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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 végrehajtása 

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. 
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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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BEVEZETÉS 

Általános célmeghatározás 

E tanulói munkafüzet célja, hogy megismertesse Önöket, végzős középiskolai 

tanulókat a tizenkettedik évfolyam elméleti biológia tananyagának gyakorlatias 

felhasználásával. A középszintű követelményeket elérő, néhol átlépő 

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 tudásanyagra, tájékozottságra, olvasottságra 

is. 

Témakörök általános ismertetése 

A munkafüzet kísérletei, feladatai a genetika, az evolúció és a fenntartható 

gazdálkodás témaköreiből kerülnek ki. Emellett a munkafüzet tartalmaz egy 

összefoglaló kísérletválogatást is, amellyel a végzős tanulók a középiskolai 

négy évfolyam érdekesebb és nehezebb gyakorlatait ismételhetik át. 

 

II. TÉMAKÖR: GENETIKA ÉS MOLEKULÁRIS BIOLÓGIA (FOLYTATÁS) 

A témakörbe tartozó kísérletek célja: 

 a tanulók megismerkedhetnek azokkal a kísérletekkel, amelyek 

segítségével a tudósok bebizonyították a DNS örökítőanyag 

viselkedését 

 megismerkedhetnek a különféle genetikai módon öröklődő betegségek 

családfában megnyilvánuló jellegzetességeivel 

A témakörbe tartozó kísérletek: 

 B12.27. A Griffith-kísérlet értelmezése 

 B12.28. A HersheyChase-kísérlet értelmezése 

 B12.29. A családfaelemzés alapjai 

 B12.30. Az albinizmus öröklődése 

 B12.31. A Huntington-kór öröklődése 

 B12.32. A színtévesztés öröklődése 
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B12.27. A GRIFFITH-KÍSÉRLET ÉRTELMEZÉSE. BAKTÉRIUMOK MIKROSZKÓPOS 

MEGFIGYELÉSE 

 

Kötelező védőeszközök  

A gyakorlat nem veszélyes!       

Kísérlethez szükséges eszközök  

 Streptococcus pneumoniae kész mikroszkópos preparátum 

 Corynebacterium diphtheriae kész mikroszkópos preparátum 

 Escherichia coli kész mikroszkópos preparátum 

 Spirillum serpens kész mikroszkópos preparátum 

 Fénymikroszkóp 

A kísérlet leírása (hipotézis és folyamatleírás) 

Már a XIX. század végére sikerült a DNS-t (és az RNS-t is) elkülöníteni a 

hozzájuk kapcsolódó fehérjéktől, így lehetővé vált a nukleinsavak részletes 

kémiai analízise. Azt azonban, hogy ezek az igen bonyolult vegyületek felelősek 

a tulajdonságok továbbadásáért csak később, a XX. század elején sikerült 

bebizonyítani. Gyakorlatunkon Frederick Griffith kísérletét értelmezzük. 

Hipotézis: Az egyes baktériumtörzsek képesek egymás tulajdonságait felvenni. 

A gyakorlat menete: 

1) Olvassa el az alábbi szöveget, és az ábra segítségével értelmezze a 

kísérletet! 

Frederick Griffith 1928-ban végzett kísérletei jelentették az alapját azoknak a 

későbbi vizsgálatoknak, amelyekkel sikerült azonosítani a DNS-t, mint 

örökítőanyagot. Griffith Diplococcus pneumoniae, mai nevén Streptococcus 

pneumoniae baktériumokat vizsgált. A vad típusú baktériumsejt gömb alakú, 

és nyálkás tok veszi körül. Ezek a sejtek nagyok, sima felszínűek, és telepeket 

alkotnak (S-törzs). A baktérium egyik mutáns törzse nem képez tokot, a 

kolóniák pedig a táptalajon kisebbek és ráncos felszínűek, összehasonlítva vad 

típusú társaikkal (R-törzs). A különbségek az alábbi mikroszkópos képen is 

láthatóak: bal oldalon az R-törzs, míg jobb oldalon az S-törzs látható. 



9 
 

Griffith kísérletében különböző módokon oltotta be kísérleti egereit, és a 

következő eredményeket kapta: 

2) A szöveg és az ábra értelmezését követően válaszoljon a 

kérdésekre (1-11-ig)! 

3) Vizsgálja meg a kapott mikroszkópos preparátumokat! 

4) Válaszoljon a kérdésekre (12-13-ig) 

KÍSÉRLETI JEGYZŐKÖNYV, FELADATOK 

1) Mit jelent a vad típus kifejezés? 

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

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

2) Melyek az S- és az R-típus tulajdonságai? Töltse ki a táblázatot! 

R-törzs Tulajdonság S-törzs 

 Telepek mérete  

 Telepek felszíne  

 Telepek alakja  
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3) Melyik baktériumtörzs volt virulens, vagyis okozott halálos 

megbetegedést? 

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

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

4) Mi történt az egerekkel, amikor Griffith a másik törzzsel oltotta be őket? 

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

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

5) Mi történt, amikor Griffith hővel kezelt S-törzseket oltott az állatokba? 

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

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

6) Mit segít elő a hőkezelés? 

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

7) Hol használják a hővel való sterilizálást a gyakorlatban? Nevezze meg a 

hétköznapi élet két olyan területét, ahol alapvető a hővel történő 

csírátlanítás! 

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

8) Kinek a nevéhez fűződik a hővel való csírátlanítási eljárás kidolgozása? 

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

9) Mi történt a kísérleti egerekkel, amikor Griffith hővel elölt S-törzsekkel, 

valamint R-törzsekkel oltotta be őket? 

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

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

10) Griffith arra következtetett, hogy S anyagai valamilyen módon az R-törzs 

tagjait virulenssé változtatták. Hogyan nevezzük ezt a jelenséget? 

  .........................................................................................................  
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11) Nézzen utána! A Griffith-féle kísérletet követően kik és mikor bizonyították 

minden kétséget kizáróan, hogy a DNS-nek köszönhető az R-törzsek S-

törzzsé alakulása? 

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

12) Készítsen rajzot az egyes bakteriális preparátumokról! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Streptococcus pneumoniae Corynebacterium diphtheriae 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Escherichia coli Spirillum serpens 

 

13) Töltse ki a táblázatot! 

 Sejtek 

alakja 

Okozott betegség 

(ha van ilyen) 

Hétköznapokban 

megtalálható... 

Streptococcus 

pneumoniae 

   

Corynebacterium 

diphtheriae 

   

Escherichia coli    

Spirillum 

serpens 
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B12.28. A HERSHEY-CHASE-KÍSÉRLET ÉRTELMEZÉSE 

 

Kötelező védőeszközök  

A gyakorlat nem veszélyes!       

Kísérlethez szükséges eszközök  

 Íróeszköz 

A kísérlet leírása (hipotézis és folyamatleírás) 

Már a XIX. század végére sikerült a DNS-t (és az RNS-t is) elkülöníteni a 

hozzájuk kapcsolódó fehérjéktől, így lehetővé vált a nukleinsavak részletes 

kémiai analízise. Azt azonban, hogy ezek az igen bonyolult vegyületek felelősek 

a tulajdonságok továbbadásáért, csak később, a XX. század elején, közepén 

sikerült bebizonyítani. Gyakorlatunkon A. D. Hershey és Martha Chase 

kísérletét értelmezzük. 

Hipotézis: A tulajdonságok továbbadásáért alapvetően a fehérjemolekulák 

felelősek. 

A gyakorlat menete: 

1) Olvassa el az alábbi szöveget, és az ábra segítségével értelmezze a 

kísérletet! 

1952-ben A. D. Hershey és Martha Chase elvégeztek egy olyan kísérletet, 

amely a Griffith által kivitelezett mellett újabb meggyőző bizonyítéka volt 

annak, hogy az örökítőanyag a DNS. Kísérletüket a közönséges 

bélbaktériumban (Escherichia coli) élősködő vírussal, a T2 bakteriofággal 

végezték. A fágok csak fehérjéből és DNS-ből állnak. A fertőzés során a fág 

génjei bejutnak a gazdasejtbe, és ott új fágrészecskék előállítását irányítják. 

A kérdés az, hogy vajon a fehérje vagy a DNS tartalmazza-e a fágok 

szaporodásához szükséges géneket, információkat? Hershey és Chase kísérlete 

választ adott erre. 
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2) A szöveg és az ábra értelmezését követően válaszoljon a 

kérdésekre! 

 

KÍSÉRLETI JEGYZŐKÖNYV, FELADATOK 
 

1) A biológiai szerveződés melyik csoportjába sorolhatjuk a bakteriofágokat? 

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

2) Milyen morfológiai megjelenési formáit ismeri a vírusoknak? Sorolja fel 

őket, egy-egy mondattal jellemezze szerkezetüket! Írjon mindegyikhez 

egy jellemző példát is! 

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

 ........................................................................................................  
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3) Mit jelent az izotóp kifejezés? 

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

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

4) Miért éppen kén- és foszforizotóppal tudták a kísérletben megjelölni a 

DNS-t és a fehérjéket? Adjon választ az ábrák segítségével!  

 

 

 ................................  Mi a molekula neve?            ...............................  

 

 ................................  Melyik nagyobb   ...............................  

  vegyületcsoportba tartozik? 

 

A fehérjemolekulákat a  ...................................   tudták megjelölni, hiszen az  

ábrán látható  ..................................  a fehérjék egyik építőeleme, a húszféle  

 ..................................   egyike. A DNS-t azért tudták  ................................   

megjelölni szelektíven, mert benne nem található  ...................................... ,  

csak  ....................................  . 

5) Melyik bakteriofág-alkotót lehetett kimutatni nagy mennyiségben a 

sejteken belül? 

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

6) Mire következtethettek ebből a kutatók? 

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

7) Mit nevezünk génnek? 

 ........................................................................................................  
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B12.29. A CSALÁDFAELEMZÉS ALAPJAI 

 

Kötelező védőeszközök  

A gyakorlat nem veszélyes!       

