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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 

A munkafüzetben leírt kísérletek célja, hogy Önök 

 használják a sztereomikroszkópot, fénymikroszkópot, Növényismeret c. 

könyvet és Állatismeret c. könyvet, 

 egyszerű kísérletek önállóan tudjanak elvégezni, a tapasztalatok 

dokumentálni és értékelni, 

 bővüljön fajismeretük, 

 megbizonyosodjanak arról, hogy az élővilágban minden faj egyenértékű, 

 megértsék a növények és az állatok egymásrautaltságát, 

 megismerjék az életközösségek sajátosságai 

 önállóan tájékozódjanak az élővilág természetes rendszerében 
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 és megismerjék a Kárpát-medence természeti értékeit. 

 Megismerkedhetnek örökítőanyagunk, a DNS-molekula felépítésével 

 kimutathatják azt többféle élő szövetből is, valamint vizsgálhatják 

mikroszkópos megjelenését és 

 megérthetik a DNS-molekula felépítése és funkciója közötti 

összefüggéseket. 

 

Témakörök általános ismertetése 

Kárpát-medence élővilága 

Természeti értékek megismerése. Fajismeret. Természetvédelem. Nemzeti 

parkok. 

Genetika és molekuláris biológia 

DNS felépítése, DNS funkciója, kromoszóma, Mendel munkássága, monohibrid 

keresztezés, dihibrid keresztezés 
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A kísérletek során használatos eszközök 

 

 

Eszközkészlet 

mikroszkópiához 

 

Sztereomikroszkóp 

 

Binokuláris 

labormikroszkóp 

 

Erlenmeyer lombik 

 

Spriccflaska 

 

Mérőpohár 

 

Kémcső 

 

Kémcsőtartó 

 

Mérőhenger 
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Petri csésze 

 

Állólombik 

 

Ízeltlábúak (beágyazás) 

 

Bunsen állvány 

 

Pasteur-pipetta 

 

Szűrőkarika 

 

Üvegtölcsér 

 

Bonckészlet 

 

Kémcsőfogó 
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1. KÁRPÁT-MEDENCE ÉLŐVILÁGA 

 

A témakörbe tartozó kísérletek célja, hogy Önök megismerjék  

 Magyarország és a Kárpát-medence életközösségeit, természeti 

értékeit és 

 hazánk nemzeti parkjait. 

 

A témakörbe tartozó kísérletek: 

 

1. A Bükki NP élővilágának jellemzése - Erdei pajzsika vizsgálata 

 

2. Az Aggteleki Nemzeti Park élővilágának jellemzése -  

Gyepürózsa alaktani vizsgálata 

 

3. A Balaton-felvidéki Nemzeti park élővilágának jellemzése - 

Erdőalkotó fáink levelének, termésének vizsgálat 

 

4. Fertő-Hanság Nemzeti park élővilágának jellemzése - 

Nád alaktani vizsgálata 

 

5. Duna-Ipoly Nemzeti Park élővilágának jellemzése - 

Cincér vizsgálata a beágyazásból 

 

6. Kiskunsági nemzeti park élővilágának jellemzése - 

Orvosi székfű vizsgálata 

 

7. Őrségi nemzeti park élővilágának jellemzése - 

Erdei fenyő és lucfenyő összehasonlítása 
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B12.14. A BÜKKI NEMZETI PARK ÉLŐVILÁGÁNAK JELLEMZÉSE – ERDEI PAJZSIKA 

VIZSGÁLATA 

A gyakorlat nem veszélyes! Köpeny 

használata ajánlott. 
      

Kísérlethez szükséges eszközök  

 csipesz 

 sztereomikroszkóp 

 színes ceruza 

 erdei pajzsika 

 Állatismeret c. könyv 

 Növényismeret c. könyv 

A kísérlet leírása (hipotézis és folyamatleírás) 

Az 1976-ban létesített Bükki Nemzeti Park mintegy 95 százalékát erdő borítja. 

A bükki erdők közül legelterjedtebbek a cseres-tölgyesek, melyeket a 

magasabb régiókban gyertyános-tölgyesek, majd kb. 600 méter fölött a 

hegyvidéki bükkösök követnek. Itt található az őserdő, melynek bükkfái 180-

200 évesek. Területén több mint 100 éve nem végeznek erdőművelési 

tevékenységet. A Bükk-fennsíkon legel a híres lipicai ménes. 

A harasztok törzsének népes osztályát alkotják a páfrányok, melyeknek hazai 

képviselői talajlakók. A páfrányok többsége árnyéktűrő, erdei aljnövény, az 

egyik leggyakoribb hazai páfrányunk az erdei pajzsika. 

Hipotézis: A harasztok szövetes testfelépítésű, gyökeres, száras, leveles, 

spórával szaporodó növények. 

A kísérlet menete: 

1) Vizsgálja meg szabad szemmel az erdei pajzsikát, majd 

sztereomikroszkóppal a spóratartókat! 

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

Növényismeret c. és az Állatismeret c. könyv segítségével! 

 

 

Kötelező védőeszközök  
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KÍSÉRLETI JEGYZŐKÖNYV, FELADATOK 

1) Ismertesse a természetvédelem fogalmát és célkitűzéseit! 

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

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

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

2) A Bükki Nemzeti Parkban olyan ritka növényfajok élnek, mint pl. a 

tűzliliom, a karcsú sisakvirág, szártalan bábakalács, a sárga ibolya, az 

orchideák közül legféltettebb a papucskosbor. 

A felsorolt növényeket keresse meg a Növényismeret c. könyvben! 

Melyik található meg a nemzeti park címerében? 

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

Határozza meg a Növényismeret c. könyv segítségével a tűzliliom ökológiai 

mutatóit! 

 

T-érték:  ............................................................................................  

W-érték:  ...........................................................................................  

R-érték:  ............................................................................................  

N-érték:  ...........................................................................................  

Z-érték:  ............................................................................................  

 

3) A Bükki Nemzeti Park erdeinek aljnövényzete között megtalálható az egyik 

leggyakoribb hazai páfrányunk az erdei pajzsika, mely a tápanyagban 

gazdag, üde, árnyas erdők termetes évelő aljnövénye. 

Vizsgálja meg szabad szemmel a páfrányt! Milyen részekre tagolódik a 

növény? 

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

Hol talál a növényen spóratartókat?  

  ........................................................................................................  
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Milyen színűek a spórák?  

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

 

Vizsgálja meg sztereomikroszkóp alatt a spóratartókat! Készítsen színes 

rajzot a látottakról! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) A nemzeti park állatvilágának kiemelkedően értékes tagjai a bükki 

szerecsenboglárka, a havasi cincér, az alpesi gőte, a gyepi béka, a 

sárgahasú unka.  

Olyan ritka fajok költenek itt, mint a kövirigó, az uhu és a ragadozók közül 

a fokozottan védett parlagi sas, a kerecsensólyom. 

Az emlősök közül a hiúz és a vadmacska is állandó lakója a bükki 

erdőknek.  

A felsorolt állatokat keresse meg az Állatismeret c. könyvben! 

Véleménye szerint miért fontos a kerecsensólyom fokozott védelme? 

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

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

  ........................................................................................................  
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B12.15. AZ AGGTELEKI NEMZETI PARK ÉLŐVILÁGÁNAK JELLEMZÉSE – GYEPŰRÓZSA 

ALAKTANI VIZSGÁLATA 

Kötelező védőeszközök  

A gyakorlat nem veszélyes! Köpeny 

használata ajánlott. 
      

Kísérlethez szükséges eszközök  

 gyepűrózsa leveles ága virággal 

 sztereomikroszkóp 

 Petri-csésze 

 Növényismeret c. könyv 

 Állatismeret c. könyv 

A kísérlet leírása (hipotézis és folyamatleírás) 

Az Aggteleki Nemzeti Park hatalmas cseppkőbarlangjairól híres. Hazánk 

nemzeti parkjai közül az első, melyet elsősorban a földtani természeti értékek, 

a felszíni formák és a barlangok megóvása érdekében hoztak létre. 

1995-ben az Aggteleki-karszt barlangjai felkerültek az UNESCO Világörökségi 

Listájára. 

Növényvilágát a karsztbokorerdők, sziklagyepek jellemzik. A karsztbokorerdők 

növényzetének szerkezete laza, a cserjeszint rendszerint dús, a fák ritkábbak. 

A cserjeszint gyakori fajai kökény, húsos som, egybibés galagonya, gyepűrózsa 

stb. 

