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A LABORATÓRIUMI KÍSÉRLETEZÉS MUNKA- ÉS BALESETVÉDELMI SZABÁLYAI 

 

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

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

3. A kísérletek előkészítését, bemutatását valamint végrehajtatását kellő 
körültekintéssel hajtsuk, illetve hajtassuk végre. A feladat végrehajtás előtt 

győződjünk meg róla, hogy az alkalmazott eszközök, demonstrációs anyagok 
nem sérültek, rongálódtak. A legegyszerűbb kísérlet is baleset, sérülés forrása 
lehet, ha nem az előírt minőségű eszközöket, anyagokat használjuk. 

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

5. A sérülések, balesetek elkerülése érdekében kísérjük figyelemmel, hogy a 

tanulók a kísérletek előkészítése, illetve végrehajtása során csak 
utasításainknak megfelelően tevékenykedjenek! A foglalkozást megelőzően, 
röviden ismertessük a végrehajtandó feladatot, és a végrehajtás főbb 
mozzanatait, valamint az esetleges veszélyforrásokra külön hívjuk fel a tanulók 
figyelmét! 

6. Az érdemi munka befejeztével győződjünk meg arról, hogy az alkalmazott 

eszközök a kiindulási helyzetnek megfelelően kerülnek hátrahagyásra, a 

szabálytalanul tárolt eszközök balesetet okozhatnak, illetve károsodhatnak. 

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

8. Baleset bekövetkezése esetén a lehető leggyorsabban mérjük fel a sérülés, 
illetve sérülések mértékét, kezdjük meg a sérültek ellátását, amennyiben úgy 

ítéljük meg, kérjük az iskola egészségügyi személyzetének segítségét, vagy 
amennyiben a helyzet megkívánja, haladéktalanul hívjunk mentőt. Egyértelmű 
utasításokkal szabjunk feladatot a tanulók tevékenységét illetően, elkerülve 
ezzel a további balesetek bekövetkezését illetve, az esetleges anyagi károk 
gyarapodását. 

9. Tűz esetén, vagy tűzveszélyes helyzetben, azonnal értesítsük a labor 
személyzetét! Határozottan utasítsuk a tanulókat a labor elhagyására!  A 

laboratóriumban széndioxiddal oltó tűzoltó készülékek vannak elhelyezve. Csak 
akkor kezdjük el használni azokat, ha jártasnak érezzük magunkat a készülék 
működtetésében. Tűzoltó készülékkel embert oltani nem szabad!  

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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BEVEZETÉS 

 

Általános célmeghatározás 

Az emelt szintű érettségi a középszintű követelményeket meghaladó 
bonyolultabb ismeretszerzési eljárásokat, összetettebb rendszerezési, 
összehasonlítási és elemzési szempontokat vár el, valamint az olvasottság, az 

irodalmi ismeretek, tények, összefüggések tágabb körét kéri számon.  
A nagy mennyiségű, és nem könnyű tananyagot sok gyakorlással, rendszeres 
munkával lehet csak elsajátítani, ehhez nyújtanak segítséget az ebben a 
munkafüzetben található kísérletek, kísérletleírások. 
 

 

Témakörök általános ismertetése 

A négy évfolyam témaköreihez tartozó kísérletekből található ebben a 
munkafüzetben válogatás. 

 

  



7 
 

A kísérletek során használatos eszközök 
 

   

 

 

Eszközkészlet 
mikroszkópiához 

 

Sztereomikroszkóp 

 

Binokuláris 
labormikroszkóp 

 

Erlenmeyer lombik 

 

Spriccflaska 

 

 

Mérőpohár 

 

 

Kémcső 

 

 

Kémcsőtartó 

 

Mérőhenger 

 



8 
 

 

 

Petri csésze 
 

 

Állólombik  

Ízeltlábúak (beágyazás) 

 

 

Bunsen állvány 
 

Pasteur-pipetta 

 

 

Szűtőkarika 

 

 

Üvegtölcsér 

 

 

Bonckészlet 

 

 

Kémcsőfogó 

 

http://pixabay.com/hu/photos 

 

http://pixabay.com/hu/photos
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BE.01. BAKTÉRIUMOK 

Kötelező védőeszközök  

A gyakorlat nem veszélyes! 
Köpeny használata ajánlott. 

 

 

A kísérlethez szükséges eszközök 
 

 1 dl házi, nem kezelt tehéntej  
 lombik 
 tárgylemez 

 fedőlemez 
 fénymikroszkóp 

 

A kísérlet leírása (hipotézis és folyamatleírás) 

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

Anyagcseréjük autotróf és heterotróf egyaránt lehet. 

Hipotézis: A baktériumok ivaros és ivartalan szaporodásra egyaránt képesek. 
Ivartalanul osztódással szaporodnak, az osztódással, mely akár 20 percenként 
is bekövetkezhet, hatalmas egyedszám is elérhető. 

A kísérlet menete: 

1) Öntsön forralatlan tehéntejet egy lombikba! Zárja le légmentesen és tartsa 

szobahőmérsékleten! 1-2 nap után nézze meg a lombik tartalmát! 
Tapasztalatait rögzítse a jegyzőkönyv 1. pontjában! 

2) A lombikból tegyen egy cseppet tárgylemezre és fedje le! 

3) Oldja meg a jegyzőkönyv feladatait és válaszoljon a kérdésekre! 

 

KÍSÉRLETI JEGYZŐKÖNYV, FELADATOK 
 

1) Tapasztalatom: 

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

A tapasztaltak magyarázata: 

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

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

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

 ...............................................................................................................  
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2) Írjon példát a baktériumok anyagcseretípusaira! 

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

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

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

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

3) Vizsgálja meg az elkészített metszetet mikroszkóppal! A látottakról 
készítsen rajzot!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Milyen alakúak a baktériumok? ...................................................................  

Majd várjon kb.20 percet és ismét vizsgálja meg! Hasonlítsa össze a két 
vizsgálat eredményét! 

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

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

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

4) Nevezzen meg a tejben lévő baktériumokat, jellemezze anyagcseréjüket 
és élelmiszeripari jelentőségüket! 

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

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

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

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

5)  Hogyan szaporodnak a baktériumok? 

 ...............................................................................................................  
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6) Miért nem forralt tejjel végeztük a kísérletet? 

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

7) Milyen módszerekkel tudjuk még a baktériumok szaporodását meggátolni? 

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

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

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

8) Olvassa el az alábbi szöveget és válaszoljon a kérdésekre! 

A baktériumok egy része időnként konjugációval frissíti fel örökítő anyagát. A 
két sejt között plazmahíd alakul ki, ezen keresztül az episzóma, amely DNS 

darabkát (plazmidot) tartalmaz, átkerül egyik baktériumsejtből a másikba. Az 
adókat hím, a befogadókat női jellegűnek tekintjük. Majd a plazmahíd 

megszűnik és a két sejt elválik egymástól, majd kb. 20 perc múlva újra 
osztódnak.  

Miért nem tekinthető ivaros szaporodásnak, csak ivaros folyamatnak a 
konjugáció? 

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

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

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

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

Mutassa be a baktériumok örökítő anyagát! 

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

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

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

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

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

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

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

Mitől függ, hogy a konjugáció során egy baktériumsejtet női vagy hím 

jellegűnek tekintünk? 

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

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

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

 ...............................................................................................................  
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Mi a konjugáció jelentősége? 

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

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

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

 ...............................................................................................................  
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BE.02. EGYSEJTŰEK ÖSSZEHASONLÍTÁSA 

 

Kötelező védőeszközök  

A gyakorlat nem veszélyes! 
Köpeny használata ajánlott. 

 

 

A kísérlethez szükséges eszközök 
 

 papucsállatka (Paramecium) tenyészet 
 amőba (Amoeba proteus) 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. 

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: A sejtmagvas egysejtűek közös jellemzője, hogy testüket mindig 
egyetlen sejt építi fel, amelyben a sejtplazmától hártyával elhatárolt, valódi 
sejtmag található.   

A kísérlet menete: 

1) Biopipettával vagy szemcseppentővel az amőbatenyészet aljából vegyen 

mintát! Egy cseppet tegyen tárgylemezre, majd fedőlemezzel fedje le! 

2) Papucsállatka tenyészetből pipetta vagy szemcseppentő segítségével vegyen 
mintát! Egy cseppet tegyen tárgylemezre!  
(Az állatok mozgását fékezheti úgy, hogy mielőtt a tenyészetet lefedné 
fedőlemezzel, a tárgylemezre zselatinoldatot cseppent, és egy gombostűvel 

összehúzza a két cseppet!) 

3) Oldja meg a jegyzőkönyv feladatait és válaszoljon a kérdésekre! 
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KÍSÉRLETI JEGYZŐKÖNYV, FELADATOK 
 

1) Az amőbatenyészetből készített mintát mikroszkóp alatt vizsgálja meg! 

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

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

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

Rajzolja le a mikroszkópban látottakat! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Keresse meg a sejtmagot, az emésztő űröcskét és a lüktető űröcskét! Jelölje az 
rajzán! 

Mi a feladata a lüktető űröcskének? Figyelje meg működését! Tapasztalatait 

jegyezze le! 

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

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

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

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

Írjon példát vázas állábas egysejtűre!  .........................................................  

2) A papucsállatka tenyészetből készített mintát mikroszkóp alatt vizsgálja 

meg! 

Figyelje meg milyen az alakja! Milyen alakú? 

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

Milyen sejtszervecskével mozog, és hogyan változtatja a helyét? 

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

 ...............................................................................................................  
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Hol találunk hasonló sejtszervecskéket az emberi szervezetben? Írjon három 
példát! 

