhetjük: a pulzusszámmal és a vérnyomásértékkel. Míg a 

pulzusszám a szív összehúzódásainak számát mutatja percenként, addig a 

vérnyomás a vér erek falára gyakorolt hidrosztatikai nyomását mutatja meg. 

A vérnyomásértéket hagyományosan higanymilliméterben (vagy torr-ban) 

(mmHg) szokás megadni, amely 1 mm magas higanyoszlop hidrosztatikai 

nyomását jelenti átlagos nehézségi gyorsulás mellett, 13595,1 kg/m3 

higanysűrűség mellett. Hogy ez mit jelent? 1 mmHg egyenlő 760 fizikai 

atmoszferikus nyomással (atm), amely igen tekintélyes, tekintve, hogy 1 atm 

az a nyomásérték, amelyet a légkörünk súlya átlagosan a szervezetünkre 

terhel (légnyomás). Gyakorlatunkon a nyugalmi és a terheléses helyzetben 

mérhető pulzusszámot és vérnyomást vizsgáljuk meg. 

Hipotézis: Terhelés hatására a vérnyomás és a pulzus értéke nem változik 

jelentősen. 

A kísérlet menete: 

1) Válasszon ki egy személyt, akin a méréseket elvégezi! 

2) Ültesse egy székre, és hagyja 5 percig nyugalmi helyzetben! 

3) Tegye a mutató- és középső ujját a vizsgálati alany csuklójának tenyér 

felőli oldalára, és finoman szorítsa meg! Keressen finom lüktetés az alany 

csuklójában! 

4) Stopper segítségével mérje meg, hányszor lüktet a vizsgálati személy 

csukójában a verőér 60 másodperc alatt (nyugalmi pulzus szám érték)! 

5) Rögzítse az értékeket a „Kérdések, feladatok” rész megfelelő pontjába! (1. 

feladat) 

Kötelező védőeszközök Balesetvédelmi jelölések 
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6) Tegye a vérnyomásmérő mandzsettáját a kísérleti alany bal felkarjára! 

7) Kapcsolja be a vérnyomásmérőt, és amikor a készülék jelez, indítsd el a 

mandzsetta felpumpálását! Várja meg, amíg a készülék kijelzi a végleges 

adatokat! 

8) Jegyezze meg ezt az értéket is (nyugalmi vérnyomás)! 

9) Rögzítse az értékeket a „Kérdések, feladatok” rész megfelelő pontjába! 

(1. feladat) (A vérnyomás első és második leolvasott értékét per-jellel 

választjuk el egymástól, pl.: 120/70) 

10) Kérje meg a kísérleti alanyt, hogy csináljon húsz guggolást! 

11) Vizsgálja meg újra a pulzus- és a vérnyomásértékeket a vizsgálati alanyon 

(terheléses értékek)! 

12) Rögzítse az értékeket a „Kérdések, feladatok” rész megfelelő pontjában 

(1. feladat), és válaszoljon a kérdésekre! 

KÍSÉRLETI JEGYZŐKÖNYV, FELADATOK 

1) Rögzítse az adatokat a táblázat megfelelő helyére! 

 Nyugalmi Terheléses 

Pulzusszám   

Vérnyomás   

2) Mennyi a normális pulzus- és vérnyomásérték? 

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

3) Hogyan változtak a pulzus- és a vérnyomásértékek terhelés mellett? 

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

4) Minek köszönhető a tapasztalt változás? 

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

5) Hogyan nevezzük a két vérnyomásértéket? Melyik mit mutat meg? 

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

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

  ........................................................................................................  
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6) Milyen következményei lehetnek a nyugalmi helyzetben mérhető magas 

vérnyomásnak? Milyen tényezők válthatják ki? 

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

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

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

7) Milyen izomszövet alkotja a szívet? Milyen tulajdonságai vannak ennek az 

izomszövettípusnak, összehasonlítva a többi izomszövettel? 

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

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

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

8) Gondolja végig! Bár a szív folyamatosan működik, kisebb szünetek akkor 

is tapasztalhatóak az egyes összehúzódások között. Minek tudható be, 

hogy a vérnyomás értéke akkor sem zuhan le nulla közelébe, ha a 

szívműködés elernyedési stádiumban van? 

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

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

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

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

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

9) Mit jelent a szívinfarktus? Hogyan alakulhat ki? 

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

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

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

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

  ........................................................................................................  
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B11.34. AB0 ÉS RH VÉRCSOPORT MEGHATÁROZÁSA 

A kísérlet nem veszélyes! Köpeny és 

gumikesztyű használata szükséges! 
   

Kísérlethez szükséges eszközök  

 Anti-A és anti-B antitestek 

 Tárgylemez 

 Steril tű 

 Alkoholos fertőtlenítő spray 

 Steril vatta 

A kísérlet leírása (hipotézis és folyamatleírás) 

A vér igen összetett szövet. Két alapvető részből áll: a sejtes elemekből, amely 

a térfogatának 44-46%-át teszik ki, valamint a vérplazmából, amely a 

fennmaradó 54-56%-ot tölti ki. A vérplazma jórészt vizet és benne oldott 

különféle anyagokat tartalmaz. A sejtes elemeket három nagyobb csoportba 

sorolhatjuk: a fehérvérsejtek (vagy leukociták) az immunrendszer tagjai, ők 

ismerik fel a saját és az idegen molekulákat, és amennyiben betolakodót 

észlelnek, hatástalanítják azt. A vérlemezkék (vagy trombociták) a 

véralvadásban játszanak kulcsszerepet. A harmadik csoportba a vörösvértestek 

(vagy eritrociták) tartoznak. Fő feladatuk a légzési gázok szállítása. 

