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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. Növényi test felépítése és életműködései (folytatása az I. kötetnek) 

2. Állatok teste és élete 

 

A kísérletek során használatos eszközök 

   

 

Eszközkészlet 
mikroszkópiához 

 

Sztereomikroszkóp 

 

Binokuláris 
labormikroszkóp 
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Erlenmeyer lombik 

 

Kémcsőfogó 

 

Mérőpohár 

 

Kémcső 

 

Kémcsőtartó 

 

Petri csésze 

 

Borszeszégő 

 

Dörzsmozsár 

 

Mérőhenger 

 

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

 

 

http://pixabay.com/hu/photos
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3. A 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. Erdei fenyő alaktani vizsgálata, jellemzése 

2. Bab és kukorica csírázása 

3. Száraz és húsos termések vizsgálata 

4. Termések, magok, szármódosulat keményítőtartamának kimutatása 

5. Víz útja zárvatermő növényekben 

6. Lomblevelek alaktani jellemzése 

7. Növényi sejt vizsgálata 

8. Virág, virágzatok megfigyelése, vizsgálata 
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4. 21. ERDEI FENYŐ ALAKTANI VIZSGÁLATA, JELLEMZÉSE 

Kötelező védőeszközök  

A gyakorlat nem veszélyes! Köpeny használata ajánlott. 

 

A kísérlethez szükséges eszközök 

 sztereomikroszkóp 
 tárgylemez 
 vonalzó 
 erdeifenyő hajtás 
 kés 

 erdeifenyő toboz 
 
 

A kísérlet leírása (hipotézis és folyamatleírás) 

A nyitvatermők törzsének jellegzetes képviselői a tűlevelű fenyők.  

Az ismert fenyőfajok száma viszonylag kevés, egyedszámuk mégis a nagy 

kiterjedésű erdők miatt óriási.  
 
A fenyők hajtásos, fás szárú, tűlevelű, virágos, magvas szárazföldi növények. 
 
Az erdei fenyő kedvező körülmények között 20–35 m magasra növő, egyenes 

törzsű fa. Ágai örvökben nőnek, a fiatal példányok életkora ezért az örvek 

számából könnyen megállapítható. A koronája ritka: fiatalon kúpos, később 
ellaposodik, ernyőszerűvé válik. 

 

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

Hipotézis: A toboz az erdei fenyő elfásodott virága. 

A kísérlet menete: 

1) Figyeld meg az erdei fenyő hajtásait, virágát!   

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

1) Figyeld meg az erdei fenyő hajtásait! Miben tér el a legfeltűnőbben a 

zárvatermőkétől? 

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

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

2) Próbáld letörni a törpehajtásokat, és számold meg, hogy a tűlevelek 
hányasával fejlődnek rajtuk! 

A tűlevelek  .................................................... fejlődnek. 

3) Vizsgáld meg a tűleveleket, hosszúságukat, alakjukat! 

Hosszuk:  .................................................................................................  

Alakjuk:  ..................................................................................................  

Vizsgáld meg a kész metszetet (fenyő tűlevél) mikroszkóp alatt! 

A látottakról készíts rajzot! 

 

 

 

 

 

 

 

4) Vizsgáld meg a tobozvirág alakját, hosszát! 

Alakja:  ....................................................................................................  

Hossza:  ...................................................................................................  

5) Kézi nagyítóval nézd meg, hol van a virágtakaró, hogyan helyezkednek el a 
termőlevelek! Figyeld meg a termőlevelek alakját!  

Tapasztalataidat rögzítsd! 

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

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

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

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

 

6) Emelj le egy tobozpikkelyt, tedd fedőlemezre, nézd meg sztereomikroszkóp 
alatt a felületét és belső oldalát! Mit látsz? Készíts rajzot! 

 

 

 

 

 

 

 

 

7) A fenyőhajtást vágd ketté! A metszés helyén rövidesen megfigyelhető a 
csillogó, ragadós csepp a gyanta. Hol képződik és mi a feladata a gyantának? 

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

 ...............................................................................................................  
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5. 22. BAB ÉS KUKORICA CSÍRÁZÁSA 

Kötelező védőeszközök  

A gyakorlat nem veszélyes! Köpeny használata ajánlott. 

 

A kísérlethez szükséges eszközök 

 itatós papírral vagy vattával kibélelt üvegtál 
 pár szem bab és kukorica 
 2 cserép földdel 
 nagyító 
 sztereomikroszkóp 

 kés  
 kukoricaszem metszet 
 mikroszkóp 

 
A kísérlet leírása (hipotézis és folyamatleírás) 

A zárvatermők törzse növényvilág legfejlettebb és fajokban leggazdagabb 
törzse. Nagyfokú alkalmazkodóképességükkel Földünk szinte minden élőhelyét 
meghódították.  
Fajaik többsége lágy szárú. Élettartamuk szerint egyévesek, kétévesek vagy 
évelők. A fás szárúak több évig élnek és többször teremnek.  

 

A zárvatermők törzsének többsége a kétszikűek osztályába tartozik. 
A veteménybab Dél-amerikai származású, legelterjedtebb főzeléknövényünk. 
Magja sok fehérjét tartalmaz. 
 
A zárvatermők törzsén belül az egyszikűeket lényegesen kevesebb faj 

képviseli. 
A kukorica vagy népies nevein tengeri, törökbúza, málé lágy szárú, egylaki, 
váltivarú, egynyári növény. Szára vastag, a szárcsomóktól bütykös, két méter 
magasra is megnő, csöves szemtermést hoz. 

Hipotézis: A bab és a kukorica gyökérzete eltérő. 

A kísérlet menete: 

1) Duzzassz babmagokat és kukoricaszemeket! 

2) Válaszd ketté kés vagy szike segítségével egy bab magvat és vágj 
hosszában ketté egy duzzasztott kukoricaszemet is! Figyeld meg részeiket! 
Vigyázz a kezedet el ne vágd! 

3) Csíráztass földben bab magvakat és kukoricaszemeket! Figyeld 
csírázásukat! Tapasztalataidat jegyezd le a jegyzőkönyv 2. pontjában.  

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

http://hu.wikipedia.org/wiki/A_n%C3%B6v%C3%A9nyek_nemis%C3%A9ge
http://hu.wikipedia.org/wiki/N%C3%B6v%C3%A9nyek
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KÍSÉRLETI JEGYZŐKÖNYV, FELADATOK 

1) Készíts rajzokat a kézi nagyítóval és sztereomikroszkóppal megfigyelt bab 

magvak és kukoricaszemek részeiről! A rajzok mellé írd oda részeiket is! 

 

Bab: 

 

 

 

 

 

Kukorica: 

 

 

 

 

 

2) Vizsgáld meg a kész kukoricaszem metszetet mikroszkóp alatt! 
A látottakról készíts rajzot! 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
3) Figyeld meg a bab és kukorica csírázását! Mit tapasztalsz! 

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

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

 ...............................................................................................................  
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4) Emelj ki egy bab és egy kukorica növénykét a földből! Vizsgáld meg 
sztereomikroszkóppal a gyökereket! A látottakat rajzold le! 

 

Bab: 

 

 

 

 

 

 

Kukorica: 

 

 

 

 

 

 

5) Figyeld meg nagyítóval a növények leveleinek erezetét is! 