Kísérlethez szükséges eszközök  

 Íróeszköz 

A kísérlet leírása (hipotézis és folyamatleírás) 

A veteményborsónál tárgyalt öröklődési mintázatok az ember esetében is 

megfigyelhetők. Az egész világon igen intenzív kutatások folynak a 

betegségeket okozó gének azonosítására. Alapvető probléma, hogy a különféle 

jellegek öröklődésének mechanizmusa bonyolult, hiszen emberek esetén az 

utódok száma igen alacsony, összehasonlítva a borsónövények egyetlen 

keresztezéséből származó több száz utóddal. Ennek ellenére a Mendel-féle 

arányok bizonyos tulajdonságok esetében jól megfigyelhetők. Ezeket 

összefoglaló néven az ember mendelező jellegeinek nevezzük. 

Hipotézis: A családfaelemzés jó módszer az ember különféle tulajdonságainak 

vizsgálatához. 

A gyakorlat menete: 

1) Olvassa el a szöveget és az ábra segítségével oldja meg a 

„Kérdések, feladatok” részben található családfaelemzési 

feladatokat! 

 

Ember esetében gyakran használt módszer a jellegek generációkon át történő 

követésére a családfaelemzés, amelynek alapvető jelöléstípusait az alábbi ábra 

szemlélteti:  
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KÍSÉRLETI JEGYZŐKÖNYV, FELADATOK 

1) Az alábbi családfa egy ritka genetikai betegség öröklődését mutatja egy 

család három nemzedékében. 

 

 

 

Állapítsa meg, hogy a jelleg recesszív vagy domináns módon öröklődik-e! 

Válaszát indokolja! 

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

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

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

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

 

Milyen a genotípusa a II-3, II-4 és a III-2 személyeknek? Megoldásában 

alkalmazza az „A” és az „a” jelöléseket! 

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

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

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

 ...............................................................................................................  
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Punnett-tábla segítségével írja le, milyen valószínűséggel heterozigóta az I-2 

családtag! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Punnett-tábla segítségével állapítsa meg, milyen valószínűséggel lesz/lehet 

beteg a III-1 személy! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Az alábbi családfa egy ritka genetikai betegség öröklődését mutatja egy 

család három nemzedékében. 



18 
 

Határozza meg a lenti családfa alapján, hogy a betegség recesszív vagy 

domináns módon öröklődik-e! Válaszát indokolja! 

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

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

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

Mi lehet a genotípusa a II-1, a II-2 és a III-3 személyeknek a „B” és „b” 

jelölést alkalmazva? 

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

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

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

A II-3 személy egészséges férfival köt házasságot. Milyen eséllyel lehet 

gyermeke beteg? Állítását Punnett-táblával igazolja! 
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B12.30. AZ ALBINIZMUS ÖRÖKLŐDÉSE 

 

Kötelező védőeszközök  

A gyakorlat nem veszélyes!       

Kísérlethez szükséges eszközök  

 Íróeszköz 

A kísérlet leírása (hipotézis és folyamatleírás) 

Ugyanazok az öröklődési mintázatok, amilyeneket a veteményborsó esetében 

megfigyelhettünk, az ember esetében is megfigyelhetők. Az egész világon igen 

intenzív kutatások folynak a betegségeket okozó gének azonosítására. Alapvető 

probléma azonban, hogy a különféle jellegek öröklődésének mechanizmusa 

meglehetősen bonyolult, hiszen emberek esetén az utódok száma igen 

alacsony, összehasonlítva borsónövények egyetlen keresztezéséből származó 

több száz utóddal. Ennek ellenére a Mendel-féle arányok bizonyos 

tulajdonságok esetében jól megfigyelhetők. Jellemző példaként említhetjük az 

albinizmus betegségét is, amellyel ezen a gyakorlaton ismerkedünk meg. 

Hipotézis: az albinizmus egyszerű domináns-recesszív öröklésmenetet mutat. 

A gyakorlat menete: 

1) Olvassa el a szöveget! 

2) Figyelje meg az albinizmus megjelenését a családfán! 

3) Válaszoljon a kérdésekre! 

Az albinizmus esetében a bőr alapi rétegében levő melaninképző sejtek 

normális számban találhatók meg a bőrben, ám funkciójuk károsodott, így 

kevesebb melanint termelnek, vagy a melanintermelés teljesen hiányzik a 

bőrben, a szőrzetben, a hajban és a szem szivárványhártyájában. Teljes 

működéskiesés esetén a bőr és a szőrzet fehér színű, a szem piros színét pedig 

a benne futó vérerek adják. 

A tünetek születéstől fogva igen feltűnőek: a betegség típusától függő 

mértékben és kiterjedésben a bőr, a szőrzet és a hajszálak fehérek, a szem 

piros színű. A bőr elvékonyodott, korai öregedésre hajlamos. A szőrzet és a 

hajszálak a normálisnál szintén vékonyabbak. A melanin hiánya miatt a 

betegek bőre a napfényre kifejezetten érzékeny: kipirosodás, hólyagképződés 

figyelhető meg, később a bőr hajszálereinek kitágulásával, melyek a bőrön 

hálózatos érrajzolat formájában jelennek meg. 

Forrás: http://www.webbeteg.hu/cikkek/borbetegsegek/2146/albinizmus 

http://www.webbeteg.hu/cikkek/borbetegsegek/2146/albinizmus
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Az albinizmus öröklődését mutató családfa: 

 

KÍSÉRLETI JEGYZŐKÖNYV, FELADATOK 

1) Milyen rétegei vannak az emberi bőrnek, és milyen alapvető funkcióval 

bírnak az egyes rétegek? 

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

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

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

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

2) Van-e összefüggés az albinizmus és a bőrünkben található melanintermelő 

sejtek (melanociták) száma között? Miért? 

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

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

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

 ........................................................................................................  
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3) Milyen tünetei vannak az albinizmusnak? 

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

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

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

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

4) Miért jelent problémát, ha az ember bőre nem tartalmaz kellő mennyiségű 

melanint? 

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

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

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

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

5) Az albinizmus öröklődését mutató családfa négy generáción át követ 

nyomon egy családot. 

Milyen a genotípusa az I-2, a II-1, a II-8 és a III-1 személyeknek? 

Megoldásában alkalmazza az „A” és az „a” jelöléseket! 

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

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

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

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

Mi lehet a genotípusa a IV-1 és a IV-4 személyeknek? Válaszát indokolja 

Punnett-tábla segítségével! 
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Állapítsa meg, hogy a jelleg recesszív vagy domináns módon öröklődik-e! 

Válaszát indokolja! 

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

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

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

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

Milyen eséllyel lesznek betegek az utódai a IV-1-es személynek, ha 

egészséges férfival köt házasságot? Válaszát indokolja Punnett-tábla 

segítségével! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6) Nézzen utána! Milyen recesszív módon öröklődő betegségeket ismer az 

albinizmuson kívül? Készítsen belőlük kiselőadást! 

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

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

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

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

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

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

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

 ........................................................................................................  
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B12.31. A HUNTINGTON-KÓR ÖRÖKLŐDÉSE 

 

Kötelező védőeszközök  

A gyakorlat nem veszélyes!       

Kísérlethez szükséges eszközök  

 Íróeszköz 

A kísérlet leírása (hipotézis és folyamatleírás) 

Ugyanazok az öröklődési mintázatok, amilyeneket a veteményborsó esetében 

megfigyelhettünk, az ember esetében is megfigyelhetők. Az egész világon igen 

intenzív kutatások folynak a betegségeket okozó gének azonosítására. Alapvető 

probléma azonban, hogy a különféle jellegek öröklődésének mechanizmusa 

meglehetősen bonyolult, hiszen emberek esetén az utódok száma igen 

alacsony, összehasonlítva borsónövények egyetlen keresztezéséből származó 

több száz utóddal. Ennek ellenére a Mendel-féle arányok bizonyos 

tulajdonságok esetében jól megfigyelhetők. Jellemző példaként említhetjük a 

Huntington-kórt is, amellyel ezen a gyakorlaton ismerkedünk meg. 

Hipotézis: A Huntington-kórt X-kromoszómás öröklésmenet jellemzi. 

A gyakorlat menete: 

1) Olvassa el a szöveget! 

2) Figyelje meg a Huntington-kór megjelenését a családfán! 

3) Válaszoljon a kérdésekre! 

A Huntington-kór egy gyors lefolyású, idegrendszeri megbetegedés, amely az 

agyban található bizonyos idegsejtek elhalásával jár. Ennek következtében a 

beteg akaratlan mozgásokat, érzelmi kitöréseket és szellemi leépülést 

tapasztal. A Huntington-kór örökletes betegség, amely tünetei leginkább 40 

éves kor körül jelentkeznek. Akik ennél fiatalabb korban tapasztalják a tünetek 

jelentkezését, azoknál valószínűleg a betegség lefolyása is gyorsabb. 

Gyerekeknél csak nagyon ritkán tapasztalható. Gyógyszeres kezelés csak a 

tünetek enyhítésre van, ám ez a fizikai és szellemi leépülést nem tudja 

megakadályozni. 

A betegség tünetei egyénenként különböznek, ám általában lassan alakul ki; 

súlyossága az agysejtek károsodásától függ. A betegek általában az első 

tünetek jelentkezése után 10-15 évvel meghalnak. A betegség korai jelei a 

személyiség megváltozása, ingerlékenység, agresszivitás, vagy depresszió, 

érdeklődés elvesztése. Emellett a kognitív képességek romlása: nehézség a 

döntéshozatalban, új információk megtanulásában, kérdések 

megválaszolásában, fontos információkra való emlékezésben; egyensúlyozási 
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problémák, akaratlan arcmozgások, grimaszolás. Későbbi tünetek: akaratlan 

rángatózás, izommozgás a test egész területén. Komoly koordinációs és 

egyensúlyproblémák. Kapkodó, gyors szemmozgás. Hezitáló, vagy 

artikulálatlan beszéd, dünnyögés, nyelési nehézségek, demencia. 

Amennyiben az egyik szülő beteg volt, az utód 50 százalékos eséllyel örökli a 

kórt. Mivel az első tünetek csak 40 éves kor után jelentkeznek, sokan csak 

akkor tudják meg, hogy betegek, mikor már továbbörökítették a betegséget. 

