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1. A LABORATÓRIUMI KÍSÉRLETEZÉS MUNKA- ÉS BALESETVÉDELMI SZABÁLYAI 

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

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

3. A kísérletek előkészítését, bemutatását valamint végrehajtatását kellő 
körültekintéssel hajtsuk, illetve hajtassuk végre. A feladat végrehajtás előtt 
győződjünk meg róla, hogy az alkalmazott eszközök, demonstrációs anyagok 
nem sérültek, rongálódtak. A legegyszerűbb kísérlet is baleset, sérülés forrása 

lehet, ha nem az előírt minőségű eszközöket, anyagokat használjuk. 

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

5. A sérülések, balesetek elkerülése érdekében kísérjük figyelemmel, hogy a 
tanulók a kísérletek előkészítése, illetve végrehajtása során csak 
utasításainknak megfelelően tevékenykedjenek! A foglalkozást megelőzően, 

röviden ismertessük a végrehajtandó feladatot, és a végrehajtás főbb 
mozzanatait, valamint az esetleges veszélyforrásokra külön hívjuk fel a tanulók 
figyelmét! 

6. Az érdemi munka befejeztével győződjünk meg arról, hogy az alkalmazott 
eszközök a kiindulási helyzetnek megfelelően kerülnek hátrahagyásra, a 

szabálytalanul tárolt eszközök balesetet okozhatnak, illetve károsodhatnak. 

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

8. Baleset bekövetkezése esetén a lehető leggyorsabban mérjük fel a sérülés, 
illetve sérülések mértékét, kezdjük meg a sérültek ellátását, amennyiben úgy 
ítéljük meg, kérjük az iskola egészségügyi személyzetének segítségét, vagy 
amennyiben a helyzet megkívánja, haladéktalanul hívjunk mentőt. Egyértelmű 

utasításokkal szabjunk feladatot a tanulók tevékenységét illetően, elkerülve 
ezzel a további balesetek bekövetkezését illetve, az esetleges anyagi károk 
gyarapodását. 

9. Tűz esetén, vagy tűzveszélyes helyzetben, azonnal értesítsük a labor 
személyzetét! Határozottan utasítsuk a tanulókat a labor elhagyására!  A 
laboratóriumban széndioxiddal oltó tűzoltó készülékek vannak elhelyezve. Csak 
akkor kezdjük el használni azokat, ha jártasnak érezzük magunkat a készülék 

működtetésében. Tűzoltó készülékkel embert oltani nem szabad!  

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

 Rendkívül tűzveszélyes gáz. 

Tűzveszélyes gáz. 

Rendkívül tűzveszélyes aeroszol. 

Tűveszélyes aeroszol. 

Fokozottan tűzveszélyes folyadék és gőz. 

Tűzveszélyes folyadék és gőz. 

Tűzveszélyes szilárd anyag. 

 Lenyelve halálos. 

Bőrrel érintkezve halálos. 

Belélegezve halálos. 

Lenyelve mérgező. 

Bőrrel érintkezve mérgező. 

Belélegezve mérgező. 
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2. BEVEZETÉS 

Általános célmeghatározás 
A munkafüzet célja, hogy  

- a kísérletek elvégzésével és a hozzájuk kapcsolódó feladatok 

megoldásával rendszerezd, bővítsd a természetismeret 5–6. 
évfolyamán elsajátított ismereteidet, 

- megismerd az életközösségek legjellemzőbb élőlényeit, 
- felismerd a növényi és az állati testszerveződés és működés 

megismerése során az élővilág szépségét, sokszínűségét és 
változékonyságát, 

- gyakorold az önálló ismeretszerzés megismerési módszereit és 

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

Témakörök általános ismertetése 
 

A munkafüzet az alábbi témakörökhöz tartalmaz kísérleteket: 

1. Távoli tájak életközössége 

2. Ökológiai rendszerek szabályozási folyamatai 

3. Mikroorganizmusok, gombák 

4. Növényi test felépítése és életműködései 

 

A kísérletek során használatos eszközök 

 

   

 

Eszközkészlet 
mikroszkópiához 

 

Sztereomikroszkóp 

 

Binokuláris 
labormikroszkóp 
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Erlenmeyer lombik 

 

Kémcsőfogó 

 

Mérőpohár 

 

Kémcső 

 

Petri csésze 

 

Fotoszintézis 
eszközkészlet 

 

Borszeszégő 

 

Mérőhenger 

 

 

 

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

 

 

 

http://pixabay.com/hu/photos
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3. TÁVOLI TÁJAK ÉLETKÖZÖSSÉGEI 

A témakörbe tartozó kísérletek segítenek 

- megértetni az élővilág övezetes elrendeződésének okát, biotikus és 
abiotikus tényezőinek összefüggéseit és kölcsönhatásait, 

- megismertetik az életközösségek földrajzi helyét, legjellemzőbb 
élőlényeinek előfordulását, küllemét, életmódját és az életközösségben 
betöltött szerepét, 

- tudatosítják az élőlények környezete, életmódja, szervezete, valamint 
szerveinek felépítése és működése közti összefüggéseket és  

- megtanítanak használni a sztereomikroszkópot és fénymikroszkópot. 
  

A témakörbe tartozó kísérletek:  

1. Trópusi esőerdők – Borostyán és orchidea alaktani vizsgálata 

2. Szavannák – Lágyszárú növények vizsgálata 

3. Mérsékelt övi füves területek – Fűfélék csírázása és növekedése 

4. Sztereomikroszkóp használata 

5. Fénymikroszkóp használata 

6. Sivatagok – Kaktuszok vizsgálata 

7. Tundra – Zuzmók vizsgálata 

8. Tengerek élővilága – Planktonok megfigyelése 
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4. B7-8.01. TRÓPUSI ESŐERDŐK – ORCHIDEA ÉS BOROSTYÁN MORFOLÓGIAI VIZSGÁLATA 

Kötelező védőeszközök  

A gyakorlat nem veszélyes! Köpeny használata ajánlott. 

 

A kísérlethez szükséges eszközök 

 borostyán egy hajtása 
 orchidea (Phalaenopsis) 
 Növényismeret c. könyv, 
 kézi nagyító vagy sztereomikroszkóp 

 Földrajz atlasz 

 

A kísérlet leírása (hipotézis és folyamatleírás) 

A trópusi esőerdők kúszónövényei gyors növekedésűek, hazai erdeinkben is 
megtalálhatók, ilyen például a borostyán, az iszalag, a komló is. 
 
A trópusok fán lakó orchideái és a magyar erdők alján megbújó orchideák 
mind egy rendkívül változatos és fajgazdag növénycsalád az Orchideafélék 
tagja.  

 
Rendszertanilag ide sorolható a mindenki által jól ismert és kedvelt 

fűszernövény a vanília, valamint hazánk sok különleges védett növénye és a 
ma oly népszerű, szobanövényként tartott orchideafélék is. 
 
                        Phalaenopsis                          Borostyán 

 

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

Hipotézis: Hazánkban is élnek orchideák. 

A kísérlet menete: 

1) Idézd fel a trópusi esőerdőről tanult ismereteidet!   

2) Előbb szabad szemmel, majd kézi nagyítóval vagy sztereomikroszkóppal 
figyeld meg a borostyánon kapaszkodásra szolgáló módosult hajtásokat!  

http://www.orchideacsodak.hu/viragbolt/orchideak/konyvek/adatlap/phalaenopsis-orchidea--sarga-bordo-cirmos
http://www.orchideacsodak.hu/viragbolt/orchideak/konyvek/adatlap/phalaenopsis-orchidea--sarga-bordo-cirmos
http://pixabay.com/hu/photos
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3) Figyeld meg a szobanövényként tartott orchidea gyökerét és virágát! 
4) Oldd meg a jegyzőkönyv feladatait és válaszolj a kérdésekre! 

 

KÍSÉRLETI JEGYZŐKÖNYV, FELADATOK 

1) Színezd be a térképvázlaton, hol helyezkednek el a trópusi esőerdők! Írd le, 

mi jellemző a jelölt területek környezeti viszonyaira! 

 

 

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

 

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

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

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

2) Rajzold be a trópusi esőerdők lombkoronaszintjét ábrázoló rajzon, hol 
helyezkednek el a kúszónövények és az orchideák! 

 

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

http://pixabay.com/hu/photos
http://pixabay.com/hu/photos
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3) Előbb szabad szemmel, majd kézi nagyítóval vagy sztereomikroszkóppal 

figyeld meg a borostyánon kapaszkodásra szolgáló módosult hajtásokat!  