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

Rajzolja le a mikroszkópban látottakat! Nevezze meg a rajzán a részeit is! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) A megfigyelései alapján hasonlítsa össze az amőbát és a papucsállatkát 
úgy, hogy válaszában igazolja a papucsállatka fejlettebb voltát! 

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

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

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

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

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

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

 ...............................................................................................................  
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BE.03. A BŐR ÉS BŐRSZÖVET 

Kötelező védőeszközök  

A gyakorlat nem veszélyes! 
Köpeny használata ajánlott. 

 

 

A kísérlethez szükséges eszközök 
 

 Allium (hagyma) epidermisze (kész metszet) 
 emberi hajas fejbőr (kész metszet) 

 mikroszkóp 
 

A kísérlet leírása (hipotézis és folyamatleírás) 
 

A bőrszövet a hajtásos növények testének felszínét borítja. Sejtjei szorosan 
kapcsolódnak egymáshoz, feladatuk a védelem. A bőrszövet nemcsak 
elhatárol, hanem összeköttetést is teremt a külvilággal, mert rajta keresztül a 

növény anyagokat vesz fel és ad le. A hajtást és a gyökeret borító fiatal 
bőrszövet rendszerint egyetlen sejtréteg vastagságú. A sok évig élő, fás szárú 
növények törzsét, ágait vastag, többrétegű, elhalt sejtekből álló kéreg borítja. 

A bőr a legnagyobb szervünk. A gerinces állatokéhoz hasonlóan az emberi bőrt 
is három réteg építi fel: a felhám, az irha és a bőralja. 

Hipotézis: A növényi és az állati kültakaró a biológiai szerveződés más-más 

szintjéhez tartozik. 

A kísérlet menete: 

1) Vizsgálja meg mikroszkóp alatt a hagyma epidermiszét! 

2) Vizsgálja meg mikroszkóp alatt a hajas fejbőrről készült metszetet! 

3) Oldja meg a jegyzőkönyv feladatait és válaszoljon a kérdésekre! 
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KÍSÉRLETI JEGYZŐKÖNYV, FELADATOK 
 

1) A látottakat (hagyma epidermisz) rajzolja le! A tanulmányai alapján 

azonosítsa a látott részeket és jelölje nyilak segítségével az ábrán! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Készítsen megfigyeléséről (hajas fejbőr) rajzot! A tanultak alapján 
azonosítsa a látott részeket és nyilak segítségével jelölje az ábrán! 

 

 

 

 

 

 

 

3) Vizsgálatai segítségével határozza meg a bőrszövet és a bőr fogalmát! 

Bőrszövet: ................................................................................................  

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

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

Bőr: .........................................................................................................  

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

 ...............................................................................................................  
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4) Mutassa be előfordulásukat az élővilágban! Ismertesse az állatok 
kültakarójának típusait is! 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5) Említsen olyan feladatokat, amelyeket mindkettő ellát, és olyat is, amelyet 
csak az egyik! 

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

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

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

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

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

6) Mi az élettani magyarázata a fejbőr korpásodásának? 

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

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

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

 ...............................................................................................................  
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BE.04. NÖVÉNYEK HORMONÁLIS SZABÁLYOZÁSA 

Kötelező védőeszközök  

A gyakorlat nem veszélyes! 
Köpeny használata ajánlott. 

 

 

A kísérlethez szükséges eszközök 
 

 2 palánta növény (pl. paprika) kettő cserép földbe ültetve 
 
A kísérlet leírása (hipotézis és folyamatleírás) 

A növényi hormonok sejtekben, szövetekben termelődő szerves vegyületek, 
amely vagy képződéseiknek helyén vagy távolabbi szövetekbe 

transzportálódva már kis koncentrációban is jelentős és széleskörű hatást 
gyakorolnak a növények növekedésére és fejlődési folyamataira.  
A többi hormonnal együttműködnek, befolyásolják egymás hatását. A 
legjelentősebb növényi hormonok: az auxinok, a gibberellinek, a citokininek, 
az abszcizinsav, az etilén. 

 
Hipotézis: Az auxin a tropizmusok kialakításában is fontos szerepet játszik. 

Tanulmányozza az auxin hormon hatását! 
 

A kísérlet menete: 

1) Nevelje az egyik palántanövény ablakban, a másikat jobb oldalára fektetve! 

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

 

KÍSÉRLETI JEGYZŐKÖNYV, FELADATOK 
 
1) Figyelje meg az ablakban lévő növény növekedését! Milyen irányban 
növekszik? 

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

Mivel magyarázza a látottakat? 

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

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

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

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

Hogyan nevezzük ezt a jelenséget? .............................................................  

Figyelje meg az oldalára fektetett növény növekedését! Milyen irányba 

növekszik? 

 ...............................................................................................................  
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Mivel magyarázza a látottakat?  

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

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

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

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

Mi a jelenség neve: ...................................................................................  

2) Vegye ki a cserépből a palántákat, rázza le gyökerükről a talajt és figyelje 
meg a gyökerük helyzetét! 
Mit tapasztal? 

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

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

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

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

Mivel magyarázza a látottakat? 

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

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

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

Melyik ingerlékenységi forma ez a folyamat? 

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

A koleoptil a pázsitfüvek csírázásakor a hajtáskezdeményt védi, sejtjei 
megnyúlásával növekedik. (Darwin, Paál Árpád, Boysen-Jensen kísérletei) 
 

A) Egyoldali megvilágítás hatására a koleoptil a fény felé görbül. Ha a koleoptil 
csúcsára fémfóliát helyezünk vagy levágjuk a csúcsot görbülés elmarad. 
 

 

 users.atw.hu/montant/3._ora.docx 
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B) A koleoptil fénnyel ellentétes oldalának bemetszésekor az elhajlás szintén 
nem tapasztalható. azonban, ha a megvilágított oldalon ejtünk metszést, 

oldalról megvilágítva a hajtáscsúcs a fény felé hajlik. 

 

 

 users.atw.hu/montant/3._ora.docx 

C) Amennyiben a levágott csúcsot féloldalasan tesszük vissza, a koleoptil a 
visszahelyezéssel ellentétes irányba hajlik sötétben. 

 

 users.atw.hu/montant/3._ora.docx 

3) Értelmezze a kísérleteket! 

A: ............................................................................................................  

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

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

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

B:  ...........................................................................................................  

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

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

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

C:  ...........................................................................................................  

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

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

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

4) A kísérletekből levonható következtetések alapján válaszoljon a kérdésre! 
Hol termelődik, és hol szállítódik az auxin? 

 ...............................................................................................................  
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5) Milyen egyéb hatását ismeri a jelenséget kiváltó hormonnak? 

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

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

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

6) Egy másik hormon gátolja a működését. Melyik hormonról van szó? Milyen 
egyéb hatását ismeri? 

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

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

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

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

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

7) A hormonokat melyik szállítószöveti elem szállítja egy hajtásban? 

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

8) Írjon egy hétköznapi példát arra, hogyan használják az auxin 
termelődéséről és szállításáról szóló ismereteket a mindennapos kertészeti 
gyakorlatban! 

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

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

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

 ...............................................................................................................  
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BE.05. MOHÁK ÉS HARASZTOK SZAPORODÁSA 

Kötelező védőeszközök  

A gyakorlat nem veszélyes! 
Köpeny használata ajánlott. 

 

 

A kísérlethez szükséges eszközök 
 

 sztereomikroszkóp 
 csipesz 
 színes ceruza 

 lombosmoha (pl. erdei szőrmoha (Polytrichastrum formosum) 
 erdei pajzsika (Dryopteris filix-mas) 

 

A kísérlet leírása (hipotézis és folyamatleírás) 
 

A mohák az egész földön elterjedt növények. Egy-egy mohapárna számtalan 
apró növényből áll. Testük felépítése nagyon egyszerű, telepesek. Nyár elején 

a szárszerű képződmény csúcsán spóratartó tok fejlődik, melyben spórák 
termelődnek. 
A harasztok szövetes testfelépítésű, gyökeres, száras, leveles, spórával 
szaporodó növények.  
Az egyik leggyakoribb hazai páfrányunk az erdei pajzsika, mely a tápanyagban 
gazdag, üde, árnyas erdők termetes évelő aljnövénye. 

 
Hipotézis: A mohák és a harasztok egyedfejlődése nemzedékváltakozással 

történik. (A nemzedékváltakozás az egyedfejlődés azon típusa, amely során az 
ivaros és az ivartalan fejlődési szakasz szabályosan váltja egymást.) 
 

A kísérlet menete: 
1) Figyelje meg a mohanövényke és a harasztnövény felépítését! 

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

KÍSÉRLETI JEGYZŐKÖNYV, FELADATOK 
 
1) A mohanövényke kétlaki. Keressen egy hím és egy női jellegű példányt! 
(A női jellegű példányon nincsenek nagyobb méretű színes fellevélkék!) 

A hím jellegű példányról távolítsa el a külső fellevélkéket, tegye tárgylemezre 

és vizsgálja meg sztereomikroszkóp alatt! 
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Készítsen ábrát a hím ivarszervekről (antheridiumokról)! 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

2) Vizsgálja meg a nőjellegű példányt is! Készítsen ábrát a női ivarszervekről 
(archegóniumokról)! 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

3) Figyelje meg a spóratartót (sporogóniumot) és a spórákat is 
sztereomikroszkóp alatt! Készítsen színes ábrát a látottakról! 
 

 

 

 

 

 

 

4) Az alábbi ábrán a mohák kétszakaszos egyedfejlődését látja. Jelölje az 
ivaros és ivartalan szakaszt, a mitózisos és meiózisos osztódást, valamint a 

diploid és haploid sejteket is! 
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http://pixabay.com/hu/photos 

 
5) Sztereomikroszkóp alatt vizsgálja meg az erdei pajzsika spóratartóit, majd 
benne a spórákat! Készítsen színes rajzot a látottakról! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://pixabay.com/hu/photos
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6) Az alábbi vázlaton a harasztok kétszakaszos egyedfejlődését látja. Jelölje 
az ivaros és ivartalan szakaszt, a mitózisos és meiózisos osztódást, valamint a 

diploid és haploid sejteket is! 
 