6) Megfigyeléseidet a táblázatban összegezd! 

Bab  Kukorica 

 csírázás  

 sziklevelek száma  

 gyökérzet  

 levélerezet  

 osztály  
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6. 23. SZÁRAZ FELNYÍLÓ, NEM FELNYÍLÓ ÉS HÚSOS TERMÉSEK VIZSGÁLATA 

Kötelező védőeszközök  

A gyakorlat nem veszélyes! Köpeny használata ajánlott. 

 

A kísérlethez szükséges eszközök 

 nagyító 
 csipesz 
 kés 
 2 alma 
 2 paradicsom 

 különböző száraz és húsos termések 
 sztereomikroszkóp 
 Növényismeret c. könyv 

 

A kísérlet leírása (hipotézis és folyamatleírás) 

A termésben mindig annyi mag található, ahány magkezdeményben 
megtörtént a megtermékenyítés. A termés szerepe a mag(vak) védelme és 
elterjesztése. A gyümölcsöknél a termés húsa megpuhul, és a raktározott 
keményítő cukorrá alakul. 
 

A termések osztályozása faluk tulajdonságai alapján történik. A száraz 

termések lehetnek felnyíló száraz termések (például a bab, a borsó, a 
káposztafélék, a fűzfák és a nyárfák termése) és fel nem nyíló száraz termések 
(pl. a napraforgó, a gabonafélék és a tölgyfák termése). Érett, húsos termések 
fala nedvdús (pl. a szőlő, a szilva, a narancs, az uborka). 

Hipotézis: A magkezdemény maggá alakulásával párhuzamosan a megna-
gyobbodó magház terméssé, fala termésfallá alakul. 

A kísérlet menete: 

1) Idézd fel a Növényismeret c. könyv segítségével a terméstípusokat! 

2) Vágj ketté egy-egy almát kereszt és hosszirányban! Figyeld meg a termés 

szerkezetét! 

3) Készíts vékony hosszanti metszetet a paradicsom bogyóterméséből és 
vizsgáld meg sztereomikroszkóppal! 

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

1) Csoportosítsd a felsorolt növényeket a Növényismeret c. könyv segítségével 

terméseik alapján! 
 
bab, körtefa, cseresznyefa, bükkfa, őszibarackfa, borsó, meggyfa, 

petrezselyem, paradicsom, kökény, tölgyfa, sárgarépa, szőlő, vöröshagyma    

Toktermés:  ..............................................................................................  

Almatermés:  ............................................................................................  

Csonthéjas termés:  ..................................................................................  

Hüvelytermés:   ........................................................................................  

Ikerkaszat-termés:  ...................................................................................  

Makktermés: ............................................................................................  

Bogyótermés:  ..........................................................................................  

2) Csoportosítsd az általad hozott terméseket is, hasonlóan, mint az első 
feladatnál! 
 

 

 

 

 

3) Mi az áltermés és a valódi termés közti különbség? 

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

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

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

4) Figyeld meg a kereszt-, ill. hosszirányban elvágott alma szerkezetét! Rajzold 

le a látottakat, és írd mellé a részeit! 
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Hány tüsző van a termésben?  

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

Milyen típusú termés az alma termése? Miért? 

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

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

Sorolj fel még kettő almatermésű növényfajt! 

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

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

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

5) Készíts rajzot a sztereomikroszkópban látottakról és a felsorolt részeket 
azonosítsd az ábrádon! 

hártyás bőrszövet, húsos termésfal, magtanya, köldökzsinór, elnyálkásodott 
maghéj 
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7. 24. TERMÉSEK, MAGOK, SZÁRMÓDOSULAT KEMÉNYÍTŐTARTAMÁNAK KIMUTATÁSA 

Kötelező védőeszközök  

A gyakorlat nem veszélyes! Köpeny használata ajánlott. 

 

A kísérlethez szükséges eszközök 

 cseppentő 
 2 kémcső 
 kémcsőállvány 
 dörzsmozsár 
 kanál 

 jód oldata 
 víz 
 babmagok 
 burgonya 
 1-2 kanál liszt 
 mikroszkóp 
 tárgylemez, 

 fedőlemez 

 

A kísérlet leírása (hipotézis és folyamatleírás) 

A keményítő a növények tartalék tápanyaga, főként magvakban, gumókban, a 

gyökérben raktározódik. Apró, kristályos szemcsék formájában található a 

növényi sejtekben. 
 
A keményítő fehér színű, íztelen, színtelen és szagtalan szilárd szemcsés 
anyag. Hideg vízben nem oldódik, forró vízben kolloid rendszert képez.    
Felhasználjuk ételekben sűrítésre, tészták készítésére, ipari szőlőcukor 
előállításánál, valamint textíliák keményítéséhez.  
 

A magas keményítő tartalmú takarmánynövények az állatok számára, mint 
energiaforrások jelentősek.   
 

Hipotézis: Lisztes vízhez és babmaghoz jódot csepegtetve színváltozást 
tapasztalunk. 

A kísérlet menete: 

1) Dörzsmozsárban törj össze néhány babmagot, majd helyezd kémcsőbe!       

Önts rá kevés vizet, alaposan rázd össze!  Cseppents rá híg jódoldatot, ismét 

rázd össze! Tapasztalataidat jegyezd le a jegyzőkönyv 1. pontjában! 

2) Tegyél kémcsőbe lisztet, önts rá kevés vizet, majd cseppents hozzá 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Kolloid
http://hu.wikipedia.org/wiki/Sz%C5%91l%C5%91cukor
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jódoldatot! Rázd össze, s cseppentővel vegyél ki egy keveset a kémcső 

tartalmából, tedd tárgylemezre, vizsgáld meg mikroszkóp alatt! 

3) Vágj hosszában el egy burgonyát! Cseppents jód oldatot a vágási felületre! 

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

 

KÍSÉRLETI JEGYZŐKÖNYV, FELADATOK 

1) Milyen színűre változott a kémcső tartalma a jódoldat hatására? 

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

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

2) Mi történt a liszttel a rácseppentett jód hatására?  

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

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

Ezt láttam a mikroszkóp alatt: 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
3) Egészítsd ki a mondatokat! 

A burgonyára cseppentett jódoldat..................................színre festette a 

burgonyát, mert a burgonyában .........................................található. 

4) A cukorborsó is cukrot és keményítőt tartalmaz. Mit gondolsz, miért 
édesebb az első szedésből származó cukorborsó a később leszedetteknél?  

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

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

  



19 
 

8. 25. VÍZ ÚTJA ZÁRVATERMŐ NÖVÉNYEKBEN 

Kötelező védőeszközök  

A gyakorlat nem veszélyes! Köpeny használata ajánlott. 

 

A kísérlethez szükséges eszközök 

 fehér virágú növény pl. szegfű 
 víz 
 tinta 
 váza vagy üvegedény 
 kés v. szike 

 tárgylemez 
 sztereomikroszkóp 
 színes ceruza 

 

A kísérlet leírása (hipotézis és folyamatleírás) 

A hajtásos növények a fotoszintézishez szükséges vizet és az oldott ásványi 
sókat gyökerükkel veszik fel a talajból. A talajoldatokat az edénynyalábok, más 
szóval szállítónyalábok továbbítják a levelekbe.  A fotoszintézis során 
képződött szerves anyagokat oldatok formájában szintén szállítónyalábok 
juttatják el a növény minden részébe. 