 

Készíts rajzot borostyán járulékos tapadó gyökereiről! 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
Gondolkozz! Milyen célt szolgálnak ezek a módosult hajtások?  

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

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

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

4) A Növényismeret segítségével sorolj fel hat Magyarországon élő 
orchideafajt! 
Milyen jelölést (ábrácskát) látsz a leírásuk mellett? Mit jelent ez a jel? 

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

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

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

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

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

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

5) Figyeld meg a szobanövényként tartott orchidea gyökerét és virágát! 

Milyen a gyökerek alakja, elhelyezkedése, színe, mi lehet a feladatuk? 

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

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

 ...............................................................................................................  
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Figyeld meg a virágtakaró levelek elhelyezkedését, a hat lepellevél egymáshoz 

való viszonyát! Rajzold le a virágot! 

 

 

 

 

 

 

Mi lehet a feladata a módosult lepellevélnek? 

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

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

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

6) Nézz utána! 
Mit nevezünk felhőerdőnek? 
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5. B7-8.02. SZAVANNÁK – LÁGYSZÁRÚ NÖVÉNYEK VIZSGÁLATA 

Kötelező védőeszközök Balesetvédelmi jelölések 

A gyakorlat nem veszélyes!  

Köpeny használata ajánlott. 

 

Vigyázz a kutyatejfélék nedve 
mérgező! 

A kísérlethez szükséges eszközök 

 nagyító vagy sztereomikroszkóp 
 virágzattal rendelkező fűféle (pl. réti perje) 
 kutyatejféle (pl. napraforgó-kutyatej) 

 Földrajz atlasz 

 

A kísérlet leírása (hipotézis és folyamatleírás) 

A ligetes szavannák ritkásan álló fái között fejlett cserjeszint alakul ki, melynek 
jellegzetes tagjai a szárazságtűrő, levelükben vagy szárukban sok vizet 
raktározó, húsos, vaskos hajtású, más szóval pozsgás növények. 
A pozsgás növények szárukban, leveleikben vagy gyökerükben sok vizet 
raktároznak. Hajtásuk vagy gyökerük húsos, vaskos. Az afrikai száraz 
szavannák jellemző növényei a pozsgás szárú kutyatejfélék. Alakjuk erősen 

emlékeztet az amerikai földrészen honos kaktuszokéhoz. 
A trópusi haszonnövények közül jelentős a ricinus, az amerikai kaucsukfa és a 

manióka. 
A szavannák gyepszintjét fényigényes, szárazságtűrő pázsitfüvek alkotják, 
amelyek akár 1–2 m magasra is megnőhetnek. A párhuzamos levélerezet még 
az alacsony víztartalmú leveleknek is jó tartást biztosít. A pázsitfüvek levelei – 
más növényekétől eltérően – az alapjuknál növekednek, ezért sérülésük, 

lerágásuk után újra kihajtanak. 

Hipotézis: A pázsitfűfélék virágai egyszerűek, szélbeporzásúak. 

A kísérlet menete: 

1) Idézd fel a szavannákról tanult ismereteidet!   

2) Hasonlítsd össze a napraforgó-kutyatej és a réti perje gyökérzetét! 
Vizsgáld meg nagyítóval is! 

 
3) Vizsgáld meg a növények szárát, levelét, virágzatát! 

4) Oldd meg a jegyzőkönyv feladatait és válaszolj a kérdésekre! 
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KÍSÉRLETI JEGYZŐKÖNYV, FELADATOK 

1) Színezd be a térképvázlaton, hol helyezkednek el a szavannák! Írd le, mi 

jellemző a jelölt területek környezeti viszonyaira! 
 

 

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

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

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

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

2) Hasonlítsd össze a napraforgó-kutyatej és a réti perje gyökérzetét! 

Vizsgáld meg nagyítóval is! 
Készíts rajzot! 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
Miben hasonlít, és miben különbözik a két növény gyökérzete? 

 
Hasonlóságok: 

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

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

http://pixabay.com/hu/photos
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Különbségek: 

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

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

3) Vizsgáld meg a növények szárát! Tapintsd meg ujjaiddal, ügyelj, hogy ne 

nyomd össze a szárat! Figyeld meg a szárat nagyítóddal vagy 
sztereomikroszkóppal is! Mit tapasztalsz? 

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

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

4) Vizsgáld meg a növények levelét tapintással, majd nagyítód segítségével!  
Emeld fel a pázsitfüvet függőleges állásba, majd az egyik levél szárhoz 

közelebbi részére cseppents vizet! Figyeld meg a víz útját! Tapasztalataidat írd 
le! 

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

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

5) Figyeld meg a réti perje virágzatát! Rajzold le! Azonosítsd a virág részeit! 

 

 

 

Mire következtetsz a virág színéből, illatából, méretéből? 

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

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

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

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

Mi a különbség virág és virágzat között? 

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

 ...............................................................................................................  
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6. B7-8.03. MÉRSÉKELT ÖVI FÜVES TERÜLETEK – FŰFÉLÉK CSÍRÁZÁSA 

Kötelező védőeszközök  

A gyakorlat nem veszélyes! Köpeny használata ajánlott. 

 

A kísérlethez szükséges eszközök 

 virágföld 
 2 virágcserép 
 olló 
 Földrajz atlasz 

 

A kísérlet leírása (hipotézis és folyamatleírás) 

Hipotézis: A pázsitfű mag csírázásához fényt igényel. 

A kísérlet menete: 

1) Idézd fel a mérsékelt övi füves területekről tanult ismereteidet!   

2) Két „virágföldes”cserépbe vess pázsitfű-magkeveréket! 

3) Tedd világos helyre, folyamatosan öntözd!  

4) A csírázást követően az egyik cserépben élő fűféléket rendszeresen, a 

talajtól 3-4 cm magasan ollóval vágd le! A másik cserépben élő füveket hagyd 

növekedni, majd később virágozni is.            

5) Oldd meg a jegyzőkönyv feladatait és válaszolj a kérdésekre! 

KÍSÉRLETI JEGYZŐKÖNYV, FELADATOK 

1) Melyik élettelen környezeti tényező határozza meg alapvetően, hogy a 
mérsékelt övezetben lombhullató erdők vagy füves puszták alakultak ki? 

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

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

2) Hol alakultak ki a mérsékelt éghajlati övezetben füves puszták?  
Jelöld a térképvázlaton és nevezd meg őket! 
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(http://pixabay.com/hu/photos) 

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

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

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

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

3) Sorolj fel a hazai füves területen élő növényeket és állatokat! 

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

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

4) Rajzold le a kísérlet eredményét!  
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Mit gondolsz, mi lehet a kapott eredmény oka? 

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

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

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

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

 

http://pixabay.com/hu/photos
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7. B7-8.04. SZTEREOMIKROSZKÓP HASZNÁLATA 

Kötelező védőeszközök  

A gyakorlat nem veszélyes! Köpeny használata ajánlott. 

 

A kísérlethez szükséges eszközök 

 sztereomikroszkóp 
 tárgylemezek 
 kávéőrlemény 
 hajszál 

 növényi szervek 

 ízeltlábú a beágyazásból 

 

A kísérlet leírása (hipotézis és folyamatleírás) 

A mikroszkóp feltalálása nem köthető egy ember nevéhez, mivel több feltaláló 
is kísérletezett különféle elméletekkel és ötletekkel, miközben a mai 
mikroszkóp egyes részeit tökéletesítették. 

A dán Anton von Leeuwenhoeket tartják a mikroszkóp atyjának az általa 
bevezetett újítások és fejlesztések miatt. Gyakornokként dolgozott egy 

méteráruraktárban, ahol nagyítólencsékkel számlálták meg a ruhaanyagban 
található szálakat. Anton érdeklődését felkeltették a lencsék, így az új 

módszerek kikísérletezése mellett megtanult kis lencséket csiszolni és 
fényezni, amelyek segítségével már 270x nagyítást ért el. Ez vezetett el végül 
az első, valóban használható mikroszkópokhoz. 1674-ben Anton elsőként 
láthatta és írhatta le, miként fest egy baktérium, az élesztőgomba, egyes 
növények és maga az élet nyüzsgése egyetlen csepp vízben. 

 

A sztereomikroszkópokat sokan kis nagyítású mikroszkópként is említik.  
Az alacsony nagyítást elsősorban nagyobb tárgyak, például rovarok, növények 
és virágok részeinek, vagy ásványi kristályoknak és fosszíliáknak, illetve 
bélyegeknek, érméknek, nyomtatott áramköri lapoknak, vagy hajnak a 
vizsgálatára használják. Természetesen minden preparátum megvizsgálható 

ezekkel az alacsonyabb nagyításokkal is. 