Állatvilágának kuriózumai, a bennszülött barlangi vakászka, a fűrészlábú 

szöcske, parlagi sas, foltos szalamandra, pannon gyík, a különböző 

denevérfajok és az énekesmadarak pl. erdei pacsirta, bajszos sármány. 

Hipotézis: A tornai vértő a degradációt kevéssé tűri. 

A kísérlet menete: 

1) Vizsgálja meg a gyepűrózsa leveles ágát! 

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

Növényismeret c. és az Állatismeret c. könyv segítségével! 
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KÍSÉRLETI JEGYZŐKÖNYV, FELADATOK 

1) Fellelhető az Aggteleki Nemzeti Park területén a Világ Vörös könyvében 

szereplő növényritkaság, a tornai vértő is. 

Keresse meg a Növényismeret c. könyvben a növényt! 

Jellemezze a Növényismeret c. könyv leírása alapján. Ki találta ezt a 

növényt és hol? 

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

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

Határozza meg ökológiai mutatóit, cönotípusát, TV-értékét! 

T-érték:  ............................................................................................  

W-érték:  ...........................................................................................  

R-érték:  ............................................................................................  

N-érték:  ...........................................................................................  

Z-érték:  ............................................................................................  

2) Mi az a Vörös Könyv? 

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

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

3) Határozza meg a védett faj fogalmát! 

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

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

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

4) Az emlékeztetőben felsorolt állatokat tekintse meg az Állatismeret c. 

könyvben! Melyik közülük a Nemzeti Park címerállata? 

  ........................................................................................................  
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5) A karsztbokorerdők gyakori faja a gyepűrózsa. Figyelje meg a gyepűrózsa 

leveles ágát! 

Milyen az ág színe?  ............................................................................  

Mit lát a felületén?  .............................................................................  

6) Nézze meg a leveleit! Milyen típusú a levele?  

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

Figyelje meg a levélkék alakját, színét, erezetét! 

alak:  ................................................................................................  

szín:  .................................................................................................  

erezet:  .............................................................................................  

Helyezzen egy levélkét a Petri-csészébe, majd vizsgálja meg 

sztereomikroszkóp alatt! Milyen a levélke széle és mi látható rajta? 

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

7) Nézze meg a virág színét és nevezze meg a virág részeit! 

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

részei:  ..............................................................................................  

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

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

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

8) Sorolja be rendszertani kategóriákba a növényt! 

törzs:  ...............................................................................................    

osztály:  ............................................................................................    

rend:  ................................................................................................  
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B12.16. A BALATON-FELVIDÉKI NEMZETI PARK ÉLŐVILÁGÁNAK JELLEMZÉSE – 

ERDŐALKOTÓ FÁINK LEVELÉNEK, TERMÉSÉNEK VIZSGÁLATA 

 

Kötelező védőeszközök  

A gyakorlat nem veszélyes! Köpeny 

használata ajánlott. 
      

Kísérlethez szükséges eszközök  

 bükk, cser-, kocsánytalan- és kocsányos tölgy levelei és termései 

 színes ceruza 

 Növényismeret c. könyv 

 Állatismeret c. könyv 

A kísérlet leírása (hipotézis és folyamatleírás) 

A Balaton-felvidéki Nemzeti Park hazánk nyolcadik nemzeti parkja. A park 

magában foglalja a Balaton-felvidéki régió mellett a Kis-Balaton területét.  

Az alföldi területek erdőssztyepp növényzete és a középhegység zárt lomberdő 

vegetációja hazánkban részben itt találkozik egymással. E találkozási zóna 

mindkét növényzeti típus társulásainak, növényeinek és állatainak élőhelyet 

nyújt. 

Területén számos fokozottan védett növény pl. a cifra kankalin, lisztes 

kankalin,  légybangó, pókbangó, adriai sallangvirág, mocsári kardvirág 

található. Itt ritka és érdekes állatfajok pl. erdei sikló, gyászcincér, nagy 

kócsag, szürke gém. 

A levél a növények hajtástengelyének korlátolt növekedésű, klorofillban 

gazdag, fotoszintetizálást végző oldalszerve. Általában lapos, vékony és 

szélesen elterülő, mert így biztosítható a legszorosabb kapcsolat a levélben 

található, asszimilációt végző táplálószövet és a fény között. 

A magkezdemény maggá alakulásával párhuzamosan a megnagyobbodó 

magház terméssé, fala termésfallá alakul. 

A termések osztályozása faluk tulajdonságai alapján történik. A száraz 

termések lehetnek felnyíló száraz termések (például a bab, a borsó, a 

káposztafélék, a fűzfák és a nyárfák termése) és fel nem nyíló száraz termések 

(pl. a napraforgó, a gabonafélék és a tölgyfák termése). Érett, húsos termések 

fala nedvdús (pl. a szőlő, a szilva, a narancs, az uborka). 

Hipotézis: A vizsgált négy fafaj a bükkfafélék családjába tartozik. 

A kísérlet menete: 

Oldja meg a jegyzőkönyv feladatait és válaszoljon a kérdésekre a 

Növényismeret c. és az Állatismeret c. könyv segítségével!  

https://www.bfnp.hu/ma_files/pokbango_magyari_mate.jpg
https://www.bfnp.hu/ma_files/adriai_sallangvirag.jpg
https://www.bfnp.hu/ma_files/mocsari_kardvirag_net.jpg
http://hu.wikipedia.org/wiki/N%C3%B6v%C3%A9nyek
http://hu.wikipedia.org/wiki/Hajt%C3%A1stengely
http://hu.wikipedia.org/wiki/Klorofill
http://hu.wikipedia.org/wiki/Fotoszint%C3%A9zis
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Asszimil%C3%A1ci%C3%B3_%28biol%C3%B3gia%29&action=edit&redlink=1
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=T%C3%A1pl%C3%A1l%C3%B3sz%C3%B6vet&action=edit&redlink=1
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KÍSÉRLETI JEGYZŐKÖNYV, FELADATOK 

1) Miért tűnik célravezetőbbnek az élőhely védelem a fajvédelemnél? 

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

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

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

2) Az emlékeztetőben felsorolt növényeket tekintse meg az Növényismeret c. 

könyvben! Melyik közülük a Nemzeti Park címernövénye? 

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

Rajzolja le a nemzeti park címerét! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) Az emlékeztetőben felsorolt állatokat tekintse meg az Állatismeret c. 

könyvben! 

4) Rajzolja le a 4 fafaj leveleit, majd a Növényismeret c könyv segítségével 

jellemezze a levélformát (levélalak, levélváll, levélcsúcs, levélszél, 

levéltagoltság szempontjából)!  

bükk levele:                                                           levélformája: 

                                                                  .........................................   
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csertölgy levele:                                                           levélformája: 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

kocsánytalan tölgy levele:                                              levélformája: 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

kocsányos tölgy levele:                                                  levélformája: 

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

 

 

 

 

 

 



18 
 

5) Hasonlítsa össze a 4 fafaj termését! 

terméstípus:     .........................................................................................  

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

hasonlóságok:  ..........................................................................................  

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

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

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

különbségek:    .........................................................................................  

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

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

      .........................................................................................  
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B12.17. FERTŐ-HANSÁG NEMZETI PARK ÉLŐVILÁGÁNAK JELLEMZÉSE – NÁD ALAKTANI 

VIZSGÁLATA 

 

Kötelező védőeszközök Balesetvédelmi jelölések 

A gyakorlat nem veszélyes! Köpeny 

használata ajánlott. 

A növény vizsgálatakor 

óvatosan dolgozzon, mert a 

levelek szélei metszően élesek! 

Kísérlethez szükséges eszközök  

 nád 

 mérőszalag 

 Petri-csésze 

 sztereomikroszkóp 

 Növényismeret c. könyv 

 Állatismeret c. könyv 

A kísérlet leírása (hipotézis és folyamatleírás) 

A Fertő tó Közép-Európa harmadik legnagyobb tava. A tó és a vele vízrajzilag 

összefüggő Hanság lecsapolása és szabályozása miatt a tópart mentén 

elnádasodott. Ez a környezet sok vízimadárnak biztosít megfelelő 

életfeltételeket. Fészkel itt nagy kócsag, bíbic, kanalas gém és nyári lúd. A tó 

legértékesebb halai a réti csík, a lápi póc, a garda. 

A pusztai réteken ritka növényeket láthatunk; itt él a boldogasszony-papucsa, 

a légybangó, a pókbangó, a tarka és a törpe nőszirom.  