Felszínükön jellegzetes szénhidrát molekulák találhatóak, amelyek milyensége, 

jelenléte vagy éppen hiánya alapvetően meghatározza az adott személy 

vércsoportját. A sokféle sejtfelszíni molekula sokféle vércsoportot határozhat 

meg. Gyakorlatunkon két alapvető vércsoportrendszerrel, az AB0 és az Rh 

vércsoportrendszerrel ismerkedünk meg. 

Hipotézis: Vért bármilyen vércsoportú ember adhat bármilyen vércsoportú 

embernek. 

A kísérlet menete: 

1) Fertőtlenítse le a vizsgálati alany egyik ujját! Használjon a művelethez 

alkoholos fertőtlenítő spray-t! Fújjon az alany ujjára egy-két puffot, 

majd steril vattával törölje le a felesleget! 

2) Szúrja meg steril tűvel a fertőtlenített ujjbegyet! Érdemes a műveletet 

gyors mozdulattal végezni a fájdalom minimalizálása érdekében! 

3) Szorítsa meg enyhén a vizsgált személy ujjbegyét a szúrás két oldalán, 

hogy kevés vér kiszivárogjon a felszínre! 

Kötelező védőeszközök Balesetvédelmi jelölések 
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4) Érintse hozzá a vércseppet a tárgylemezhez úgy, hogy egy kis ideig 

még szorítja a vizsgált személy ujjbegyét, növelve ezzel a vércsepp 

méretét! 

5) Nyomjon ki az ujjbegyből még két, hasonló mérettű csepp vért két 

másik tárgylemezre! 

6) Cseppentsen az egyik vérmintához anti-A, a másikhoz anti-B, a 

harmadikhoz pedig anti-D ellenanyagot! 

7) Figyelje meg a változást! 

8) Válaszoljon a kérdésekre! 

KÍSÉRLETI JEGYZŐKÖNYV, FELADATOK 

1) Mi a különbség az antigén és az antitest között? 

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

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

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

2) Töltse ki a táblázatot a megadott szempontok szerint! 

 

 Antigén Antitest (születéstől) 

A-s vércsoport   

B-s vércsoport   

AB-s vércsoport   

0-s vércsoport   

Rh-vércsoport   

 

3) Milyen változást tapasztalt, amikor a vérmintákhoz hozzáadta az 

ellenanyagokat? Hogyan nevezzük a mutatkozó jelenséget? 

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

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

  ........................................................................................................  
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4) Húzza alá a táblázat megfelelő pontjában, volt-e reakciója az egyes 

vérmintáknak az adott ellenanyaggal! Határozza meg ez alapján a 

vizsgálati alany vércsoportját! 

 

 Anti-A antitest Anti-B antitest 
Anti-D 

ellenanyag 

1. vérminta 
Volt változás / 

nem volt változás 
- - 

2. vérminta - 
Volt változás / 

nem volt változás 
- 

3. vérminta - - 
Volt változás / nem 

volt változás 

 

A vércsoport tehát:  ........................  

 

5) Milyen vércsoportú vérkészítményt kaphat a vizsgálati alany? 

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

6) Mit jelent a születési Rh-összeférhetetlenség? 

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

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

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

7) Hogyan lehet orvosolni az Rh-összeférhetetlenséget? 

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

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

8) Nézzen utána: honnan származik az Rh-vércsoportrendszer elnevezése? 

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

  ........................................................................................................  
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B11.35. LÉGZÉSI TÉRFOGA MÉRÉSE EMBEREN, A KILÉLEGZETT GÁZ KIMUTATÁSA 

A kísérlet nem veszélyes!       

Kísérlethez szükséges eszközök  

 Spirométer 

 Főzőpohár 

 Meszes víz 

 Szívószál 

A kísérlet leírása (hipotézis és folyamatleírás) 

A légzés az élő szervezet és a környezete között végbemenő gázcsere. Az élő 

szervezet anyagcsere-folyamataihoz, a szövetekben, sejtekben végbemenő 

oxidációs folyamatokhoz oxigénre van szükség. Az oxidációs folyamatok során 

a szervezetre káros, mérgező gáz keletkezik, amelyet a szervezetnek ki kell 

juttatnia a szövetek közül a külvilágba. A légzés alapvető szerve a tüdő, amely 

a zárt mellüregben foglal helyet. Gyakorlatunkon a be- és kilélegzett levegő 

mennyiségét, és részben összetételét vizsgáljuk meg. 

Hipotézis: A tüdő passzívan követi a mellkas térfogatváltozását. 

A kísérlet menete: 

1) Fújjon a spirométerbe levegőt a tüdejéből nyugodt kilégzéssel (nyugodt 

kilégzés)! Rögzítse az értéket a táblázat megfelelő helyére! 

2) Végezzen mély belégzés után erőltetett kilégzést (fújjon ki annyi 

levegőt a spirométerbe, amennyit csak bír)! Rögzítse az értéket a 

táblázat megfelelő helyére! 

3) Fújjon szívószállal levegőt meszes vízbe, és figyelje meg a változást! 

4) Válaszoljon a kérdésekre! 