Hipotézis: Sztereomikroszkópot akkor alkalmazunk, ha a vizsgált tárgyat 
térben szeretnénk látni. 

A kísérlet menete: 

5) 1) Ismerkedj meg a sztereomikroszkóp részeivel! 

6) 2) Oldd meg a jegyzőkönyv feladatait és válaszolj a kérdésekre! 
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KÍSÉRLETI JEGYZŐKÖNYV, FELADATOK 

1) Ismerkedj meg a sztereomikroszkóp részeivel! Azonosítsd az elemeket és 

jelöld az ábrán! (Használd a mikroszkóphoz tartozó kézikönyvet!) 
 

 
 

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

 
2)  Kapcsold be a sztereomikroszkópot, alsó, majd felső megvilágításra, mert a 

vizsgálandó tárgyat mesterséges fénnyel kell megvilágítani! 
 
Az élességbeállító csavart óvatosan mozgasd, tapasztald ki, hogy tudod 
közelíteni, távolítani a tárgyasztalhoz! 

 
3) Tegyél a tárgylemezre egy hajszálat és helyezd a mikroszkóp 
tárgyasztalára! Óvatosan forgatva az élességállító csavart, próbálj éles képet 
beállítani! Vizsgáld meg alsó és felső megvilágítással is!  

Végezd el ugyanezt a vizsgálatot egy ízeltlábúval is! 

Mit láttál a mikroszkóp alatt? Rajzold le az egyik megfigyelésedet! 

 

 

 

 

 

http://pixabay.com/hu/photos
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4) Helyezz egy növényi levelet tárgylemezre, tedd a mikroszkóp alá, s vizsgáld 
meg! Most is figyeld meg alsó és felső megvilágítással is! Mikor láttad 

élesebben? 

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

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

5) A növény mely szerveit vizsgáltad még a sztereomikroszkóppal? Röviden 
fogalmazd meg, melyik mikroszkópos megfigyelés volt számodra a 
legérdekesebb! Miért? 

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

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

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

 ...............................................................................................................  
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8. B7-8.05. FÉNYMIKROSZKÓP HASZNÁLATA 

Kötelező védőeszközök  

A gyakorlat nem veszélyes! Köpeny használata ajánlott. 

 

A kísérlethez szükséges eszközök 

 fénymikroszkóp 
 kész mikroszkópos metszetek 

 

A kísérlet leírása (hipotézis és folyamatleírás) 

A sejt- és szövettani vizsgálatok nélkülözhetetlen eszköze a mikroszkóp, 
melynek első formája a fénymikroszkóp volt. Összetett nagyító készülék. 

A biológiai fénymikroszkóp a szem felbontóképességét (0,2 mm) 1000-
szeresére növelte. A mikroszkóp nagyítása az okulár (szemlencse) 
nagyításának és az objektív (tárgylencse) nagyításának szorzataként 
számítható ki. Optikai és mechanikai részekből áll. 

A kísérlet menete: 

6) 1) Ismerkedj meg a fénymikroszkóp részeivel! 

2) Oldd meg a jegyzőkönyv feladatait és válaszolj a kérdésekre! 

 

KÍSÉRLETI JEGYZŐKÖNYV, FELADATOK 

1) Tanulmányozd a mikroszkóp felépítését! (Használd a mikroszkóphoz tartozó 

kézikönyvet!) 

 
(http://pixabay.com/hu/photos) 
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2) A vizsgálat megkezdése előtt ellenőrizd, hogy tiszták-e a mikroszkóp 
lencséi! 

3) Kapcsold be a mikroszkóp lámpáját! 

4) Helyezd a tárgylemezt a mikroszkóp tárgyasztalára, a tárgyasztalt mozgató 
csavarral állítsd a fénysugár útjába a vizsgálandó preparátumot. Állítsd élesre a 
képet a beállító csavarral! Vigyázz a fedőlemezt el ne törd! 

5) Készíts rajzot a látottakról! A rajz mellett tüntesd fel milyen nagyítást 
alkalmaztál és miről készült a rajz! 

 

 

 

 

 

 

 



23 
 

 

9. B7-8.06. SIVATAGOK – KAKTUSZOK VIZSGÁLATA 

Kötelező védőeszközök  

A gyakorlat nem veszélyes! Köpeny használata ajánlott. 

 

A kísérlethez szükséges eszközök 

 kaktusz 
 nagyító vagy sztereomikroszkóp 
 Földrajz atlasz 

 

A kísérlet leírása (hipotézis és folyamatleírás) 

A változó vízállapotú növények, amelyek nem képesek párologtatásukat 

szabályozni, kiszáradt állapotban is megőrzik életképességüket. Ha egy kis 
vízhez jutnak, kizöldülnek, és élénk anyagcserét folytatnak. Az esőzések 
elmúltával elvesztik víztartalmukat, és ismét a tetszhalál állapotába jutnak. A 
változó vízállapotú növények elsősorban az alacsonyabb rendű élőlények közé 
tartoznak, mint amilyenek például a zuzmók. 
 
Fejlettebb az alkalmazkodásuk a szárazsághoz az állandó vízállapotú, 

párologtatásukat szabályozni tudó növényeknek. Párologtató felületük a lehető 
legkisebb, testüket vastag, gyakran ezüstös szőrökkel fedett bőrszövet borítja. 

Kevés a gázcserenyílásuk. Sok fajnak különleges vízraktározó szervei vannak. 
Az állandó vízállapotú növények lassú, de folyamatos anyagcserét folytatnak. 
 
A kaktuszok a félsivatagos, sivatagos körülményekhez talán legsikeresebben 
alkalmazkodó, állandó vízállapotú növények. 

 

 

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

Hipotézis: A kaktusz különleges levele segítségével jól alkalmazkodik a száraz 
körülményekhez. 

 



24 
 

A kísérlet menete: 

1) Idézd fel a sivatagokról tanult ismereteidet!   

2) Vizsgáld meg a kaktusznövényedet! Határozd meg a kaktusz részeit! 

3) Figyeld meg nagyítóval vagy sztereomikroszkóppal a levelét! 

4) Oldd meg a jegyzőkönyv feladatait és válaszolj a kérdésekre! 

 

KÍSÉRLETI JEGYZŐKÖNYV, FELADATOK 

1) Színezd be a térképvázlaton, hol helyezkednek el a sivatagok! Írd le, mi 
jellemző a jelölt területek környezeti viszonyaira! 

 

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

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

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

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

2) Az atlaszod segítségével keress sivatagokat!  

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

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

3) Vizsgáld meg a kaktusznövényedet! Határozd meg a kaktusz részeit! 

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

 ...............................................................................................................  
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4) Figyeld meg nagyítóval vagy sztereomikroszkóppal a levelét! 
Rajzold le! 

 

 
 
 
 
 
 

 
5) Írd le, milyen módon védekeznek a magas hőmérséklettel és a szárazsággal 
szemben a kaktuszok! 

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

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

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

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

6)„Egyetlen kaktusz sincs úgy tele tövissel, hogy ne férne el rajta virág.” 
Szerinted mit jelent ez a mondat? 

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

 ...............................................................................................................  
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10. B7-8.07. TUNDRA – ZUZMÓK VIZSGÁLATA 

Kötelező védőeszközök  

A gyakorlat nem veszélyes! Köpeny használata ajánlott. 

 

A kísérlethez szükséges eszközök 

 kézi nagyító vagy sztereomikroszkóp 
 csipesz 
 színes ceruza 
 zuzmótelep 

 Földrajz atlasz 

 

A kísérlet leírása (hipotézis és folyamatleírás) 

A sarkkörökön túl, a tundrák területén már csak két évszak váltja egymást. A 
tél több mint fél éven át tart, és rendkívül hideg. Az éjszakák hosszúak, 

előfordul, hogy hosszabb-rövidebb ideig fel sem kel a Nap. A nyár rövid, a 

hőmérséklet mindennap fagypont alá süllyed. A nappalok hosszúak, vannak 
olyan időszakok, amikor folyamatos a megvilágítás.  
 

A fák teljesen eltűnnek, kistermetű cserjék is csak elvétve láthatók. Az 

éghajlathoz a legjobban a moha- és zuzmófajoknak sikerült a legjobban 
alkalmazkodniuk. 
 

A tundra állatvilága a körülményeknek megfelelően szintén nem olyan gazdag, 
mégis lenyűgöző, hogy egyes élőlények hozzá tudtak szokni az éghajlat adta 
sokszor emberpróbáló feltételekhez. 