 

http://pixabay.com/hu/photos 

 

7) A fenti vázlatok segítségével mutassa be, hogy milyen alapvető 
különbségek vannak a mohák és a harasztok kétszakaszos egyedfejlődésében! 

 

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

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

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

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

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

  

http://pixabay.com/hu/photos
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BE.06. VIRÁG, VIRÁGZATOK, VIRÁGPOROK VIZSGÁLATA 

Kötelező védőeszközök  

A gyakorlat nem veszélyes! 
Köpeny használata ajánlott. 

 

 

A kísérlethez szükséges eszközök 
 

 mikroszkóp 
 sztereomikroszkóp 
 tárgylemezek 

 fedőlemez 
 csipesz 
 Növényismeret c. könyv 

 egyszikű virág pl. tulipán (Tulipa) 
 kétszikű virág pl. házi alma (Malus domestica) 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. 
A zárvatermő növények virágában a hím ivartájnak a fő alkotóelemei a porzók. 
A porzók portokból és porzószálból épülnek fel. A portokok egy-vagy két 

portokfélből állnak, melyekben pollenzsákok találhatók. A portokfeleket a 
csatló köti össze. Mindkét portokfélben 2-2 pollenzsák van, ezek szövetéből 

pollen-anyasejtek keletkeznek, melyekben meiózissal haploid (n) 
kromoszómaszámú pollenszemek jönnek létre. 
A virágpor (pollen) a virágos növények szaporodása során a megporzásban 
játszik szerepet.  

Hipotézis: A pollenszemek mérete, formája és felülete jellemző egy adott fajra 

nézve. 

A kísérlet menete: 

1) Figyelje meg az egy- és kétszikű virágot! 
2) Oldja meg a jegyzőkönyv feladatait és válaszoljon 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
http://hu.wikipedia.org/wiki/Zárvatermő
http://hu.wikipedia.org/wiki/Virág
http://hu.wikipedia.org/wiki/Porzó
http://hu.wikipedia.org/wiki/Meiózis
http://hu.wikipedia.org/wiki/Kromoszóma
http://hu.wikipedia.org/wiki/Virágos_növények
http://hu.wikipedia.org/wiki/Szaporodás
http://hu.wikipedia.org/wiki/Megporzás
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2) A Növényismeret c. könyv segítségével nevezze meg a virágzatokat és 
mindegyikre írjon egy példát! 

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

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

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

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

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

3) Figyelje meg az egyszikű és kétszikű virágot! 
Mi jellemzi a virágtakaró felépítését? 

 

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

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

4) Tulipán virágából csipesz segítségével emeljen ki egy porzót! Helyezze 
tárgylemezre és sztereomikroszkóp alatt vizsgálja meg! A látottakról készítsen 
rajzot! Az rajzán jelölje a porzó részeit! (Segít az emlékeztető!) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5) A porzót ütögesse nedves tárgylemez felett! A kihulló virágporszemek 
megtapadnak a tárgylemezen, fedje le a mintát, majd mikroszkóppal fokozatos 
nagyítás mellett vizsgálja meg! 
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A látottakról készítsen ábrát! 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
6) A pollenek felülete nem sima. Van-e valamilyen szerepe a „díszített” 

felületeknek, és ha igen, mi az? 

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

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

7) Miért vált ki sok emberben allergiás reakciókat a pollen orrnyálkahártyára 
kerülése? 

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

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

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

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

8) Mi a jelentősége a pollenanalízisnek? 

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

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

  



30 
 

BE.07. ZÁRVATERMŐK EGYEDFEJLŐDÉSE 

Kötelező védőeszközök  

A gyakorlat nem veszélyes! 
Köpeny használata ajánlott. 

 

 

A kísérlethez szükséges eszközök 
 

 Tulipa (tulipán) vagy Lilium (liliom) virága 
 szike 
 sztereomikroszkóp 

 tárgylemez 
 fedőlemez 
 mikroszkóp 

 

A kísérlet leírása (hipotézis és folyamatleírás) 
 

A fejlődés minőségi változások sorozata, melynek eredményeként új szervek, 

szövetek alakulnak ki a sejtek differenciálódása következtében.  
A zárvatermők is nemzedékváltakozással fejlődnek, a kétszakaszos fejlődés az 
egyedfejlődés azon típusa, amely során az ivaros és az ivartalan fejlődési 
szakasz szabályosan váltja egymást.  
A zárvatermők esetében az ivaros szakasz nagyon lerövidül, és a virágok 
ivarleveleiben zajlik. Spóra természetesen nem alakul ki, de az annak 

megfelelő képződmények igen. Ezek az embriózsák- és a virágporszem-
kezdemény. 

A megtermékenyítést megelőzi a megporzás, amikor egy „beérett” virág 
pollenje egy másik virág bibéjére kerül. A zárvatermőkre a kettős 
megtermékenyítés jellemző, amely során a magkezdemény petesejtje és 
központi sejtje is összeolvad egy-egy hímivarsejttel. 
 

 

Tulipán (Tulipa gesneriana L.) termő keresztmetszetének részlete. 

http://pixabay.com/hu/photos 

 

http://pixabay.com/hu/photos
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A képen két termőlevél széli régiója és az egyik magházüreg látszik, benne két 
magkezdeménnyel. A termő fala vastag, magházának fala továbbfejlődve a 

toktermés falává alakul át.  

(Kristóf Zoltán: Mikroszkópi segédanyag a növényszervezettan és sejttan 
tantárgyakhoz) 
 

Hipotézis: A megtermékenyítés után a zárt magházból termés fejlődik. 

A kísérlet menete:  

1) Tulipán vagy liliom termőjéből készítsen metszetet! 

3) Oldja meg a jegyzőkönyv feladatait és válaszoljon a kérdésekre! 

 

KÍSÉRLETI JEGYZŐKÖNYV, FELADATOK 

 
1) A termőből készült metszetet vizsgálja meg sztereomikroszkóp majd 
mikroszkóp alatt! 
A látottakat rajzolja le! Az elkészített ábrán jelölje is, amit lát! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) A látottak, a tanultak és a fenti kép segítségével mutassa be a 
zárvatermők kettős megtermékenyítésének folyamatát! 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3) Vezesse le az ezt követő termésképződést! 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Írjon mindkettőre 2-2 példát! 

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

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

5) Melyik hormon serkenti a virágképződést és a termésérést? 

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

 ...............................................................................................................  
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BE.08. LEVELEK ALAKTANI VIZSGÁLATA, LEVÉLTÍPUSOK 

Kötelező védőeszközök  

A gyakorlat nem veszélyes! 
Köpeny használata ajánlott. 

 

 

A kísérlethez szükséges eszközök 
 

 5 féle lágy- és fásszárú 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. 
 
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. 
 
A kísérlet menete: 

1) Figyelje meg a leveleket! 
2) Oldja meg a jegyzőkönyv feladatait és válaszoljon a kérdésekre! 

 

KÍSÉRLETI JEGYZŐKÖNYV, FELADATOK 
 
1) Rajzolja le a leveleket és a Növényismeret c könyv segítségével jellemezze 
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) Jelölje az ábrán a lomblevél részeit! 

 

 

http://pixabay.com/hu/photos 

3) Sorolja fel a levéltípusokat feladatuk szempontjából! 

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

 ...............................................................................................................  
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4) Sorolja fel a levéltípusokat összetettség szempontjából! Írjon mindegyikre 
példát a Növényismeret c. könyv segítségével! 

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

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

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

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

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

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

5) Milyen kapcsolat van a levél és a virág között? 

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

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

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

 ...............................................................................................................  
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BE.09. GYÖKÉR, SZÁR ÉS LEVÉL MÓDOSULÁSAI 

Kötelező védőeszközök  

A gyakorlat nem veszélyes! 
Köpeny használata ajánlott. 

 

A kísérlethez szükséges eszközök 
 

 sárgarépa (Daucus carota subsp. sativus), burgonya (Solanum 
tuberosum), veteményborsó (Pisum sativum), melyeknek gyökere, 
szára és levele is van  

 sztereomikroszkóp 
 Növényismeret c. könyv 

 

A kísérlet leírása (hipotézis és folyamatleírás) 
 

Az élőhelyekhez való sikeresebb alkalmazkodás érdekében az egyes növényi 
részek az alapfunkciójuk mellett egyéb speciális funkciók ellátására is 

módosulhatnak. A módosulás helye szerint megkülönböztethetünk: gyökér-, 
levél-, ill. szármódosulásokat. 

Hipotézis: Az egyes növényi részek az alapfunkciójuk mellett egyéb speciális 
funkciók ellátására is módosulhatnak. 

A kísérlet menete: 

1) Figyelje meg a növényeket! 

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

 

KÍSÉRLETI JEGYZŐKÖNYV, FELADATOK 
 
A feladatok megoldásához segítségül használja a Növényismeret c. könyvet! 

1) Sorolja fel, hogy a kapott növények közül melyeknek vannak módosult 
gyökereik! 

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

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

2) Melyik növényen, milyen típusú gyökérmódosulást figyel meg és mi ezen 
módosulásoknak a feladata? 

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

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

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

 ...............................................................................................................  
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3) Óvatosan mossa le a talajszemcséket a borsónövény gyökérzetéről! 

Vizsgálja meg sztereomikroszkóp alatt a gyökeret! 

Készítsen rajzot! 
 

 

 

 

 

4) Mutasson be még három gyökérmódosulást konkrét példán keresztül! 