Sok védett lepkefaj talált a területen élőhelyet, például a nagy pávaszem, a 

tölgyfa szender, a halálfejes lepke.  

A szikes pusztájának jellegzetes növényei a fertői mézpázsit, a sziki őszirózsa.  

A Fertő ritka hüllője a fokozottan védett parlagi vipera. A tó partján gyakran 

találkozhatunk a szintén védett vízisiklóval is. 

A nád igen elterjedt, kozmopolita faj. A nádas a vizek parti sávjának 

leggyakoribb társulása. Csillapítja a víz hullámzását, ezáltal a hordalékanyagok, 

szerves törmelék egyik lerakodó térsége, búvóhely, táplálékforrás az élőlények 

számára. A nádas vízszint feletti része sajátos élőhelye számos gerinctelen és 

gerinces szervezetnek. A nád jól hasznosítható ipari növény. 

Hipotézis: Gyakori fűfélénk a nád, mely széles, szürkészöld leveléről, nagy, 

barna bugájáról könnyen felismerhető. 

A kísérlet menete: Oldja meg a jegyzőkönyv feladatait és válaszoljon a 

kérdésekre a Növényismeret c. és az Állatismeret c. könyv segítségével! 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Fert%C5%91
http://hu.wikipedia.org/wiki/Eur%C3%B3pa
http://hu.wikipedia.org/wiki/T%C3%B3
http://hu.wikipedia.org/wiki/Hans%C3%A1g
http://hu.wikipedia.org/wiki/K%C3%B6z%C3%B6ns%C3%A9ges_n%C3%A1d
http://hu.wikipedia.org/wiki/Nagy_k%C3%B3csag
http://hu.wikipedia.org/wiki/B%C3%ADbic
http://hu.wikipedia.org/wiki/Kanalasg%C3%A9m
http://hu.wikipedia.org/wiki/Ny%C3%A1ri_l%C3%BAd
http://hu.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9ti_cs%C3%ADk
http://hu.wikipedia.org/wiki/L%C3%A1pi_p%C3%B3c
http://hu.wikipedia.org/wiki/Garda
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Boldogasszony-papucsa&action=edit&redlink=1
http://hu.wikipedia.org/wiki/L%C3%A9gybang%C3%B3
http://hu.wikipedia.org/wiki/P%C3%B3kbang%C3%B3
http://hu.wikipedia.org/wiki/Tarka_n%C5%91szirom
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=T%C3%B6rpe_n%C5%91szirom&action=edit&redlink=1
http://hu.wikipedia.org/wiki/Nagy_p%C3%A1vaszem
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=T%C3%B6lgyfa_szender&action=edit&redlink=1
http://hu.wikipedia.org/wiki/Hal%C3%A1lfejes_lepke
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Fert%C5%91i_m%C3%A9zp%C3%A1zsit&action=edit&redlink=1
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Sziki_%C5%91szir%C3%B3zsa&action=edit&redlink=1
http://hu.wikipedia.org/wiki/V%C3%ADzisikl%C3%B3
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KÍSÉRLETI JEGYZŐKÖNYV, FELADATOK 

1) Miért vált fontossá egyes növény- és állatfajok védelme? 

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

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

2) A mellékelt könyvek segítségével mutasson be 2-2 védett növény- és 

állatfajt a Fertő-Hanság Nemzeti Park élővilágából! 

Első növényfaj neve:  ..........................................................................  

Jellemzése:  .......................................................................................  

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

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

Második növényfaj neve:  ....................................................................  

Jellemzése:  .......................................................................................  

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

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

Első állatfaj neve:  ..............................................................................  

Jellemzése:  .......................................................................................  

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

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

Második állatfaj neve:  ........................................................................  

Jellemzése:  .......................................................................................  

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

 ........................................................................................................  
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3) Vizsgálja meg a nád növényt! Mérje meg mérőszalag segítségével a 

táblázatban szereplő részeit! 

 cm 

növény magassága  

átlagos levél hossz  

átlagos levél szélesség  

virágzat hossza  

átlagos internódium (szártag) hossz  

nóduszok (szárcsomók) száma db 

 

4) Figyelje meg a növény föld alatti részének alakját és a rajta található 

képleteket! 

alak:  ................................................................................................  

képletek:   .........................................................................................  

Hogy nevezzük ezt a föld alatti részt?  ...................................................  

Mi a szerepe a nád életében?  ..............................................................  

5) Figyelje meg a levél színét, erezetét, levél alapját, levél nyelét! 

Megfigyelését rögzítse! 

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

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

Határozza meg a levelek állását! 

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

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

Vizsgálja meg a levéllemez tövét, mit lát rajta? 

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

  ........................................................................................................  
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6) Vegye szemügyre a növény szárának színét, formáját, képleteit! 

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

formája:  ...........................................................................................  

képletei:  ...........................................................................................  

Törje ketté a szárat! Vizsgálja meg a törési felületet! Tapasztalatait 

rögzítse! 

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

Milyen a szár típusa?  ..........................................................................  

7) Milyen a virágzat típusa, színe? 

típus:  ...............................................................................................    

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

8) Egy füzérkét helyezzen Petri-csészébe és vizsgálja meg sztereomikroszkóp 

alatt! 

Hány virágból áll?  ..............................................................................  

Rajzolja le a mikroszkópban látottakat! 

 

 

 

 

 

 

 

9) Sorolja be rendszertani kategóriákba a növényt! 

törzs:  ...............................................................................................    

osztály:  ............................................................................................    

rend:  ................................................................................................  

9) A nádat aratják. Mire használják a learatott nádat? 

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

  ........................................................................................................  
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B12.18. DUNA-IPOLY NEMZETI PARK ÉLŐVILÁGÁNAK JELLEMZÉSE – CINCÉR 

VIZSGÁLATA BEÁGYAZÁSBÓL 

 

Kötelező védőeszközök  

A gyakorlat nem veszélyes! Köpeny 

használata ajánlott. 
      

Kísérlethez szükséges eszközök  

 sztereomikroszkóp 

 cincér a beágyazásból 

 Állatismeret c. könyv 

 Növényismeret c. könyv 

A kísérlet leírása (hipotézis és folyamatleírás) 

Az 1997-ben alapított Duna-Ipoly Nemzeti Parkot a Pilis és a Börzsöny hegység 

nagyobb részén, a Duna és az Ipoly folyók között helyezkedik el. 

A Duna két partján jellegzetes ártéri társulásokat figyelhetünk meg, míg a 

hegyek legjellemzőbb növénytársulásai a gyertyános-tölgyesek és a bükkösök. 

A tölgyerdők szegélyében gyakori a nagytermetű bíboros kosbor, a gyertyános 

tölgyesek környezetében a májvirág, míg a bükkös mellett megjelenik a 

havasalji rózsa és a moldvai sisakvirág is. 

Az ízeltlábúak közül gyakori a havasi tűzlepke, kis apollólepke, 

a fóti boglárkalepke, különösen értékes képviselőjük a nagy hőscincér és a 

havasi cincér. 

A nagy területű erdőknek köszönhetően sok az erdei énekes- és ragadozó 

madár a vidéken. A sólyomfélék és a nagytestű sasfajok közül itt fészkel a 

parlagi sas, a kerecsensólyom. A legnagyobb testű bagolyféle, az uhu is fészkel 

a térségben. Zárt erdőkben költ a fekete gólya. 

A védett kisemlősök több faja, így a nagy pele, a hermelin, a menyét és a 

nyuszt is él itt. 

Hipotézis: A cincérek megnyúlt testű, igen hosszú csápú bogarak. 

A kísérlet menete: 

Oldja meg a jegyzőkönyv feladatait és válaszoljon a kérdésekre a 

Növényismeret c. és az Állatismeret c. könyv segítségével! 

 

http://lexikon.vendegvaro.hu/biboros-kosbor-orchis-purpurea
http://lexikon.vendegvaro.hu/majvirag-hepatica-nobilis
http://lexikon.vendegvaro.hu/nagy-hoscincer-cerambyx-cerdo
http://lexikon.vendegvaro.hu/havasi-cincer-rosalia-alpina
http://lexikon.vendegvaro.hu/parlagi-sas-aquila-heliaca
http://lexikon.vendegvaro.hu/kerecsensolyom-falco-cherrug
http://lexikon.vendegvaro.hu/uhu-bubo-bubo
http://lexikon.vendegvaro.hu/fekete-golya-ciconia-nigra
http://lexikon.vendegvaro.hu/nagy-pele-glis-glis
http://lexikon.vendegvaro.hu/hermelin-mustela-erminea
http://lexikon.vendegvaro.hu/nyuszt-martes-martes


24 
 

KÍSÉRLETI JEGYZŐKÖNYV, FELADATOK 

1) Milyen intézményei vannak hazánkban a helyi természetvédelemnek? 