Ha a gyermek nem örökölte a kórt, az nem öröklődik a következő 

generációban. Azonban mindenki, akiben a hibás gén megtalálható, beteg lesz, 

ha elég hosszú ideig él hozzá. 

Forrás: http://www.webbeteg.hu/cikkek/demencia/5439/a-huntington-kor 

 

A Huntington-kór öröklődését mutató családfa: 

 

 

KÍSÉRLETI JEGYZŐKÖNYV, FELADATOK 

1) Mi az idegsejtek feladata? 

Az idegsejteknek három csoportját különítjük el. Az első a(z) 

 ..................................  idegsejtek, amelyek alapvető feladata az  

 ..................................  eljuttatása a központi idegrendszer felé. Mivel sem  

a(z) .......................................  sem pedig a(z)  ..........................................  

 nem tartalmazza őket, bizonyos műtéteket elégséges helyi érzéstelenítéssel  

végezni. A második a(z)  ....................................  neuronok, amelyek az  

http://www.webbeteg.hu/cikkek/demencia/5439/a-huntington-kor
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utasítások végrehajtásában játszanak szerepet. Végrehajtó szerveik a(z) 

 .............................................   és a(z)  ..................................................  . 

 A gerincvelő  .......................................... állományának elülső szarva nagy  

mennyiségben tartalmazza ezeket a sejteket. A harmadik idegsejttípus a(z)  

 ...........................................  idegsejtek, amelyek alapvető feladata az előző  

két típus működésének összehangolása. 

 

2) Hány éves korban jelentkezhetnek a Huntington-kór tünetei? 

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

3) Milyen korai és késői tünetei vannak a betegségnek? 

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

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

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

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

4) Milyen eséllyel jelentkezhet a betegség az utódokban? 

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

5) A Huntington-kór öröklődését mutató családfa három generáción át követ 

nyomon egy családot. 

 

Milyen a genotípusa az I-2, a II-2, a II-4 és a II-7 személyeknek? 

Megoldásában alkalmazza az „A” és az „a” jelöléseket! 

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

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

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

 ........................................................................................................  
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Mi lehet a genotípusa a III-1, a III-2 és a III-3 személyeknek? Válaszát 

indokolja Punnett-tábla segítségével! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Állapítsa meg, hogy a jelleg recesszív vagy domináns módon öröklődik-e! 

Válaszát indokolja! 

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

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

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

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

Milyen eséllyel lesznek betegek az utódai a III-3-as személynek, ha 

egészséges férfival köt házasságot? Válaszát indokolja Punnett-tábla 

segítségével! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6) Nézzen utána! Milyen domináns módon öröklődő betegségeket ismer a 

Huntington-kóron kívül? Készítsen belőlük kiselőadást! 

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

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

 ........................................................................................................  
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B12.32. A SZÍNTÉVESZTÉS ÖRÖKLŐDÉSE 

 

Kötelező védőeszközök  

A gyakorlat nem veszélyes!       

Kísérlethez szükséges eszközök  

 Íróeszköz 

A kísérlet leírása (hipotézis és folyamatleírás) 

Az emlősökre, a madarakra, néhány rovarra és kisszámú növényre jellemző 

olyan ivarmeghatározás, amelyben az egyik nem két homológ, a másik két 

eltérő típusú ivari kromoszómát tartalmaz. Emlősökben a nőstényeknek két X 

(jelölése XX), míg a hímeknek egy X és egy Y (jelölése XY) ivari 

kromoszómájuk van. Amikor az ivari kromoszómákon lévő gének öröklődését 

vizsgáljuk, a „hagyományos” mendeli jellegekétől eltérő arányokat 

tapasztalunk, de az öröklődés alapelveiben nincs különbség. Ezt vizsgáljuk meg 

gyakorlatunkon, a színtévesztés példáján keresztül. 

Hipotézis: A színtévesztés főként nőket érintő megbetegedés. 

A gyakorlat menete: 

1) Olvassa el az alábbi szöveget! 

2) Válaszoljon a „Kérdések, feladatok” rész megfelelő pontjaira 

(1-3-ig)! 

Az emberiség körülbelül 4 százaléka különböző mértékben összecseréli a 

színeket. Magyarországon mintegy 400000, az egész világon körülbelül 

200 millió színtévesztő él. A szem ideghártyájában kétféle érzékelő sejt van: a 

csap és a pálcika. A színek érzékelésére az ideghártya, vagyis a retina 

receptorai közül a csapok képesek, amelyek lefedik az érzékelt fény teljes 

tartományát. A receptoroknak három fő típusuk van a jellegzetes 

fényérzékelési spektrumnak megfelelően: vörös (570 nanométer), zöld 

(535 nm) és ibolya-kék (445 nm). A csapok vörös és zöld színspecifikus 

festéksejtjének génje az X nemi kromoszómához kötött. 

Forrás: http://www.webbeteg.hu/cikkek/szem_betegsegei/3155/szintevesztes-

es-szinvaksag 

3) Olvassa el az alábbi szöveget! 

4) Válaszoljon a „Kérdések, feladatok” rész megfelelő pontjaira 

(4.)! 

 

http://www.webbeteg.hu/cikkek/szem_betegsegei/3155/szintevesztes-es-szinvaksag
http://www.webbeteg.hu/cikkek/szem_betegsegei/3155/szintevesztes-es-szinvaksag
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A színtévesztés tehát X-kromoszómához köthető öröklődést mutat, amelyet 

egy gén két allélja határoz meg. Jelöljük a normális látású egyének allélját 

XA-val, míg a színtévesztőkét Xa-val. Nőkben háromféle genotípus lehetséges: 

XAXA, XAXa és XaXa. Első esetben nem színtévesztő, második esetben hordozó, 

nem színtévesztő, harmadik esetben pedig színtévesztő nőről beszélhetünk. 

5) Figyelje meg a színtévesztés megjelenését a családfán! 

6) Válaszoljon a „Kérdések, feladatok” rész megfelelő pontjaira 

(5.)! 

A színtévesztés öröklődését mutató családfa: 

 

KÍSÉRLETI JEGYZŐKÖNYV, FELADATOK 

1) Nevezze meg a szem három rétegét! 

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

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

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

2) Milyen típusú receptorok segítenek bennünket a fényérzékelésben? Sorolja 

fel őket! 

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

 ........................................................................................................  
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3) Mit jelent a farkasvakság kifejezés? Mi miatt alakul ki? 

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

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

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

4) Hány százaléka lesz az utódoknak színtévesztő, amennyiben a szülői 

nemzedék tagjai: hordozó édesanya és egészséges édesapa? Indokolja 

válaszát Punnett-tábla segítségével! 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5) A színtévesztés öröklődését mutató családfa három generáción át követ 

nyomon egy családot. 

 

Milyen a genotípusa az I-2, a II-1 és a II-6 személyeknek? Megoldásában 

alkalmazza az „A” és az „a” jelöléseket! 

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

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

 ........................................................................................................  
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Mi lehet a genotípusa a III-2, a III-3 és a III-5 személyeknek? Válaszát 

indokolja Punnett-tábla segítségével! 

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Állapítsa meg, hogy a jelleg recesszív vagy domináns módon öröklődik-e! 

Válaszát indokolja! 

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

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

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

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

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

Milyen eséllyel lesznek betegek az utódai a III-1-es személynek, ha 

színtévesztő nővel köt házasságot? Válaszát indokolja Punnett-tábla 

segítségével! 
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III. TÉMAKÖR: EVOLÚCIÓ, TERMÉSZET- ÉS KÖRNYEZETVÉDELEM 

 

A témakörbe tartozó kísérletek célja: 

 a tanulók megismerkedhetnek az élet kialakulásának elméleteivel 

 megfigyelhetik az emberi faj evolúciós lépéseinek egyes 

jellegzetességeit 

 megismerkedhetnek a különböző evolúciós folyamatokkal 

 belepillanthatnak az emberi tevékenység természetre gyakorolt káros 

hatásainak bonyolult rendszerébe 

 

A témakörbe tartozó kísérletek: 

 B12.33. A Miller-féle kísérlet értelmezése 

 B12.34. Ember és emberszabásúak összehasonlítása 

 B12.35. Hová tűnnek a bölcsességfogak? 

 B12.36. Alkalmazkodás az utódgondozáshoz 

 B12.37. Adaptív és nem adaptív evolúciós folyamatok 

 B12.38. Ködpalack készítése. A szmog jellemzése 

 B12.39. A hűtők és az ózonréteg 

 B12.40. A globális felmelegedés 
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B12.33. A MILLER-FÉLE KÍSÉRLET ÉRTELMEZÉSE 

 

Kötelező védőeszközök  

A gyakorlat nem veszélyes!       

Kísérlethez szükséges eszközök  

 Íróeszköz 

A kísérlet leírása (hipotézis és folyamatleírás) 

A biológia tudománya - hasonlóan más tudományterületekhez - igen 

szerteágazó világ, amelyben a tudósok az elmúlt évszázadok, évezredek alatt 

hatalmas mennyiségű ismeretanyagot halmoztak fel. E tudás birtokában 

képesek vagyunk különféle gyógyszerek segítségével meghosszabbítani 

életünket, sőt: génmódosított élőlényeket is "előállíthatunk". Azt azonban, 

hogy miként alakulhatott ki az élet a bolygónkon, mind a mai napig nem 

ismerjük pontosan. Lehetséges elképzelés, hogy először meteoritok 

becsapódásával, ősi egysejtűek képében jelent meg az élet a Földön. Egy 

másik lehetőség szerint az élet prebiotikus úton alakult ki ősi óceánjainkban, 

amelyekben a szervetlen molekulák villámlások hatására szerves alkotókká 

szerveződtek. Gyakorlatunkon két tudós munkásságával ismerkedhetünk meg, 

akik megkísérelték modellezni az élet kialakulásának kezdeti lépéseit. 

Hipotézis: Az élet kialakulása egyértelműen prebiotikus úton történhetett. 

A gyakorlat menete: 

1) Olvassa el az alábbi szöveget, és az ábra segítségével 

értelmezze a kísérletet! 