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

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

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

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

5) A kapott növények közül melyiknek van módosult szára! 

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

6) A növényen milyen típusú szármódosulást figyel meg és mi ezen 

módosulás feladata? 

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

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

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

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

7) Rajzolja le a módosult szárat! 

 

 

 

 

 

 

8) Mutasson be még három szármódosulást konkrét példán keresztül! 

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

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

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

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

9) A kapott növények közül melyiknek van módosult levele! 

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

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

10) Milyen típusú levélmódosulásokat figyel meg és mi ezen módosulásoknak a 
feladata? 

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

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

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

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

11) Rajzoljon le egy levélmódosulást! 

 

 

 

 

 

 

 

12) Mutasson be még három levélmódosulást konkrét példán keresztül! 

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

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

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

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

 ...............................................................................................................  
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BE.10. TERMÉSEK, MAG 

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 termés szerepe a mag(vak) védelme és elterjesztése. A termésben mindig 

annyi mag található, ahány magkezdeményben megtörtént a megter-

mékenyítés. 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) Figyelje meg a terméseket! 

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

 

KÍSÉRLETI JEGYZŐKÖNYV, FELADATOK 

 
1) Csoportosítsa 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:  ..............................................................................................  
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Almatermés: .............................................................................................  

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

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

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

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

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

2) Csoportosítsa az Ön által hozott terméseket is, hasonlóan, mint az első 
feladatnál! 
 

 

 

 

 

 

 

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

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

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

4) Vágjon ketté egy-egy almát kereszt és hosszirányban! Figyelje meg a 
termés szerkezetét! Rajzolja le a látottakat, és írja mellé a részeit! 
 

 

 

 

Hány tüsző van a termésben? .....................................................................  

Milyen típusú termés az alma termése? Miért? 

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

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

Soroljon fel még kettő almatermésű növényfajt! 

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

5) Készítsen vékony hosszanti metszetet a paradicsom bogyóterméséből és 
vizsgálja meg sztereomikroszkóppal! 
Rajzolja le és a felsorolt részeket azonosítsa az ábrán! 
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hártyás bőrszövet, húsos termésfal, magtanya, köldökzsinór, elnyálkásodott 
maghéj 

6) Határozza meg a mag fogalmát! 

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

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

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

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

7) Miből alakul ki a mag? 

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

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

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

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

8) Az Ön által hozott termésekben figyelje meg a magvakat! Melyik termés 
hány magot tartalmaz? 

9) Mitől függ, hogy hány mag fejlődhet maximálisan egy virágból? 

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

 ...............................................................................................................  
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BE.11. A KIVÁLASZTÁS FEJLŐDÉSE AZ ÁLLATVILÁGBAN 

Kötelező védőeszközök  

A gyakorlat nem veszélyes! 
Köpeny használata ajánlott. 

 

 

A kísérlethez szükséges eszközök 
 

 macska vese keresztmetszet (kész metszet) 
 mikroszkóp 

 

A kísérlet leírása (hipotézis és folyamatleírás) 
 

A környezetből a testbe került anyagok zöme a sejtekben átalakul. Az 
átalakuláskor keletkező bomlástermékek a többi felesleges anyaggal együtt a 
vérbe jutnak. A szükségtelen anyagok a vérből a kiválasztás során 
elkülönülnek, majd távoznak a szervezetből. 

Hipotézis: Az emlős vese belső szerkezete kéreg- és velőállományra különül. 

A kísérlet menete: 

1) Helyezze mikroszkóp alá az macska vese keresztmetszetéről készült 
metszetet! Vizsgálja meg különböző nagyítások alatt! 

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

 

KÍSÉRLETI JEGYZŐKÖNYV, FELADATOK 

 
1) Elválasztás és kiválasztás. Határozza meg mit értünk elválasztás és 
kiválasztás alatt! 

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

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

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

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

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

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

2) Melyek a kiválasztás részfolyamatai? 

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

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

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

 ...............................................................................................................  
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3) A mikroszkópban látottakról készítsen ábrát! Tanulmányai alapján jelölje 
az ábrán nyilak segítségével a látott részeket! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Milyen vesetípusa van az macskának? ..........................................................  

4) Hasonlítsa össze a laposférgek, a gyűrűsférgek, a rovarok, a halak és a 

hüllők kiválasztó szervének felépítését és működését! 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 ...............................................................................................................  
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BE.12. AZ ÁLLATOK VÁZÁNAK TÍPUSAI 

Kötelező védőeszközök  

A gyakorlat nem veszélyes! 
Köpeny használata ajánlott. 

 

 

A kísérlethez szükséges eszközök 
 

 elölt rovar (pl. csótány, májusi cserebogár) 
 csipesz 
 sztereomikroszkóp 

 üres csigaház 
 tengeri sün váza 
 gerinces csontváz (pl. madár, hüllő, emlős) 

 

A kísérlet leírása (hipotézis és folyamatleírás) 
 

A kambriumi állatvilág legnagyobb újítása a szilárd váz megjelenése volt. A 

vázak anyaga igen változatos volt, mészkő, kova, foszfát, kitin.  

Már a földtörténeti ókorban "kiderült", hogy súlyos korlátai vannak a külső 

váznak. Igaz, hogy könnyebben alakul ki, de formagazdagsága erősen 
korlátozott, tömege szükségszerűen nagyobb arányában a belsőénél, azaz csak 
kis méretben életképes találmány. 

A gyakorlat elvégzése során az állatok külső és belső váztípusait vizsgáljuk. 

Hipotézis: Az állatok vázának fő feladatai a védelem és a mozgás segítése. 

A kísérlet menete: 

1) Vizsgálja meg a kapott váztípusokat! 

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

KÍSÉRLETI JEGYZŐKÖNYV, FELADATOK 
 
1) Figyelje meg az ízeltlábú állat testfelépítését, kültakaróját! 
Mi jellemzi testfelépítését? 

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

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

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

Milyen anyagból épül fel a kültakaró? ...........................................................  

Mi a kültakaró szerepe? 

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

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

 ...............................................................................................................  
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Csipesszel távolítsa el az ízeltlábú egy lábat és vizsgálja meg mikroszkóp alatt. 
Használjon alsó és felső megvilágítást is!  

Rajzolja le a lábat, ahogy a mikroszkóp alatt látta és nevezze meg részeit! 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

2) Rajzolja le a megfigyelt üres csigaházat!  

 

 

 

 

 

 

 

Figyelje meg a csavarodás irányát! Merre csavarodik általában? 

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

Cseppentsen híg sósavat az óraüvegre helyezett csigaház külsejére!  
Mit tapasztal? 
Mi lehet a magyarázata a jelenségnek? 

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

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

Mi ellen védheti meg ez a kemény anyag a csigákat? 

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

3) Figyelje meg a tengeri sün vázát! Miből épül fel? 

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

4) Figyeljen meg egy gerinces csontvázat! 
Milyen fő részekre osztható? 

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

Mi a szerepe a vázrendszernek? 

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

 ...............................................................................................................  
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Mutassa be a csontok összeköttetésének főbb típusait! 

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

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

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

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

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

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

5) Vizsgálatai és tanulmányai alapján mutassa be az állatok (szivacsok, 
csalánozók, puhatestűek, ízeltlábúk, tüskésbőrűek, gerincesek) vázának 

típusait! 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 ...............................................................................................................  
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BE.13. A REPÜLÉS MŰVÉSZEI 

Kötelező védőeszközök  

A gyakorlat nem veszélyes! Köpeny használata 
ajánlott. 

 

 

A kísérlethez szükséges eszközök 
 

 elölt házi légy és szitakötő  
 sztereomikroszkóp 

 

A kísérlet leírása (hipotézis és folyamatleírás) 
 

„A madarak bőre 3 rétegű. Mivel a tollazat az epidermisz legtöbb funkcióját 
ellátja, a néhány sejtrétegből álló felhámot csak vékony szaruréteg borítja. 
Bőrük egyetlen mirigye a farkcsíkmirigy (gl. uropygii). A bőr jellemző 
szaruképletei a lábat borító pikkelyek, a karmok, a csőrkávát borító szarutok 
és a csőr tövénél levő színes viaszhártya. 

A madarak vázrendszere számos sajátossággal bír, alapvetően a repüléshez 
alkalmazkodást, illetve a két lábon járást tükrözi. A csontok vékonyak, 
könnyűek. Minden testtájékon jellemző a sok összenövés. Csontvázuk tömege 
alig egy tizede a teljes testtömegnek, míg pl. emlősöké 15-20 % is lehet. Itt 
csak visszaidézzük, hogy a modern madárrendszertanban a két alosztály 
elkülönítésére már nem a szegycsont, hanem a koponya bélyegeit 

alkalmazzák. A futómadaraknál (Palaeognathae) az arckoponya (állkapcsi ív) 
egyes csontjai összenőttek egymással, állkapcsi ívük kevésbé flexibilis. A 

modern madaraknál (Neognathae) ez az összenövés hiányzik. 
Tápcsatornájuk jellegzetességei a csőr, a begy, a mirigyes és a zúzógyomor, 
valamint a kloáka jelenléte. 
Légzőkészülékük specialitásai az alsó gégefő, a tüdő légsíp rendszere, valamint 
a légzsákok. Kettős légzésük van. Tüdejükben a gázcserét bonyolító vérér 

kapillárisokban a vér a tüdőben áramló levegővel ellentétes irányban halad 
(ellenáramlás), ezét a gázcsere rendkívül hatékony.”  
 

(http://elte.prompt.hu/sites/default/files/tananyagok/04_MolnarKinga_BevezetesAzAlla
ttanba/chunks/ch37s03.html) 

 

Hipotézis: A rovarszárny nem végtag. 