Felsorolását példával illusztrálja! 

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

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

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

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

2) Az emlékeztetőben felsorolt növényeket tekintse meg Növényismeret c. 

könyvben! 

3) Az emlékeztetőben felsorolt állatokat tekintse meg az Állatismeret c. 

könyvben! Melyik közülük a nemzeti park címerállata? 

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

 

4) Helyezze a cincért a sztereomikroszkóp tárgyasztalára! Figyelje meg 

testfelépítését! Kis nagyítást használjon! Rajzolja le, és jelölje a rajzon a 

testtájait, szerveit! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5) Vizsgálja meg sztereomikroszkóp alatt a fejen található szerveket: az 

összetett szemet, a csápokat, szájszerveket!  

Mit érzékelnek a csápokkal? 

  ........................................................................................................  
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6) Rajzolja le a szájszervét! 

 

 

 

 

 

 

 

 

7)  Fordítsa oldalára a rovart, keresse meg a potrohon a légzőnyílásokat! Mi a 

légzőnyílások feladata? 

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

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

8) Nevezze meg a cincér fejlődésének típusát és szakaszait!  

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

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

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

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

9) Sorolja be rendszertani kategóriákba az állatot! 

törzs:  ...............................................................................................    

osztály:  ............................................................................................   

rend:  ................................................................................................  
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B12.19. KISKUNSÁGI NEMZETI PARK ÉLŐVILÁGÁNAK JELLEMZÉSE – ORVOSI SZÉKFŰ 

VIZSGÁLATA 

 

Kötelező védőeszközök  

A gyakorlat nem veszélyes! Köpeny 

használata ajánlott. 
      

Kísérlethez szükséges eszközök  

 kamilla növény 

 sztereomikroszkóp 

 tárgylemez 

 szike 

 csipesz 

 Növényismeret c. könyv 

 Állatismeret c. könyv 

A kísérlet leírása (hipotézis és folyamatleírás) 

Az 1975. január 1-jén alapított Kiskunsági Nemzeti Park hazánk második 

nemzeti parkja. A nemzeti park értékes területei a Duna-völgy szikes pusztái, 

tavai, a Duna-Tisza közi homokhátság homokbuckái és homokos pusztái, 

mocsarai, valamint az Alsó-Tiszavidék holtágai és ártéri erdői, a Bácska 

homokbuckái és dunavölgyi löszpartjai. 

Területének kétharmadát az UNESCO Ember és Bioszféra programja 1979-ben 

bioszféra-rezervátummá nyilvánította.  

Nagyon gazdag a homokvidék rovarvilága. Több védett ízeltlábú is 

megtalálható a parkban, mint például a pusztai hangyaleső, a sisakos sáska, a 

pusztai díszes medvelepke vagy a budai zsákos moly. A területre jellemző a 

homoki gyík, a láprétek átmeneti zónájában néhol előfordul a parlagi vipera. Itt 

a legjelentősebb a hazai túzokállomány.  

Ezen kívül a hagyományos állattartás, a régi magyar házi állatfajták legeltetése 

ma is fontos szerepet játszik e táj arculatának megőrzésében. Az ország 

legnagyobb szürkemarha állománya itt található. 

Jellegzetes növényei a fehér tippan, sovány csenkesz, kései szegfű, homoki 

nőszirom, homoki kikerics, orvosi székfű, gyapjas csüdfű, stb. 

 

http://hu.wikipedia.org/wiki/1975
http://hu.wikipedia.org/wiki/Janu%C3%A1r_1.
http://hu.wikipedia.org/wiki/Nemzeti_park
http://hu.wikipedia.org/wiki/Duna
http://hu.wikipedia.org/wiki/Szikes_puszt%C3%A1k
http://hu.wikipedia.org/wiki/Szikes_t%C3%B3
http://hu.wikipedia.org/wiki/Duna-Tisza_k%C3%B6zi_homokh%C3%A1ts%C3%A1g
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Homokos_puszta&action=edit&redlink=1
http://hu.wikipedia.org/wiki/Tisza
http://hu.wikipedia.org/wiki/Holt%C3%A1g
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%81rt%C3%A9ri_erd%C5%91&action=edit&redlink=1
http://hu.wikipedia.org/wiki/B%C3%A1cska
http://hu.wikipedia.org/wiki/L%C3%B6sz
http://hu.wikipedia.org/wiki/UNESCO
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Ember_%C3%A9s_Bioszf%C3%A9ra_program&action=edit&redlink=1
http://hu.wikipedia.org/wiki/1979
http://hu.wikipedia.org/wiki/Bioszf%C3%A9ra-rezerv%C3%A1tum
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Orvosi székfű 

 

(Forrás: http://pixabay.com/hu/photos) 

Hipotézis: A kamilla növény alacsony, a vacok kúpos, a nyelves virág fehér, a 

csöves sárga. Erős, fanyar illatú. 

A kísérlet menete: Oldja meg a jegyzőkönyv feladatait és válaszoljon a 

kérdésekre a Növényismeret c. és az Állatismeret c. könyv segítségével! 

KÍSÉRLETI JEGYZŐKÖNYV, FELADATOK 

1) A természetvédelem egyik tudományos alapelve a génbank elv. Mit jelent 

ez az elv? 

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

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

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

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

Hogyan képes az ember a géneróziót csökkenteni? 

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

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

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

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

2) Az emlékeztetőben felsorolt növényeket tekintse meg Növényismeret c. 

könyvben! 

3) Az emlékeztetőben felsorolt állatokat tekintse meg az Állatismeret c. 

könyvben! 



28 
 

4) A szikes puszták gyakori faja az orvosi székfű, közismertebb nevén az 

orvosi kamilla. Figyelje meg a kamilla növényt! 

Rajzolja le és nevezze meg az ábrán a vegetatív és reproduktív szerveit! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5) Nézze meg a gyökerét! Milyen gyökérzete van?  

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

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

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

6) Figyelje meg a leveleit! Milyen állásúak a levelek?  

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

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

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

Figyelje meg a levél alakját, színét, erezetét! 

alak:  ................................................................................................    

szín:  .................................................................................................  

erezet:  .............................................................................................  

7) Vizsgálja meg a virágzatot! Milyen a virágzat típusa? 

  ........................................................................................................  
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8) Készítsen keresztmetszetet a virágzatból, tegye tárgylemezre és 

sztereomikroszkóp alatt vizsgálja meg!  

Milyen színűek a nyelves és a csöves virágok? 

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

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

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

Emeljen ki csipesz segítségével egy virágot, tegye tárgylemezre és 

vizsgálja meg sztereomikroszkóp alatt! 

 

A látottakról készítsen színes ábrát! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9) Sorolja be rendszertani kategóriákba a növényt! 

törzs:  ...............................................................................................    

osztály:  ............................................................................................    

rend:  ................................................................................................  

10) Az orvosi kamilla egyike a legfontosabb gyógynövényeinknek. Mire 

használják a gyógyászatban? 

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

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

  ........................................................................................................  
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B12.20. ŐRSÉGI NEMZET PARK ÉLŐVILÁGÁNAK JELLEMZÉSE – ERDEI ÉS LUCFENYŐ 

ÖSSZEHASONLÍTÁSA 

 

Kötelező védőeszközök  

A gyakorlat nem veszélyes! Köpeny 

használata ajánlott. 
      

Kísérlethez szükséges eszközök  

 sztereomikroszkóp 

 tárgylemez 

 vonalzó 

 erdeifenyő hajtás 

 lucfenyő hajtás 

 kés 

 erdeifenyő toboz 

 lucfenyő toboz 

 fenyő tűlevél keresztmetszet 

 mikroszkóp 

A kísérlet leírása (hipotézis és folyamatleírás) 

A 2002-ben létrehozott Őrségi Nemzeti Park az ország legnyugatibb vidéke, 

ahol dombok és patakok vájta völgyek, lomb- és fenyőerdők, üdezöld kaszálók, 

láprétek, kristálytiszta vizű források és patakok váltják egymást. 