Tölgyfazuzmó 

 

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

Hipotézis: A zuzmónak nincs gyökere, szára, levele. 
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A kísérlet menete: 

1) Idézd fel a tundrákról tanult ismereteidet!   

2) Vizsgáld meg kéznagyítóval vagy sztereomikroszkóppal a zuzmótelepet! 

3) Oldd meg a jegyzőkönyv feladatait és válaszolj a kérdésekre! 

 

KÍSÉRLETI JEGYZŐKÖNYV, FELADATOK 

1) Színezd be a térképvázlaton, hol helyezkednek el a tundrák! Írd le, mi 
jellemző a jelölt területek környezeti viszonyaira? 

 

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

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

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

2) Sorolj fel tundrán élő állatokat! 

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

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

3) Hogyan alkalmazkodott a rénszarvas a tundra környezeti viszonyaihoz? 

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

 ...............................................................................................................  
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4) Vizsgáld meg kéznagyítóval vagy sztereomikroszkóppal a zuzmótelepet! 
Jellemezd a telep alakját, színét!  

Készíts rajzot a megfigyelésedről! 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
5) A városban hol találkozhatunk zuzmóteleppel? 

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

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

6) Nézz utána! 

Milyen állat a rozsomák? 
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11. B7-8.08. TENGEREK ÉLŐVILÁGA – PLANKTONOK MEGFIGYELÉSE 

Kötelező védőeszközök  

A gyakorlat nem veszélyes! Köpeny használata ajánlott. 

A kísérlethez szükséges eszközök 

 tárgylemez 
 mikroszkóp 
 cseppentő 
 vizes élőhelyről vett minta 
 Növényismeret c. könyv 

 Állatismeret c. könyv 

 

A kísérlet leírása (hipotézis és folyamatleírás) 

Bolygónk felszínének közel háromnegyed részét tenger borítja. Ez a Föld 
legnagyobb élettere. A kedvező életfeltételek számtalan élőlény számára 
nyújtanak élőhelyet. Növények csak a jól átvilágított felszíni rétegekben élnek, 
míg az állatok a tenger minden szintjét benépesítik. 
 

A tenger élőlényeinek egy része az aljzaton él, a többi szabadon úszik vagy 

lebeg. A vízben lebegő apró élőlények összességét planktonnak nevezzük. 

Hipotézis: A vízmintában növényi és állati planktonokat is láthatunk. 

A kísérlet menete: 

1) Idézd fel a tengerek élővilágáról tanult ismereteidet!   

2) Cseppents a vízmintákból tárgylemezre egy-egy mintát. Fedd le, majd 
különböző nagyítások mellett figyeld meg a planktonok sokféleségét: 
alakjukat, mozgásukat! 

 
3) Oldd meg a jegyzőkönyv feladatait és válaszolj a kérdésekre! 

 

KÍSÉRLETI JEGYZŐKÖNYV, FELADATOK 

1) Mi jellemző a planktonokra? Húzd alá a hibás állításokat! 
 
lebegnek a tengervízben; sűrűségük a tengervíznél könnyebb; hideg 
tengerekben nagyobb tömegben élnek; növényekből és állatokból állnak; 
baktériumok is lehetnek a plankton tagjai; csak a növényevő halak táplálék 

forrásai; gyorsan szaporodnak; szabad szemmel is jól láthatók; önmagukban a 
planktonok életközösséget alkotnak; többségük csak mikroszkóppal látható; 
csak termelő és fogyasztó élőlényekből állnak; legnagyobb tömegben a meleg 
tengerekben élnek; növényekből, állatokból és baktériumokból tevődnek össze   
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2) Cseppents a vízmintákból tárgylemezre egy-egy mintát. Fedd le, majd 
különböző nagyítások mellett figyeld meg a planktonok sokféleségét: alakjukat, 

mozgásukat! 

 
3) Mely planktonok rendelkeznek önálló mozgás-szervecskékkel? 

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

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

4) Melyek lebegnek, önálló mozgásra képtelenek? 

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

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

5) Melyekben figyelhetők meg zöld színtestek? 

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

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

 
6) Készíts rajzokat a megfigyelt élőlényekről! Próbáld meg beazonosítani a 
Növényhatározó vagy az Állatismeret segítségével! 
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12. ÖKOLÓGIAI RENDSZEREK SZABÁLYOZÁSI FOLYAMATAI 

A témakörbe tartozó kísérletek segítenek 

- feleleveníteni a természetismeretben elsajátított biológiai és földrajzi 
ismereteidet, 

- megláttatni a környezeti tényezők, az élőlények tűrőképessége és 
előfordulása közti összefüggéseket. 

- Megismertetnek az ökológiai rendszerek szerkezetével, felépítésével és 
változásaival és  

- bemutatják a termelő szervezetek jelentőségét, és az anyagok 
körforgását a földi életben. 

 

Témakörbe tartozó kísérletek: 
 

1. Fény hatása a növény csírázására és növekedésére 
2. Kén-dioxid hatása a magvak csírázására 
3. A talaj élő és élettelen alkotórészeinek vizsgálata 
4. A talaj vízfelszívó képessége, a talaj mésztartalma 
5. Réti életközösség vízszintes elrendeződése 

6. Táplálékláncok, táplálkozási hálózatok készítése –  
    Bagolyköpet vizsgálata 
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13. B7-8.09. A FÉNY HATÁSA A NÖVÉNY CSÍRÁZÁSÁRA ÉS NÖVEKEDÉSÉRE 

Kötelező védőeszközök  

A gyakorlat nem veszélyes! Köpeny használata ajánlott. 

 

A kísérlethez szükséges eszközök 

 6 db Petri-csésze 
 6 szűrőpapír vagy vatta 
 kb. 8-8 db kukorica szemtermés, sárgarépa mag, tökmag 
 2 cserép földdel 

 pár szem bab 

 

A kísérlet leírása (hipotézis és folyamatleírás) 

Hipotézis: A csírázáshoz egyes növényeknek fényre van szüksége, mások csak 
sötétben csíráznak. Vannak olyan növények is, amelyek fényben és sötétben 
is. 
 
I.kísérlet 
1. 2-2 Petri-csészébe tegyél nedves szűrőpapírt, majd 8-8 db kukorica 

szemtermést, sárgarépa magot és tökmagot!  
2. A mintákból egyet tegyél sötét, illetve egyet világos helyre! 

3. Szobahőmérsékleten csíráztasd! Figyeld meg melyik növény milyen 
környezetben indul fejlődésnek! 
 
II.kísérlet 
Nevelj cserépben csíranövényeket (pl. babot)! Helyezd az egyik cserepet az 

ablak közelébe, ahol sok fényhez jut. A másik cserepet helyezd a terem 
sötétebb helyére, az ablaktól távol! Figyeld növekedésüket! 

 

KÍSÉRLETI JEGYZŐKÖNYV, FELADATOK 

I.kísérlet 

1) Jelöld X-szel melyik mag milyen feltételek mellett csírázott! 

 Kukorica Sárgarépa Tökmag 

fényben csírázik    

sötétben csírázik    
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II.kísérlet 

2) Hasonlítsd össze a sötétben illetve a fényben nevelt csíranövények 

növekedését! 
Mit tapasztalsz? 

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

 ...............................................................................................................  
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14. B7-8.10. KÉN-DIOXID HATÁSA A MAGVAK CSÍRÁZÁSÁRA 

Kötelező védőeszközök Balesetvédelmi jelölések 

Köpeny használata ajánlott. 

A kénlap égetése vegyi fülke alatt 
történik! 

 

   

 

 

 

A kísérlethez szükséges eszközök 

 kénlap 
 1 db 250 cm3 főzőpohár 

 vízpermetező 
 indikátorpapír 
 2 itatós papírral kibélelt üvegtál 
 pár szem bab 

 

A kísérlet leírása (hipotézis és folyamatleírás) 

A kén-dioxid a természetes légkörben vulkáni gázokban fordul elő, 
légszennyező anyagként keletkezhet kéntartalmú fűtőanyagok elégetésekor, 
dízelmotorok kipufogógázában és lehet ipari és technológiai eredetű is. 

Légszennyező anyag.  

Hipotézis: A kén-dioxiddal szennyezett légkörben savas esők keletkeznek, 
amikor a levegő páratartalmával a kén-dioxid reakcióba lép. 

A kísérlet menete: 

1) Kis darab kénlapot égess el nagyobb főzőpohárban, majd egy üveglappal 
zárd le az edényt!  
 