Az amerikai kémikus, Stanley Miller a Nobel-díjas Harold Urey vezetésével 

végezte klasszikus kísérleteit a doktori disszertációjához választott, az élet 

keletkezésével kapcsolatos témában a Chicagói Egyetemen.  

1952-ben a Chicagói Egyetem egyik professzora, Harold C. Urey könyvet írt Az 

égitestek (The Planets) címmel. Szerinte a Föld ősi légköre lényegében 

oxigénmentes volt, s jórészt hidrogénből, metánból, ammóniából és vízgőzből 

állhatott. E gázkeverékből a légköri villámlások hatására egyszerű, szerves 

vegyületek szintetizálódhattak. Urey egyik tanítványa, Stanley L. Miller 

megkísérelte utánozni ezt a folyamatot. Egy lombikban vizet forralt, s ennek 

gőzét egy nagyobb, ötliteres palackba vezette, melybe elektródákat forrasztott 

be, s ezek között gyakori elektromos kisüléseket létesített. A palackból egy 

hűtőn keresztül vezette vissza a gázt a vizet tartalmazó lombikba. Az egész 

rendszerből a levegőt a feltételezett ősi légkörnek megfelelő gázkeverékkel (H2, 
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CH4, NH3) szorította ki. A víz forralásából fejlődő vízgőz a gázpalackba jutott, 

ahol a kisülések hatására a gázeleggyel reakcióba lépett, s a termékek a 

hűtőben lecsapódó vízgőzzel ismét a vizes lombikba kerültek vissza. 

A kísérletet két hétig folytatta, majd a termékeket vegyelemezte. 

Az eredmény meglepő volt. A metánként (CH4) bevitt szén 15%-a különféle 

oldott, szerves anyagokká alakult át, s további jelentős része elemezhetetlen 

kátrányként vált ki az edény falán. A keletkezett vegyületek zöme hangyasav 

és más szerves savak, köztük aminosavak voltak. Miller 1953. május 15-én, 

szintén a Science-ben megjelent "Aminosavak létrehozása a lehetséges ősi földi 

körülmények között" című cikkében csupán öt aminosavat határozott meg. Ez 

az öt aminosav az aszparaginsav, a glicin, az alfa-amino-vajsav és az alanin 

két változata volt. 

A kísérletek tehát bebizonyították, hogy az ősi, még élet nélküli Földön az 

egyszerűbb, szervetlen molekulákból bonyolultabb szerves molekulák 

keletkezhetnek, ami alapvető lépés volt az élet kialakulásához vezető 

úgynevezett prebiotikus evolúció során. (Prebiotikus időszaknak bolygónkon az 

élet kialakulását megelőző, annak megszületéséhez vezető kémiai átalakulások 

periódusát értik. Prebiotikus anyagoknak nevezik a földi élet kialakulásához 

szükséges molekulákat, amelyek abiogén úton, tehát az élettől független 

folyamatokkal jöttek létre.) 

A kísérlet elvégzése óta eltelt időben kiderült, hogy a Föld őslégkörére 

vonatkozó elképzelések részben tévesek voltak.  
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A légköri szén túlnyomó részét nem metán, hanem szén-dioxid (CO2) esetleg 

némi szén-monoxid (CO) alkotta, ammónia helyett pedig a nitrogén zömmel 

nitrogénmolekulaként (N2) fordult elő. Ez azonban nem von le semmit Miller 

kísérleteinek korszakalkotó jellegéből, amellyel megpróbálták megmagyarázni 

az élet néhány alapvető szerves anyagának létrejöttét. Ráadásul, ha a 

kísérletet a fenti gázkeverékkel végezzük el (a hidrogén a vízgőzből 

származik), nagyjából ugyanazt az eredményt kapjuk, amire Miller is jutott - 

bár kétségtelenül jóval rosszabb hatásfokkal. Egy fontos kritérium van: a 

gázelegyben nem lehet jelen oxigén. 

(Forrás: http://www.origo.hu/tudomany/20081021-miller-elveszett-kiserletei-

tobbfele-szerves-molekula-keletkezett-a-lombikban.html) 

A szöveg és az ábra értelmezését követően válaszoljon a kérdésekre! 

KÍSÉRLETI JEGYZŐKÖNYV, FELADATOK 

1) Vajon az eszköz melyik része milyen globális/extraterresztriális 

rendszernek feletethető meg! Töltse ki a táblázatot! 

 

Eszköz része Természetes rendszer 

Hőforrás  

 Villám 

Víz (a forró gömblombikban)  

Keringő vízgőz  

 Légkör 

Gőzkondenzátor  

 

 

2) Sorolja fel, milyen szerves vegyületek keletkeztek a MillerUrey-

kísérletben! 

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

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

 ........................................................................................................  
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3) Milyen vegyületek alapvető építőkövei az aminosavak? 

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

 

4) Mit jelent, hogy az aminosavak sav-bázis szempontból amfoter 

vegyületek? 

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

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

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

5) Rajzoljon le a MillerUrey-kísérletben keletkezett két különböző 

aminosavat, és kapcsolja össze őket! Nevezze meg, és jellemezze néhány 

mondattal a kialakuló kötést! 

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6) A MillerUrey-kísérlet az ún. „ősleves” kialakulását példázza. Nézzen 

utána, mit jelent az ún. „őspizza” elmélet! 

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

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

 ........................................................................................................  
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B12.34. EMBER ÉS EMBERSZABÁSÚAK ÖSSZEHASONLÍTÁSA 

 

Kötelező védőeszközök  

A gyakorlat nem veszélyes!       

Kísérlethez szükséges eszközök  

 Emberi koponya 

 Emberi csontváz 

 Íróeszköz 

A kísérlet leírása (hipotézis és folyamatleírás) 

Jelenlegi ismereteink szerint legközelebbi ma is élő rokonaink a csimpánzok. 

A két faj elválása megközelítőleg 7 millió évvel ezelőtt történt, a genetikai 

hasonlóság mégis 98%. Gyakorlatunkon a két faj hasonlóságait és különbségeit 

vizsgáljuk meg. 

Hipotézis: A csimpánz és az ember testfelépítése alig különbözik egymástól. 

A gyakorlat menete: 

1) Vizsgálja meg az emberi koponyát, és hasonlítsa össze a képen látható 

csimpánz koponyával a "Kísérleti jegyzőkönyv, feladatok" rész 1. 

feladatának szempontjai alapján! 

 
 

(Forrás: mek.oszk.hu) 
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Forrás: http://www2.sci.u-szeged.hu/embertan/oktatas/ 

 

2) Hasonlítsa össze az emberi csontvázat a képen látható csimpánz 

csontvázzal a "Kísérleti jegyzőkönyv, feladatok" rész 2. feladatának 

szempontjai alapján! 

 

(Forrás: www.boneclones.com) 

 

A koponyák és a vázrendszer átvizsgálását követően töltse ki a táblázatokat, és 

válaszoljon a kérdésekre! 
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KÍSÉRLETI JEGYZŐKÖNYV, FELADATOK 

1) Töltse ki a táblázatot! 

 

2) Miért találunk durvább, határozottabb kiemelkedéseket a csimpánzok 

koponyáján? 

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

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

3) Minek tudható be az öreglyuk helyzetének megváltozása? 

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

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

Csimpánz Tulajdonság Ember 

 Agykoponya 

(kisebb/nagyobb) 
 

 Arckoponya 

(előreugró/kisebb, 

állcsúccsal) 

 

 Homlok 

(hátracsapott/meredek) 
 

 Öreglyuk helyzete 

(Koponya alján/hátul) 
 

 Agytérfogat (cm3)  

 Agy: testtömeg aránya  

 Agykéreg neuron száma  

 Fogak száma és mérete  

 Fogazat alakja 

(Parabolikus ívű/U-alakú) 
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4) Miért kiemelkedő fontosságú az emberré válás folyamatában az állcsúcs 

kialakulása? 

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

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

5) Miért csökkenhetett le a fogak és a rágóizmok mérete? 

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

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

6) Egészítse ki a táblázatot! 

 

7) Miért bír rendkívüli fontossággal a gerincoszlop alakjának megváltozása? 

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

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

8) Miben segítette az emberré válás folyamatát a medencecsont alakjának 

nagymértékű megváltozása? 

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

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

Csimpánz Tulajdonság Ember 

 Gerincoszlop alakja 

(Kettős S-alak/ívelt) 
 

 Medencecsont alakja 

(Széles/keskeny) 
 

 Mellkas 

(oldalirányú 

lapítottság/hát-hasi 

irányú lapítottság) 

 

 Hüvelykujj 

opponálhatósága 
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B12.35. HOVÁ TŰNNEK A BÖLCSESSÉGFOGAK? 

 

Kötelező védőeszközök  

A gyakorlat nem veszélyes!       

Kísérlethez szükséges eszközök  

 Íróeszköz 

A kísérlet leírása (hipotézis és folyamatleírás) 

A fogak alapvető feladat, hogy segítsenek a táplálék megőrlésében, 

aprításában. Alakjukat, számukat alapvetően befolyásolja, hogy gazdájuk 

milyen evolúciós utat járt be a törzsfejlődés során, vagyis: milyen táplálkozási 

szokásokkal, életmóddal rendelkezik az adott élőlény. És bár a fogak számát és 

típusát megadó fogképlet jellemző egy adott élőlénycsoportra, a különböző 

evolúciós hatások következtében egy adott fajon belül is eltéréseket mutathat. 

Így van ez az emberekkel is. 

Hipotézis: A bölcsességfogak megléte vagy hiánya a táplálkozási szokásainktól 

függ. 

A gyakorlat menete: 

1) Olvassa el az alábbi rövid szöveget! 

2) Válaszoljon a kérdésekre! 

A bölcsességfog 18 és 25 éves kor között tör elő, sokszor kellemetlenségeket, 

fájdalmat okozva. Mivel ez a leghátsó fog, nehéz elérni a fogkefével, nehéz 

alaposan tisztítani, ez az oka annak, hogy sokaknál tapasztalható a 

szuvasodása. Nevét onnan kapta, mert 18 és 25 éves kor között töri át a 

fogínyt, amikor a közhiedelem szerint, legtöbb tudás birtokában van az ember. 