A kísérlet menete: 

1) Vizsgálja meg sztereomikroszkóp alatt a házi légy és a szitakötő szárnyait! 
2) Oldja meg a jegyzőkönyv feladatait és válaszoljon a kérdésekre! 

 

 

 

http://elte.prompt.hu/sites/default/files/tananyagok/04_MolnarKinga_BevezetesAzAllattanba/chunks/ch37s05.html#paleognathae
http://elte.prompt.hu/sites/default/files/tananyagok/04_MolnarKinga_BevezetesAzAllattanba/chunks/ch37s05.html#neognathae
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KÍSÉRLETI JEGYZŐKÖNYV, FELADATOK 
 

1) Milyen különbségeket talál a felépítésükben?  

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

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

Mely szelvényből indulnak ki a szárnyak? 

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

Figyelje meg a hártyás szárnyak erezetét! Mi alkotja a szárnyak erezetét? 

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

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

Készítsen rajzot a hártyás szárny mikroszkópikus képéről! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) A vizsgálatai, a tanulmányai és az idézet segítségével végezze el a rovarok 
és madarak repülésének összehasonlítását az alábbi szempontok alapján! 

Szárnyak eredete az egyedfejlődést tekintve:  

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

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

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

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

 ...............................................................................................................  
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Szárnyak száma és típusa: 

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

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

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

A mozgatóizom szövettani típusa: 

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

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

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

3) Hogyan alkalmazkodott a madarak szervezete a repülő életmódhoz? 

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

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

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

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

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

 ...............................................................................................................  
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BE.14. ÁLLATI SZÖVETEK (PORCSZÖVET ÉS CSONTSZÖVET ÖSSZEHASONLÍTÁSA) 

Kötelező védőeszközök  

A gyakorlat nem veszélyes! 
Köpeny használata ajánlott. 

 

 

A kísérlethez szükséges eszközök 
 

 hialinporc keresztmetszet (kész metszet) 
 kompakt csontállomány keresztmetszet (kész metszet) 
 mikroszkóp 

 

A kísérlet leírása (hipotézis és folyamatleírás) 

 
A szervezetet alkotó szervek sajátos felépítése és nagyon eltérő funkciója 
ellenére az őket felépítő szövetek négy alaptípusba sorolhatók: hámszövet, 
kötő- és támasztószövet, izomszövet és idegszövet. 
A szövetek mindegyike jellegzetes alaktani és funkcionális sajátságokkal 

jellemezhető. Az egyes szövetek osztályozásánál figyelembe vesszük az adott 
szövet embrionális eredetét, vagyis, hogy az adott szövetet alkotó differenciált 
sejtek melyik csíralemezből származnak. Figyelembe vesszük a szövetek 
elhelyezkedését, a sejtek alakját és a sejtek elrendeződését. 

Hipotézis: A szövetek azonos alakú és működésű sejtekből épülnek fel. 

A kísérlet menete: 

1) Vizsgálja meg mikroszkóp alatt a két metszetet! 

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

KÍSÉRLETI JEGYZŐKÖNYV, FELADATOK 
 

1) Figyelje meg a hialinporcot tartalmazó metszetet mikroszkóp alatt! 
A látottakat rajzolja le!  
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2) Melyik csíralemezből differenciálódik ez a szövet? 

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

3) Hol jelent meg először az állatok evolúciójában? 

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

4) Mutassa be emberben e szövet előfordulását! 

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

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

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

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

5) A szövet sérüléskor nem képes regenerálódni. Miért? 

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

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

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

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

6) Melyik szövetcsoportba tartozik? 

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

7) Figyelje meg a csontszövetből készült metszetet is mikroszkóp alatt! 
Megfigyeléséről készítsen rajzot! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8) Miben különbözik a porcszövettől és miben hasonlít rá? 

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

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

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

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

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

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

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

9) A chordaszövet is ebbe a szövetcsoportba tartozik. Jellemezze a 
chordaszövetet!  

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

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

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

 ...............................................................................................................  
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BE.15. MACSKÁK A PROBLÉMADOBOZBAN 

Kötelező védőeszközök  

A gyakorlat nem veszélyes!  
 

 

A kísérlethez szükséges eszközök 
 
internet 
http://www.youtube.com/watch?v=ZpSxJw0BFZs 
http://www.youtube.com/watch?v=CC7q6wE89yE 

 

A kísérlet leírása (hipotézis és folyamatleírás) 

 
Macska a problémadobozban (1898) munkájából ismerjük Thorndike tanulást 
kutató módszerét. Kísérletei alapján fogalmazta meg az effektus-törvényt, 
hogy a viselkedés a következményei, hatása révén marad fenn vagy szűnik 
meg. Fontos a megerősítés. Az általa vizsgált tanulási folyamatot nevezzük 

operáns tanulásnak (R-típusú kondicionálásnak). 
Később Skinner vizsgálta behatóan (Skinner-doboz) ezt a tanulási folyamatot 
és írta le törvényszerűségeit. 
 

Hipotézis: Az operáns tanulás lényege a megerősítés. 

A kísérlet menete: 

Nézze meg mindkét rövidfilmet, majd válaszoljon a kérdésekre! 

 

KÍSÉRLETI JEGYZŐKÖNYV, FELADATOK 
 
1) Írja le megfigyelését! 

 
Galamb tanulása: 

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

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

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

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

Patkány tanulása: 

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

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

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

 ...............................................................................................................  
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Nyulak tanulása: 

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

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

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

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

2) Mit nevezünk tanulásnak? 

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

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

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

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

3) Hogyan sajátítja el az állat az ellátását végző rendszer sikeres 
használatát? 

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

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

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

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

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

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

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

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

4) Hasonlítsa össze ezt a formát a pavlovi reflex folyamatával! 

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

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

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

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

5) Miben tér el ezektől a belátásos tanulás? Írjon erre a tanulási formára 

konkrét példát! 

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

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

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

 ...............................................................................................................  
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BE.16. MÉHEK TÁNCA 

Kötelező védőeszközök  

A gyakorlat nem veszélyes! 
 

 

A kísérlethez szükséges eszközök 
 
internet 
http://www.youtube.com/watch?v=eGlqphgvZ1M 
http://www.youtube.com/watch?v=hc5qS6jVIeQ 

 
A kísérlet leírása (hipotézis és folyamatleírás) 

 
A méhek táncának biológiai funkciója az, hogy a kaptárba visszatérő felderítő 
méh a tánc segítségével tudatja fajtársaival az általa talált táplálékforrás 
minőségét, irányát és távolságát.  
A méhtánc jelenségét Karl von Frisch osztrák etológus fejtette meg több 

évtizedes munkával, amiért 1973-ban Nobel-díjban részesült. 
 
Hipotézis: A méhtánc egy kommunikáció, és mint ilyen, a társas 
viselkedésformák egyike. 

A kísérlet menete: 

Tekintse meg a kettő rövidfilmet, majd válaszoljon a kérdésekre! 

 

KÍSÉRLETI JEGYZŐKÖNYV, FELADATOK 

 
1) A méhek rovarállamban élnek, milyen közösségi forma ez? 

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

2) Mi dönti el, hogy hím vagy nőstény utód kel ki a bábból? 

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

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

3) Milyen feladatot töltenek be a rovarállam életében a különböző nemek? 

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

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

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

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

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

http://www.youtube.com/watch?v=hc5qS6jVIeQ
http://hu.wikipedia.org/wiki/Etológia
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 ...............................................................................................................  

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

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

4) A körkörös táncnál mit jelent a körözés sebessége? 

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

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

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

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

5) A potrohrázós tánccal mit közöl egyik állat a másiknak? 

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

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

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

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

Érdekesség. Olvassa el! 

http://www.ng.hu/Tudomany/2009/10/Uj_elmelet_a_mehtanc_magyarazata 
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BE.17.  FÉNY ÉS HŐ HATÁSA AZ ÉLŐLÉNYEKRE 

Kötelező védőeszközök  

A gyakorlat nem veszélyes! 
Köpeny használata ajánlott. 

 

 

A kísérlethez szükséges eszközök 
 

 szárazbab kb 8 db/csésze 
 4 Petri-csésze, jelölő filc 
 vatta 

 víz 
 színes ceruza 

 

A kísérlet leírása (hipotézis és folyamatleírás) 
 

A növények számára az elsődleges fényforrást a Nap jelenti. Naptól, fénytől 
elzártan a virágos növények mindegyike elpusztul. 

A Nap fényén kívül a növények a Nap melegét is igénylik. Ám a tűző napot, a 
forróságot a növények többsége nem viseli el. 
A növények hőigénye eltérő. Vannak olyanok, amik már alacsony 
hőmérsékleten csíráznak, és fejlődésükhöz sem kell, sőt egyesek el sem viselik 
a magas hőmérsékletet. (petrezselyem, répa, salátafélék, káposztafélék egy 
része). Mások kifejezetten igénylik a meleget (paprika, paradicsom, padlizsán, 

bab, uborka stb.) Az sem mindegy, hogy a fejlődésükhöz sok fény kell, vagy 
kevesebbel is beérik. Így vannak rövid-, és hosszúnappalos növények.  

 
Hipotézis: A bab meleg helyen csírázik és növekszik gyorsabban. 

A kísérlet menete: 

1) Számozza be a Petri –csészéket, 

1.Meleg világos hely  

2.Hideg világos hely 
3.Meleg sötét hely 
4.Hideg sötét hely 

helyezzen bele vattát. Tegye a vattára a babszemeket, s öntsön bele annyi 
vizet, hogy a vatta kellőképpen átnedvesedjen. 

A fénymennyiség szabályozását egyszerűen oldja meg, az állandó sötétet 
letakarással biztosítsa. A meleget kb. 22 C fokos helyiségben, illetve a hideget 

hűtőben való elhelyezéssel oldja meg. 
A kísérlet során figyeljen arra, hogy a vatta ne száradjon ki! 
 