2) Az égés után az üveglapot levéve permetezz vizet az edénybe! Az edény 
alján összegyűlt víz hasonló lesz a savas esők anyagához. 

3) Oldd meg a jegyzőkönyv feladatait és válaszolj a kérdésekre! 

 

KÍSÉRLETI JEGYZŐKÖNYV, FELADATOK 

1) A kísérleti úton előállított savas eső pH értékét indikátorpapírral mérjed 
meg! Milyen színű lett az indikátor papír? 

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

 ...............................................................................................................  
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2) Csíráztass két itatóspapírral kibélelt üvegtálban bab magvakat! Az egyik 
edényben csapvízzel nedvesítsd be a papírt, a másikban a korábban elkészített 

savas esővel!  

A két edényt azonos körülmények között csíráztasd, az elpárolgott folyadékot 
pótold! 
(Néhány nap után már megfigyelhetők a változások.) 

Tapasztalataidat jegyezd le! 

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

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

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

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

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

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

3) Miért nevezzük a zuzmókat indikátor szervezeteknek? 

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

 ...............................................................................................................  
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15. B7-8.11. A TALAJ ÉLŐ ÉS ÉLETTELEN ALKOTÓRÉSZEINEK VIZSGÁLATA 

Kötelező védőeszközök Balesetvédelmi jelölések 

A gyakorlat nem veszélyes!  

Köpeny használata ajánlott. 

 

 

 

 

A kísérlethez szükséges eszközök 

 friss talajminta 
 nagyító 

 Petri-csészék 
 sztereomikroszkóp 
 csipesz 
 Növényismeret c. könyv 
 Állatismeret c. könyv 
 1 db kémcső 

 kémcsőfogó 
 borszeszégő 
 vegyszeres kanál 

 

Emlékeztető 

Az egyik legfontosabb természeti kincsünk a talaj, amely a földkéreg legfelső, 
termékeny, laza rétege.  
 
Legfontosabb alkotórészei: különböző méretű kőzettörmelék, elpusztult 
élőlények maradványai és bomlástermékei, víz a benne oldott ásványi sókkal, 

levegő, valamint talajlakó élőlények (egysejtűek, gombák, növények és 
állatok).  
 

Hipotézis: A talajminta vizet is tartalmaz. 

 

KÍSÉRLETI JEGYZŐKÖNYV, FELADATOK 

1) A kémcsőbe tegyél 2-3 vegyszeres kanállal a talajmintából! Hevítsd a 
kémcsövet borszeszégő lángja fölött! Mit tapasztalsz? 

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

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

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

2) A talajmintából önts egy kupacot egy nagyobb Petri-csészébe! 

Figyeld meg, tapintsd meg, jellemezd színét, illatát, állományát! 

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

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

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

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

3) Csipesszel válogasd ki és helyezd kisebb Petri-csészékbe a szabad szemmel 
is látható növényeket, állatokat! 
Nagyítóval, sztereomikroszkóppal vizsgálva próbáld meg azonosítani a talált 

állatokat és növényi részeket! (Használd a határozó könyveket!) 
Készíts rajzokat a megfigyelt élőlényekről! 
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16. B7-8.12. A TALAJ VÍZFELSZÍVÓ KÉPESSÉGE, A TALAJ MÉSZTARTALMA 

Kötelező védőeszközök Balesetvédelmi jelölések 

Használj gumikesztyűt és 

laboratóriumi köpenyt! 

 

A sósavval óvatosan dolgozz! 

 

A kísérlethez szükséges eszközök 

 

 1 cm átmérőjű üvegcsövek (talajminták számának megfelelő 
darabszám) 

 gézlap 
 gumigyűrű 
 100 cm3 főzőpoharak (talajminták számának megfelelő darabszám) 
 vonalzó 

 vegyszeres kanál  
 üvegbot, mérőhenger 
 táramérleg 
 szárított talajminták 
 10%-os sósav-oldat 

 
 

A kísérlet leírása (hipotézis és folyamatleírás) 

A talaj vízfelszívó képességét befolyásolja a talaj szerkezete. A részecskék 
között vékony rések találhatók, melyek úgy működnek, mint a hajszálcsövek. 

Minél vékonyabb a csövecske, annál magasabbra emelkedik benne a víz. A 
felfelé haladó víz a felszínre jutva elpárolog.  
 

A Ca2+ tápanyagul szolgál, befolyásolja a tápanyagfelvételt, a talaj fizikai 
szerkezetét, kémiai tulajdonságait stb., így a talaj termőképességének 
lényeges tényezője. A Ca2+ legfontosabb megjelenési formája a talajban a 

mész (CaCO3). A vizsgálat azon alapszik, hogy a mész sósavval szén-dioxid 
fejlődése közben reagál. A pezsgés intenzitásából következtetünk a keletkező 
szén-dioxid mennyiségére, és a talaj mésztartalmára. 

Hipotézis: Minél több meszet tartalmaz a talaj, annál jobban pezseg sósav 
hatására. 

A kísérlet menete: 

1) Az üvegcső egyik végére tegyél gézlapot, majd gumigyűrűvel rögzítsd! 

Annyi üvegcsövet készíts ezzel a módszerrel, amennyi talajmintád van! 

2) Az üvegcsöveket a gézlappal lefelé fordítva helyezd az asztalodra! Töltsd fel 
13 cm magasságig a talajmintákkal a csöveket, közben az üvegbot 
segítségével óvatosan tömörítsd a talajt! Amikor egyet megtöltöttél, írd a 
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jegyzőkönyv első táblázatába a talajtípus nevét, vagy a gyűjtés helyét! 

3) Annyi főzőpoharat tölts meg 8 cm3 vízzel, ahány üvegcsövet készítettél, 

majd minden főzőpohárba tegyél egy üvegcsövet a talaj-mintával!  

4) Mérd meg vonalzóval és írd az első táblázat megfelelő oszlopába, hogy 30 

perc és 1 óra múlva milyen magasságig nedvesedett át a talajminta! 

5) A talajmintákból diónyit tegyél óraüvegre! Cseppents rá 10%-os sósavat! A 
pezsgés mértékéből következtess a mésztartalomra és töltsd ki a második 
táblázatot! 

6) Oldd meg a jegyzőkönyv feladatait és válaszolj a kérdésekre! 

 

KÍSÉRLETI JEGYZŐKÖNYV, FELADATOK 

1) Töltsd ki a táblázatot! 

talajfajta 30.perc 60.perc 

   

   

   

   

 

Következtetés:  

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

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

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

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

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

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

2) A talajmintákból diónyit tegyél óraüvegre! Cseppents rá 10%-os sósavat! A 

pezsgés mértékéből következtess a mésztartalomra és töltsd ki a táblázatot! 
nincs pezsgés: 1%-nál kisebb 

gyenge: 1-3 % 
erőteljes rövid: 3-5 % 

tartós: 5 %-nál nagyobb 
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talajfajta mésztartalom 

  

  

  

  

3) A sósav csepegtetésekor a talajból milyen anyag szabadul fel? 

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

 ...............................................................................................................  
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17. B7-8.13. RÉTI ÉLETKÖZÖSSÉG VÍZSZINTES ELRENDEZŐDÉSE 

Kötelező védőeszközök  

A gyakorlat nem veszélyes! Terepruha használata ajánlott. 

 

A kísérlethez szükséges eszközök 

 Növényismeret c. könyv 
 Állatismeret c. könyv 
 nagyító 
 A4-es négyzetrácsos lap vagy milliméterpapír lap 

 színes ceruza 

 fűháló 
 gyűjtőüvegek 

 

A kísérlet leírása (hipotézis és folyamatleírás) 

Hazánkban nagy kiterjedésű rétek találhatók, főleg a sík vidékeken. A rétek 
élővilága több fényhez jut, mint az erdőké, de a szél erősebben fúj, a 
növények nem nőnek olyan magasra, mint az erdők fái. 

Kétféle rétet különböztetünk meg egymástól, attól függően, hogy milyen 

környezetben találhatók. A vízpartok közelében a nedves rétek vannak, a 
szárazabb területeken a száraz rétek. Minkét réttípusnak megvannak a maguk 

növényei. 
 
A rétek nagyon sok élőlénynek adnak otthont, a fűfélék mellett rengeteg rovar, 
hüllő, béka, madár és emlős él itt. A nyári rétek el sem képzelhetők a tücskök 
ciripelése, a pillangók röpködése nélkül. 

 
A rétek fontosak az ember számára is, főleg az állattenyésztésben. Helyenként 
legelőként hasznosítják, néhol kaszálóként. 
 