A nemzeti park területének 63 százalékát borítják erdők, melyeknek 

meghatározó szerepe van a tájkép alakításában is. A mészkerülő erdei 

fenyvesek a térség legjellemzőbb erdőtársulásai, melyeknek jellegzetes 

növénye a boróka, a szőrös nyír, a korpafüvek, a hegyi páfrány, a fekete- és 

vörös áfonya. Hazánkban csak itt fordul elő az avarvirág. A gyertyános 

tölgyesek és a bükkösök jellemző virága a helyenként tömegesen előforduló 

kakasmandikó és a ciklámen.  

Az állatvilág igen változatos. A halak közül kuriózum a dunai ingola 

előfordulása. Hasonlóan ritka a kétéltűek között az alpesi gőte. A terület 

értékes madarai a fekete gólya, a darázsölyv, a haris, a kék galamb, a 

keresztcsőrű, a süvöltő, a tüzesfejű királyka és a sárgafejű királyka. Nagyobb 

vizek mentén a fokozottan védett vidra is megtalálható. 

Hipotézis: Az erdei fenyő és a lucfenyő nyitvatermő, a magkezdeményeik a 

termőlevelek tövén szabadon ülnek. 

A kísérlet menete: Oldja meg a jegyzőkönyv feladatait és válaszoljon a 

kérdésekre a Növényismeret c. és az Állatismeret c. könyv segítségével! 
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KÍSÉRLETI JEGYZŐKÖNYV, FELADATOK 

1) Hazánkban miként védjük a védett fajokat? 

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

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

2) Az emlékeztetőben felsorolt növényeket tekintse meg Növényismeret c. 

könyvben! 

3) Az emlékeztetőben felsorolt állatokat tekintse meg az Állatismeret c. 

könyvben! 

4) Figyelje meg az erdei fenyő és lucfenyő hajtásait! Miben térnek el a 

legfeltűnőbben a zárvatermőkétől? 

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

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

5) Próbálja meg letörni a törpehajtásokat mindkettő fenyőágról, és számolja 

meg, hogy a tűlevelek hányasával fejlődnek rajtuk. 

A tűlevelek  ..........................................  fejlődnek az erdei fenyő és 

........................................ fejlődnek a lucfenyő ágán. 

6) Vizsgálja meg a tűleveleket, hosszúságukat, alakjukat! 

Erdei fenyő tűlevelének                                       

hossza: .........................  

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

 

Lucfenyő tűlevelének 

hossza: .........................  

alakja:  ..........................  
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Vizsgálja meg a kész metszetet (fenyő tűlevél) mikroszkóp alatt! A látottakról 

készítsen rajzot! 

 

 

 

 

 

 

 

7) Vizsgálja meg a tobozvirágok alakját, hosszát! 

Erdei fenyő: 

Alak:  ...........................................................       

Hossz:  .........................................................  

Lucfenyő: 

Alak:  ...........................................................       

Hossz:  .........................................................  

8) Kézi nagyítóval nézze meg hol van a virágtakaró, hogyan helyezkednek el 

a termőlevelek! Figyelje meg a termőlevelek alakját!  

Tapasztalatait rögzítse! 

Erdei fenyőnél: 

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

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

Lucfenyőnél:  

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

  ........................................................................................................  
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Emeljen le egy tobozpikkelyt, tegye tárgylemezre, nézze meg 

sztereomikroszkóp alatt a felületét és belső oldalát! Mit lát? Készítsen rajzot! 

 

Erdei fenyő:                                                                  Lucfenyő: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9) A fenyőhajtást vágja ketté!  A metszés helyén rövidesen megfigyelhető a 

csillogó, ragadós csepp gyanta. Hol képződik és mi a feladata a 

gyantának?   

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

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

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

  ........................................................................................................  
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2.  GENETIKA ÉS MOLEKULÁRIS BIOLÓGIA 

A témakörbe tartozó kísérletek célja, hogy Önök: 

 megismerkedhetnek örökítőanyagunk, a DNS-molekula felépítésével, 

 kimutathatják azt többféle élő szövetből is, valamint vizsgálhatják 

mikroszkópos megjelenését, 

 megérthetik a DNS-molekula felépítése és funkciója közötti 

összefüggéseket. 

A témakörbe tartozó kísérletek: 

 B12.21 A DNS szerkezete 

 B12.22 A DNS kimutatása élő szövetből 

 B12.23. Árvaszúnyog óriáskromoszómáinak vizsgálata 

 B12.24. Emberi kromoszómák vizsgálata vérkultúrából származó 

keneten 

 B12.25. Gregor Mendel munkássága, monohibrid keresztezés 

borsónövényen 

 B12.26 Dihibrid keresztezés borsónövényen 
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B12.21. A DNS SZERKEZETE 

 

Kötelező védőeszközök  

A gyakorlat nem veszélyes!       

Kísérlethez szükséges eszközök  

 Íróeszköz 

A kísérlet leírása (hipotézis és folyamatleírás) 

Az örökítőanyag, vagyis a DNS (és az RNS) igen bonyolult felépítésű molekula, 

amelynek szerkezetét az 1940-es évek közepére már jórészt ismerték a 

biokémikusok. Több különböző alkotórészből áll, amelyek megfelelő 

összekapcsolódásával jön létre az az információhordozó makromolekula, amely 

minden élő szervezet tulajdonságait nem csupán meghatározza, hanem képes 

a következő generációknak is átadni ezt a tudást. Sőt, képes megváltozni is 

annak érdekében, hogy az adott generáció jobban tudjon alkalmazkodni az őt 

körülvevő világhoz. Gyakorlatunkon a DNS-molekula szerkezetét ismételjük át. 

Hipotézis: A DNS több molekulacsaládba sorolható összetevőből épül fel. 

A kísérlet menete: Válaszoljon a kérdésekre az ábrák segítségével! 

KÍSÉRLETI JEGYZŐKÖNYV, FELADATOK 

1) Kik játszottak alapvető szerepet a DNS szerkezetének meghatározásában? 

Nevezze meg a képen látható személyeket, és írja le röviden, milyen 

módon köthetők a DNS szerkezetének meghatározásához! 

 

 

 Kutató neve:  ..........................  Kutató neve:  ......................  
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Szerepük, kutatásaik: 

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

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kutatók neve: 

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

 

Szerepük, kutatásaik: 

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

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

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

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

 

2) Milyen alkotórészekből áll a DNS? Írja a nyilak mögé a megfelelő 

molekulanevet! Nevezze meg, hogy a molekulapárok melyik 

vegyületcsoportba tartoznak! 
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Molekulacsalád: 

 

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

 

Molekulacsalád: 

 

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

 

3) Ki kivel kapcsolódik? A következő oldalon lévő ábrán a DNS két szálát 

összetartó erőket pontozott vonalak jelzik. Nevezze meg, melyik DNS-

alkotó melyikkel alkot párokat! Milyen és hány darab kötést hoznak létre 

az egyes alkotók? 

 

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

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

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

  ........................................................................................................  
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4) Mit jelent az, hogy a DNS kettős-hélix szerkezetű molekula? 

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

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

5) Mit jelent, hogy a DNS két szála komplementere egymásnak? Válaszát 

rajzzal is indokolja! 

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

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

 

 

 

6) Mit jelent, hogy a DNS két szála antiparallel lefutású? 

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

7) Egy emberi sejtben a DNS-szálak összesített hossza 1,5-2m. Hogyan 

férnek el ezek a molekulák minden egyes sejtünk sejtmagjában? 

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

8) Mit nevezünk kromoszómának? 

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

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



39 
 

B12.22. DNS KIMUTATÁSA ÉLŐ SZÖVETBŐL 

 

Kötelező védőeszközök  

A gyakorlat nem veszélyes! Köpeny 

használata ajánlott. 
      

Kísérlethez szükséges eszközök  

 Banán 

 Sampon 

 Konyhasó (NaCl) 

 96%-os etil-alkohol 

 Szűrőpapír 

 Tányér 

 Villa 

 Evőkanál 

 2 db 250 cm3-es főzőpohár 

 1 db kémcső 

 Spriccflaska (desztillált vízzel) 

 Kés 

 Pasteur-pipetta 

 Üvegbot 

 Bunsen állvány, szűrőkarika, üvegtölcsér 

A kísérlet leírása (hipotézis és folyamatleírás) 

Minden élőlény, legyen az ember vagy baktérium rendelkezik örökítőanyaggal, 

amely meghatározza az adott élőlény tulajdonságait, és biztosítja az adott faj 

által felhalmozott genetikai információ nemzedékről nemzedékre való 

továbbadását. E kivételes makromolekula minden élő sejtben megtalálható, és 

egyszerű anyagokkal, eszközökkel szabad szemmel is láthatóvá lehet tenni. 