 

A szállítónyalábok a testtartásban is fontosak, szilárdítják a szárat és a 
leveleket.  
 

Felépítés és működés alapján a szállítószövet két részre: a farészre és a 
háncsrészre tagolódik. 

Hipotézis: Tintával színezett víz hatására a fehér virágból kék színű lesz. 

A kísérlet menete: 

1) Állíts egy fehér virágú növényt tintával megszínezett vízbe! Másnap a 
szárból különböző magasságokban készíts 3 metszetet, a metszeteket tedd 
tárgylemezre! 

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

 

1) Az elkészített metszeteket vizsgáld meg sztereomikroszkóp alatt!  
A látottakról készíts színes rajzokat! 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
2) A szárnak melyik részét (milyen szövetrendszer melyik szövetét) festette 

meg a tinta? Miért? 

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

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

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

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

3) Vizsgáld meg a virágját is! 
A virágban hol jelentkezik a festék? 

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

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

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

 ...............................................................................................................  
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9. 26. LOMBLEVELEK ALAKTANI JELLEMZÉSE 

Kötelező védőeszközök  

A gyakorlat nem veszélyes! Köpeny használata ajánlott. 

 

A kísérlethez szükséges eszközök 

 5 féle lágy- és fás szárú növény levele 
 színes ceruza 
 Növényismeret c. könyv 

 

A kísérlet leírása (hipotézis és folyamatleírás) 

A levél a növények hajtástengelyének korlátolt növekedésű, klorofillban 
gazdag, fotoszintetizálást végző oldalszerve.  
 

A levél a szervesanyag-képzés, a gázcsere és a párologtatás szerve is. 
 
Hipotézis: A levél általában lapos, vékony és szélesen elterülő, mert így 
biztosítható a legszorosabb kapcsolat a levélben található, asszimilációt végző 
táplálószövet és a fény között. 
 
Oldd meg a jegyzőkönyv feladatait és válaszolj a kérdésekre! 

 

KÍSÉRLETI JEGYZŐKÖNYV, FELADATOK 

1) Rajzold le a leveleket, és a Növényismeret c könyv segítségével jellemezd a 
levélformát (levélalak, levélváll, levélcsúcs, levélszél, levéltagoltság 
szempontjából)!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://hu.wikipedia.org/wiki/N%C3%B6v%C3%A9nyek
http://hu.wikipedia.org/wiki/Hajt%C3%A1stengely
http://hu.wikipedia.org/wiki/Klorofill
http://hu.wikipedia.org/wiki/Fotoszint%C3%A9zis
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Asszimil%C3%A1ci%C3%B3_%28biol%C3%B3gia%29&action=edit&redlink=1
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=T%C3%A1pl%C3%A1l%C3%B3sz%C3%B6vet&action=edit&redlink=1
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2) Jelöld az ábrán a lomblevél részeit! 

 

 

 

 

(http://pixabay.com/hu/photos) 
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10. 27. NÖVÉNYI SEJT VIZSGÁLATA 

Kötelező védőeszközök  

A gyakorlat nem veszélyes! Köpeny használata ajánlott. 

 

A kísérlethez szükséges eszközök 

 fénymikroszkóp 
 színes ceruza 
 vöröshagyma levélnyúzat  (kész metszet) 

 

A kísérlet leírása (hipotézis és folyamatleírás) 

A sejtek megismerése és kutatása a vizsgálati eszközök és módszerek 

fejlődésével vált lehetővé. 

 

A sejtek vizsgálatával foglalkozó tudomány a sejttan (citológia). 

 

A sejt az élőlények legkisebb, önmagában még működő, életjelenségeket 

mutató, alaki és működési egysége. 
 

Egyetlen sejt is lehet önálló élőlény, mint az egysejtűek esetében, de számos 

élőlény teste sok sejtből épül fel. 

 

Hipotézis: Mikroszkóppal vizsgálva a sejtben lévő sejtalkotók láthatóvá válnak. 

 

A kísérlet menete: 

1) Vizsgáld meg a metszetet fénymikroszkóppal! 

A kisebb nagyítástól kezdve haladj a nagyobb nagyítás felé! 

 

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

KÍSÉRLETI JEGYZŐKÖNYV, FELADATOK 

1) Készíts rajzot a mikroszkópban látottakról! 
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2) Milyen sejtalkotókat ismersz fel? Mi ezen sejtalkotók feladata? 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 ...............................................................................................................  
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11. 28. VIRÁG, VIRÁGZATOK MEGFIGYELÉSE, VIZSGÁLATA 

Kötelező védőeszközök  

A gyakorlat nem veszélyes! Köpeny használata ajánlott. 

 

A kísérlethez szükséges eszközök 

 Növényismeret c. könyv 
 sztereomikroszkóp 
 tárgylemezek 
 olló 
 csipesz 

 szike vagy nyeles borotva-penge 
 egyszikű virág pl. tulipán  
 kétszikű virág pl. alma virága 

 

A kísérlet leírása (hipotézis és folyamatleírás) 

A virág rövid szártagú, korlátolt növekedésű, szaporodásra módosult leveleket 
hordozó hajtás. A virág a növény reproduktív szerve, nyitvatermőkre és 
zárvatermőkre jellemző. 
 
Az állatporozta virágok feltűnő színükkel, édes nektárjukkal csalogatják a 

megporzást végző rovarokat, denevéreket, madarakat. A szélporozta növények 

virágai kevéssé feltűnőek, takaróleveleik sokszor hiányoznak vagy 
csökevényesek. 
 

A virágszirmok színét különféle festékanyagok adják, melyek többsége 
természetes növényi színező anyag (pl. a sáfrány virágzatának festékanyagát 

ételszínezékként is használják). 

Hipotézis: A virág és a virágzat két különböző fogalom. 

A kísérlet menete:  

1) Figyeld meg az egyszikű és kétszikű virágot!  

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

 

KÍSÉRLETI JEGYZŐKÖNYV, FELADATOK 

1) Mi a különbség a virág és a virágzat között? 

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

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

http://hu.wikipedia.org/wiki/Sz%C3%A1r_%28botanika%29
http://hu.wikipedia.org/wiki/Lev%C3%A9l_%28botanika%29
http://hu.wikipedia.org/wiki/Hajt%C3%A1s
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 ...............................................................................................................  

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

 

2) A Növényismeret c. könyv segítségével nevezd meg a képeken látható 
virágzatokat! 

 

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

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

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

 

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

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

 (http://pixabay.com/hu/photos) 
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3) Figyeld meg az egyszikű és kétszikű virágot! 
Mi jellemzi a virágtakaró felépítését? 

Egyszikű:  ................................................................................................  

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

Kétszikű:  .................................................................................................  

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

4) Csipesz segítségével emeld ki a virágból a porzót! Helyezd tárgylemezre, 

majd sztereomikroszkópod alatt vizsgáld meg!  

Rajzold le a sztereomikroszkóp alatt látott porzót, s az általad készített rajzon 

nevezd meg a részeket! 

 

 
 

 
 

 

5) Emeld ki a termőt a virágból!  

Helyezd a sztereomikroszkóp tárgyasztalára a termőt, vizsgáld meg, nevezd 

meg részeit! 