 

 

 

Kötelező védőeszközök Balesetvédelmi jelölések 
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KÍSÉRLETI JEGYZŐKÖNYV, FELADATOK 

 

Légzési térfogatok 

Forrás: http://anatomia.uw.hu/ora-050/ora-050.htm 

 

1) Rögzítse a mért értékeket a táblázat megfelelő helyére! 

 

Nyugodt kilégzés Erőltetett kilégzés 

  

 

2) Mit jelent a vitálkapacitás? 

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

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

3) Milyen mennyiségű átlagosan a kilégzési rezerv és a belégzési rezerv? 

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

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

http://anatomia.uw.hu/ora-050/ora-050.htm
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4) Mit tapasztalt, amikor levegőt fújt a meszes vízbe? 

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

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

5) Milyen molekula okozhatta a változást? Írja le a változást előidéző 

reakcióegyenletet is! 

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

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

6) Mik azok az alveólusok? 

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

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

7) Fontos evolúciós lépés volt a légzés fejlődésében a zárt mellüreg 

kialakulása. Melyik élőlénycsoportnál jelent meg először a zárt mellüreg? 

Milyen struktúrák hozzák létre a zárt mellüreget? 

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

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

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

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

8) Milyen felépítésű, és mire szolgál a mellhártya? 

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

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

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

9) Mekkora az ember teljes légzőfelülete? 

  ........................................................................................................  
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10) Nézzen utána! Milyen betegség a COPD? Melyek a tünetei? Milyen 

környezeti tényező(k) játszanak szerepet a kialakulásában? 

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

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

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

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

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

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

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

V. TÉMAKÖR: AZ EMBER SZABÁLYOZÓ MŰKÖDÉSE 

A témakörbe tartozó kísérletek célja: 

 a tanulók megismerkedhetnek a hormon- és az idegrendszer szövettani 

felépítésével 

 egyszerű kísérletek segítségével megvizsgálhatják saját idegrendszerük 

működését 

 elsajátíthatják a hormon- és az idegrendszer működésének molekuláris 

alapjait 

 megismerhetik a hormon- és az idegrendszer leggyakoribb 

megbetegedéseit 

A témakörbe tartozó kísérletek: 

 B11.36. Agyalapi mirigy mikroszkópos vizsgálata 

 B11.37. Pajzsmirigy, mellékpajzsmirigy, hasnyálmirigy és mellékvese 

mikroszkópos vizsgálata 

 B11.38. Idegszövet mikroszkópos vizsgálata. a térdreflex, az Achilles-ín 

reflex és a talpreflex vizsgálata 

 B11.39. Szarvasmarha szemgolyó boncolása 

 B11.40. Nemi kétalakúság vizsgálata ecetmuslicán. emberi ivarsejtek 

vizsgálata. 
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B11.36. AGYALAPI MIRIGY VIZSGÁLATA 

A gyakorlat nem veszélyes!       

Kísérlethez szükséges eszközök  

 Íróeszköz 

A kísérlet leírása (hipotézis és folyamatleírás) 

Az élőlények szervezetében két típusú szabályozórendszer alakult ki: a 

hormonrendszer és az idegrendszer. A két típusú szabályozó szervrendszer 

között mind felépítésüket, mind működésüket tekintve alapvető különbségeket 

fedezhetünk fel. A hormonrendszer a növények szervezetében is megtalálható, 

míg az idegrendszer csupán az állatok szervezetében alakult ki. 

A hormonrendszer (az idegrendszerrel összehasonlítva) lassabb 

válaszreakciókat képes kialakítani, ám ezek a reakciók általában tartós 

változást idéznek elő a szóban forgó élőlény szervezetében (pl.: növekedés, 

ivarérettség, stb.). Az idegrendszer ezzel szemben jóval gyorsabb 

válaszreakciókat képes eszközölni, ám ezek tartóssága, maradandósága a 

legtöbb esetben elmarad a hormonrendszer által szabályozott változásokhoz 

képest. Mint minden szervrendszernek, a hormonrendszernek is megvan a 

maga központja: ez az agyban található agyalapi mirigy vagy hipofízis. 

Gyakorlatunkon ezt az apró, ám annál fontosabb szervet vizsgáljuk meg 

közelebbről. 

Hipotézis: Agyalapi mirigy nélkül lehetséges élni. 

A kísérlet menete: 

1) Vizsgálja meg az agyalapi mirigyről készült preparátum-képeket! 

2) Válaszoljon a kérdésekre! 

KÍSÉRLETI JEGYZŐKÖNYV, FELADATOK 

1) Hány részből áll az agyalapi mirigy? Nevezze meg a részeket az alábbi 

ábrák segítségével! 

 

 

 

 

 

 

Kötelező védőeszközök Balesetvédelmi jelölések 
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Felsőbb idegrendszeri terület neve:  ............................................................  

 

 

Forrás: www.legacy.owensboro.kctcs.edu 

  

 

 

Forrás: www.histology.med.umich.edu 
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2) Mi az alapvető különbség az agyalapi mirigy részei között? 

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

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

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

3) Milyen hormonokat termel az agyalapi mirigy? Töltse ki a táblázatot! 

Hormon neve 

Rövidített 

név és 

jelentése 

Hatása 
Termelődés 

helye 

Növekedési hormon    

 ADH   

  
A mellékvesekéreg 

működését serkenti 
 

 FSH   

   
Elülső lebenyben 

termelődik 

Pajzsmirigyserkentő 

hormon 
   

Oxitocin -   

 LTH   

4) Nézzen utána! Milyen agyalapi mirigy betegségre utalnak az alábbi 

kifejezések: hipofízis adenóma, gigantizmus, akromegála, diabetes 

insipidus, Schwartz-Bartter-szindróma? 