Gyakorlatunkon egyszerű módszerekkel vizsgáljuk meg makroszkopikusan egy 

banán DNS-ét. 

Hipotézis: A DNS egy molekula, amelyet szabad szemmel nem lehet vizsgálni. 

A kísérlet menete: 

1) Tegyen egy negyed banánt a tányérra, majd villával alaposan aprítsa 

pépesre! 

2) Keverjen össze egy főzőpohárban egy evőkanál sampont, negyed kanál 

konyhasót és két kanál desztillált vizet! A habosodás elkerülése érdekében 

lassan végezze a műveletet, míg a sampon és a só feloldódik! 
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3) Adjon az elkészített reagenshez két kanálnyi banánpépet! Kevergesse a 

kapott elegyet 10-15 percig! 

4) Szűrje le üvegtölcsér és szűrőpapír segítségével az elkészített banán-

sampon-só elegyet egy főzőpohárba! 

5) Öntse át a szűrletet egy kémcsőbe, majd pipettázzon rá kétszer annyi etil-

alkoholt! 

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

KÍSÉRLETI JEGYZŐKÖNYV, FELADATOK 

1) Milyen változást látott a kémcsőben? 

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

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

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

2) Miért kell felaprítani a banánt a DNS kivonása előtt? 

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

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

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

3) Mire szolgál a sampon és a konyhasó? 

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

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

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

4) Mi történik az oldatban az etil-alkohol hozzáadását követően? 

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

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

  ........................................................................................................  
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B12.23. ÁRVASZÚNYOG ÓRIÁSKROMOSZÓMÁINAK VIZSGÁLATA 

 

Kötelező védőeszközök  

A gyakorlat nem veszélyes!       

Kísérlethez szükséges eszközök  

 Árvaszúnyog lárva 

 Glicerin 

 96%-os etil-alkohol 

 1 db petri-csésze 

 2 db bonccsipesz 

 Tárgylemez, fedőlemez 

 Gumikalapács 

 Szűrőpapír 

 1 db 250 cm3-es főzőpohár 

 1 db 200-300 mikroliter felszívására alkalmas mikropipetta 

 Fénymikroszkóp 

 Sztereomikroszkóp 

A kísérlet leírása (hipotézis és folyamatleírás) 

Bár a DNS-molekula makromolekuláris rendszer, nem figyelhető meg olyan 

egyszerűen fénymikroszkóp alatt. Az 1920-as és '30-as években azonban 

kutatók felfedezték, hogy bizonyos élőlények (például árvaszúnyog, 

ecetmuslica) egyes szöveteiben (például nyálmirigyben) DNS-replikációk 

sorozata játszódik le, sejtosztódás nélkül. A jelenséget endomitózisnak 

nevezték el. A folyamat során a keletkező DNS-szálak szorosan együtt 

maradnak, hatalmas, fénymikroszkópban könnyen vizsgálható, több ezer 

kromatidából álló struktúrákat, ún. politén óriáskromoszómákat hoznak létre. 

Gyakorlatunkon árvaszúnyog nyálmirigyének óriáskromoszómáit vizsgáljuk. 

Hipotézis: A kromoszómákon mikroszkóposan látható sávokat 

különböztethetünk meg, amelyek kialakulásában a DNS-molekula 

szekvenciájának van meghatározó szerepe. 

A kísérlet menete: 

1) Szerezzen be árvaszúnyog 4. lárvastádiumos lárvákat! (Legjobb, ha 

horgászboltba látogatunk el, hiszen az árvaszúnyogok lárváit előszeretettel 

árulják csalinak!) 

Nyálmirigyek preparálása 

2) Készítse el a főzőpohárban a fixáló oldatot: 1:3 arányban keverjen össze 

glicerint és 96%-os etil alkoholt! 
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3) Öntse az oldatot a Petri-csészébe! 

4) Helyezze a Petri-csészét sztereomikroszkóp alá! 

5) Rakjon az oldatba bonccsipesz segítségével 4-8 árvaszúnyog lárvát! 

6) Fogja meg bonccsipesz segítségével a lárva törzsének elülső egyharmadát, 

míg a másik bonccsipesszel ragadja meg a lárva feji részének végét! 

7) Tépje ki határozott mozdulattal a lárva szájszervét! Vele együtt a 

nyálmirigyek is távoznak! (A nyálmirigyek ovális, opálos képletek, 

amelyeket a szájszervvel vékony csatorna kapcsol össze! Emellett lehet 

rajtuk zsírszövet is, amely inkább fehéres, nem áttetsző struktúra!) 

8) Távolítsa el a szájszervet és a zsírszövetet az óriáskromoszómákról! 

9) Végezze el a preparálást további 2-3 lárvával! (A nyálmirigyeket érdemes 

a Petri-csésze egyik sarkába, egymáshoz közel összegyűjteni!) 

Nézzük meg videón ecetmuslica (Drosophila melanogaster) nyálmirigyének 

preparálását is: http://www.youtube.com/watch?v=FYwFo-QSqNo 

Óriáskromoszómák vizsgálata 

10)  Szívja fel a letisztított nyálmirigyeket az oldatból mikropipetta 

segítségével! (Érdemes legalább 200-250 mikroliter mennyiségű oldatban 

felszívni a nyálmirigyeket!) 

11)  Helyezze a nyálmirigyeket tárgylemezre, majd fedje le a mintát óvatosan 

fedőlemez segítségével! (Érdemes szilikonizált fedőlemezt használni, mivel 

arra nehezebben tapadnak ki a kromoszómák a preparálás során!) 

12)  Helyezze a mintát egy félbehajtott szűrőpapírcsík két szárnya közé, majd 

gumikalapáccsal finoman ütögesse meg azt! Vigyázzon arra, hogy a 

tárgylemez és a fedőlemez ne mozduljanak el! 

13)  Helyezze a preparátumot fénymikroszkóp alá, és vizsgálja meg a mintát! 

 

Árvaszúnyog politén óriáskromoszómája preparálás után 

(Forrás: www.commons.wikipedia.org) 

 

14) Válaszoljon a kérdésekre! 

http://www.youtube.com/watch?v=FYwFo-QSqNo
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KÍSÉRLETI JEGYZŐKÖNYV, FELADATOK 

1) Miért szükséges megtisztítani a nyálmirigyeket a zsírszövettől, valamint a 

szájszervtől? 

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

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

2) Miért szükséges gumikalapáccsal finoman megütögetni a preparátumot a 

vizsgálat előtt? 

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

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

3) Milyen nagyítással érdemes vizsgálni az óriáskromoszómákat? 

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

4) Mi lehet az oka annak, hogy az óriáskromoszómákon sötétebb (band) és 

világosabb (interband) sávokat figyelhetünk meg? 

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

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

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

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

5) Rajzoljon le egy metacentrikus, egy akrocentrikus és egy telocentrikus 

kromoszómát! Jelölje a rajzain a centromer, a telomer régiókat! 

Metacentrikus kromoszóma: Akrocentrikus kromoszóma: 
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Telocentrikus kromoszóma: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6) Mit jelent az eukromatin és a heterokromatin kifejezés? 

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

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

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

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

 

7) Magyarázza el az ábra alapján, miért mondhatjuk, hogy az árvaszúnyog a 

rovarok csoportjának egyik jeles képviselője? 

 

(Forrás: http://pixabay.com/hu/photos) 

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

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

  ........................................................................................................  
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B12.24. EMBERI KROMOSZÓMÁK VIZSGÁLATA VÉRKULTÚRÁBÓL SZÁRMAZÓ KENETEN 

 

Kötelező védőeszközök  

A gyakorlat nem veszélyes!       

Kísérlethez szükséges eszközök  

 Kész preparátumok: emberi vérkultúrából származó kenet, valamint 

Barr-testeket tartalmazó női laphám kenet 

 Fénymikroszkóp 

A kísérlet leírása (hipotézis és folyamatleírás) 

A DNS-szálak nem szabadon helyezkednek el a sejtmagban: több alegységből 

álló fehérjekomplexekhez, úgynevezett hisztonokhoz kapcsolódnak. Ezek a 

fehérjék egyfelől stabilizálják a DNS-molekulák igen törékeny szerkezetét, 

másfelől pedig alapvető szerepet játszanak a molekula funkciójának 

ellátásában. Így például a sejtosztódás folyamatában a megkettőződött DNS-

szálak többszörösen feltekeredett szerkezeteket, fénymikroszkópban is jól 

látható „színes testeket”, vagyis kromoszómákat hoznak létre. Az ember 

esetében 23-féle kromoszóma hozza létre a teljes génállományt. Minden egyes 

kromoszómának két homológja van, amelyek közül egyiket az anyától, a 

másikat pedig az apától kapja az utód. Így alakul ki az emberre jellemző 46 

darabot, vagy 23 párt számláló diploid kromoszómakészlet. Ezek közül 22 pár 

úgynevezett testi kromoszóma (autoszóma), vagyis a párok tagjai géntartalom 

tekintetében megegyeznek egymással (homológ kromoszómák). Ezek mellet 

még 1 pár ivari kromoszóma található, amelyek nők esetében azonosak (XX), 

míg férfiak esetében eltérőek (XY). A nőkben bizonyos esetekben az egyik nemi 

kromoszóma inaktiválódhat, és úgynevezett Barr-testté alakulhat. 