                Réti boglárka          Fecskefarkú lepke                    Ürge 

 

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

http://pixabay.com/hu/photos
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Hipotézis: A társulásokat alkotó különböző növényfajok egyenlőtlenül 

oszlanak meg, ennek következménye a vízszintes mintázat kialakulása. 

A kísérlet menete: 

1) Járd be a terepet, és a feladatok szempontjait figyelembe véve végezz 
megfigyeléseket, és készíts feljegyzéseket! 
  

3) Oldd meg a jegyzőkönyv feladatait és válaszolj a kérdésekre! 

 

KÍSÉRLETI JEGYZŐKÖNYV, FELADATOK 

1) Vedd fel az adatokat! 
év, hó, nap: 

földrajzi helymegjelölés: 
alapkőzet: 
rét típusa: 
 
2) A társulásokat alkotó különböző növényfajok egyenlőtlenül oszlanak meg, 
ennek következménye a vízszintes mintázat kialakulása. Egy magasabb helyről 

tekintsd meg a rét növénytakarójának vízszintes elrendeződését! 
Készíts a látott területről egy A4-es lapon egy borítási térképet! 
 
3) Határozd meg az egyes részek legjellemzőbb növényeit! 

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

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

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

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

4) Azonosíts néhány állatfajt a faunából! 

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

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

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

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

5) Milyen környezeti tényezők játszanak szerepet a mintázat kialakulásában? 

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

 ...............................................................................................................  
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18. B7-8.14. TÁPLÁLÉKLÁNCOK, TÁPLÁLÉKHÁLÓZATOK KÉSZÍTÉSE 

19. BAGOLYKÖPET VIZSGÁLAT 

Kötelező védőeszközök Balesetvédelmi jelölések 

Gumikesztyűben és laboratóriumi 
köpenyben dolgozz! 

 

Ügyelj a fertőzésveszélyre! 

 

A kísérlethez szükséges eszközök 

 bagolyköpet 
 gumikesztyű 

 Petri-csésze 

 bonctűk 
 csipeszek 
 ecset 
 nagyító 
 sztereomikroszkóp 

 vonalzó 

 

A kísérlet leírása (hipotézis és folyamatleírás) 

Az egymással táplálkozási kapcsolatban álló népességek táplálékláncokat 
alkotnak. Az állatok azonban rendszerint nem csak egy, hanem többféle 

népesség egyedeit zsákmányolják. Ezért a táplálékláncok egymással 
sokszorosan összekapcsolódnak. Így az életközösségekben táplálékhálózatok 
alakulnak ki. 
A baglyok éjszaka aktív, ragadozó madarak. Táplálékukat egészben nyelik le. 
Begyük nincs. Táplálékuk emészthetetlen maradványai (toll, szőr, csont, stb.) 

kis gombóccá állnak össze gyomrukban, melyet felöklendeznek és kiköpnek 
(bagolyköpet).  

Hipotézis: A köpetben található maradványok alapján megtudhatjuk, mivel 
táplálkozott a bagoly. 

A kísérlet menete: 

1) Idézd fel a táplálékláncokról, táplálkozási hálózatokról tanult ismereteidet! 

2) Vizsgáld meg a köpetet kézi nagyítóval! 

3) Csipesszel, bonctűvel óvatosan bontsd szét a köpetet, a talált 
maradványokat tedd külön Petri-csészébe! Helyezd a maradványokat a 
csészével együtt a mikroszkóp alá! 

4) Oldd meg a jegyzőkönyv feladatait és válaszolj a kérdésekre! 
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KÍSÉRLETI JEGYZŐKÖNYV, FELADATOK 

1) Készíts táplálkozási láncokat az alábbi életközösségekből! 

esőerdő:  .................................................................................................  

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

afrikai szavanna:  ......................................................................................  

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

mérsékelt éghajlati övezeti lombhullató erdő:  ..............................................  

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

tajga:  .....................................................................................................  

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

tundra:  ...................................................................................................  

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

sarkvidéki fagyos területek:  .......................................................................  

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

tengerek:  ................................................................................................  

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

2) Készíts hazai tölgyerdőre jellemző táplálékhálózatot a felsorolt 
népességekből! 

szú, kökény, tölgy, szarvasbogár, vaddisznó, róka, csalán, fülemüle, őz, kis 
rókalepke, nagy fakopáncs 

 

 

 

 

 

3) Figyeld meg a köpet alakját! Mérd le vonalzóval hosszát és szélességét! 

Hossza:                                Szélessége:                         Színe: 
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4) Vizsgáld meg a köpetet kézi nagyítóval! Rajzold le az ép köpetet! 

 

 

 

 

5) Csipesszel, bonctűvel óvatosan bontsd szét a köpetet, a talált 
maradványokat tedd külön Petri-csészébe! Helyezd a maradványokat a 
csészével együtt a mikroszkóp alá! 

Mivel táplálkozott a bagoly? 

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

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

Rajzolj le néhány maradványt! 
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20. 3.MIKROORGANIZMUSOK, GOMBÁK 

A témakörbe tartozó kísérletek célja, hogy  

- megismerd a baktériumok és a gombák szerepét és jelentőségét a földi 

életben. 
 

A témakörbe tartozó kísérletek: 

1.Tejsavas erjesztő baktériumok – Savanyú káposzta, aludttej készítése 

2. Sütőélesztő és penészgombák megfigyelése 

3. Közönséges csiperke alaktani vizsgálata 
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21. B7-8.15. TEJSAVAS ERJESZTŐ BAKTÉRIUMOK 

22. SAVANYÚ KÁPOSZTA, ALUDTTEJ KÉSZÍTÉSE 

Kötelező védőeszközök  

A gyakorlat nem veszélyes! Köpeny használata ajánlott. 

 

A kísérlethez szükséges eszközök 

 1 kémcső 
 apróra vágott fejes káposzta 
 1 dl házi, nem kezelt tehéntej 

 200 cm3 Erlenmeyer lombik 

 tárgylemez 
 fénymikroszkóp 

 

A kísérlet leírása (hipotézis és folyamatleírás) 

A baktériumok a legegyszerűbb sejtes élőlények. Sejtmagjuk és 
sejtszervecskéik nincsenek. Méretük mikrométeres, tehát erős nagyítású 
fénymikroszkóppal is vizsgálhatóak. Mindenütt megtalálhatóak.  
 

Többnyire szerves anyagokkal táplálkoznak. Vannak köztük lebontó, 
élősködők, együttélők.  

Hipotézis: Az erjesztőbaktériumok az élelmiszerek savanyításában, a 
tejtermékek előállításában nélkülözhetetlenek. 

 
A kísérlet menete: 

1) Apróra vágott fejes káposztával erősen tömj meg egy kémcsövet, hogy a 

levegő kiszoruljon belőle!  
Szobahőmérsékleten néhány nap alatt a káposzta megsavanyodik, a 
savasságot a tejsav baktériumok okozzák. 
 
2) Önts házi, nem kezelt tehéntejet egy lombikba! Zárd le légmentesen és 

tartsd szobahőmérsékleten! 1-2 nap után a tej megalszik, amit a tejsavas 

baktériumok okoznak. Az erjesztő baktériumok hatására keletkező tejsav 
kicsapja a tej fehérjéjét és elválik egymástól az un. savó és a kicsapott 
fehérje. 

3) Oldd meg a jegyzőkönyv feladatait és válaszolj a kérdésekre! 
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KÍSÉRLETI JEGYZŐKÖNYV, FELADATOK 

1) Szagold meg a savanyúkáposztát, majd lakmuszpapírral mérd meg a pH-

ját! Mit tapasztalsz? 

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

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

2) Nézz utána a savanyú káposzta szervezetre gyakorolt jótékony hatásának! 

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

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

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

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

3) A megalvadt tejből tegyél egy cseppet tárgylemezre és fedd le! Vizsgáld 
meg mikroszkóppal! Milyen alakúak a látott baktériumok? 

Készíts rajzot! 
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23. B7-8.16. SÜTŐÉLESZTŐ ÉS PENÉSZGOMBÁK MEGFIGYELÉSE 

Kötelező védőeszközök  

A gyakorlat nem veszélyes! Köpeny használata ajánlott. 