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

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

6)  Vágd el hosszában a termőt a szikével! Vigyázz a kezedet ne vágd el! 

Vizsgáld meg sztereomikroszkóppal! 

Ilyennek láttam a félbevágott termőt: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A termő mely részéből fejlődik a gyümölcshéj és a gyümölcshús? 

Jelöld meg a rajzodon! 
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12. AZ ÁLLATOK TESTE ÉS ÉLETE 

A témakörbe tartozó kísérletek segítenek nektek,  

- meglátni az élővilág egységét a növények és állatok összehasonlítása során, 
- tudatosítani a környezet és az élőlény, valamint az autotróf és heterotróf 
világ elválaszthatatlanságát, 

– feltárni a környezet–életmód–szervezet, továbbá a szervek–szervrendszerek 
felépítése és működése közti ok-okozati összefüggéseket. 
  
A témakörbe tartozó kísérletek: 

1. Állóvizeink parányai  

2. Földigiliszta testfelépítésének, mozgásának megfigyelése 

3. Ízeltlábúak rendszertani besorolása  

4. Koronás keresztes pók megfigyelése  

5. Cserebogár gyűjtése, vizsgálata 

6. Puhatestűek - Éti csiga megfigyelése, vizsgálata 

7. Halak - Ponty megfigyelése 

8. Kétéltűek - Kecskebéka megfigyelése 

9. Vizsgálatok csirkecsontokkal 

10. Madártoll vizsgálata 

11. Tojás vizsgálata 

12. Emlősök - Tengerimalac megfigyelése  
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13. 29. ÁLLÓVIZEINK PARÁNYAI 

Kötelező védőeszközök  

A gyakorlat nem veszélyes! Köpeny használata ajánlott. 

 

A kísérlethez szükséges eszközök 

 papucsállatka tenyészet 
 amőba tenyészet 
 biopipetta vagy szemcseppentő 
 tárgylemez 
 fedőlemez 

 mikroszkóp 
 gombostű 
 zselatinoldat 

 

A kísérlet leírása (hipotézis és folyamatleírás) 

A sejtmagvas egysejtűek országaiba növényi egysejtűek, melyek 
fotoszintézisre képesek, és állati egysejtűek, melyek más élőlényekkel 
táplálkoznak, fogyasztó szervezetek is tartoznak. 
 
Közös jellemzőjük, hogy testüket mindig egyetlen sejt építi fel, amelyben a 

sejtplazmától hártyával elhatárolt, valódi sejtmag található.  A sejtmagvas 

egysejtűek vízben vagy nedves környezetben (pl. talajban) élnek. A vízi 
szervezetek a plankton tagjai. A planktont alkotó élőlények nagy része csupán 
egyetlen sejtből áll. Langyos, sekély vizeink jellegzetes egysejtű állatai az óriás 
amőbák és a papucsállatkák.  
Hipotézis: Az amőba lassabban mozog, mint a papucsállatka. 

A kísérlet menete: 

1) Biopipettával vagy szemcseppentővel az amőbatenyészet aljából vegyél 

mintát! Egy cseppet tegyél tárgylemezre, majd fedőlemezzel fedd le!  

2) Papucsállatka tenyészetből pipetta vagy szemcseppentő segítségével vegyél 

mintát! Egy cseppet tegyél tárgylemezre, majd fedd le!  

(Az állatok mozgását fékezheted úgy, hogy mielőtt a tenyészetet lefednéd 

fedőlemezzel, a tárgylemezre zselatinoldatot cseppentesz, és egy gombostűvel 

összehúzod a két cseppet!) 

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

1) Az amőbatenyészetből készített metszetet mikroszkóp alatt vizsgáld meg! 

Figyeld meg milyen az amőba alakja! Hogyan változtatja a helyét? 

 

 

 

 

 

Rajzold le a mikroszkópban látottakat! 
 

 

 

 

 

 

 

Keresd meg a sejtmagot és a lüktető űröcskét! Mi a feladata a lüktető 
űröcskének? Figyeld meg működését! Tapasztalataidat jegyezd le! 

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

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

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

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

2) Az papucsállatka tenyészetből készített metszetet mikroszkóp alatt vizsgáld 

meg! 

Figyeld meg milyen az alakja! Milyen alakú? 

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

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

Hogyan változtatja a helyét? 

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

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

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

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

Rajzold le a mikroszkópban látottakat! Nevezd meg a rajzodon a részeit is! 
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14. 30. FÖLDIGILISZTA TESTFELÉPÍTÉSÉNEK ÉS MOZGÁSÁNAK MEGFIGYELÉSE 

Kötelező védőeszközök  

A gyakorlat nem veszélyes! Köpeny használata ajánlott. 

 

A kísérlethez szükséges eszközök 

 min. 5 literes befőttes üveg földigilisztával 
 lehullott falevelek 
 gallyak 
 homok 
 sütőpapír 

 vastag anyagú sötét terítő 
 sztereomikroszkóp 
 nedves üveglap 
 csipesz 

 

A kísérlet leírása (hipotézis és folyamatleírás) 

A gyűrűsférgek teste hengerszerű, szelvényes felépítésű állatok. A 

kevéssertéjűekhez tartoznak legismertebb fajaik: a földigiliszták. 

Nyirkos helyeken, a talajban gyakran bukkanhatunk a közönséges 

földigilisztára. Miközben a talajban mozog, nagy mennyiségű, humuszban 

gazdag talajrészecskét nyel le. Ebből csak a növényi és állati eredetű anyagok 

maradványait, korhadékát fogyasztja el, korhadékevő. 

Hipotézis: A földigiliszta szelvényei a test teljes hosszában, egymás után 
ismétlődnek. 

A kísérlet menete: 

1) Egy nagy befőttes üvegbe (min. 5 literes) rétegelj nedves földet, homokot, 
leveleket, kis gallydarabkákat, nedves földet, homokot és így tovább. A tetején 
legyenek levelek. A földdel kerüljön néhány földigiliszta is az üvegbe.  

2) Figyelj meg egy élő földigilisztát! 

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

1) Rajzold le, majd fedd le egy ruhával az üveget, hogy sötétben legyenek a 

giliszták. Vigyázz arra, hogy mindig nedves legyen a föld, de ne tocsogjon!  
Fontos, hogy kapjanak levegőt a giliszták, ne csavarj fedőt az üvegre!  
 

 
 
 
 
 
 
 

Egy-két nap múlva nézd meg újra, és rajzold le, amit látsz!  
 

 
 
 
 

 
 
 

 
Hasonlítsd össze a két ábrát! Mit tapasztalsz? 

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

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

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

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

Miért hasznos a földigiliszta a kertünkben? 

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

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

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

 ...............................................................................................................  
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2) Egy élő földigilisztán keresd meg a hát- és hasoldalt, feji és farki részt, a 

nyeregtájékot, a szelvényeket sztereomikroszkóppal a testnyílásokat, a hasi 

oldalon sertéket, a hát közepén kanyargósan futó piros vonalat, a háti főeret! 

Rajzold le a megfigyelt földigilisztát és írd az ábrához a részeit: fej, farok, 

nyereg, szelvények, szájnyílás, ivarnyílás, végbélnyílás, serték! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) Figyeld, sőt, hallgasd meg a giliszta mozgását sütőpapíron!  

 Mi a gyűrűsférgek mozgásszerve? 