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

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

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

  ........................................................................................................  
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B11.37. PAJZSMIRIGY, MELLÉKPAJZSMIRIGY, HASNYÁLMIRIGY ÉS MELLÉKVESE 

VIZSGÁLATA 

A gyakorlat nem veszélyes!       

Kísérlethez szükséges eszközök  

 Íróeszköz 

A kísérlet leírása (hipotézis és folyamatleírás) 

Az élőlények szervezetében két típusú szabályozórendszer alakult ki: a 

hormonrendszer és az idegrendszer. A két típusú szabályozó szervrendszer 

között mind felépítésüket, mind működésüket tekintve alapvető különbségeket 

fedezhetünk fel. A hormonrendszer a növények szervezetében is megtalálható, 

míg az idegrendszer csupán az állatok szervezetében alakult ki. 

A hormonrendszer (az idegrendszerrel összehasonlítva) lassabb 

válaszreakciókat képes kialakítani, ám ezek a reakciók általában tartós 

változást idéznek elő a szóban forgó élőlény szervezetében (pl.: növekedés, 

ivarérettség, stb.). Az idegrendszer ezzel szemben jóval gyorsabb 

válaszreakciókat képes eszközölni, ám ezek tartóssága, maradandósága a 

legtöbb esetben elmarad a hormonrendszer által szabályozott változásokhoz 

képest.  

A hormonrendszer központja az agyalapi mirigy vagy hipofízis. Alapvető 

feladata a szervezet többi (ún. perifériás) hormontermelő mirigyeinek az 

irányítása, működésük szabályozása. Gyakorlatunkon ezekkel a perifériás 

hormontermelő szervekkel: a pajzsmiriggyel, a mellékpajzsmiriggyel, a 

hasnyálmiriggyel és a mellékvesével ismerkedhetünk meg. 

Hipotézis: A perifériás mirigyek más és más életfolyamatok szabályozására 

szolgáló hormonokat állítanak elő. 

A kísérlet menete: 

1) Vizsgálja meg a pajzsmirigyből készült preparátum-képet! 

2) Válaszoljon a megfelelő kérdésekre (1-10-ig)! 

3) Figyelje meg alaposan a hasnyálmirigyből készült szövettani 

preparátum-képet! 

4) Válaszoljon a kérdésekre (11-14-ig) 

5) Vizsgálja meg figyelmesen a mellékvese-preparátumról készült képet! 

6) Válaszoljon a „Kérdések, feladatok” megfelelő pontjaira (15-ig)! 

Kötelező védőeszközök Balesetvédelmi jelölések 
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KÍSÉRLETI JEGYZŐKÖNYV, FELADATOK 

1) Írja a nyilakhoz a megfelelő belső elválasztású mirigy nevét! 

 

 

 

Forrás: www.users.atv.hu 
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2) Vizsgálja meg a pajzsmirigyből készült preparátum-képet! Írja a nyilak 

mögé a mirigy megfelelő részeit! 

 

 

Forrás: http://www2.sci.u-szeged.hu/zoolcell/histo/ham/mham12.html 

 

3) Honnan ered a pajzsmirigy elnevezés? 

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

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

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

4) Milyen hormon(ok) termeléséért felelős a pajzsmirigy? Melyik sejtek 

termelik ezeket a hormonokat? Melyik ezek közül a legnagyobb 

mennyiségben előállított hormon? 

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

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

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

http://www2.sci.u-szeged.hu/zoolcell/histo/ham/mham12.html
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5) Milyen nyomelemre van szükség a pajzsmirigy megfelelő 

hormontermeléséhez? Milyen úton tudjuk a szervezetünkbe juttatni a 

szóban forgó anyagot? 

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

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

6) Sorolja fel a legnagyobb mennyiségben előállított pajzsmirigyhormon 

legfontosabb hatásait! 

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

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

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

7) Mit jelent a hipotireózis és a hipertireózis? Röviden jellemezze őket! 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

8) Hol található, és milyen méretű a mellékpajzsmirigy? 

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

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

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



70 
 

9) Milyen hormont állít elő? 

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

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

10)  Magyarázza el az ábra alapján, van-e köze a pajzsmirigy bizonyos 

hormonjainak a mellékpajzsmirigy szabályozó működéséhez! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ca2+ Ca2+ 

 

 

 Kalcium beépül a csontba Kalcium kilép a véráramba 

 

 Folyamatot Folyamatot 

 kiváltó hormon neve: kiváltó hormon neve: 

 

 

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

 

 

 Kiváltó hormon Kiváltó hormon 

 termelődésének helye: termelődésének helye: 

 

 

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

 

 

 Hiányában fellépő Hiányában fellépő 

 betegségek, mellékhatások: betegségek, mellékhatások: 

 

 

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

 

 ...........................................                      .............................................   
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11)  Figyelje meg alaposan a hasnyálmirigyből készült szövettani preparátum-

képet! Nevezze meg a nyíllal jelölt területet! 

 

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

 

Forrás: www.ocw.tufts.edu 

 

 

12)  Miért tekinthetjük különleges mirigynek a hasnyálmirigyet? (Egy kis 

segítség: Mit jelent az exokrin és az endokrin kifejezés?) 