 

A kísérlethez szükséges eszközök 

 1 db 100 cm3 üvegpohár 
 keverőbot 
 tárgylemez 
 fedőlemez 

 fénymikroszkóp 

 bolti élesztő 
 víz kb. 30 cm3 
 sztereomikroszkóp 
 penész kenyéren, lekváron v. citrusfélén 

 

A kísérlet leírása (hipotézis és folyamatleírás) 

A gombák különleges testfelépítésű és életmódú élőlények. Nem tartoznak sem 
a növényekhez, sem az állatokhoz. Önálló országot alkotnak. A gombák között 

vannak egysejtűek, fonalasak vagy teleptestes felépítésű szervezetek. 
 

A természetben előforduló élesztőgombákat régóta ismeri és hasznosítja az 
emberiség (pl. tészták kelesztése, bor, sör készítése). 
 

Penészgombák (penészek) azoknak a gombáknak összefoglaló neve, amelyek 
szerves anyagokon különböző színű, gyorsan terjedő bevonat alakjában nőnek. 

 

Hipotézis: Az élesztőgomba gyorsan szaporodik. 

A kísérlet menete: 

1) Bolti élesztő egy kis darabkáját tedd üvegpohárba és önts hozzá kb. 30 cm3 

vizet! Keverőbottal keverd össze az oldatot! Cseppents belőle tárgylemezre és 

fedd le! 

2) A penész gombaszövedékéből tegyél tárgylemezre, cseppents rá vizet és 
fedd le! 

3) Oldd meg a jegyzőkönyv feladatait és válaszolj a kérdésekre! 
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KÍSÉRLETI JEGYZŐKÖNYV, FELADATOK 

1) Vizsgáld meg az élesztőből készített metszetedet mikroszkóppal! A kisebb 

nagyítástól haladj a nagyobb felé! Keress ovális alakú élesztősejteket és 
sejtfüzéreket! 
Rajzold le a látottakat! 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
2) Mire használjuk az élesztőgombákat? 

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

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

3) Miért nevezik az élesztőgombákat sarjadzó gombáknak? 

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

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

4) Vizsgáld meg a penészgomba szövedékéből készített metszetedet 

mikroszkóppal! A gombafonalak végén a sötét képződmények a spóratokok. 
Nagyobb nagyítás mellet megfigyelhetők a spóratokokból kiszóródott spórák is.   
Készíts rajzot! 
 

 

 

 

 

 

 

5) Egy penésztelep darabot tegyél Petri-csészébe! Figyeld meg 
sztereomikroszkóppal is! 
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24. B7-8.17. KÖZÖNSÉGES CSIPERKE ALAKTANI VIZSGÁLATA 

Kötelező védőeszközök Balesetvédelmi jelölések 

A gyakorlat nem veszélyes!  

Köpeny használata ajánlott. 

A saját gyűjtésű vagy vásárolt gombát 
feltétlen vigyük el gombavizsgálatra! 

 

A kísérlethez szükséges eszközök 

 kés 
 papírlap 
 kézi nagyító 

 fénymikroszkóp  

 bolti csiperkegomba (egy fiatalabb és egy idősebb példány) 
 Növényismeret c. könyv 

 

A kísérlet leírása (hipotézis és folyamatleírás) 

A csiperkegomba bazídiumos gomba. A csiperkegombák nemzetségébe 
mintegy 300 faj tartozik, többségük ízletes, ehető gomba, de van köztük 
mérgező is. 
 

A természetben gyakori a nyár végén, ősszel termő mezei csiperke és erdőszéli 
csiperke. 

 

A csiperkegomba (sampinyon gomba) egyike az emberiség által legnagyobb 
mennyiségben fogyasztott gombáknak. 

Hipotézis: A csiperke gombát könnyű összetéveszteni a súlyosan mérgező 
gyilkos galócával! 

 

A kísérlet menete: 

1) Vizsgáld meg szabad szemmel a gomba részeit! 

2) Vágd ketté hosszában a gombát és kézi nagyítóval vizsgáld meg a 
termőtestet! 

3) Egy kifejlett gomba tönkjét vágd le a kalapról, a kalapot borítsd fehér 

papírlapra és finoman ütögesd! Vizsgáld meg a spórákat fénymikroszkóppal! 

4) Oldd meg a jegyzőkönyv feladatait és válaszolj a kérdésekre! 
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KÍSÉRLETI JEGYZŐKÖNYV, FELADATOK 

1) Milyen részei vannak gombának? Figyeld meg a gombarészek színét! 

Készíts rajzot a csipetkegombáról! 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

2)  Miből épül fel a termőtest? 

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

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

3) Mi a feladata a spóráknak? 

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

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

4) Nézd meg mindkét példányon a kalap alsó oldalát, és állapítsd meg a fiatal 

és idősebb termőrétegtartó színét! 

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

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

5) Növényismeret c. könyv segítségével hasonlítsd össze a közönséges 
csiperkegombát a gyilkos galócával! 

Hasonlóságok: 

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

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

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

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

Különbségek: 

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

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

 ...............................................................................................................  
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25. 4.NÖVÉNYI TEST FELÉPÍTÉSE ÉS ÉLETMŰKÖDÉSEI 

A témakörbe tartozó kísérletek segítenek, hogy megértsétek 

– a szervek felépítése és működése, valamint a működést befolyásoló 

környezeti tényezők ok-okozati összefüggéseit, 
–  a napfény és az autotróf anyagcsere szerepét a földi életben és 
– az ön- és fajfenntartó szervek fejlődésének evolúciós “újításaiban” a 

növényvilág fejlődéstörténetét. 
  

A témakörbe tartozó kísérletek: 

1. Átokhínár oxigéntermelése 

2. Lombosmoha alaktani vizsgálat 

3. Erdei pajzsika alaktani vizsgálata, jellemzése 

A többi ezen témakörhöz tartozó kísérleteket a következő (7-8. évfolyam II.) 
kötetben találod. 
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26. B7-8.18. ÁTOKHÍNÁR OXIGÉNTERMELÉSE 

Kötelező védőeszközök Balesetvédelmi jelölések 

A gyakorlat nem veszélyes!  

Köpeny használata ajánlott. 

 

 

 

 

A kísérlethez szükséges eszközök 

 frissen vágott hínárnövények pl. átokhínár, hínáros békaszőlő 
 tárgylemez 

 fedőlemez 
 fénymikroszkóp 
 csipesz 
 színes ceruza 
 fapálcika 
 gyufa 

 1 db 500 cm3 üveghenger 
 csapos tölcsér vagy  
 fotoszintézis eszközkészlet 

 

A kísérlet leírása (hipotézis és folyamatleírás) 

A növények termelő szervezetek. Legfőbb jellemzőjük a színtestekben levő 
zöld színanyag. A fotoszintézis során benne készítik el egyszerű szervetlen 
anyagokból a napfény energiájának felhasználásával testük anyagait, 
miközben oxigént termelnek.  

Hipotézis: A hínárnövények megvilágítás hatására oxigént termelnek. 

Végezd el a kísérleti jegyzőkönyv feladatainál lévő kísérleteket és válaszolj a 
kérdésekre! 

 

KÍSÉRLETI JEGYZŐKÖNYV, FELADATOK 

1. Tegyél üvegkádba frissen vágott hínárnövényeket (átokhínár, hínáros 
békaszőlő)!  
Erős lámpával világítsd meg! Várj egy kis időt! 
Mit tapasztalsz? 

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

 ...............................................................................................................  
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2. Csípjük le az átokhínár egy levélkéjét, tegyük tárgylemezre, cseppentsünk 
rá vizet. Fedjük le és vizsgáljuk mikroszkóp alatt (200-szoros nagyítással)! 

Figyeljük meg, majd rajzoljuk le a zöld színtesteket! 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
3. Az üveghengert töltsd meg vízzel, tegyél bele átokhínárt! 
Tegyél a növényekre egy csapos tölcsért, amiben a keletkező oxigén 
felfogható.  
A kísérletet elvégezheted fotoszintézis eszközkészlet segítségével is. 
(Mivel több óra szükséges, ahhoz, hogy kellő mennyiségű gáz keletkezzen, már 

előző nap be kell a kísérletet állítani.) 
Az idő elteltével jegyezd le tapasztalataidat! 

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

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

4. Izzó fapálcát tarts a csap nyílásához, majd nyisd ki a csapot!  
Mi történik! 
Mit bizonyítottunk ezzel a kísérlettel! 

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

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

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

 ...............................................................................................................  
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27. B7-8.19. LOMBOSMOHA ALAKTANI VIZSGÁLATA 

Kötelező védőeszközök  

A gyakorlat nem veszélyes! Köpeny használata ajánlott. 