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

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

Mi okozza a sercegő hangot a papírlapon? 

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

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

Hogyan történik a féregmozgás? 

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

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

4) Nedvesíts meg egy üveglapot és tedd rá a gilisztát! Van-e a mozgásában 

különbség? 

Mi okozza az állat mozgásának megváltozását a nedves üveglapon? 

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

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

  



34 
 

15. 31. ÍZELTLÁBÚAK RENDSZERTANI BESOROLÁSA 

Kötelező védőeszközök  

A gyakorlat nem veszélyes! Köpeny használata ajánlott. 

 

A kísérlethez szükséges eszközök 

 Állatismeret c. könyv 
 kézi nagyító 
 27 beágyazást tartalmazó bőröndből az ízeltlábúak 

 

A kísérlet leírása (hipotézis és folyamatleírás) 

Az ízeltlábúak a legnépesebb állattörzs. Szelvényes testű állatok. Külső vázuk 
alapanyaga kitin, de egyes csoportok vázanyagába szervetlen sók is 
rakódhatnak. A végtagjaik ízelt lábak, a törzs neve is innen származik. 

Hipotézis: Az ízeltlábúak változatos szájszervekkel rendelkeznek. 

A kísérlet menete: 

1) Idézd fel az ízeltlábúak törzséről tanult ismereteidet!   

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

 

KÍSÉRLETI JEGYZŐKÖNYV, FELADATOK 

1) Hasonlítsd össze az ízeltlábúak osztályait a megadott szempontok alapján! 
Töltsd ki értelemszerűen az alábbi táblázatot! 
 

 Rovarok Rákok Pókszabásúak 

testtájak    

járólábak 
száma 

   

légzőszerv    

szájszerv    
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2) Rendszerezd az Állatismeret c. könyv segítségével a beágyazásokat 
tartalmazó bőröndből az ízeltlábúakat a tanult osztályok alapján! 

Sorold fel az egyes osztályokhoz tartozó fajokat! 

 
Rovarok: 

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

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

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

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

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

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

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

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

Rákok: 

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

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

Pókszabásúak: 

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

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

3) Egy ízeltlábút a bőröndből nem tudtál besorolni egyik fent említett osztályba 
sem.  

Melyik ez az ízeltlábú?  

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

Az Állatismeret c. könyv segítségével rendszerezd! 

Melyik osztályba sorolható?  

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

Jellemezd testfelépítését, járólábainak számát! 

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

 ...............................................................................................................  
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4) Válassz ki a felsoroltak közül egy fajt a rovarok osztályából! Az Állatismeret 
c. könyv segítségével határozd meg melyik rendbe tartozik!  

Választott faj:  ..........................................................................................  

Rend:  .....................................................................................................  

Milyen élőhelyet kedvel?  

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

Mivel táplálkozik?  

 ...............................................................................................................  
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16. 32. KORONÁS KERESZTESPÓK MEGFIGYELÉSE 

Kötelező védőeszközök  

A gyakorlat nem veszélyes! Köpeny használata ajánlott. 

 

A kísérlethez szükséges eszközök 

 Petri-csészék 
 csipesz 
 sztereomikroszkóp 
 tárgylemez 
 fedőlemez 

 élettelen pók 
 

A kísérlet leírása (hipotézis és folyamatleírás) 

Az ízeltlábúak törzsébe tarozó pókok jellemző szerve a csáprágó, mellyel más 
ízeltlábúak nem rendelkeznek. A pókszabásúak osztályába tartozó állatoknak 
négy pár lábuk van. Szárazföldi ragadozók. A trópusokon élő madárpókok 
kisebb méretű gerinces állatokat is elkapnak. Légcsövekkel vagy erekkel 
átszőtt lemezes tüdővel lélegeznek, pontszemeik vannak.  
 
Minden pók termel vékony, erős pókhálóselymet, amit a hasuk végében lévő 

mirigyek termelnek, választanak ki. Sok fajuk használja ezt fel arra, hogy 

zsákmányát elejtse, vannak olyan fajok, melyek háló nélkül vadásznak. A 
selymet felhasználják még közlekedésre, fészekkészítésre és az áldozat 
becsomagolására.  
 
A csoportba tartoznak a ragadozó pókok és skorpiók, valamint az élősködő 

atkák. 
 

Hipotézis: A pókszabásúak teste előtestre és utótestre tagolódik.   

A kísérlet menete: 

1) Tegyél egy pókot Petri-csészébe és vizsgáld meg sztereomikroszkóppal! 

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

 

 

 

 

 

http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=P%C3%B3kh%C3%A1l%C3%B3selyem&action=edit&redlink=1
http://hu.wikipedia.org/wiki/Mirigy
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KÍSÉRLETI JEGYZŐKÖNYV, FELADATOK 

1) Azonosítsd a pók tanult testtájait és szerveit! Figyeld meg a csáprágót és a 

pontszemeket is!  

Rajzold le és jelöld a rajzon a pók testtájait, szerveit! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Csipesszel távolíts el egy lábat és vizsgáld meg mikroszkóp alatt. Használj 

alsó és felső megvilágítást is!  

Keresd meg a kitinkarmokat, a kitinszőröket, a szövőfésűt!  

Rajzold le a pók egyik lábát, ahogy a mikroszkóp alatt láttad és nevezd meg 

részeit! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nézz utána! 

3) Figyelj meg egy pókot hálószövés közben! Tapasztalataidat rögzítsd! 

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

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

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

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

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

 ...............................................................................................................  
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17. 33. CSEREBOGÁR VIZSGÁLATA 

Kötelező védőeszközök  

A gyakorlat nem veszélyes! Köpeny használata ajánlott. 

 

A kísérlethez szükséges eszközök 

 sztereomikroszkóp 
 Petri-csésze 
 tárgylemezek 
 fedőlemezek 
 csipesz 

 elpusztult májusi cserebogarak 

 

A kísérlet leírása (hipotézis és folyamatleírás) 

A bogarak a rovarok közé tartoznak. Hazánkban mintegy 10000 bogárfaj él. A 
bogarak jellegzetessége a kemény, kitines fedőszárny második pár hártyás, 

amivel repülni is képesek 
 
A cserebogarak tavasszal tömegesen jelennek meg a kertekben. Ilyenkor a fák 
leveleinek rágásával sok kárt okoznak. Egyik legismertebb cserebogárfaj a 
májusi cserebogár. 

 

 

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

Hipotézis: A cserebogarak többsége növényevő, rágó szájszervük és három pár 

ízelt lábuk van. 

A kísérlet menete: 

1) Helyezd a rovart a Petri-csészével együtt a sztereomikroszkóp 
tárgyasztalára! 

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

 

http://pixabay.com/hu/photos
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KÍSÉRLETI JEGYZŐKÖNYV, FELADATOK 

1) Figyeld meg a cserebogár testfelépítését! Kis nagyítást használj! 

Rajzold le és jelöld a rajzon a testtájait, szerveit! 
 
 

 

 

 

 

 

2)  Vizsgáld meg sztereomikroszkóp alatt a fejen található szerveket: az 

összetett szemet, a csápokat, szájszerveket!  

Mit érzékelnek a csápokkal? 

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

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

3) Rajzold le a szájszervét! 