2) Oldja meg a jegyzőkönyv feladatait és válaszoljon a kérdésekre! 
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KÍSÉRLETI JEGYZŐKÖNYV, FELADATOK 
 
1) 5 nap múlva a csészében lévő babokról készítsen színes rajzot! 

1.                                                       2.                     . 

 

 

 

 

 

 

3.                                                      4.                           
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2) 10 nap múlva ismét készítsen színes ábrát a csészében lévő babokról! 

1.                                                               2.           

 

 

 

 

 

 

3.                                                                4.           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) Következtetés:  

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

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

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

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

4) Mit nevezünk rövid vagy hosszúnappalos növénynek? Írjon példákat is! 

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

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

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

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

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

5) Ismertesse a hőszabályozással kapcsolatos ökogradiens-szabályokat! 
Magyarázza meg a bennük foglaltakat! 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 ...............................................................................................................  
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BE.18. ANTROPOGÉN HATÁSOK 

Kötelező védőeszközök  

A gyakorlat nem veszélyes! 
Köpeny használata ajánlott. 

 

 

A kísérlethez szükséges eszközök 
 

 nylonzacskó 
 60 búzaszem 
 cserép föld 

 
A kísérlet leírása (hipotézis és folyamatleírás) 

 
A lokális emberi hatások globális környezeti problémákat okoznak a Földön. A 
légszennyezéssel összefüggő globális környezeti problémák a globális 
felmelegedés, savas esők, szmog és ózonréteg vékonyodása. 
A gépkocsik kipufogógázai égéstermékeket (pl. szén-dioxid, szén-monoxid, 

korom, stb.) tartalmaznak. Ezek a növényzetre is károsító hatással vannak. 
 

Hipotézis: A kipufogógázban tartott búzaszemek és a kontroll búzaszemek 
csírázása között nincs különbség. 

A kísérlet menete: 

1) 30 búzaszemet tegyen nylonzacskóba! 

2) A zacskóba fogja fel egy személygépkocsi kipufogógázát és a zacskót kösse 
be! Vigyázzon, Ön ne lélegezze be a gázt! 

3) 40 percet tartsa a szemeket a kipufogógázban! 

4) Közben ültessen el 30 kezeletlen búzaszemet cserépbe! Majd az idő 
leteltével ültesse el a kezelt búzaszemeket is! Hasonló körülmények között 
nevelje őket! 

5) Oldja meg a jegyzőkönyv feladatait és válaszoljon a kérdésekre! 

 

KÍSÉRLETI JEGYZŐKÖNYV, FELADATOK 

 
1) Hány százaléka kelt ki a növényeknek a kezelt illetve a kezeletlen 
búzaszemeket tartalmazó cserépben? 
 

Kezelt búzaszemeket tartalmazó cserépben: .................................................  

Kezeletlen búzaszemeket tartalmazó cserépben: ...........................................  

Következtetés:  

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

2) Hasonlítsa össze a két cserépben nevelt növények fejlődését is! 

Kezelt növények fejlődése:  ........................................................................  

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

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

Kezeletlen növények fejlődése: ...................................................................  

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

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

Következtetés: 

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

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

3) Ismertesse a városok és a közlekedés ökológiai hatásait! 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4) Határozza meg a fenntartható fejlődés fogalmát! 

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

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

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

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

5) Mutassa be a légszennyezés következtében jelentkező globális környezeti 
problémákat! 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6) Ismertesse a problémák kezelésének lehetőségeit! 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 ...............................................................................................................  
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BE.19. KRÉTA KROMATOGRÁFIA 

Kötelező védőeszközök  

A gyakorlat nem veszélyes! 
Köpeny használata ajánlott. 

 

 

A kísérlethez szükséges eszközök 
 

 zöld levelek (muskátli, spenót, stb.) 
 dörzscsésze 
 szűrőpapír-redős 

 főzőpohár 
 fehér tábla kréta 
 fehér homok 

 96%-os etil-alkohol 
 színes ceruza 

 

A kísérlet leírása (hipotézis és folyamatleírás) 

 
A növények színét a bennük lévő pigmentek, színanyagok adják.  
A növényekben lévő zöld színtestben található: 

 Klorofill-a – kékes- zöld színű 
 Klorofill-b - sárgászöld árnyalatú 
 Karotin- narancssárga 

 Xantofill - citromsárga 

A sárga színanyagok nem csak a zöld színtestben fordulnak elő, hanem 
termésekben, gumókban, virág szirmokban. 
 

Hipotézis: A kísérlet elvégzése után színes sávok jelennek meg a krétán. 

A kísérlet menete: 

1) Tépjen apróra 2-3 levelet és dörzsmozsárban fehér homokkal zúzza szét, 

közben adjon hozzá 10 cm3 etanolt. Kb. 10 perc múlva szűrőpapír segítségével 
szűrje le! 

2) Kisméretű főzőpohár aljára öntsön kb. 1 cm magasságig a klorofillos 
oldatból, állítsa bele fehér táblakrétát! Várjon 40 percet! 

3) Oldja meg a jegyzőkönyv feladatait és válaszoljon a kérdésekre! 
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KÍSÉRLETI JEGYZŐKÖNYV, FELADATOK 

1) A kréta kromatográfia milyen eredményt hozott, milyen színanyagokat 

sikerül megfigyelni? A megfigyeléséről készítsen színes ábrát! 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Vonjon le következtetést a megfigyeléséből! 

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

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

2) Mi a kromatográfia lényege? 

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

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

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

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

3) Miért volt szükség az etanolra? 

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

4) Milyen anyagok okozzák a kréta elszíneződését? 

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

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

5) Mi jellemzi szerkezetüket? 

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

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

6) Mi a biológiai szerepük az élő növényben? 

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

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

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

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

 ...............................................................................................................  
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BE.20. OZMÓZIS 

Kötelező védőeszközök  

A gyakorlat nem veszélyes! 
Köpeny használata ajánlott. 

 

 

A kísérlethez szükséges eszközök 
 

 üvegcső 
 celofán 
 üvegpohár 

 bürettafogó 
 50 %-os cukoroldat 
 desztillált víz 

 
A kísérlet leírása (hipotézis és folyamatleírás) 

Ha egy féligáteresztő hártyával elzárt oldatot az oldószerét tartalmazó edénybe 
teszünk, a féligáteresztő hártyán keresztül oldószer áramlik az oldatba. A 

jelenség fizikai-kémiai háttere, hogy különböző koncentrációjú oldatok 
érintkezésekor koncentráció-kiegyenlítődés, az oldatok keveredése indul meg, 
de a féligáteresztő hártyán keresztül csak az oldószer molekulái tudnak átlépni, 
az oldott anyag ionja vagy molekulái nem, ezért a keveredés nem tud 
megvalósulni.  
 

Hipotézis: Az üvegcsőben változni fog a víz szintje. 

A kísérlet menete: 

1) Egy üvegcső aljára erősítsen celofánt, az üvegcsövet lássa el 1 cm-es 
beosztással. 

Az üvegcsövet lefelé fordítva egy nagyobb főzőpohárba lógassa, és 
bürettafogóval rögzítse. Ügyeljen arra, hogy a két folyadék szintje közben ne 
térjen el egymástól, a főzőpoharat desztillált vízzel, az üvegcsövet pedig kb. 50 

%-os cukoroldattal töltse meg! 

2) A kísérlet indításakor a folyadékszinteket hozza egy szintbe, és jelölje az 
üvegcsövön!   

3) Oldja meg a jegyzőkönyv feladatait és válaszoljon a kérdésekre! 

 

KÍSÉRLETI JEGYZŐKÖNYV, FELADATOK 
 
1) Figyelje meg, mi történik két órai állás után! 
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Készítsen rajzot! 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

2) Magyarázza meg a bekövetkező változás okát és következményét! 

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

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

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

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

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

3) Mi ennek a jelentősége az élőlények, a növények, az állatok életében? 
Milyen élettani folyamatokat modellezhetünk ezzel a kísérlettel? 

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

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

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

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

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

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

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

4) Mire használja az orvostudomány?  

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

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

5) Mit nevezünk modellnek? 

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

 ...............................................................................................................  
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BE.21. DNS KIMUTATÁSA ÉLŐ SZÖVETBŐL. A MOLEKULA JELLEMZÉSE 

 

Kötelező védőeszközök  

A kísérlet nem veszélyes! Köpeny 
használata javasolt! 

 

A kísérlethez szükséges eszközök 

 Banán 
 Sampon 
 Konyhasó (NaCl) 

 96%-os etil-alkohol 
 Szűrőpapír 
 Tányér 

 Villa 
 Evőkanál 
 2db 250cm3-es főzőpohár 
 1db kémcső 

 Spriccflaska (desztillált vízzel) 
 Kés 
 Pasteur-pipetta 
 Üvegbot 
 Bunsen állvány, szűrőkarika, üvegtölcsér 

 

A kísérlet leírása (hipotézis és folyamatleírás) 

Minden élőlény, legyen az ember vagy baktérium rendelkezik örökítőanyaggal, 

amely meghatározza az adott élőlény tulajdonságait, és biztosítja az adott faj 
által felhalmozott genetikai információ nemzedékről nemzedékre való 
továbbadását. E kivételes makromolekula minden élő sejtben megtalálható… 
 

Hipotézis: a DNS-molekula makroszkopikus vizsgálatához egyszerű módszerek 

és a hétköznapokban is használt anyagok is elégségesek… 
 

A kísérlet menete: 

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

pépesre! 

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

konyhasót és két kanál desztillált vizet! A habosodás elkerülése érdekében 

lassan végezze a műveletet, míg a sampon és a só feloldódik! 

3) Adjon az elkészített reagenshez kétkanálnyi banánpépet! Kevergesse a 

kapott elegyet 10-15 percig! 