Az alsó nyolcas fog, általában a legnagyobb méretű fog, ami az emberi 

szájüregben találhatóak. Általában olyan, mint az előtte található két őrlőfog, 

de egészen kicsi, csapfog is lehet, különösen a felső fogsorban. Egyeseknél (a 

népesség 13%-nál) a bölcsességfogak egyáltalán nem bújnak elő, esetleg 

hiányoznak, de olyan eset is előfordulhat, amikor csak az egyik vagy másik 

hiányzik. Kihúzni vagy kioperálni akkor szükséges, ha problémát okoz, például 

mert nincs elég hely a számára. Sajnos ez elég gyakran előfordul. 

Következménye a fogak erőteljes torlódása. Sokszor gyulladásokat okoz, és 

szuvasodásnak is indulhat, ilyen esetekben jobb megszabadulni a 

bölcsességfogtól. 

Részletek: http://www.webbeteg.hu/cikkek/fogaszat/11292/bolcsessegfog 

 

http://www.webbeteg.hu/cikkek/fogaszat/11292/bolcsessegfog
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KÍSÉRLETI JEGYZŐKÖNYV, FELADATOK 

1) Milyen módon jelöljük a fogképletet? Írja le az ábra segítségével az ember 

fogképletét! Nevezze meg az egyes fogtípusokat is! 

 

 

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

 

 

A szájüregben található fogakat négy (1)  ..................................... szokás  

bontani. Az egyes (1)-ban összesen  ............................................. darab fog  

található.  

Elölről hátrafelé haladva:  

 

Fogak száma Fogak típusa 

2  

 Szemfog 

2  

 Nagyőrlő 

 

Az ember fogképlete tehát: 

 

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

http://www2.sci.u-szeged.hu/embertan/oktatas/
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2) Miért nevezzük a nyolcas fogat bölcsességfognak? 

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

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

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

3) Milyen problémákat okozhat a bölcsességfog? 

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

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

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

4) Milyen alapvető különbségeket ismer a csimpánzok és az emberek 

testfelépítése és életmódja között? Hogyan függenek össze ezek a 

különbségek a bölcsességfogak emberi populációban való eltűnésével? 

Válaszát indokolja! 

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

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

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

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

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

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

 ........................................................................................................  
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B12.36. ALKALMAZKODÁS AZ UTÓDGONDOZÁSHOZ 

 

Kötelező védőeszközök  

A gyakorlat nem veszélyes!       

Kísérlethez szükséges eszközök  

 Íróeszköz 

 Nagyméretű, hegyes olló 

 30 cm-es vonalzó 

A kísérlet leírása (hipotézis és folyamatleírás) 

Az ember a testarányokhoz viszonyított legnagyobb agymérettel rendelkezik az 

állatvilágban. Ehhez a rekord eléréséhez azonban több biológiai változások 

kellett keresztülmennie fajunknak. 

Hipotézis: Az ember társas viselkedését nagyban befolyásolta az 

utódgondozáshoz való alkalmazkodás. 

A gyakorlat menete: 

1) Érintse meg a csukott szemű kísérleti alany hátát (a lapockák 

magasságában) alig nyitott olló mindkét hegyével! 

2) Kérdezze meg a vizsgált személyt, hány nyomáspontot érez? 

3) Tágítsa kis lépésekben az olló szárai közötti távolságot! Kérje meg az 

alanyt, hogy szóljon, amikor már két nyomáspontot érez! 

4) Ekkor mérje le az olló szárai közötti távolságot! 

5) Végezze az 1-4 pontokban leírtakat az alany arcbőrén is! 

6) Végezze el a kísérletet ellentétes nemű alanynál is! 

7) Rögzítse a tapasztalatait! 

8) Olvassa el az alábbi rövid szöveget! 

9) Válaszoljon a kérdésekre! 

Ugorjunk vissza az időben néhány ezer évet! Megfigyelve az emlősök közé 

tartozó különböző állatcsoportokat egy dolgot megállapíthatunk: az utódok 

(néhány kivételtől eltekintve) úgy jönnek a világra, hogy képesek lábra állni, 

megkeresni az emlőket, s belőlük önállóan táplálkozni. Az ember nagy 

agymérete miatt ez nem lehetséges, sőt: szakszavakkal élve egy kisbaba 

méhen kívüli, vagyis extrauterin magzatnak tekinthető. Idegrendszeri 

szempontból az embergyermek rendkívül fejletlenül jön világra, hiszen agyának 

még éveket kell fejlődnie, míg eléri a járóképes állapotot. Éppen fejletlensége 

miatt folyamatos odafigyelésre, törődésre van szüksége, amelyet elsődlegesen 

az anyától kap meg. Ezáltal az anya nem képes ellátni élelemgyűjtő szerepét, 
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vagyis ő is ellátásra szorul. Az édesanya táplálásáról, így saját utódja életben 

tartásáról a hím gondoskodik, aki vadászattal, halászattal megfelelő 

mennyiségű táplálékot igyekszik gyűjteni, mindamellett, hogy erőteljesen védi 

is párját és az utódait. A főemlősöknél ilyen erőteljes összetartozás érzést nem 

lehet megfigyelni. Ennek oka az emberi agyban felszabaduló oxitocin, dopamin, 

szerotonin hormonok együttes hatása. E hormonok agyunk jutalmazási 

központjának alapvegyületei, vagyis: amikor egy másik nemű egyed felkelti az 

érdeklődésünket, nagy mennyiségben kezdenek termelődni. Az emberen 

bódulat, remegés, hiányérzet, étvágytalanság, szellemi és testi vágyakozás 

lesz úrrá, vagyis: szerelmes lesz. Ez az érzés alakítja azután a pár életét. 

Tudósok szerint a szerelem érzés legkésőbb 7 év után elmúlik, átalakul. Ezt 

azzal magyarázzák, hogy hét év után a gyermek már nagymértékben önálló, 

ezáltal nincs is olyan szükség az apa gondoskodására, mint korábban. 

Ehhez az utódgondozási stratégiához mind a női, mind a férfi test is 

alkalmazkodott. 

KÍSÉRLETI JEGYZŐKÖNYV, FELADATOK 

1) Rögzítse az adatokat a táblázat megfelelő helyére! 

 

 Fiú Lány 

Háton __________ cm __________ cm 

Arcon __________ cm __________ cm 

 

2) Mire következtethetünk a háton és az arcon mért távolságok alapján? 

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

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

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

3) Milyen evolúciós okai lehetnek a férfiak és a nők kétpont-érzékelésében 

tapasztalható különbségeknek? 

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

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

 ........................................................................................................  
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4) Gondolja végig! A nők a gyermekkel otthon maradtak a barlangokban, míg 

a férfiak vadászni indultak. Sok ezer év alatt a szemek is adaptálódtak a 

társadalmi szerepekhez. A kérdés napjainkban inkább az: ki talál meg 

előbb valamit a hűtőszekrényben: a nő vagy a férfi? Válaszát indokolja! 

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

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

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

5) Miért mondjuk, hogy az embergyermek extrauterin magzatnak tekinthető? 

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

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

6) Hogyan segíti a természet azt, hogy a gyermek átférjen a szülőcsatornán? 

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

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

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

7) Milyen hormonoknak köszönhetjük a szerelem érzését? 

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

8) Mi a szerelem evolúcióban betöltött célja? 

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

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

9) Miért szokták mondani: a hetedik év a vízválasztó? 

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

 ........................................................................................................  
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B12.37. ADAPTÍV ÉS NEM ADAPTÍV EVOLÚCIÓS FOLYAMATOK 

 

Kötelező védőeszközök  

A gyakorlat nem veszélyes!       

Kísérlethez szükséges eszközök  

 Íróeszköz 

A kísérlet leírása (hipotézis és folyamatleírás) 

A fajok átalakulását és az új fajok kialakulását a populáció génállományának 

megváltozása eredményezi. A módosító hatások között vannak olyanok, 

amelyek a környezethez való alkalmazkodás során érvényesülnek. Ezeket a 

szelekciós alkalmazkodással végbemenő folyamatokat adaptív evolúciós 

változásoknak, „végeredményüket” pedig adaptív evolúciónak nevezzük. 

A populációk változatosságát módosító mutációk, a vándorlások és a genetikai 

sodródás okozta változások nem magyarázhatók a környezethez való 

alkalmazkodásként, hiszen függetlenek a környezettől. Ezek nem adaptív 

változásokat, illetve nem adaptív evolúciót eredményeznek. 

Hipotézis: Az evolúciós folyamatok mindig új faj kialakulásához vezetnek. 

A gyakorlat menete: 

1) Olvassa el az alábbi szöveget, és vizsgálja meg az ábrákat! 

Vannak olyan emberi tulajdonságok, amelyek földrajzi kapcsoltságot mutatnak. 

Néhány ilyen tulajdonság genetikai háttere már ismert. Bár a bőr 

pigmentáltságát több gén szabályozza, megállapították, hogy az angoloknál és 

az íreknél megfigyelhető fehér bőr és vörös haj kapcsolatban van egy hormon 

receptor (melanocyta stimuláló hormon receptor) génjének egyik variációjával. 

Az afrikai lakosság ennek a génnek egy ősi variánsát hordozza. 

Földrajzi tagozódást mutat a tej alapú táplálékok emésztésének képessége is. 

Az Európából származó embereknél a laktóz tolerancia (az a képesség, hogy 

felnőtt korban is képesek a tejet megemészteni) a normális állapot. Azonban a 

világ teljes népességének 70 %-ánál a laktóz intolerancia a normális állapot. 

Mindenki képes a tej emésztésére kb. ötéves korig (egyébként nem tudnánk 

anyatejjel táplálkozni), de azután a felnőtté válás során a legtöbb ember ezt a 

képességét elveszti. Azok, akiknél a laktóz tolerancia megmarad általában 

olyan populációkból származnak, amelyeknél az évezredek során a tejtermékek 

adták táplálékuk nagyobb részét. A legtöbb ilyen csoport európai volt. 