 

 

 

 

4)  Fordítsd oldalára a rovart, keresd meg a potrohon a légzőnyílásokat! Mi a 
légzőnyílások feladata? 

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

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

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

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

5) Nevezd meg a cserebogár fejlődésének típusát és szakaszait!  

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

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

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

 ...............................................................................................................  
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18. 34. PUHATESTŰEK – ÉTI CSIGA MEGFIGYELÉSE 

Kötelező védőeszközök  

A gyakorlat nem veszélyes! Köpeny használata ajánlott. 

 

A kísérlethez szükséges eszközök 

 üres csigaház 
 élő éti csiga 
 üveglap 
 nagyító 
 borotvapenge 

 óraüveg 
 cseppentő 
 híg sósav 

 

A kísérlet leírása (hipotézis és folyamatleírás) 

A puhatestűeknek három fontos csoportjuk a kagylók, csigák és a fejlábúak. 
Jórészt vízi állatok, csak a csigák egy része szárazföldi. 

 

A legváltozatosabb osztály a csigáké, bár többségük szárazföldi, nem 

függetlenedtek teljesen a víztől. Ezt bizonyítja nyálkás, mirigyekben gazdag 

kültakarójuk és az is, hogy eső után, párás időszakban mutatkoznak nagyobb 

számban.  
 
Az éti csiga a hazánkban élő legismertebb csigafaj, elsősorban erdőkben, 
bozótosokban él. 
 
Hipotézis: A csiga az élével felfelé állított borotvapengén sérülés nélkül 
átmászik. 

 

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

http://pixabay.com/hu/photos
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A kísérlet menete: 

1) Tedd egy üveglapra az állatot, és miután kibújt a házából, azonosítsd a 

testrészeit a tanultak alapján!  

2) Figyeld meg mozgását! 

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

 

KÍSÉRLETI JEGYZŐKÖNYV, FELADATOK 

1)  Nevezd meg testrészeit! 

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

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

A csiga fejét nagyítóval vizsgáld!  

Mi a feladata a tapogatóknak? 

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

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

Mivel morzsolja szét a táplálékát a csiga?  ....................................................  

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

2) Nézd meg az üveglapon előrehaladó állat mozgását alulról!  

Mi a mozgás szerve?  .................................................................................  

Melyik állat mozgásához hasonlítható a csiga mozgása? 

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

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

3) Tegyél a csiga útjába egy élével felfelé állított borotvapengét! Mi történik? 

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

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

4) Figyeld meg a mozgása során képződött nyálkaréteget! Milyen szerepe van 

ennek a nyálkarétegnek? 

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

 ...............................................................................................................  
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5) Rajzold le a megfigyelt üres csigaházat!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figyeld meg a csavarodás irányát! Merre csavarodik általában?  

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

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

Milyen színű az éti csiga háza, és a csíkjai? 

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

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

6) Cseppents híg sósavat az óraüvegre helyezett csigaház külsejére!  

Mit tapasztalsz? 
Mi lehet a magyarázata a jelenségnek? 

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

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

Mi ellen védheti meg ez a kemény anyag a csigákat? 

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

 ...............................................................................................................  
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19. 35. HALAK – PONTY MEGFIGYELÉSE 

Kötelező védőeszközök  

A gyakorlat nem veszélyes! Köpeny használata ajánlott. 

 

A kísérlethez szükséges eszközök 

 két db kb. 10 literes üvegkád az egyikben szobahőmérsékletű víz, a 
másikban előzőleg felforralt majd lehűtött víz 

 óra 
 színes ceruza 
 merítőháló 

 kisméretű élő ponty 
 

A kísérlet leírása (hipotézis és folyamatleírás) 

A halak a vízi életmódhoz alkalmazkodtak, testüket el nem szarusodó 
többrétegű hám borítja, amely alatt, az irhában számtalan mirigy található. A 
mirigyek váladéka sikamlóssá teszi a bőrt, ezzel csökkenti a súrlódást, egyúttal 
védi a fertőzéstől is.  
 
Az irhában csontpikkelyeket, festéksejteket és érzéksejteket találunk. A test 
színezete is alkalmazkodott a vízi léthez.  

 

A vázuk lehet porcos vagy csontos, ami a rendszerezés egyik szempontja  
Étkezési célra használt édesvízi csontos hal a ponty. 

Hipotézis: A halaknál melegebb vízben gyorsabb kopoltyúfedő mozgást 
tapasztalunk. 

A kísérlet menete: 

1) Figyeld meg a ponty testfelépítését, légzőmozgását! 

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

 

KÍSÉRLETI JEGYZŐKÖNYV, FELADATOK 

 

1) Figyeld meg a ponty testalakját, színét! 

Alakja:  ....................................................................................................  

Színe:  .....................................................................................................  
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Milyen összefüggést látsz a test alakja és az állat élőhelye között? 

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

2) Az ábrán azonosítsd be a testtájait és az úszóit! 

 

 

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

 

A megfigyeléseid alapján színezd ki az ábrán szereplő pontyot! 

 
3) A hal bőrén figyeld meg a pikkelyek elhelyezkedésének irányát!  

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

4) Melyik érzékszervek segíthetik leginkább a halakat a vízben való 

táplálékszerzésben? 

 

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

5) Figyeld meg a halak légzőmozgását! 

Egészítsd ki a szöveget!  

A halak belégzéskor a szájukat ............................................. a beáramló víz 

a… ..................................................................................... áramlik. 

Közben a kopoltyúfedők...........................vannak. Kilégzéskor a halak a 

szájukat ............................................................................. , a víz a 

………………………………-ből a mögötte lévő  ................................. jut. Itt történik  

meg a légzési gázok cseréje. Mivel ilyenkor a kopoltyúfedők 

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

vannak, a víz a szabadba áramlik. 

6) Kísérd figyelemmel egy üvegkádba tett hal légzését a száj és a 

kopoltyúfedők mozgása alapján! 

Mérd meg és jegyezd fel, hogy a hal 1 perc alatt hányszor lélegzik! 
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A mérést 3-szor ismételd meg! 
 

7) Helyezd át a halat a merítőháló segítségével egy olyan üvegkádba, 

amelyikbe előzőleg felforralt és szobahőmérsékletűre hűtött vízzel töltöttek 

meg! Mérd meg a hal percenkénti légzésszámát. Jegyezd fel! A mérést 3-szor 

ismételd meg! 

 

A 6. és a 7. számú kísérleteknél a mért adatokat írd be a táblázatba!  
 

 

légzésszám 

 

szobahőmérsékletű víz 

felforralt, majd 
szobahőmérsékletűre 

hűtött víz 

1.mérés   

2.mérés   

3.mérés   

légzésszámok 
átlaga 

  

 

Hasonlítsd össze az eredményeket és magyarázd meg a különbségeket! 

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

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

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

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

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

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

 

  



47 
 

20. 36. KÉTÉLTŰEK – KECSKEBÉKA MEGFIGYELÉSE 

Kötelező védőeszközök  

A gyakorlat nem veszélyes! Köpeny használata ajánlott. 