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

sampon-só elegyet egy főzőpohárba! 

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

6) Figyelje meg a változást, és válaszoljon a kérdésekre! 
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KÍSÉRLETI JEGYZŐKÖNYV, FELADATOK 

1) Milyen változást látott a kémcsőben? 

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

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

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

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

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

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

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

3) Mire szolgál a sampon és a konyhasó? 

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

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

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

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

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

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

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

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

molekulanevet! Nevezze meg, hogy a molekulapárok melyik vegyületcsoportba 
tartoznak! 
 

http://pixabay.com/hu/photos 
 

Molekulacsalád: 
 

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

Molekulacsalád: 
 

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

6) Ki kivel kapcsolódik? Az ábrán a DNS két szálát összetartó erőket 
pontozott vonalak jelzik. Nevezze meg, melyik DNS-alkotó melyikkel alkot 
párokat! Milyen és hány darab kötést hoznak létre az egyes alkotók? 

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

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

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

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

http://pixabay.com/hu/photos 

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

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

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

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

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

8) Mit jelent, hogy a DNS két szála komplementere egymásnak? Válaszát 
rajzzal is indokolja! 

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

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

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

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

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

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

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

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

 ............................................................................................................... 
Az emberi DNS-szálak összesített hossza 1,5-2m. Fejtse ki, hogyan fér el ilyen 
hosszúságú molekulatömeg minden egyes sejtünk sejtmagjában! Válaszában 

említse a hiszton-fehérjék szerepét, valamint a szolenoidok kialakulását is! 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 ...............................................................................................................  
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BE.22. A GRIFFITH-KÍSÉRLET ÉRTELMEZÉSE. BAKTÉRIUMOK MIKROSZKÓPOS 

MEGFIGYELÉSE 

 

Kötelező védőeszközök  

A gyakorlat nem veszélyes! 
 

A kísérlethez szükséges eszközök 

 Streptococcus pneumoniae kész mikroszkópos preparátum 
 Corynebacterium diphtheriae kész mikroszkópos preparátum 
 Escherichia coli kész mikroszkópos preparátum 

 Spirillum serpens kész mikroszkópos preparátum 
 Fénymikroszkóp 

 

A kísérlet leírása (hipotézis és folyamatleírás) 

Már a XIX. század végére sikerült a DNS-t (és az RNS-t is) elkülöníteni a 
hozzájuk kapcsolódó fehérjéktől, így lehetővé vált a nukleinsavak részletes 
kémiai analízise. Azt azonban, hogy ezek az igen bonyolult vegyületek 

felelősek a tulajdonságok továbbadásáért csak később, a XX. század elején 
sikerült bebizonyítani. Gyakorlatunkon Frederick Griffith kísérletét 
értelmezzük... 
 

Hipotézis: Az egyes baktériumtörzsek képesek egymás tulajdonságait 
felvenni… 

 
A gyakorlat menete: 

 

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

a kísérletet! 
 
Frederick Griffith 1928-ban végzett kísérletei jelentették az alapját azoknak a 
későbbi vizsgálatoknak, amelyekkel sikerült azonosítani a DNS-t, mint 

örökítőanyagot. Griffith Diplococcus pneumoniae, mai nevén Streptococcus 
pneumoniae baktériumokat vizsgált. A vad típusú baktériumsejt gömb alakú, 
és nyálkás tok veszi körül. Ezek a sejtek nagyok, sima felszínűek, és telepeket 
alkotnak (S-törzs). A baktérium egyik mutáns törzse nem képez tokot, a 
kolóniák pedig a táptalajon kisebbek és ráncos felszínűek, összehasonlítva vad 
típusú társaikkal (R-törzs). A különbségek az alábbi mikroszkópos képen is 

láthatóak: baloldalon az R-törzs, míg jobb oldalon az S-törzs látható. 
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http://pixabay.com/hu/photos 

 

Griffith kísérletében különböző módokon oltotta be kísérleti egereit, és a 
következő eredményeket kapta: 

http://pixabay.com/hu/photos 

2) A szöveg és az ábra értelmezését követően válaszoljon a 

kérdésekre (1-11-ig)! 

3) Vizsgálja meg a kapott mikroszkópos preparátumokat! 

4) Válaszoljon a kérdésekre (12-13-ig) 
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KÍSÉRLETI JEGYZŐKÖNYV, FELADATOK 
 

1) Mit jelent a vad típus kifejezés? 

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

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

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

R-törzs Tulajdonság S-törzs 

 Telepek mérete  

 Telepek felszíne  

 Telepek alakja  

 
 

3) Melyik baktériumtörzs volt virulens, vagyis okozott halálos 
megbetegedést? 

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

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

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

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

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

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

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

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

6) Mit segít elő a hőkezelés? 

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

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

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

hétköznapi élet két olyan területét, ahol alapvető a hővel történő csírátlanítás! 

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

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

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

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

 ...............................................................................................................  
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9) Mi történt a kísérleti egerekkel, amikor Griffith hővel elölt S-törzsekkel, 
valamint R-törzsekkel oltotta be őket? 

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

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

10) Griffith arra következtetett, hogy S anyagai valamilyen módon az R-törzs 
tagjait virulenssé változtatták. Hogyan nevezzük ezt a jelenséget? 

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

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

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

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

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

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

12) Készítsen rajzot az egyes bakteriális preparátumokról! 
 

 
 Streptococcus pneumoniae Corynebacterium diphtheriae 
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 Escherichia coli Spirillum serpens 
 
 

13) Töltse ki a táblázatot! 
 

 Sejtek 
alakja 

Okozott betegség 
(ha van ilyen) 

Hétköznapokban 
megtalálható... 

Streptococcus 
pneumoniae 

   

Corynebacteriu
m diphtheriae 

   

Escherichia coli    

Spirillum 
serpens 
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BE.23. A HERSHEY-CHASE-KÍSÉRLET ÉRTELMEZÉSE 

 

Kötelező védőeszközök  

A gyakorlat nem veszélyes! 
 

A kísérlethez szükséges eszközök 

 Íróeszköz 
 

A kísérlet leírása (hipotézis és folyamatleírás) 

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

hozzájuk kapcsolódó fehérjéktől, így lehetővé vált a nukleinsavak részletes 
kémiai analízise. Azt azonban, hogy ezek az igen bonyolult vegyületek 

felelősek a tulajdonságok továbbadásáért csak később, a XX. század elején, 
közepén sikerült bebizonyítani. Gyakorlatunkon A. D. Hershey és Martha Chase 
kísérletét értelmezzük... 
 

Hipotézis: A tulajdonságok továbbadásáért alapvetően a fehérjemolekulák 

felelősek… 
 

A gyakorlat menete: 
 

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

kísérletet! 
 

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

amely a Griffith által kivitelezett mellett újabb meggyőző bizonyítéka volt 
annak, hogy az örökítőanyag a DNS. Kísérletüket a közönséges 
bélbaktériumban (Escherichia coli) élősködő vírussal, a T2 bakteriofággal 
végezték. A fágok csak fehérjéből és DNS-ből állnak. A fertőzés során a fág 
génjei bejutnak a gazdasejtbe, és ott új fágrészecskék előállítását irányítják. A 
kérdés az, hogy vajon a fehérje vagy a DNS tartalmazza-e a fágok 

szaporodásához szükséges géneket, információkat? Hershey és Chase kísérlete 
választ adott erre... 
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http://pixabay.com/hu/photos 

2) A szöveg és az ábra értelmezését követően válaszoljon a 

kérdésekre! 
 

KÍSÉRLETI JEGYZŐKÖNYV, FELADATOK 
 
1) A biológiai szerveződés melyik csoportjába sorolhatjuk a bakteriofágokat? 

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

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

2) Milyen morfológiai megjelenési formáit ismeri a vírusoknak? Sorolja fel 
őket, egy-egy mondattal jellemezze szerkezetüket! Írjon mindegyikhez egy 
jellemző példát is! 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3) Mit jelent az izotóp kifejezés? 

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

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

4) Miért éppen kén- és foszforizotóppal tudták a kísérletben megjelölni a 
DNS-t és a fehérjéket? Adjon választ az ábrák segítségével!  

http://pixabay.com/hu/photos 

 
 

 ............................ Mi a molekula neve? ............................ 
 
 ............................ Melyik nagyobb ............................ 
  vegyületcsoportba tartozik? 
 

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

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

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

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

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

 
5) Melyik bakteriofág-alkotót lehetett kimutatni nagy mennyiségben a 
sejteken belül? 

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

6) Mire következtethettek ebből a kutatók? 

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

7) Mit nevezünk génnek? 

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

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

8) Fejtse ki, mit jelent a vírusok lítikus és lizogén életciklusa! 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 ...............................................................................................................  
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BE.24. A MESELSON-STAHL-KÍSÉRLET ÉRTELMEZÉSE 

 

Kötelező védőeszközök  

A gyakorlat nem veszélyes! 
 

A kísérlethez szükséges eszközök 

 Íróeszköz 

 
A kísérlet leírása (hipotézis és folyamatleírás) 

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

hozzájuk kapcsolódó fehérjéktől, így lehetővé vált a nukleinsavak részletes 
kémiai analízise. Azt azonban, hogy ezek az igen bonyolult vegyületek 

felelősek a tulajdonságok továbbadásáért csak később, a XX. század elején, 
közepén sikerült bebizonyítani. Különösen sok vitás eszmecserét és átdolgozott 
éjszakát jelentett a kutatóknak, hogy egy ilyen méretű makromolekula miként 
képes lemásolni saját információtartalmát. Gyakorlatunkon egy a DNS-
megkettőződés megfigyelésével és megértésével foglalkozó kísérlettel, a 

Meselson-Stahl-kísérlettel ismerkedünk meg... 
 