 

A kísérlethez szükséges eszközök 

 sztereomikroszkóp 
 tárgylemez 
 csipesz 
 színes ceruza 

 mérleg 

 üvegtálban víz 
 lombosmoha (pl. szőrmoha) és kiszárított mohapárna 

 

A kísérlet leírása (hipotézis és folyamatleírás) 

A mohák az egész földön elterjedt növények, mintegy 26 000 fajuk ismert. 
Párnanövényként borítják a talajt, a háztetőket, a fák oldalait.  
 
Egy-egy mohapárna számtalan apró növényből áll. A talajhoz rögzítőfonalakkal 

kapaszkodnak. Tápanyagaikat száracskáikon és apró levelecskéiken keresztül 
veszik fel. Nyár elején a száracska csúcsán spóratartó tok fejlődik, melyben 

spórák termelődnek. 
 

Hazánkban mintegy 600 fajuk él, közöttük több védett növény is található. 

Hipotézis: A mohák testének felépítése nagyon egyszerű, telepesek, nincsen 
valódi gyökerük, száruk, levelük. 

A kísérlet menete: 

1) Vizsgáld meg sztereomikroszkóppal a mohapárnát! Csipesszel vegyél ki egy 
mohanövénykét és tedd tárgylemezre! 

2) Mérjünk meg egy kiszárított „mohapárnát”! Áztassuk néhány percig vízben, 

majd mérjük meg ismét a tömegét! A két adat összehasonlításából megtudjuk 

a vízmegkötő képesség mértékét! Írd be az eredményeket a táblázatba! 

3) Oldd meg a jegyzőkönyv feladatait és válaszolj a kérdésekre! 

 

KÍSÉRLETI JEGYZŐKÖNYV, FELADATOK 

1) Milyen növényi részeket tudsz elkülöníteni a mohanövénykén? 

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

Készíts színes rajzot a látottakról! Nevezd meg a rajzon a részeket!  A részek 

mellé sorold fel működéseiket is! 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
2) Írd be az eredményeket a táblázatba! 

 

száraz mohapárna 
súlya 

nedves 
mohapárna súlya 

mennyi vizet 
kötött meg 

   

 

Miért jó, ha a mohák megkötik a vizet? 

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

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

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

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

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

 ...............................................................................................................  
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28. B7-8.20. ERDEI PAJZSIKA ALAKTANI VIZSGÁLATA, JELLEMZÉSE 

Kötelező védőeszközök  

A gyakorlat nem veszélyes! Köpeny használata ajánlott. 

 

A kísérlethez szükséges eszközök 

 csipesz 
 sztereomikroszkóp 
 erdei pajzsika 

  

A kísérlet leírása (hipotézis és folyamatleírás) 

A harasztok szövetes testfelépítésű, gyökeres, száras, leveles, spórával 

szaporodó növények. A harasztok törzsének népes osztályát alkotják a 
páfrányok, mintegy 12 000 fajjal. 
 
A trópusi páfrányok közül számos a fánlakó, epifita. A hazai képviselőik 
talajlakók. A páfrányok többsége árnyéktűrő, erdei aljnövény, de fénykedvelő, 
sziklákon élő fajok is előfordulnak. 
 

A páfrányok között megtalálhatók dísznövények, gyógynövények és védett 
fajok egyaránt. Az egyik leg-gyakoribb hazai páfrányunk az erdei pajzsika, 

mely a tápanyagban gazdag, üde, árnyas erdők termetes évelő aljnövénye. 

Hipotézis: Az erdei pajzsika virágtalan növény. 

A kísérlet menete: 

1) Vizsgáld meg szabad szemmel a páfrányt! 

2) Vizsgáld meg sztereomikroszkóp alatt a spóratartókat! 

3) Oldd meg a jegyzőkönyv feladatait és válaszolj a kérdésekre! 

 

KÍSÉRLETI JEGYZŐKÖNYV, FELADATOK 

1) Milyen részekre tagolódik a növény? Milyen szártípusokat tudsz a növényen 
elkülöníteni? 

A földbeni szár neve:  ................................................................................  

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

funkciója:  ................................................................................................  
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helyzete:  .................................................................................................  

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

A föld feletti szár típusa:  ...........................................................................  

2) Milyen a levelek tagoltsága? Milyen a levelek színe? 

A levelek tagoltsága:  ................................................................................  

A levélszeletkék széle:  ..............................................................................  

A levelek színe felül:  .................................................................................  

a levelek színe fonákon:  ............................................................................  

A fiatal levelek jellegzetes alakúak,  .............................................................  

behajlók, dúsan szőrözöttek. 

A levelek fonákán található spóratartókban fejlődnek a  .................................  

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

3) Hol találsz a növényen spóratartókat? Milyen színűek a spórák? Készíts 
színes rajzot a látottakról! 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
A spórából fejlődik ki az  ................................  rajta jönnek létre az 

ivarszervek, melyekben .................................... termelődnek. 

A ............................................................................ eljutását a petesejthez 

a  ........................................................................... segíti.  

A zigótából fejlődik ki maga a  ....................................... , melynek 

levelei .................................-n jönnek létre a ........................................ . 

Ezt a szaporodási módot ............................................. nevezzük. 
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29. FOGALOMTÁR 

 

Távoli tájak életközösségei, Növényi test felépítése és életműködései 

Autotróf: olyan élőlény, amely szervetlen anyagokból építi fel saját szerves 
anyagait. 

Biom: a társulások zonálisan elhelyezkedő, egész kontinensekre kiterjedő sora. 

Fotoszintézis: az a folyamat, amelyben az élőlény a fényenergia segítségével 
építi fel szervetlenből saját szerves anyagait. 

Gyökérszőr: a gyökér bőrszöveti sejtjeinek citoplazmatikus nyúlványa. 

Hajtás: leveles szár. 

Növények: azok a soksejtű eukarióták, melyek klorofillmolekulák segítségével 
fotoszintetizálni képesek, sejtfaluk cellulóztartalmú, tartalék szénhidrátjuk a 
keményítő. Egyedi életük alatt az ivaros és ivartalan szaporodás váltakozik. 

Plankton: a vízben lebegő életmódot folytató, kisméretű élőlények összessége. 

Sejt: Az élőlények alaki és működési egysége. 

Szerv: különböző sejtek, szövetek együttműködése meghatározott működés 
érdekében. 

Szövet: hasonló alakú és azonos működésű sejtek összessége. 

 

 

Ökológiai rendszerek szabályozásának folyamata 

Csúcsragadozó: olyan ragadozó, amelynek nincs természetes ellensége az 
életközösségben. 

Fogyasztó: heterotróf növényevő, húsevő vagy mindenevő állatok. Szervezetük 
felépítéséhez közvetlenül vagy közvetve a termelők által felépített szerves 
vegyületeket használják fel. 

Környezetvédelem: olyan intézkedési tevékenység, amely a természetes és az 

ember által kialakított környezetre irányul. 

Lebontó: az elhalt élőlények maradványait feldolgozó szervezetek. 

Táplálékhálózat: egy társulás populációi közötti táplálkozási kapcsolatrendszer, 

amely az egymást fogyasztó populációk rendszeréből áll. 

Tápláléklánc: egy társulás populációi közötti lineáris táplálkozási kapcsolat. 

Termelő: autotróf táplálkozású élőlények, amelyek szervetlen vegyületekből 
szerves vegyületeket állítanak elő. 
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Természetvédelem: olyan intézkedési tevékenység, amely a természetre 
irányul. Célja a természet élő és élettelen értékeinek feltárása, szakszerű 

kezelése és megőrzése. 

Tűrőképesség: az élőlények öröklődő és fajra jellemző sajátossága. 
Megmutatja, hogy azok milyen határon belül képesek elviselni az adott 
ökológiai környezet változását. 

Üvegházhatás: a légkörben lévő szén-dioxid és egyéb anyagok következtében 
kialakuló hatás. Ez a Föld hőmérsékletét 33 0C-kal magasabban tartja, mint 
amennyinek a Naptól való távolság függvényében lennie kellene. Ezen felül a 

szélsőséges hőingadozást is mintegy 150 0C-kal csökkenti. 

 

 

Mikroorganizmusok, gombák 

Erjedés: A sejtben általában oxigénhiányos környezetben lezajló lebontó 
anyagcsere folyamat, melynek végterméke alkohol vagy szerves sav. 

Gombák: az evolúció korai szakaszában elkülönült eukarióta, heterotróf 

táplálkozású, spórával szaporodó élőlények, melynek sejtfala kitin, tárolt 
anyagaik a glikogén és az olajok. 

Prokarióta: olyan sejt vagy élőlény, melynél a sejt nem tartalmaz elkülönült 
sejtmagot. 
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