 

A kísérlethez szükséges eszközök 

 kecskebéka vagy más békafaj üvegedényben 
 kész metszet: béka bőr keresztmetszet 
 mikroszkóp 
 színes ceruza 

 

A kísérlet leírása (hipotézis és folyamatleírás) 

A gerincesek törzsében a szárazföldi életmódra való áttérést sikeresen a 
kétéltűek valósították meg. A kétéltűek elnevezése onnan származik, hogy 

szaporodásuk még vízhez kötött, de a kifejlett állatok már a szárazföldön 
élnek. A szárazföldi életmódnak megfelelően mozgásuk, légzésük és keringési 
rendszerük jelentősen eltér a halakétól.  
A legismertebb ma élő kétéltűek a békák, de a kétéltűek közé tartoznak a 
gőték és a szalamandrák is. 
 
Jól ismert kétéltű állat a kecskebéka, tavak, patakok, vízmedencék mentén él. 

Télen mélyen befúródik az iszapba és úgy vészeli át a telet. 

 
Hipotézis: A békák ragadozók. 

A kísérlet menete: 

1) Figyeld meg a béke testfelépítését, légzőmozgását! 

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

 

KÍSÉRLETI JEGYZŐKÖNYV, FELADATOK 

1) Miként alkalmazkodott a béka szervezete a környezetéhez? 

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

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

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

 ...............................................................................................................  
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Figyeld meg a béka testfelépítését, testtájait, színét! 
 

Jelöld az ábrán és színezz! 

 

 

 

 

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

 

2) Vedd szemügyre az orrnyílásokat, a szemeket, a szájat, nyelvét! 

Válaszolj a kérdésekre! 

Milyen szervezetbeli sajátosságok utalnak a táplálkozási módjukra? 

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

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

Mivel táplálkoznak? ....................................................................................  

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

Milyen szerepet töltenek be a táplálkozási láncban? 

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

3) Figyeld meg a légzését! Számold meg 1 perc alatt hányszor vesz levegőt!  

Légzésszám:  ............................................................................................  

Hogyan végezted el a feladatot? 

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

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

http://pixabay.com/hu/photos
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4) Hogyan szaporodik a béka? Jellemezd a béke egyedfejlődését! 

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

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

5) Tapintsd meg a bőrét! Mit érzel? 

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

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

6) Mikroszkóp alatt vizsgáld meg a béka bőrének keresztmetszetét! A 
látottakat rajzold le! 
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21. 37. VIZSGÁLATOK CSIRKECSONTOKKAL 

Kötelező védőeszközök Balesetvédelmi jelölések 

A gyakorlat nem veszélyes! 
Köpeny használata ajánlott. 

A sósav maró anyag! 

 

   

 

 

A kísérlethez szükséges eszközök 

 vasháromláb 

 500 cm3 főzőpohár 
 drótháló 

 tégelyfogó 
 égő 
 10 %-os sósav-oldat 
 2 zsírtalanított csirke lábszárcsont 
 víz 
 mérleg 

 

A kísérlet leírása (hipotézis és folyamatleírás) 

A csontszövet, szerves és szervetlen alkotókból áll. A szerves anyagai 

biztosítják a csontok rugalmasságát, a szervetlen anyagok pedig a 
szilárdságát. 
 

A csonthártya alatt a csontszövet két állományt alkot. A csont 
keresztmetszetén szabad szemmel is látható ez a két állomány: kívül kemény, 
egyneműnek látszó kompakt állomány, és belül a vékony csontlemezkék és 
gerendácskák hálózatából álló szivacsos állomány.  

Hipotézis: A kiizzított csont könnyen törik. 

A kísérlet menete: 

1) Áztasd be a csirke lábszárcsontot 10 %-os sósav-oldatba legalább 2 nappal 

a kísérlet előtt! 

2) A másik csirke lábszárcsontot mérd meg mérlegen, majd vashálóra helyezve 

izzítsd kb. 30 percig! 

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

1) Két nap múlva vedd ki a csontot a sósav-oldatból és mosd le! 

Tapasztalataidat jegyezd le! 

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

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

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

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

2) A csont kihűlése után vizsgáld és mérd meg a kiizzított csontot! 

 tömeg 

izzítás előtt  

izzítás után  

 

3) Mely alkotók biztosítják a csont szilárdságát? Mely kísérletben vontuk ki 

ezeket a csontból? 

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

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

4) Melyik csirkecsontból vontuk ki a szerves összetevőket? 

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

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

5) A madarak vázrendszere hogyan segíti a repülésüket? 

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

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

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

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

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

 ...............................................................................................................  
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22. 38. MADÁRTOLL VIZSGÁLATA 

Kötelező védőeszközök  

A gyakorlat nem veszélyes! Köpeny használata ajánlott. 

 

A kísérlethez szükséges eszközök 

 különböző tolltípusok (pehelytoll, fedőtoll, evezőtoll) 
 víz 
 étolaj 
 sztereomikroszkóp 
 Petri-csésze 

 olló,  
 csipesz 
 nagyméretű főzőpohár  

 

A kísérlet leírása (hipotézis és folyamatleírás) 

A madarak testét tollak borítják. A toll a bőr egyik szaruképződménye.  A tollak 
segítenek megőrizni az állandó testhőmérsékletet, lehetővé teszik a repülést és 
meghatározzák az állat alakját, színét.  
 
Több típusuk is megfigyelhető: pehelytoll, fedőtoll, evezőtoll, faroktoll, dísztoll. 

A madártoll fő részei: tollszár, cséve, tollzászló. A tollzászló részei az ágak és a 

tollsugarak, melyeket horgok kapcsolnak össze. 
 
A madarak évente egy vagy több alkalommal cserélik a teljes tollazatukat vagy 
annak részeit. 

 

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

 

Hipotézis: A tollak könnyű, de stabil felépítésű képződmények. 

http://pixabay.com/hu/photos


53 
 

A kísérlet menete: 

1) Idézd fel a madarak tolláról tanult ismereteidet!   

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

 

KÍSÉRLETI JEGYZŐKÖNYV, FELADATOK 

1) Rajzold le a vizsgált, különböző típusú tollakat és a tanultak alapján nevezd 
meg részeiket! 

 

 

 

 

 

 

 

2)  Válassz ki egy evezőtollat! Mártsd vízzel teli főzőpohárba! Mit tapasztalsz? 

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

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

3) Egy másik főzőpohárban levő, tiszta víz felszínére önts egy kis étolajat! 

Ebbe is mártsd bele a tollat! Figyeld meg a változást! Mit tapasztalsz? 

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

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

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

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

4) Bontsd szét óvatosan egy evezőtoll zászlóját! Egy kisebb részét tedd Petri-
csészébe és vizsgáld meg sztereomikroszkóppal! Azonosítsd a felismert 

részeket! 
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Készíts rajzot a toll mikroszkóp alatt megfigyelhető szerkezetéről! 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
5) Vizsgálj meg egy pehelytollat is sztereomikroszkóp alatt! Miben különbözik 
szerkezete az evezőtoll szerkezetétől? 

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

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

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

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

6) Mi a szerepe a pehelytollnak? 

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

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

Nézz utána! 
Miért színesek a madártollak? 
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23. 39. TOJÁS VIZSGÁLATA 

Kötelező védőeszközök Balesetvédelmi jelölések 

A gyakorlat nem veszélyes! 
Köpeny használata ajánlott. 

Az ecetsav maró anyag! 