Gyakorlatunkon a női és a férfi kromoszómakészletet, valamint a Barr-testeket 

vizsgáljuk meg. 

Hipotézis: Az ember kromoszómái kizárólagosan metacentrikusak. 

A kísérlet menete: 

1) Vizsgálja meg fénymikroszkóp alatt az emberi vérkultúrából származó 

kenet! 

2) Készítsen rajzot a preparátumról, és válaszoljon a kérdésekre (1-5-ig)! 

3) Vizsgálja meg a Barr-testeket tartalmazó női laphám kenet: azonosítsa 

a Barr-testet! 

4) Válaszoljon a kérdésekre! 
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KÍSÉRLETI JEGYZŐKÖNYV, FELADATOK 

1) Rajzolja le a kapott preparátumot! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Emberi vérkultúrából Barr-testeket tartalmazó  

 származó kenet női laphámkenet 

 

 

2) Soroljon fel még legalább két élőlénycsoportot, amelyekben 

kromoszómális ivari dimorfizmust lehet azonosítani! 

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

3) Rajzoljon le egy akrocentrikus, egy metacentrikus és egy telocentrikus 

kromoszómát! Nevezze meg rajzain a kromoszómák jellegzetes 

strukturális elemeit! 

 

Metacentrikus kromoszóma: Akrocentrikus kromoszóma: 
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Telocentrikus kromoszóma: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) Mit jelent az eukromatin és a heterokromatin kifejezés? 

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

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

5) Magyarázza el, mire szolgál a kromoszómák végein található telomer 

régió! 

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

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

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

6) Mi az a Barr-test? 

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

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

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

7) Sorolja fel, milyen esetekben alakulhat ki Barr-test! 

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

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

  ........................................................................................................  
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B12.25. GREGOR MENDEL MUNKÁSSÁGA, MONOHIBRID KERESZTEZÉS BORSÓNÖVÉNYEN 

 

Kötelező védőeszközök  

A gyakorlat nem veszélyes!       

Kísérlethez szükséges eszközök  

 Íróeszköz 

A kísérlet leírása (hipotézis és folyamatleírás) 

A tulajdonságok öröklődésével foglalkozó tudományt genetikának nevezzük, 

amelynek napjainkra három nagyobb ága fejlődött ki. Az első, a mendeli vagy 

klasszikus (vagy transzmissziós) genetika, megalapozójáról kapta nevét. 

Lényege, hogy a vizsgálni kívánt tulajdonságokat mutató, vagyis 

meghatározott fenotípusú szervezeteket keresztezik, és megfigyelik, miként 

adódnak át a kérdéses jellegek a következő generációra. Az utódnemzedék 

tagjait ezután újabb, azonos vagy eltérő fenotípusú egyedekkel keresztezik, 

vagy önmegtermékenyítést alkalmaznak, mint Mendel a veteményborsóval 

(Pisum sativum) végzett kísérleteiben. Ezután ismét megfigyelik a 

tulajdonságok átadását, és a megfigyelésekből következtetnek az adott egyed 

genotípusára. Gyakorlatunkon az egygénes öröklődés borsónövényen 

megfigyelhető példájával foglalkozunk. 

Hipotézis: Mendel monohibrid keresztezéseivel bebizonyította, hogy a 

tulajdonságok öröklődése a kromoszómákhoz köthető. 

A kísérlet menete: 

1) Olvassa el a szöveget és válaszoljon a „Kérdések, feladatok” 

megfelelő pontjaira (1-7-ig)! 

Az emberek már több évszázada rájöttek arra, hogy a szülők tulajdonságai 

megjelennek az utódokban, az öröklődés titkát azonban a XX. századig nem 

sikerült megfejteni. Az átöröklés mechanizmusára vonatkozóan egészen a XIX. 

század közepéig elfogadott volt a pángenezis elmélete, amely szerint a test 

különböző részeiből a szülők tulajdonságai valamilyen módon átjutnak az 

ivarsejtekbe, és keveredésük eredményeként alakulnak ki az utódok 

jellegzetességei. 1866-ban Gregor Mendel nyilvánosságra hozta 

megfigyeléseinek eredményeit, és megfogalmazta a tulajdonságok diszkrét 

öröklődésének elvét. Kifejtette, hogy a jellegek öröklődése részecskékhez, 

faktorokhoz kötött, és ezek a genetikai egységek adódnak át nemzedékről 

nemzedékre. A mendeli faktorokat ma géneknek, különböző változataikat pedig 

alléloknak nevezzük. 
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Mendel sikerét alapvetően három ténynek köszönhette. Egyrészt felismerte, 

hogy tapasztalatait írásban kell rögzítenie. Másrészt szerencsésen választotta 

meg a kísérleti alanyát, hiszen ennek a növénynek számos, egymástól jól 

elkülöníthető jellege van (például a magja lehet kerek vagy szögletes, illetve 

zöld vagy sárga). Harmadszor Mendel rájött, hogy csak akkor juthat 

értékelhető eredményre, ha egyszerre csak egy jelleg öröklődését vizsgálja, 

nem pedig többét együtt, ahogyan azt kortársai tették. 

2) Értelmezze az ábrák alapján Mendel borsónövényen végzett egyik 

monohibrid keresztezését, és válaszoljon a „Kérdések, feladatok” 

rész megfelelő pontjaira (8-15-ig)! 

1. ábra 
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2. ábra 

KÍSÉRLETI JEGYZŐKÖNYV, FELADATOK 

1) Mi a különbség a pángenezis elmélete és a diszkrét öröklődés elmélete 

között? 

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

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

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

 

2) Milyen tényezők összejátszásának köszönheti Mendel, hogy napjainkban a 

genetika atyjának nevezzük? 

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

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

  ........................................................................................................  
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3) Mutassa be egy tanult példán keresztül (pl.: AB0-vércsoportrendszer), 

hogy mi a különbség a gén és az allél fogalma között! 

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

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

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

 

4) Mit nevezünk jellegnek? Nevezzen meg két olyan jelleget, amelyet Mendel 

borsónövényekkel végzett kísérleteiben megfigyelt! 

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

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

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

 

5) Nézzen utána! Milyen további jellegeket vizsgált Mendel a 

borsónövényeken? 

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

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

 

6) Mit jelent a fenotípus és a genotípus? 

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

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

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

 

7) Mit jelent a domináns és a recesszív jelleg kifejezés? 

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

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

  ........................................................................................................  
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8) Miért nevezzük az 1. ábrán látható keresztezést monohibrid 

keresztezésnek? 

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

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

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

 

9) Milyen tulajdonságot vizsgált Mendel az 1. ábrán látható keresztezésben? 

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

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

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

 

10) Milyen fenotípussal és genotípussal rendelkeztek a szülői (P) nemzedék 

tagjai? 

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

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

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

 

11) Melyik tulajdonság lehetett a domináns és melyik a recesszív jelleg? 

Állítását röviden indokolja! 

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

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

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

 

12) Hogyan változottak a feno- és genotípusok az első utódnemzedékben 

(F1)? 

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

  ........................................................................................................  
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13) Mi a második utódnemzedék (F2) tagjainak feno- és genotípusa? 

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

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

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

 

14) Milyen mendeli szabályszerűség fogalmazható meg az ábrán látható 

keresztezés alapján? 

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

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

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

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

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

 

15) Hogyan nevezzük, és mire szolgál a 2. ábrán látható keresztezéstípus? 

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

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

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

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

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

  



54 
 

B12.26. DIHIBRID KERESZTEZÉS BORSÓNÖVÉNYEN 

 

Kötelező védőeszközök  

A gyakorlat nem veszélyes!       