Forrás: Raskó István - Populáció genomika: kapocs az evolúció és az orvosi 

genetika között (Magyar Tudomány, 2002/5. szám) 
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2) Válaszoljon a "Kísérleti jegyzőkönyv, feladatok" rész megfelelő 

kérdéseire (1-4-ig)! 

3) Olvassa el az alábbi szöveget, és vizsgálja meg az ábrákat! 

A klasszikus vércsoportok „védő hatása” régen ismert. Kiderült ugyanis, hogy a 

különböző vércsoportú egyének eltérően érzékenyek a kolerafertőzésre. A 0-s 

vércsoportúak a legérzékenyebbek, míg az AB-s vércsoportúak a leginkább 

immunisak (persze nekik sem ajánlott a Gangesz vizét inni). A 0-s 

vércsoportnak is van előnye, bizonyos védelmet nyújt a maláriás és a szifiliszes 

fertőzések ellen. 

Az 1340-es évek végén kitört járvány a bubópestis volt, s valószínűleg 

1346-ban egy kereskedőkaravánnal érkezett a Fekete-tenger egyik kikötőjébe, 

Tanába, ahol a genovai hajósok a keleti karavánkereskedelemmel érintkeztek. 

Ezért feltételezhetjük, hogy Konstantinápolyba is a genovai hajók hurcolták be. 

A járvány soha nem látott sebességgel és soha nem tapasztalt hatásfokkal 

terjedt szét a bizánci fővárosban, a betegség ragadta el a császár fiát, 

Andronikoszt is. 

A pestis esetében a kórokozó antigénje hasonlít a 0 vércsoport specifitást 

okozó H determináns anyaghoz. Ezért a 0-ás vércsoportúak kevésbé tudnak 

védekezni, tehát a pestisgócokban a 0-ás vércsoport gyakorisága kisebb, 

vagyis ezen vércsoportúak az idők folyamán kiszelektálódtak (Kelet-Ázsia, 

Kis-Ázsia egyes területei). 

 

(Forrás: www.orvostortenet.hu) 
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(Forrás: www.mozaweb.hu) 

 

Forrás: Mende Balázs Gusztáv - A középkori pestis paleoepidemiológiája 

(www.orvostortenet.hu) 

 

A CCR5 egyes immunsejtek felszínén található kemokin jelátviteli kötő receptor. 

Ez a kölcsönhatás az immunsejtek aktivációját és a sejteknek a gyulladásos 

helyekhez történő elvándorlását eredményezi. Az AIDS okozója, a HIV az 

immunsejtekbe jutásához ezt a receptort is bitorolja. Mivel a receptornak 

vannak mutáns formái is, a mutációt homozigóta formában hordozóknál HIV 

rezisztencia fordul elő (jelenleg egyetlen homozigóta személyről tudnak, aki 

HIV pozitív). A mutációra nézve az európai populáció 1 %-a homozigóta, 10-20 

%-a heterozigóta. Ázsiaiaknál és afrikaiaknál a mutációt eddig nem tudták 

kimutatni. A mutáció európai elterjedését magyarázhatja az a tény, hogy ez 

védettséget biztosít a pestisfertőzéssel szemben. Valószínűleg a mintegy 

hétszáz évvel ezelőtt pusztító nagy járvány túlélői adták tovább ezt a 

tulajdonságot, amely az AIDS járvány megjelenésével új értelmet kapott. 

Forrás: Raskó István - Populáció genomika: kapocs az evolúció és az orvosi 

genetika között (Magyar Tudomány, 2002/5. szám) 

4) Válaszoljon a "Kísérleti jegyzőkönyv, feladatok" rész megfelelő 

kérdéseire (5-11-ig)! 
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KÍSÉRLETI JEGYZŐKÖNYV, FELADATOK 

1) Mit jelent az adaptív és a nem adaptív evolúciós változás? 

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

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

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

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

2) Döntse el: adaptív vagy nem adaptív evolúciós folyamatokról olvasott-e a 

szövegben! Válaszát indokolja! 

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

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

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

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

3) Mi a következménye annak, hogy az afrikai emberek a melanocyta 

stimuláló hormon receptor génjének ősi változatát hordozzák? Miben segíti 

őket ez a változat? 

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

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

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

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

4) Sorolja fel, milyen tünetei vannak a laktóz intoleranciának! 

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

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

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

 ........................................................................................................  
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5) Gondolja végig! Hány hónapig érdemes az édesanyának szoptatni a 

kicsinyét, és miért? Válaszában térjen ki mind a táplálkozás, mind az 

immunitás szervrendszerére! 

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

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

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

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

6) Miért nő nyugatról keletre haladva a B-s vércsoportú populációba tartozó 

népesség egyedszáma? 

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

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

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

7) Sorolja fel, és jellemezze a pestis különböző változatait! 

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

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

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

8) Az európai lakosság hány százaléka élvez teljes, hány százaléka pedig 

részleges védettséget a HIV-vel szemben? 

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

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

 

9) Minek köszönheti az európai populáció a nagyfokú védettséget? 

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

 ........................................................................................................  
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10) Sorolja fel az adaptív evolúciós folyamat fontos állomásait! 

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

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

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

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

11) Kösse össze, melyik nem adaptív evolúciós folyamathoz melyik jellemző 

illik! 

 

 

Génáramlás 

Migráció okozhatja 

 

Hártányos allélok felszaporodását 

okozhatja 

 

Jellemző példa: a termesztett 

búza kialakulása 

 

Genetikai sodródás 

Egyik esete az alapító hatás 

 

Hirtelen, egyik nemzedékről a 

másikra bekövetkező változás 

 

Jellemző példa: az észak-amerikai 

indiánok vércsoportja 

 

Poliploidia kialakulása 

Rokonpopulációk között alakulhat 

ki 

 

Kis létszámú populációkra 

jellemző 

 

Jellemző példa: a B-vércsoport 

elterjedése 
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B12.38. KÖDPALACK KÉSZÍTÉSE. A SZMOG JELLEMZÉSE. 

 

Kötelező védőeszközök  

A gyakorlat nem veszélyes!       

Kísérlethez szükséges eszközök  

 Puha műanyag flakon 

 Nagyméretű gyufa 

 Spriccflaska (desztillált vízzel) 

 Íróeszköz 

A kísérlet leírása (hipotézis és folyamatleírás) 

A szmog (füstköd) fogalmát a füst (smoke) és a köd (fog) angol kifejezésekből 

állították össze. Először az 1950-es években figyeltek fel néhány angliai 

nagyvárosban arra, hogy borult, felhős időben alkalmanként drámai mértékben 

megnő a levegő szennyezőanyag tartalma. Szmogos napokon hirtelen megnőtt 

a légúti megbetegedések, és halálozások száma is. A szmog, tehát speciális 

légállapotokhoz kapcsolódóan kialakuló, extrémen magas szennyezettségű 

városi levegő. A szmogot kialakulás alapján két fő típusba soroljuk. 

Hipotézis: A szmog kialakulása mindig több tényező következménye. 

A gyakorlat menete: 

Ködpalack készítése 

1) Spricceljen 10-15 cm3 desztillált vizet a műanyag flakonba! 

2) Csavarja rá a flakonra a kupakot! 

3) Rázza meg erősen a palackot, hogy a víz minél jobban eloszoljon a 

flakon belsejében! 

4) Tekerje le a flakon kupakját! Tartsa a flakont szájával lefelé, 450-os 

szögben! 

5) Gyújtson meg egy gyufát, és égesse le, amennyire tudja! 

6) Fújja el a gyufát, majd gyors mozdulattal dugja be a műanyag flakon 

száján, hogy a keletkező füst a palackba áramoljon! 

7) Húzza ki a gyufát, majd zárja vissza a flakont a kupakkal! 

8) Nyomja meg erősen a palackot, majd hirtelen engedje el! 

9) Figyelje meg a változást! 

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

A szmog, szövegértési feladat 

11) Olvassa el az alábbi rövid szöveget! 

12) Válaszoljon a kérdésekre (4-10-ig)! 
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Az egyik a London típusú szmog. 1952 december első napjaiban Londonban a 

látótávolság néhány tíz méterre csökkent. A városban öt nap alatt több mint 

négyezer lakos hunyt el a szmog okozta felső légúti betegségekben. A Temze 

parti városban és környékén található nehézipari üzemek, illetve az ekkoriban 

még elterjedt széntüzelésű kályhák voltak a hírhedté vált londoni 

szmogkatasztrófa legfontosabb emisszióforrásai. A feketeszén ként is 

tartalmaz, mely égetése során kéndioxiddá alakul. A kéndioxid mellett a szén 

égéstermékei (főként szénmonoxid) és más mérgező gázok, és por jutnak 

ekkor a légkörbe. A mérgező gázok azonban csak speciális légköri helyzetben 

dúsulnak fel egészségre ártalmas mennyiségben a városok felett. A London 

típusú szmog kialakulásához kedvez a tartósan szélcsendes idő. Főként télen 

alakul ki, amikor a hideg, magas páratartalmú levegő a felszín közelében egy 

helyben marad, míg felette melegebb légtömegek helyezkednek el. 

A másik a Los Angeles típusú szmog. Los Angeles városában az 1940-es 

évektől kezdődően többször is kialakult olyan szmog, mely kémiai 

összetételében, és kialakulásának menetében is nagyban eltért a Lodonitól. Los 

Angelesben a fő szennyezőforrás nem a nehézipar és a lakosság sem 

széntüzelésű kályhákkal fűt. A közlekedés viszont rendkívül jelentős Los 

Angeles életében, hiszen naponta több millióan ingáznak gépjárművel több 

sávos autópályákon a városkörnyéki kertvárosias területek és a városközponti 

munkahelyeik között. A szmog emisszióforrása tehát a közlekedés. Főként a 

nitrogén oxidok, a szén monoxid, szénhidrogének koncentrációja növekszik a 

légkörben a közlekedés hatására.  