 

   

 

 

A kísérlethez szükséges eszközök 

 sztereomikroszkóp 

 1 db Petri-csésze 

 borszeszégő 

 fémcsipesz 

 kémcsőfogó 

 1 kémcső 

 kémcsőállvány 

 1 db 500 cm3 főzőpohár 

 2 db tojás 

 10 %-os ecet, víz 

 

A kísérlet leírása (hipotézis és folyamatleírás) 

A legtöbb hüllő, minden madár, és néhány emlős tojással szaporodik. A tojás 

egy nagy, sok tartalék tápanyagot tartalmazó petesejt vagy zigóta, amit 
számos védőréteg burkol körül. 

 

Minél nagyobb a tojás, annál vastagabb a héja.  A strucc tojásának 2 mm, a 

tyúktojásnak 0,3-0,4 mm vastag a héja. A tojásban fejlődő fiókák a héjon lévő 

parányi nyílásokon keresztül jutnak oxigénhez. A tojáshéj színe is jellemző a 

madarakra, pl. a földön fészkelő madaraknak terepszínű a tojásának a héja. 
 

A tojásokat tompább végével fölfelé, száraz, hűvös helyen jó tárolni. 

Hipotézis: Ecet hatására a tojás héja puhává válik. 

A kísérlet menete: 

1) Tegyél főzőpohárba egy tojást! Öntsél rá ecetsavat! 

2) Törj fel egy tojást a Petri-csészébe! 

3) Tegyél kis mennyiségű tojásfehérjét kémcsőbe! 

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

http://hu.wikipedia.org/wiki/H%C3%BCll%C5%91k
http://hu.wikipedia.org/wiki/Madarak
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Petesejt&action=edit&redlink=1
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Zig%C3%B3ta&action=edit&redlink=1
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KÍSÉRLETI JEGYZŐKÖNYV, FELADATOK 

1) Figyeld meg az ecetsavba tett tojást! Mit tapasztalsz? 

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

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

2) Rajzold le a tojást, majd azonosítsd a részeit a tanultak alapján! A részeit is 

tüntesd fel az ábrán! 
 
 

 

 

 

 

3) Keresd meg a csírafoltot, nézd meg sztereomikroszkóp alatt! Készíts rajzot 
a látottakról! 

 

 

 

 

 

 

4) A tojásfehérjét tartalmazó kémcsövet a kémcsőfogóval tartsd a láng fölé! 
Óvatosan mozgasd a láng fölött és figyeld meg a változást! 
Mit tapasztalsz? 

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

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

5) Ha kihűlt a kémcső, önts bele egy kis vizet, rázd össze! 
Tapasztalataidat rögzítsd! 

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

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

Nézz utána! 

Mit szimbolizál a húsvéti tojás? 
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24. 40. EMLŐSÖK – TENGERIMALAC MEGFIGYELÉSE 

Kötelező védőeszközök Balesetvédelmi jelölések 

A gyakorlat nem veszélyes!  

Köpeny használata ajánlott. 

 

 

 

 

A kísérlethez szükséges eszközök 

 tengerimalac terráriumban 
 sztereomikroszkóp 
 óraüvegen kihullott szőrszál 

 körömdarabka 
 saját hajszál 
 tárgylemez 
 borszeszégő 
 gyufa 
 csipesz 
 nagyító 

 

A kísérlet leírása (hipotézis és folyamatleírás) 

Az emlősök kültakarója többrétegű elszarusodó laphám. Állandó 

testhőmérsékletű állatok. Bőrük rendszerint sok mirigyet tartalmaz: faggyú-, 
verejték- és tejmirigyeik vannak. Az osztály elnevezése onnan származik, hogy 
a tejmirigyek váladékával, emlőikből táplálják kicsinyeiket. 
 

A tengerimalac a rágcsálók rendjébe tartozó, külsőre leginkább nyúlra 
emlékeztető, de nála valamivel kisebb testű emlős. Testhossza kb. 25–30 

centiméter, a hím tömege nagyobb a nősténynél. Méretben, színben, 
szőrfajtában igen különbözőek lehetnek. 

Hipotézis: Az emlősök bőrét szőrtakaró borítja, ami kiváló hőszigetelő. 

A kísérlet menete: 

1) Figyeld meg a tengerimalac testfelépítését, vizsgáld meg egy szőrszálát 
sztereomikroszkóp alatt! 

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

 

 

 

http://hu.wikipedia.org/wiki/R%C3%A1gcs%C3%A1l%C3%B3k
http://hu.wikipedia.org/wiki/Ny%C3%BAlf%C3%A9l%C3%A9k
http://hu.wikipedia.org/wiki/Eml%C5%91s%C3%B6k
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KÍSÉRLETI JEGYZŐKÖNYV, FELADATOK 

1) Figyeld meg a testfelépítését, testtájait, szőrzetének színét! 

testfelépítés: ............................................................................................  

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

testtájak:   ...............................................................................................  

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

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

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

2) Figyeld meg táplálkozását! 

Mit eszik? 

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

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

Hogyan eszik?  

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

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

Mi jellemzi a fogazatát?  

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

3) Keress egy kihullott szőrszálat a terráriumban (vagy saját hajszálat) és 

vizsgáld meg sztereomikroszkóp alatt! A látottakat rajzold le! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) Keress szőrszálakat egy kézi nagyítóval a karodon és a tenyereden is! 

Figyeld meg a színét, vastagságát! Számold meg kb. hány szálat találsz egy 

cm2-en? 
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A karodon nagyítóval megfigyelt szőrszálak színe, vastagsága: 

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

száma:  ....................................................................................................  

a tenyereden megfigyelt szőrszálak száma:  .................................................  

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

 

Hasonlítsd össze a válaszaidat a társaidéval! Milyen következtetést tudsz 

levonni az emberi szőr-szálak színéről, vastagságáról, elhelyezkedéséről?  

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

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

5) Miután meggyújtottál egy borszeszégőt, fogd csipeszbe a kihullott 
szőrszálat, és tartsd a lángba! Ismételd meg egy körömdarabkával, majd a 
hajszáladdal! Mit tapasztalsz? 

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

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

Milyen anyagból van mindegyik? 

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

 ...............................................................................................................  
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25. FOGALOMTÁR 

Növényi test felépítése és életműködései 

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

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. 

 

Állatok teste és élete 

Állandó testhőmérsékletűek: bizonyos határok között a környezettől 
függetleníteni tudják a testhőmérsékletüket. 

Állatok: olyan heterotróf soksejtű élőlények, amelyek fejlődésük során 
átmennek a bélcsíra állapoton. Az űrbelűek kivételével az egyed rendelkezik a 
különböző szerveinek összehangolt működését biztosító idegrendszerrel. 

Dúcidegrendszer: a külső csíralemez hasi oldalának betüremkedéséből 
kialakuló idegrendszer, melynek központi részét a dúcok és az idegkötegek 

alkotják. 

Külső váz: az élőlény kültakarója által létrehozott szilárd anyagú alkotórész, 
mely támaszt, védelmet nyújt, valódi külső váz esetén belülről tapadnak hozzá 
a mozgást biztosító izmok. 

Szerv: különböző sejtek, szövetek együttműködése meghatározott működés 
érdekében. 

Szervrendszer: meghatározott szervek együttműködése adott cél érdekében. 

Szövet: hasonló alakú és azonos működésű sejtek összessége. 

Változó testhőmérsékletűek: a test hőmérséklete a környezet hőváltozását 
követi.  
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