Kísérlethez szükséges eszközök  

 Íróeszköz 

A kísérlet leírása (hipotézis és folyamatleírás) 

A korábbi gyakorlaton olyan keresztezést vizsgáltunk, amelyben a különböző 

származási vonalba tartozó egyedek csak egy bélyegben különböztek, vagyis 

egy gén eltérő alléljait tartalmazták. Mi a helyzet abban az esetben, ha a 

szülők nemcsak egy, hanem két megfigyelt tulajdonságban, vagyis az adott 

tulajdonságokat meghatározó egy-egy génben térnek el egymástól? Mendel 

ilyen kísérleteket is végzett, amikor már tisztában volt egy-egy tulajdonság 

öröklődésének szabályaival. Amikor a keresztezett szülői generáció két tagja 

két génben is eltér egymástól, dihibrid keresztezésről beszélünk. 

Gyakorlatunkon a többgénes öröklődés borsónövényen megfigyelhető 

példájával foglalkozunk. 

Hipotézis: Mendel dihibrid keresztezéseivel bebizonyította, hogy a ma már 

genetika alaptörvényeiként ismert feltevései több gén együttes öröklődésénél is 

megfigyelhetőek. 

A kísérlet menete: 

1) Olvassa el a szöveget és az ábra segítségével válaszoljon a 

kérdésekre! 

Egyik kísérletében Mendel tiszta vonalú, gömbölyű és zöld magvú egyedeket 

keresztezett ugyancsak tiszta vonalú, szögletes és sárga magvú egyedekkel. Az 

F1 nemzedék tagjai mind azonos fenotípusúak voltak. Az F1 

öntermékenyítésével kapott F2 nemzedékben többféle feno- és genotípus jelent 

meg, ahogyan az az ábrán is látható. 
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KÍSÉRLETI JEGYZŐKÖNYV, FELADATOK 

1) Mi volt az eredeti szülői generáció feno- és genotípusa? 

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

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

2) Melyik tulajdonságok mutatnak domináns, és melyek recesszív jelleget? 

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

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

3) Mit jelent a tiszta vonalú kifejezés? 

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

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

4) Milyen feno- és genotípusú egyedek jelentek meg a második 

utódnemzedékben? Töltse ki a táblázatot! 

 

Darabszám Fenotípus Genotípus Rajz 

9   
 

 

  aaBB és aaBb 
 

 

3   
 

 

 
Szögletes és 

zöld 
 

 

 

 

A fenotípusok megjelenésének aránya tehát (darabszám): 

 

____ : ____ : ____ : ____ 
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5) Milyen mendeli szabályszerűség fogalmazható meg az ábrán látható 

keresztezés alapján? 

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

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

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

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

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

6) Figyelje meg a képen látható kukoricacsövet! Minden egyes kukoricaszem 

önálló megtermékenyítés révén alakult ki, tehát együttesen az F2 

nemzedéket jelentik. Közelít-e a képen látható cső esetében a négy 

fenotípus kategória (bíbor-sima, bíbor-zsugorodott, sárga-sima, sárga-

zsugorodott) az előző ábra alapján meghatározott fenotípusarányhoz? 

 

7) Melyik tulajdonságok mutatnak domináns, és melyek recesszív jelleget a 

kukoricacső képe alapján? 

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

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

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

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

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

Kárpát-medence élővilága 

Biotóp: az élőlények élőhelye. 

Mintázat: az életközösség vízszintes irányú elrendeződése, mely a 

tápanyageloszlás és a szaporodási sajátosságok miatt alakul ki. 

Nemzeti park: az ország jellegzetes, természeti adottságaiban lényegesen meg 

nem változtatott nagyobb kiterjedésű területe. 

Szintezettség: az életközösségek függőleges irányú elrendeződése, mely az 

élőlények magasságkülönbsége és a fényért való küzdelem miatt alakul ki. 

Társulás (életközösség, biocönózis): az egy adott helyen, egy időben együtt élő 

és összehangoltan működő növény- és állatpopulációk együttese. 

Természetvédelem: olyan intézkedési tevékenység, amely a természetre 

irányul. Célja a természet élő és élettelen értékeinek feltárása, szakszerű 

kezelése és megőrzése.  

Genetika és molekuláris biológia 

Allél: egy adott gén különböző változatai. 

Antiparallel lefutású DNS-szálak: A cukorfoszfát vázban az egyes foszforsav-

dezoxiribóz-nukleotid egységek kapcsolódása megadott módon történik: a 

foszforsav mindig a dezoxiribóz 5. szénatomjához, a nukleotid pedig mindig az 

1. szénatomjához kapcsolódik. A DNS-molekula szálainak irányultságát mindig 

az 5. és a 3. szénatom közötti tengely irányultságával adjuk meg. A DNS-

molekula egyik szála mindig 3'-5' irányultságú, vele szemben a komplementer 

szál mindig ellentétes, 5'-3' irányultságú. Ezt nevezzük antiparallel lefutásnak. 

Centromer: a testvérkromatidák összekapcsolódásának régiója, a 

kromoszómák középső, erősebben tömörödött heterokromatikus területe. 

Dihibrid keresztezés: olyan genetikai eljárás, amelyben két tulajdonságpárban 

különböző egyedeket kereszteznek össze. 

Domináns allél: az az allél, amely két tiszta vonal keresztezéséből származó F1 

nemzedék fenotípusát adja. 

Eukromatin: a DNS olyan kevésbé összetömörödött (ún. működő) régiója, 

amelyről RNS-ek átíródása (transzkripció) történik. 

Fenotípus: az adott egyed összes érzékelhető, megfigyelhető tulajdonságát 

fenotípusnak nevezzük. A fenotípusba nem csak az egyed morfológiája, hanem 

kémiája, környezeti kapcsolatai, viselkedése, stb. is beletartozik! A fenotípus 

(ellentétben a genotípussal) egyik fontos tulajdonsága, hogy az egyed élete 

során folyamatosan változik! 
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Gén: az öröklődés egysége, egy működőképes DNS-szakasz (amely fehérjék 

kódol). 

Genotípus: a szülőktől örökölt, a DNS-ünk által kódolt teljes genetikai anyagot 

genotípusnak nevezzük. 

Heterokromatin: a DNS olyan erősebben összetömörödött (ún. nem működő) 

régiója, amelyről RNS-ek átíródása (transzkripció) nem történik. Jellemzően a 

kromoszómák középső területén (ún. centromer) és a végein (ún. telomer) 

figyelhető meg. 

Hiszton: azokat a fehérjéket, amelyekre a sejtmagban található DNS-molekulák 

felcsavarodnak, hisztonoknak nevezzük. 

Komplementer DNS-szálak: Mivel a DNS-t felépítő bázisok csak megadott 

módon képesek a két szál közötti hidrogén-híd kötés kialakítására (adeninnel 

szemben csak timin, guaninnal szemben csak citozin állhat), a DNS-molekula 

egyik szálában található nukleotidokkal szemben csak meghatározott 

nukleotidok helyezkedhetnek el a másik szálban, és fordítva. 

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

A sejtciklus bizonyos fázisaiban megsokszorozódó és összetömörödő DNS-ek 

fénymikroszkópban megfigyelhető molekulatömegeket, ún. kromoszómákat 

alkotnak. 

Monohibrid keresztezés: olyan genetikai eljárás, amelyben egy 

tulajdonságpárban különböző (pl.: sárga és zöld szemszínű borsónövény) 

egyedeket kereszteznek össze. 

Recesszív allél: az az allél, amely két tiszta vonal keresztezéséből származó F1 

nemzedékben nem nyilvánul meg, a másik allél hatása elnyomja annak 

megjelenését. 

Szolenoid: a hiszon-fehérjéknek öt változata van: H1, H2A, H2B, H3 és H4. 

Ezek közül a H2A, a H2B, a H3 és a H4 egyenként dimerizálódik, és 

összekapcsolódva létrehozzák a hiszonoknak nevezett, korong alakú, oktamer 

szerkezetű fehérjekomplexeket. Egy ilyen fehérjekomplex köré a DNS 146-150 

bázispár hosszúságban csavarodik fel. Két hiszton-komplex között az összekötő 

DNS-szakasz hossza megközelítőleg 50 bázispár. Ezeket a hiszton-DNS-

komplexek a H1 hiszonfehérjék segítségével rendezett térbeli alakzatot, a 

szolenoidokat hozzák létre. A szolenoidok hatalmas hatszögletű 

molekulakomplexek. A hatszög csúcsaiban egy-egy hiszton-DNS-komplex 

található. 

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

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

védelmet nyújt a DNS degradálódása ellen. 
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