Ellentétben a Londonival, a Los Angeles típusú szmog derült, napfényes időben 

alakul ki, sőt, a kialakulását kifejezetten segíti az UV sugárzás. A Los Angeles 

típusú szmog tehát legfőképpen a nyári hónapokra jellemző. Ekkor a 

nitrogénvegyületek (főként a nitrogén oxidjai) a levegő oxigén molekuláit 

atomos oxigénné bontják. Az oxigén atomok fotokémiai reakciók révén ózonná, 

valamint hidrogén-peroxiddá, szabadgyökökké és PAN-ná (peroxi-acetil-

nitráttá) alakulnak.  

A troposzférában felhalmozódó ózon mérgező gáz, mely nyálkahártya irritációt, 

könnyezést, nehézlégzést, fejfájást okoz. Mivel az ózonképződést a 

napsugárzás katalizálja, a troposzférikus ózon koncentrációja a városokban jól 

követhető napi ritmust mutat. A délelőtti órákban növekszik az 

ózonkoncentráció, majd a koradélutáni órákban éri el maximumát. 

 

Forrás: http://www.geo.u-

szeged.hu/~toto/V%E1ros%F6kol%F3gia%20tananyag%20jav/ch05s04.html 

 

 

http://www.geo.u-szeged.hu/~toto/V%E1ros%F6kol%F3gia%20tananyag%20jav/ch05s04.html
http://www.geo.u-szeged.hu/~toto/V%E1ros%F6kol%F3gia%20tananyag%20jav/ch05s04.html
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KÍSÉRLETI JEGYZŐKÖNYV, FELADATOK 

1) Milyen változást tapasztalt a palack összenyomása, majd elengedése 

során? 

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

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

2) Magyarázza meg röviden a tapasztalt jelenséget! 

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

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

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

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

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

3) Mi a különbség kémiai szempontból a köd és a füst között? 

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

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

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

4) Ismertesse a levegő százalékos kémiai összetételét! 

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

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

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

5) Mit jelent a szmog kifejezés? 

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

 ........................................................................................................  
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6) Miben különböznek egymástól az egyes szmogtípusok? Töltse ki a 

táblázatot! 

 

 London típusú Los Angeles típusú 

Kialakulás 

antropogén oka 
  

Kialakulás 

éghajlati feltételei 
  

Egészségkárosító 

hatása 
  

 

 

7) Miért káros az egészségre az ózon-molekula? 

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

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

8) Milyen szerepe van az ózonnak a szárazföldi élet kialakulásában? 

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

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

9) Milyen óvintézkedéseket tehetünk szmogriadó esetén? 

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

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

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

10) Hogyan lehet csökkenteni a szmog kialakulásának kockázatát? 

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

 ........................................................................................................  
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B12.39. A HŰTŐK ÉS AZ ÓZONRÉTEG 

 

Kötelező védőeszközök  

A gyakorlat nem veszélyes!       

Kísérlethez szükséges eszközök  

 Íróeszköz 

A kísérlet leírása (hipotézis és folyamatleírás) 

Az ózonréteg a Föld sztratoszférájában, mintegy 15-30 kilométeres 

magasságban alakul ki az ultraibolya (UV-) sugarak hatására. Ez a réteg 

bolygónk egyik fő védelmi vonala, hiszen részben kiszűri, elnyeli a Nap káros 

sugarait. Létezése tette lehetővé a szárazföldi életet és a légkör kialakulását. 

A XX. században sajnos az emberi tevékenység révén az ózonpajzs megsérült, 

elvékonyodott, így részben alkalmatlanná vált feladata ellátására. Az ózonpajzs 

sérült részeit ózonlyuknak hívjuk. 

Hipotézis: Az ózonréteg elvékonyodása mind a mai napig komoly problémát 

okoz. 

A gyakorlat menete: 

1) Olvassa el az alábbi szöveget, és figyelje meg az ábrát! 

2) Válaszoljon a kérdésekre! 

A Napból érkező UV-sugarak atomjaira bontják az oxigénmolekulát (O2). Az így 

keletkezett atomok más oxigénatomokkal egyesülve háromatomos 

ózonmolekulát (O3) hoznak létre. Az ózonmolekulák rendkívül instabilak, 

könnyen szétbomlanak egy oxigénatomra és egy oxigénmolekulára, amelyek 

újraegyesülve ismét ózonná alakulnak. Ez a ciklikusan ismétlődő folyamat 

biztosítja az ózonréteg viszonylagos állandóságát. E védelmi vonal nélkül nem 

lenne élet a Földön, mert az ultraibolya sugarak visszafordíthatatlanul 

károsítanák az élő szervezetek DNS-ét. 

Az ózonréteget Charles Fabry francia fizikus fedezte fel 1913-ban, 

tulajdonságait pedig Gordon Dobson tárta fel. 1942-ben Dobson készítette el az 

első műszert, amellyel a sztratoszférikus ózon szintjét meg lehetett állapítani a 

földfelszínről. (Az ózon mennyiségének mérése Dobson egységekben, angolul 

Dobson Unit-okban történik.) Ezek után minden évben mérték az ózonréteg 

sűrűségét a Föld több pontján, így például a sarkpontokon is. Az 1970-es 

évektől az Antarktiszon gyors ütemű csökkenést tapasztaltak, amit eleinte 

szkeptikusan fogadtak, és sokáig hibás adatoknak tekintették e mérések 

eredményeit. Csak 1974-ben mutatta ki három szakember, Paul Crutzen, F. 
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Sherwood Rowland és Mario Molina, hogy a fogyatkozás valós jelenség, 

amelynek okozói a mesterséges eredetű vegyi anyagok. A felfedezésért Nobel-

díjjal illették a tudósokat. 

Mára egyértelmű, hogy a légkörbe kerülő klórozott és fluorozott 

szénhidrogének, (CFC-, HFC-gázok, pl. dezodorok, hűtőszekrények hajtógázai, 

neoncsövek gázai), szén-tetrakloridok pusztítják az ózonréteget, és ez főleg a 

téli időszakot követően érzékelhető a Föld sarkai felett. E mellett az erdőtüzek 

és a fák bomlása során a légkörbe kerülő klórmetán is hasonló 

tulajdonságokkal rendelkezik. Ezek a főként mesterségesen előállított klór-, 

fluor- és brómtartalmú vegyi anyagok igen stabilak, így nagy magasságokba 

gyakorlatilag bomlás nélkül jutnak fel, elérik az ózonréteg szintjét, ahol viszont 

UV-sugárzás hatására felszabadulnak belőlük az ózonbontó anyagok. 

Az egyébként is instabil ózonmolekula bomlása így felgyorsul.  

Ezek az elemek ráadásul sokáig a légkörben tartózkodnak, így drasztikus 

ózonszintcsökkenést idézhetnek elő. Egy klórmolekula 100 ezer, míg egyetlen 

brómmolekula mintegy 4,5 millió ózonmolekulát képes lebontani. 

 

Forrás: 

http://www.zoldmuzeum.hu/jovonk-a-magasban-az-ozonreteg-es-karosodasa 

 

 

 

Forrás: SZTE TTIK, Alkalmazott- és Környezeti Kémiai Tanszék,  

A környezetvédelem kémiája előadásanyag 

 

http://www.zoldmuzeum.hu/jovonk-a-magasban-az-ozonreteg-es-karosodasa
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KÍSÉRLETI JEGYZŐKÖNYV, FELADATOK 

1) Milyen célt szolgál az ózonréteg? 

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

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

2) Gondolja végig! Milyen biológiai tényező(k) tette(ék) lehetővé az 

ózonréteg kialakulását? 

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

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

3) Kik fedezték fel először az ózonlyukat? 

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

4) Milyen számszerűsített értékkel mérik az ózonréteg vastagságát? 

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

5) Milyen anyagok hatására alakulhat ki ózonlyuk? 

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

6) Magyarázza el az ábra segítségével, milyen reakciók vezetnek az ózon 

bomlásához! 

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

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

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

 ........................................................................................................  
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B12.40. A GLOBÁLIS FELMELEGEDÉS 

 

Kötelező védőeszközök  

A gyakorlat nem veszélyes!       

Kísérlethez szükséges eszközök  

 2 db 250cm3-es főzőpohár 

 2 db hőmérők 

 Infravörös lámpa 

 Szódásszifon 

 Szódapatron 

 Fekete ruhadarab 

 Íróeszköz 

A kísérlet leírása (hipotézis és folyamatleírás) 

Egyre többet hallunk a globális felmelegedés jelenségéről, amely a Föld 

átlaghőmérsékletének folyamatos emelkedését jelenti. Jelenlegi ismereteink 

birtokában tudjuk, hogy a Föld történetében korábban is előfordult már 

felmelegedés és lehűlés, sőt, ezek egymást váltogatva a földi éghajlat 

jellegzetességeinek tekinthetők. Ám ilyen rövid idő alatt ilyen nagymértékű 

hőmérsékletváltozásra még nem volt példa. 

Hipotézis: A felmelegedés mértékét a megvilágítás időtartama mellett a felszín 

színe és a légkör molekuláris összetétele is döntően befolyásolja. 

A gyakorlat menete: 

Üvegházhatás modellezése: 

1) Állítsa egymás mellé a két főzőpoharat! 

2) Hajtogasson az egyiknek az aljára fekete ruhadarabot, a másik 

főzőpohár alját hagyja üresen! 

3) Állítson mindkét főzőpohárba hőmérőt! 

4) Olvassa le a hőmérők által mutatott értékeket 10 perc szoba-

hőmérsékletű inkubálás után! 

5) Jegyezze fel az értékeket a „Kérdések, feladatok” részben található 

táblázatba! 

6) Világítson a két főzőpohárra infravörös lámpával! Ügyeljen arra, hogy a 

lámpa egyenlő távolságra legyen mindkét pohártól! 

7) Olvassa le a hőmérők által mutatott hőmérsékleteket 15 perc után! 

8) Jegyezze fel az értékeket a „Kérdések, feladatok” részben található 

táblázatba! 
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9) Csavarjon egy szén-dioxidot tartalmazó patront egy üres 

szódásüvegbe! 

10) Fújjon a palackból szén-dioxidot a fekete ruhadarabot tartalmazó 

főzőpohárba! 