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

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

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

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

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

  ........................................................................................................  
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13)  Milyen hormon(oka)t termel endokrin módon a hasnyálmirigy? Sorolja fel 

az egyes hormon(ok) hatásait is! 

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

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

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

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

14)  Mit jelent a diabetes mellitus? Milyen típusai vannak? Jellemezze az egyes 

típusokat röviden! 

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

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

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

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

15)  Vizsgálja meg figyelmesen a mellékvese-preparátumról készült képet! 

Nevezze meg a szerv egyes részeit (kapcsos zárójel)! Írja a nyilak mögé, 

milyen hormonok termelődnek az adott területen! 

(Forrás: www.histohelp.wordpress.com) 
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16)  Mit gondol, van köze a mellékvesének a kiválasztáshoz? Válaszát 

indokolja! 

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

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

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

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

17) Milyen hormonokat termel a mellékvese? Töltse ki a táblázatot! 

 

Hormon neve Hatása 

Mineralokortikoidok 
 

 

Adrenalin 
 

 

Noradrenalin 
 

 

Glükokortikoidok 
 

 

Szexuálszteroidok 
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B11.38. IDEGSZÖVET MIKROSZKÓPOS VIZSGÁLATA. A TÉRDREFLEX, AZ ACHILLES-ÍN 

REFLEX ÉS A TALPREFLEX VIZSGÁLATA. 

A kísérlet nem veszélyes!       

Kísérlethez szükséges eszközök  

Mikroszkópos vizsgálat 

 Kész mikroszkópos preparátumok: nagyagykéreg, gerincvelő 

keresztmetszet 

 Fénymikroszkóp 

Reflex-vizsgálatok 

 Reflexkalapács 

 Hegyes eszköz (tű, olló hegye) 

A kísérlet leírása (hipotézis és folyamatleírás) 

Az élőlényekre alapvetően jellemző tulajdonság az ingerlékenység. Vagyis: 

szervezetünk a környezet hatásaira képes válaszolni. E válaszreakciót az 

élőlények szervezetében két típusú szabályozórendszer irányítja: 

a hormonrendszer és az idegrendszer. A két típusú szabályozó szervrendszer 

között mind felépítésüket, mind működésüket tekintve alapvető különbségeket 

fedezhetünk fel. A hormonrendszer a növények szervezetében is megtalálható, 

míg az idegrendszer (a hormonrendszer mellett) csupán az állatok 

szervezetében alakult ki. A hormonrendszer (az idegrendszerrel 

összehasonlítva) lassabb válaszreakciókat képes kialakítani, ám ezek a 

reakciók általában tartós változást idéznek elő a szóban forgó élőlény 

szervezetében (pl.: növekedés, ivarérettség, stb.). Az idegrendszer ezzel 

szemben jóval gyorsabb válaszreakciókat képes eszközölni, ám ezek 

tartóssága, maradandósága a legtöbb esetben elmarad a hormonrendszer által 

szabályozott változásokhoz képest. Az idegrendszer működését reflexek útján 

valósítja meg, vagyis az ingerületre adott választ az izmokhoz (sima- és 

harántcsíkolt izomszövethez) és a mirigyekhez továbbítja. 

A gerincesek idegrendszere ún. csőidegrendszer, amelynek központja a 

koponyában található agyvelő, valamint a gerinccsatornában található 

gerincvelő. Gyakorlatunkon ezen szervek mikroszkópos megjelenésével, 

felépítésével és működésével ismerkedhetünk meg. 

Hipotézis: A nagyagykéreg és a gerincvelő szövettani felépítése hasonló 

vonásokat mutat. 

Kötelező védőeszközök Balesetvédelmi jelölések 
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A kísérlet menete: 

Mikroszkópos vizsgálat 

1) Vizsgálja meg fénymikroszkópban a kapott preparátumokat! 

2) Válaszoljon a kérdésekre (1-9-ig) 

 

Reflex-vizsgálatok 

3) Ültesse a kísérleti személyt egy székre! Kérje meg, hogy lábait tegye 

keresztbe! 

4) Mérjen enyhe ütést a térdkalács alatti ínra! 

5) Figyelje meg a változást! 

6) Kérje meg a vizsgálat alanyát, hogy térdeljen fel egy székre mezítláb! 

7) Üsse meg óvatosan az Achilles-ínt! 

8) Figyelje meg a reflexválaszt! 

9) Ültesse az alanyt egy székre! Csupasz lábát tegye egy másik székre! 

10) Kérje meg, lazítsa el a lábát! 

11) Szúrja meg finoman a vizsgálati alany talpát egy tűvel! 

12) Figyelje meg a változást! 

13) Válaszoljon a kérdésekre (10-23-ig) 

KÍSÉRLETI JEGYZŐKÖNYV, FELADATOK 

1) Készítsen rajzot mindkét mikroszkópos preparátumról! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nagyagykéreg Gerincvelő 
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2) Nevezze meg rajzán a nagyagykéreg jellegzetes sejtjeit! 

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

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

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

3) Az egyes agykérgi területek más és más feladat ellátására 

specializálódtak. Tekintse át a táblázatot, és töltse ki a hiányzó adatokat! 

 

Agyi terület Működés 

Homloklebeny  

 Látóinformáció feldolgozása 

Kisagy  

 
Hangingerületek feldolgozása, 

emlékezet, beszég, percepció 

Falcsonti lebeny  

 

4) Rajzoljon le egy „átlagos” mozgató idegsejtet, és nevezze meg a részeit! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5) Milyen két nagyobb szövettani régiót lehet elkülöníteni a gerincvelői 

preparátumon? Jelölje őket a rajzán! 
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6) Mi alkotja az egyik, és mi a másik szövettani részt? 