11) Világítson a két főzőpohárra infravörös lámpával! Ügyeljen arra, hogy a 

lámpa egyenlő távolságra legyen mindkét pohártól! 

12) Olvassa le a hőmérők által mutatott hőmérsékleteket 15 perc után! 

13) Jegyezze fel az értékeket a „Kérdések, feladatok” részben található 

táblázatba! 

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

Globális felmelegedés, szövegértési feladat: 

15) Olvassa el az alábbi rövid szöveget, és vizsgálja meg az ábrákat! 

16) Válaszoljon a kérdésekre (4-9-ig)! 

Globális felmelegedésnek a Föld átlaghőmérsékletének emelkedését nevezzük, 

amelynek során emelkedik az óceánok és a felszínközeli levegő hőmérséklete. 

A XX. században és különösen az utóbbi évtizedekben ez a klímaváltozás 

gyorsabb volt, mint a megelőző néhány évszázadban. A folyamat várhatóan 

folytatódik. A kérdés, hogy a hőmérséklet változása milyen mértékben az 

emberi tevékenység következménye.  

A témával foglalkozó tudósok több mint 90%-a szerint a legutóbbi 

évtizedekben zajló felmelegedés mértéke zömmel emberi tevékenység 

eredménye. A tudományos konszenzus mértékét jelzi az is, hogy a 

klímaváltozás elméletét az összes fejlett ipari ország tudományos akadémiája 

elfogadja. 

Az éghajlat stabilitásához egyebek közt az kell, hogy a Föld légköréből annyi 

energia jusson ki, mint amennyi oda (főleg a napsugárzásból, kisebbrészt a 

Föld belső hőjéből) bekerül. Természetes üvegházhatás nélkül a Föld 

felszínének átlaghőmérséklete a mai 14 °C helyett csupán ‒19 °C lenne. 

Az üvegházhatású gázok (pl.: szén-dioxid, metán, halogénezett 

szénhidrogének) mennyiségének bármilyen változása befolyásolja a Föld-légkör 

rendszer energiamérlegét, megváltoztatja az éghajlatot. 

Forrás: http://hu.wikipedia.org/wiki/Glob%C3%A1lis_felmeleged%C3%A9s 

Az átlaghőmérséklet folyamatos emelkedésének következménye, hogy mind a 

hegycsúcsokon található jégsapkák, mind pedig a pólusokon található 

jégrétegek olvadásnak indulnak. Ennek következménye, hogy nagy 

mennyiségű édes víz kerül az óceánokba, amely elérve egy kritikus szintet 

(elsótlanodási pont) a tengeráramlatok lelassulásához, vagy leállásához 

vezethet. Ekkor megszűnhet a hideg és a meleg éghajlati övezetek különböző 

hőmérsékletű levegőinek keveredése, s ez éghajlati anomáliákhoz (szökőár, 

viharok) vezethet. 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Glob%C3%A1lis_felmeleged%C3%A9s
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Forrás: 

http://www.scientia.hu/klimavaltozas/index.php?bszam=1&id=2&ic=0&fid=ok1 

 

KÍSÉRLETI JEGYZŐKÖNYV, FELADATOK 

1) Töltse ki a táblázatot! 

 

 Főzőpohár 
Főzőpohár (fekete 

ruhadarabbal) 

Megvilágítás 

nélküli 

hőmérséklet: 

  

1. megvilágítás 

utáni 

hőmérséklet: 

  

2. megvilágítás 

utáni 

hőmérséklet: 

  

 

 

http://www.scientia.hu/klimavaltozas/index.php?bszam=1&id=2&ic=0&fid=ok1
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2) Milyen különbségeket tapasztalt a megvilágítás nélküli és az 

1. megvilágítás utáni hőmérsékletek között? Válaszát indokolja! 

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

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

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

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

3) Milyen különbséget tapasztalt a 1. megvilágítás és a 2. megvilágítás során 

tapasztalt hőmérsékletek között! Válaszát indokolja! 

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

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

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

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

4) Mit jelent a környezetvédelem és a természetvédelem kifejezés? 

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

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

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

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

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

5) Mi a különbség a két fogalom között? 

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

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

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

 ........................................................................................................  
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6) Mit jelent a globális felmelegedés? 

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

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

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

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

7) Az ábra segítségével válaszoljon a kérdésre! Milyen alapvető különbség 

fedezhető fel a korábbi földtörténeti korokban, valamint a napjaikban zajló 

felmelegedés között? 

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

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

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

8) Gondolja végig! Vajon hogyan tudják megállapítani a tudósok, hogy több 

ezer évvel ezelőtt mekkora volt a légkör szén-dioxid koncentrációja? 

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

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

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

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

9) Milyen módon juthat szén-dioxid a légkörbe! Válaszában térjen ki a 

természetes és az antropogén emissziós forrásokra is! 

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

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

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

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

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

Genetika és molekuláris biológia 

Allél: egy adott gén különböző változatai. 

Bakteriofág: Vírusokat megfertőző baktériumtörzsek összefoglaló neve. 

Binális vírus: olyan szabad vírus (virion), amelynek az örökítőanyagát 

körülölelő fehérjeburka (ún. nukleokapszidja) két részből áll: egy, az 

örökítőanyagot ténylegesen körülölelő "feji" régióból, s egy, ennek egyik 

pólusáról eredő, fehérjeszálakból álló "farki" területből, amely a gazdasejten 

történő megtapadást segíti. 

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

nemzedék fenotípusát adja. 

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! 

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. 

Helikális vírus: olyan morfológiájú szabad vírus (virion), amelynek az 

örökítőanyagát körülölelő fehérjeburok (ún. nukleokapszid) alfa-hélixre 

emlékeztető mikroszkópos képet mutat. 

Kubikális vírus: olyan morfológiájú szabad vírus (virion), amelynek az 

örökítőanyagát körülölelő fehérjeburok (ún. nukleokapszid) ikozaéder alakú 

(egyenlő oldalú háromszögekből felépülő térbeli szerkezet, 30 éllel és 20 

csúccsal). 

Melanin: az emberi bőr barna színét okozó, fehérje természetű színanyag. 

Melanocita: az emberi bőr hámrétegének legalsó, nyúlványos sejtjei, amelyek a 

bőr barna színét okozó fehérjét, melanint állítana elő UV-sugárzás hatására. 

Punnett-tábal: adott szülői tulajdonságokat hordozó gének kombinálódásának 

szemléletes ábrázolására szolgáló táblázatos módszer. 

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

nemzedékben nem nyilvánul meg, a másik allél hatása elnyomja annak 

megjelenését. 



65 
 

Transzformáció: egy élőlény genetikai állományának irányított megváltoztatása 

kívülről bevitt, más genotípusú sejtből származó DNS-sel. 

Vad típus: az a geno- vagy fenotípus, amely a természetben az adott 

élőlényben fellelhető. A "vad típus" kiválasztása megegyezés kérdése! 

Evolúció, természet- és környezetvédelem 

Adaptáció (alkalmazkodottság): az élőlények olyan tulajdonsága, amelynek 

birtokában az egyed túlélési esélye és szaporodási sikere növekszik. Adaptáció 

kizárólag természetes szelekció révén valósulhat meg. 

Alapító hatás: egy adott populációból kiszakadó kisebb egyedcsoport által 

történő új populáció létrehozása. 

Amfoter jelleg: azokra a vegyületekre jellemző, amelyek a reakciópartnertől 

függően savként és bázisként is viselkedhetnek. Jellemző például az 

aminosavak ikerionos állapotára. 

Aminosav: a fehérjék építőkövei. Olyan szerves vegyületek, amelyek 

molekuláiban amino- és karboxilcsoport egyaránt előfordul. (Innen az 

elnevezés: aminokarbonsavak, vagy röviden aminosavak!) 

Antropogén hatás: ember által kiváltott környezeti hatások összessége. 

CFC: angol mozaikszó, chlorofluorocarbon. A halogénezett szénhidrogének 

rövidített elnevezése. 

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. 

Füstköd: Az angol füst (smoke) és köd (fog) szavak összetételéből származó 

kifejezés, a levegőszennyezés egyik megjelenési formája, amely kolloidális 

méretű szilárd és folyékony szennyezők együttes megjelenésével keletkezik. 

Genetikai sodródás (genetikai drift): egy adott populáció genetikai 

összetételének (allélgyakoriságának) véletlen események hatására 

bekövetkező változása. 

Globális felmelegedés: a Föld átlaghőmérsékletének emelkedése. 

Gyök: olyan rendkívül reaktív kémiai részecske, amely egy vagy több 

párosítatlan elektronnal rendelkezik. 

Ózonlyuk: az ózonréteg antropogén hatás következtében erősen elvékonyodott 

a huszadik század második harmadában. Az elvékonyodó régiót leegyszerűsítve 

ózonlyuknak nevezzük. 
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Ózonréteg: az oxigén háromatomos allotróp módosulata, az ózonmolekulák 

által kialakított légköri védőpajzs, amely a légkör sztratoszférának nevezett 

rétegében, közel 50 km-es magasságban szűri ki a Napból érkező káros UV-

sugárzást. 

Öreglyuk: a koponya (ember esetén) alsó részén található nagyméretű nyílás, 

amelyen keresztül a gerincvelő az agyvelőhöz kapcsolódik. 

Peptidkötés: két aminosav egymással reagálva, vízkilépés közben 

összekapcsolódhat. Az így létrejövő molekulát peptideknek, a közöttük 

vízkilépéssel létrejövő amidkötést peptid ezáltal peptidkötésnek nevezzük. 

Prebiotikus fejlődés: bolygónkon az élet kialakulását megelőző, annak 

megszületéséhez vezető kémiai és fizikai átalakulások periódusa. 

UV-sugárzás: a Napból érkező ún. ibolyán túli, ultraibolya vagy ultraviola 

(innen az UV elnevezés) olyan elektromágneses sugárzás, amelynek 

hullámhossza átlagosan 200-400nm, ami a látható fény hullámhosszánál (400-

780nm) kisebb, de a röntgensugárzás hullámhosszánál (0,01-100nm) nagyobb. 
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