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

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

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

7) Jelölje a gerincvelő keresztmetszeti ábráján, milyen idegsejttípusok építik 

fel a gerincvelő elülső és hátulsó szarvát! 

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

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

8) Milyen idegrendszertípusokat tanult? Sorolja fel azokat, és írjon egy-egy 

példafajt is a típusok alá! 

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

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

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

9) Nézzen utána! Mit jelent az a kifejezés, hogy hemichiasmatikus ideg a 

látóideg? 

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

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

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

10)  Mit tapasztalt, amikor megütötte a térd alatti ínszalagot? 

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

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

  ........................................................................................................  
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11)  Magyarázza el röviden a reflexív működését! Írja az ábra mellé, hogy a 

reflexív melyik elemére mutatnak a vonalak! 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Forrás: www.apsu.edu 
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12)  Hol található és mire használható a szervezetünkben az ínorsó és az 

izomorsó? 

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

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

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

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

13)  Milyen változást tapasztalt, amikor megütötte az Achilles-ínt? 

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

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

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

14)  Mivel magyarázható a jelenség? 

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

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

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

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

15)  Mit tapasztalt, amikor társa talpát megszúrta tűvel? 

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

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

16)  Hogyan nevezzük ezt a fajta reflexet? 

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

  ........................................................................................................  
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17)  Vizsgálja meg az ábrát! 

Forrás: www.bacsidakhoa.net 

 

18)  Milyen sejt(ek) membránját ábrázolja a kép? 

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

19)  Jelölje a felső (kék) és alsó (sárga) körökben, valamint a kötőhelyeken, 

milyen ionok vándorolnak a membrán egyik és másik oldalára! 

20)  Hogyan nevezzük azt a transzmembrán makromolekulát, amely a fent 

említett ionokat szállítja a membrán egyik és másik oldalára? 

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

21)  Jelölje az ioncsatornákba húzott nyilakkal, melyik ion merre áramlik 

nyugalmi helyzetben! 

22)  Mit nevezünk nyugalmi és akciós potenciálnak? 

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

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

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

23)  Magyarázza el röviden az akciós potenciál kialakulásának folyamatát! 

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

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

  ........................................................................................................  
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B11.39. SZARVASMARHA SZEMGOLYÓ BONCOLÁSA 

A kísérlet során éles, hegyes 

eszközökkel dolgozunk! Köpeny és 

gumikesztyű használata szükséges! 

      

Kísérlethez szükséges eszközök  

 Marhaszemgolyó 

 Bonctál 

 Éles olló 

 Törlőrongy 

A kísérlet leírása (hipotézis és folyamatleírás) 

A szem a lélek tükre. Gondolják sokan, ám a valóság ennél valamivel 

földhözragadtabb: látószerv, amelynek segítségével képesek vagyunk 

vizuálisan érzékelni a minket körülvevő világot. E feladat ellátásához 

szemünknek nem csupán felfognia kell a vizuális ingereket, hanem azokat el 

kell tudni juttatnia a belsejében található fotoreceptorokhoz, méghozzá úgy, 

hogy éles képet alkosson akár a közeli, akár a távolabbi tárgyak érzékelése 

esetén is. A funkció és a struktúra ebben a szervünkben is tökéletes egységet 

alkot, ahogyan azt a gyakorlatunkon látni is fogjuk. 

Hipotézis: A szarvasmarha szem felépítése különbözik az emberi szem 

felépítésétől. 

A kísérlet menete: 

1) Vizsgálja meg a szemgolyót kívülről! Figyelje meg az alakját és a 

szemmozgató izmok tapadási helyét! 

2) Keresse meg a látóideg kilépési helyét! 

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

4) Szúrja bele az olló egyik hegyét a szemgolyóba, majd óvatosan vágja 

körül harántirányban! 

5) Vizsgálja meg a szem réteges felépítését, a sugártestet, a szemlencsét, 

a szivárványhártyát, a pupillanyílást! 

6) Nyomja ki az üvegtestet! Figyelje meg a tulajdonságait! 

7) Válaszoljon a kérdésekre (4-13-ig)! 

 

Kötelező védőeszközök Balesetvédelmi jelölések 
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KÍSÉRLETI JEGYZŐKÖNYV, FELADATOK 

 

A szem felépítése 

Forrás: 

http://tudasbazis.sulinet.hu/hu/termeszettudomanyok/biologia/biologia-11-

evfolyam/a-latas/a-szem-felepitese 

 

 

1) Milyen alakú a szem? 

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

2) Hány szemmozgató izommal rendelkezik (normál körülmények között) egy 

szemgolyó? 

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

3) A szem melyik rétegéhez tapadnak a szemmozgató izmok? 

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

http://tudasbazis.sulinet.hu/hu/termeszettudomanyok/biologia/biologia-11-evfolyam/a-latas/a-szem-felepitese
http://tudasbazis.sulinet.hu/hu/termeszettudomanyok/biologia/biologia-11-evfolyam/a-latas/a-szem-felepitese
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4) Nehéz volt-e kettévágni a szemgolyót? Válaszát indokolja! 

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

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

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

5) Nevezze meg a szemgolyó három rétegét kívülről befelé! 

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

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

6) Milyen anyag alkotja a legkülső réteget? 

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

7) Mi az a szaruhártya? 

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

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

8) Mit jelent az a kifejezés, hogy a középső réteg erősen vaszkularizált? 

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

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

9) Miért fontos ez a vaszkularizáltság a szem szempontjából? 

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

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

10) A középső réteg elülső folytatása a sugártest. Miben játszik szerepet? 

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

  ........................................................................................................  
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11) Mit nevezünk szivárványhártyának? Mit határoz meg a pigmentáltsága? 

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

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

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

12) Magyarázza el néhány mondattal, hogyan működik a szemlencse! 

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

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

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

13) Nézzen utána! Mi a különbség a szürkehályog és a zöldhályog között? 

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

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

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

14) Hogyan nevezzük a szem legbelső rétegét? 

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

15) Milyen típusú fényérzékelő receptorokkal rendelkezik az emberi szem? 

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

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

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

16) Nézzen utána! Mit jelent a farkasvakság kifejezés? Mitől alakulhat ki ez a 

betegség? 

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

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

  ........................................................................................................  
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B11.40. NEMI KÉTALAKÚSÁG VIZSGÁLATA ECETMUSLICÁN. EMBERI IVARSEJTEK 

VIZSGÁLATA. 

A kísérlet nem veszélyes!       

Kísérlethez szükséges eszközök  

 Alma vagy szőlő 

 Dietil-éter oldat 

 1 db 250 cm3-es főzőpohár 

 1 db 10 cm átmérőjű óraüveg 

 Vatta 

 2 db Bonccsipesz 

 1 db Petri-csésze 

 Sztereomikroszkóp 

A kísérlet leírása (hipotézis és folyamatleírás) 

Az ivaros szaporodás megjelenésével együtt két nem alakult ki: a hímnem és a 

nőnem, vagy női ivarú egyedek és hímivarú egyedek. A két nem tagjainak 

testfelépítés és szervrendszerei általában kisebb-nagyobb mértékben eltérnek 

egymástól. A nemiségből fakadó testi eltéréseket nemi kétalakúságnak, vagy 

idegen szóval nemi dimorfizmusnak nevezzük. Gyakorlatunkon konyhánk egyik 

gyakori vendégét, az ecetmuslica nőstényét és hímjét hasonlítjuk össze. 

Hipotézis: A nőstény és a hím ecetmuslicák testfelépítése között nem 

mutatkoznak komoly különbségek. 

A kísérlet menete: 

1) Helyezze el a vásárolt gyümölcsöt meleg helyen, hogy minél előbb 

megkezdődhessen a rothadás! 

2) Egy-másfél hét elteltével apró légyszerű élőlények, ecetmuslicák veszik 

körül a gyümölcsöt. Bélelje ki a főzőpohár alját vattával, majd helyezze 

rá a gyümölcsöt úgy, hogy maradjon felülről látható, szabad 

vattafelület! 

3) Várjon keveset, míg a muslicák ismét összegyűlnek a gyümölcsön! 

4) Öntsön kevés dietil-étert a vattára, majd zárja be a főzőpoharat 

óraüveggel! 

5) 15-20 perc várakozás után csipesz segítségével gyűjtsön össze annyi 

muslicát, amennyit tud! 

6) Helyezze az egyedeket sztereomikroszkóp alá, és vizsgálja meg őket! 

7) Válaszolj a kérdésekre! 

Kötelező védőeszközök Balesetvédelmi jelölések 
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KÍSÉRLETI JEGYZŐKÖNYV, FELADATOK 

1) Keressen nőstény és hím egyedeket a mikroszkóp alatt! Rajzolja le 

sematikusan őket! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Hím Nőstény 

 

A használt nagyítás: 

 

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

 

 

2) Sorolja fel, milyen tulajdonságok alapján tudta megkülönböztetni a 

nőstényeket és a hímeket! Jelölje a rajzain az egyes megkülönböztető 

jegyeket! 

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

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

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

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

3) Milyen tulajdonságok alapján mondhatjuk: az ecetmuslica rendszertanilag 

a rovarok közé tartozik? 

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

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

  ........................................................................................................  
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4) Figyelje meg a nő és a férfi test sajátosságait! Válaszoljon a kérdésekre! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forrás: http://pixabay.com/hu/n%C5%91-f%C3%A9rfi-p%C3%A1r-arc-test-ajkak-

sz%C3%A1j-254133/ 

Sorolja fel a két nemet megkülönböztető elsődleges nemi jellegeket! 

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

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

Sorolja fel a két nemet megkülönböztető másodlagos nemi jellegeket! 

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

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

5) Vizsgálja meg az ábrát! Nevezze meg a képen látható sejtet, valamint a 

nyilakkal jelölt struktúrákat!  

Forrás: www.medcell.med.yale.edu 
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6) Jellemezze néhány mondattal a női nemi ciklus működését! 

Fogalmazásában térjen ki a ciklus hormonális szabályozására! Szövegében 

szerepeljenek az alábbi kulcsszavak: LH, FSH, ösztrogén, progeszteron, 

sárgatest, Graaf-tüsző, ovuláció, regenerálódás, nyálkahártya! 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

7) Sorolja fel, milyen fejlődési szakaszai vannak a zigótának! 

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

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

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

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

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

  ........................................................................................................  
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8) Vizsgálja meg az alábbi sematikus képet! Válaszoljon a kérdésekre! 

 

 

Forrás: www.erdekesvilag.hu 

 

 

Milyen sejtek láthatóak egymás mellett? 

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

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

Minek tudható be a nagy méretbeli különbség? 

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

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

Milyen jellegzetes képződmény figyelhető meg a hímivarsejten? Mi a 

funkciója? 

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

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

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

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

III. Témakör: Az ember vázrendszere és kültakarója 

Aktin: az izomfilamentumokat felépítő és az izom összehúzódását kiváltó 

vékony fehérje, amely passzívan vesz részt az izomfonalak összehúzódásában. 

Aktív vázrendszer: a vázrendszerünk rugalmas, önálló mozgásra képes 

alkotója, az izomzatunk. 

Belső vázrendszer: a gerincesek jellemző vázrendszer-típusa. A szervrendszer 

szilárd alkotója a szervezet belsejében található, amelyhez kívülről tapadnak az 

izmok. 

Extracelluláris mátrix: a kötőszöveti sejteket körülvevő, fehérjékből és 

szénhidrátokból felépülő molekuláris hálózat. 

Fogképlet: a négy részre, vagy kvadránsra (bal alsó, bal felső, jobb alsó, jobb 

felső) osztott szájüreg egyes kvadránsaiban található fogtípusok, s azok 

darabszámának megjelenítésére alkalmazott jelölésrendszer. 

Külső vázrendszer: a gerinctelenek jellemző vázrendszer-típusa. 

A szervrendszer szilárd alkotója kívülről burkolja be az élőlényt, amelyhez 

belülről tapad az izomzat. 

Miozin: az izomfilamentumokat felépítő és az izom összehúzódását kiváltó 

vastagabb fehérje, amely aktívan vesz részt az izomfonalak összehúzódásában. 

Nemi dimorfizmus: nem kétalakúság, a hímek és a nőstények különböző 

szervi- és testfelépítésére utaló kifejezés. 

Oszteoporózis: csontritkulás. 

Passzív vázrendszer: a vázrendszerünk kemény, szilárd, mozgásra önállóan 

nem képes alkotója, a csontvázunk. 

Pigment: színanyag. 

Szincícium: sejtek összeolvadásával keletkező, sok sejtmagot tartalmazó 

sejtegység. 

IV. Témakör: Az ember táplálkozása, légzése, keringése és 

kiválasztása 

Amiláz: kettős és összetett szénhidrátok monoszacharidokra történő bontására 

szolgáló emésztőenzim. 

Antigén: minden olyan anyag, amely immunreakciót vált ki. 
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Antitest: az antigének ellen, az immunrendszer által termelt fehérje jellegű 

molekulák. 

Diasztolé: a kamrák elernyedése. 

Elválasztás: olyan kémiai anyagok termelése, amelyek valamilyen szempontból 

a szervezet számára szükségesek. 

Emésztőenzim: olyan, az emésztőnedvekben megtalálható, fehérje jellegű 

molekulák, amelyek alapvető feladata a nagyméretű, összetett molekulák 

kémiai átalakítása, lebontása alkotóelemeikre. 

Emésztőnedv: olyan, külső elválasztású mirigy által termelt váladék, amely 

feladata a táplálékkal bevitt nagyméretű, összetett molekulák alkotóelemeikre 

történő bontása. 

Emulgeálás: cseppekre bontás. 

Hemoglobin: vastartalmú, oxigénszállító molekula. 

Hipoglikémia: alacsony vércukorszint. 

Inzulin: a hasnyálmirigy Langerhans-szigeteinek sejtjei által termelt hormon, 

amely képes csökkenteni a vérben oldott szőlőcukor mennyiségét. 

Kiválasztás: a szervezet számára felesleges, esetlegesen káros anyagok vérből 

történő elkülönítése, majd szervezetből történő eltávolításának folyamata. 

Lipáz: a zsírok glicerinre és zsírsavakra történő bontását elősegítő 

emésztőenzim. 

Nukleáz: a nukleinsavak alkotóelemeire történő bontását szolgáló 

emésztőenzim. 

Pepszin: fehérjék aminosavakra történő bontását katalizáló, a gyomor által 

termelt emésztőenzim. 

Pulzus: a verőerek szívveréssel egyező ritmusban fellépő periodikus lüktetése. 

Szisztolé: a kamrák összehúzódása. 

Telítetlen zsiradékok: olyan gliceridek, amelyek a telített zsírsavláncok mellett 

egy vagy több telítetlent is tartalmaznak. 

Telített zsiradékok: olyan gliceridek, amelyek telített zsírsavláncokat 

tartalmaznak. 

Tripszin: fehérjék aminosavakra történő bontását katalizáló, a hasnyálban és a 

bélnedvben megtalálható emésztőenzim. 

Vérnyomás: a vér által az erekre kifejtett hidrosztatikai nyomás. 
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Viszkozitás: folyadékok belső súrlódása. Kis viszkozitás esetén a folyadékok 

könnyen, míg nagy viszkozitás esetén nehezen („sűrűbben”) folynak. 

V. Témakör: Az ember szabályozó működése 

Adenohipofízis: az agyalapi mirigy elülső, mirigyszövetből felépülő lebenye. 

Hipertireózis: a pajzsmirigy túlműködési megbetegedése. 

Hipotireózis: a pajzsmirigy alulműködési megbetegsége. 

Neurohipofízis: az agyalapi mirigy hátulsó, a hipotalamuszból származó 

anyagok tárolására szolgáló, idegszövetből felépülő lebeny. 

Vaszkularizált: vérerekkel gazdagon ellátott. 
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