Hipotézis: a DNS-megkettőződés során a molekula mindkét szála új nukleotid 
részletekkel gazdagodik… 

 
A kísérlet menete: 
 

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

a kísérletet! 
 

A DNS kettős spirál szerkezetéből közvetlenül adódik a megkettőződés 
mikéntje. A bázispárosodás szigorú törvényéből az következik, hogy 

amennyiben a kettős spirál két szála zipzárként kettéválik, mindkét szál 
mintaként (templátként) szolgálhat egy új szál szintéziséhez, amelynek során 
az eredeti szállal és egymással megegyező szerkezetek jönnek létre. Ezzel 
magyarázatot nyer a mitózis jelensége, az örökítőanyag pontos átadása. A 
DNS-megkettőződés (replikáció) módjáról azonban ekkor még több lehetséges 
elmélet is vita tárgyát képezte. Az első lehetőség, hogy az eredeti DNS-szál 
zipzárként történő szétnyílását követően mindkét régi DNS-szállal szemben 

egy újabb komplementer DNS-szintetizálódik, s a keletkező szálak az eredeti 
templát DNS-szálakkal maradnak együtt, külön-külön. Ezt nevezzük "félig 
rendhagyó megkettőződésnek", vagy szemikonzervatív replikációnak. Egy 
másik elmélet szerint úgy értelmezhető a replikáció, hogy (hasonlóan a 
szemikonzervatív replikációhoz) a régi DNS mindkét szála templátként szolgál 
a keletkező új szálaknak, ám a zipzárak összezáródása a régi és az új szálak 

között, külön-külön meg végbe. Az ilyen típusú DNS-megkettőződést 
"rendhagyó megkettőződésnek", vagyis konzervatív replikációnak nevezzük. A 
harmadik teória szerint a templát DNS-ek másolása a szálak több pontján 
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kezdődik, s a régi, valamint az új szálak eltörve, egymást váltva hozzák létre 
az eredeti szálak pontos másolatait. Ezt a típusú replikációt diszperzív 

replikációnak nevezzük. 

 
 
Szemikonzervatív 
replikáció 
 
 

 
 
Konzervatív 
replikáció 
 
 

 

 
 
Diszperzív 
replikáció 
 

 
 

www.mun.ca 

 
 

A DNS-megkettőződés mikéntjére Matthew Meselson és Franklin Stahl által 

1958-ban elvégzett kísérlet adta meg a választ. A két kutató több generáción 
keresztül nevelt Escherichia coli baktériumokat olyan táptalajon, amelyen a 
baktériumok egyetlen nitrogénforrása a 15-ös tömegszámú 15N nitrogén 
(nehéz nitrogén) volt. Emiatt a baktériumok proliferációjuk során csak nehéz 

nitrogént építhettek be a DNS-replikációban keletkező új DNS-szálakba, így 
több generáció elteltével (statisztikailag és a gyakorlatban is) a baktériumok 
már csupán nehéz nitrogénből felépülő DNS-t tartalmaztak. A baktériumokat 
ezután olyan táptalajra helyezték, amely nitrogénforrásként csak 14-es 
tömegszámú (14N), ún. könnyű nitrogént tartalmazott. A kutatók 
generációnként (replikációként) vizsgálták a baktériumokat: DNS-extraháltak 

belőlük, amelyeket aztán centrifugálással tömegük alapján elválasztottak 
egymástól. A nehezebb molekulák a centrifugális erő következtében az üvegek 
aljához közelebb, míg a könnyebb molekulák a centrifugacsövek aljától 

távolabb gyűltek össze. Az eredményeket az alábbi ábra mutatja: 
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 www.csls-text3.c.u-tokyo.ac.jp 

 

2) A szöveg és az ábra értelmezését követően válaszoljon a 

kérdésekre! 
 
KÍSÉRLETI JEGYZŐKÖNYV, FELADATOK 

 
1) Melyik replikációs elmélet felel meg a valóságnak? Állítását igazolja a fenti 
ábra segítségével! 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 ...............................................................................................................  
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2) Miért volt szükség a kontroll kísérlet elvégzésére? 

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

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

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

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

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

3) Magyarázza el a DNS-replikáció mechanizmusát eukarióta sejtekben! 
Fogalmazásában használja a DNS-polimeráz, a primáz, a ligáz, a helikáz, a 3'-
5', az 5'-3', komplementer szál, templát szál kifejezéseket! 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4) Mit jelent a "vezető szál" és az "elmaradó (vagy követő) szál" kifejezés? 

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

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

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

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

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

 
5) Mit nevezünk Okazaki-fragmentumnak? 

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

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

 ...............................................................................................................  
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BE.25. BAKTÉRIUMOK TENYÉSZTÉSE ÉS MIKROSZKÓPOS VIZSGÁLATA 

 

Kötelező védőeszközök  

A kísérlet nem veszélyes! Köpeny 
és gumikesztyű használata 
javasolt! 

 

A kísérlethez szükséges eszközök 

 Táptalaj 
 Metilénkék festék 

 96%-os etil-alkohol 
 35%-os etil-alkohol 
 1 pohár natúr joghurt 

 Spriccflaska (desztillált vízzel) 
 Alkoholos filc 
 Festőtálca 
 Cseppentő 

 Oltókacs 
 Csipesz 
 Vattapamacs 
 6 db Petri-csésze 
 Xilol 
 Tárgylemez, fedőlemez 

 Bunsen- vagy borszeszégő 
 Immerziós olaj 

 Mikroszkóp (immerziós objektívvel) 
 

A kísérlet leírása (hipotézis és folyamatleírás) 

Körülöttünk számtalan mikroorganizmus éli a maga életét. Nem is sejtjük, 
mennyien vannak körülöttünk. Gyakorlatunkon tenyésztéssel megfigyeljük, 

milyen sok különféle mikroorganizmus éli mindennapjait a levegőben, vagy 
éppen a kezünkön, és gyakori használati tárgyainkon. Emellett mikroszkóppal 
megvizsgáljuk az egyik leggyakrabban fogyasztott tejtermékben, a natúr 
joghurtban található baktériumokat is... 
A mikroszkópos gyakorlatban a sejtek színe általában gyenge és mikroszkóppal 
vizsgálva nem feltűnő. A sejt plazmája és egyes struktúrái azonban a festéket 
felveszik, magukba sűrítik, ami egyrészt lehetővé teszi a jobb megfigyelést. 

 
Hipotézis: A WC-ülőke sokkal tisztább, mint a számítógép billentyűzete… 
 

A kísérlet menete: 
 

Tenyészetek megfigyelése: 

1) Készítsen elő 6db Petri-csészét elszívófülke alatt! 
2) Írja rá a Petri-csészék aljára: (1) levegő, (2) koszos kéz, (3) szappannal 
mosott kéz, (4) foly. szappannal mosott kéz, (5) WC-ülőke, (6) egér! 
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3) Öntsön a Petri-csészékbe vékony rétegben (20-25cm3) olvasztott 
baktérium táptalajt! 

4) Végezze el a következő műveleteket a Petri-csészékkel a táptalaj 

megszilárdulása után: 
a. (1) – Helyezze el nyitott fedéllel egy huzatos helyen, s hagyja állni 

15-20 percet, majd fedje le a mintát! 
b. (2) - Nyomja az ujjbegyeit kézmosás nélkül finoman elszívófülke 

alatt a táptalajra! Ügyeljen arra, hogy ne sértse fel a táptalaj 
felszínét! Fedje le a mintát! 

c. (3) - Nyomja az ujjbegyeit szappanos kézmosás után finoman 
elszívófülke alatt a táptalajra! Ügyeljen arra, hogy ne sértse fel a 
táptalaj felszínét! Fedje le a mintát! 

d. (4) - Nyomja az ujjbegyeit folyékony szappanos kézmosás után 
finoman elszívófülke alatt a táptalajra! Ügyeljen arra, hogy ne 
sértse fel a táptalaj felszínét! Fedje le a mintát! 

e. (5) – Vegyen mintát kicsi vattapamacs és csipesz segítségével egy 

WC-ülőkéről! Helyezze a vattapamacsot az elszívófülke alatt tartott 
táptalajra! Fedje le a mintát! 

f. (6) – Fordítson fejjel lefelé egy mindennapos használatban lévő 
számítógépes egeret, és finoman görgesse körkörösen a felületét a 
táptalaj felszínén! Ügyeljen arra, hogy ne sértse fel a táptalaj 
felszínét! Fedje le a mintát! 

5) Tegye a lefedett mintákat 3-4 napra 370C-os termosztátba! 
6) Vegye ki a mintákat az inkubációs idő elteltével! Válaszoljon a kérdésekre 
(1-3-ig)! 
 

Joghurtkultúra festése: 

7) Tisztítson meg egy tárgylemezt 96%-os etil-alkohollal! 
8) Lángolja le az oltókacsot, és kenjen fel a tárgylemezre 1-2 kacsnyi 

joghurtkultúrát egyenletesen, vékony rétegben! 
9) Rögzítse (fixálja) a kapott készítményt láng felett! (Megjegyzés: a fixálást 
oly' módon végezzük, hogy a tárgylemez alját néhányszor láng fölött 
óvatosan. Áthúzzuk! Fixáláskor a tárgylemez ne melegedjen 60-70 °C-nál 
magasabb hőmérsékletre, mert a sejtek összezsugorodnak, és a preparátum 
értékelhetetlen lesz!) 
10) Zsírtalanítsa a joghurtból származó kenetet úgy, hogy festőtálca felett 1-2 

csepp 35%-os etil-alkoholt cseppent rá! 
11) Hagyja megszáradni a kenetet! Száradás után cseppentsen a kenetre 1-2 
csepp metilénkék festéket! Inkubálja a mintát a festékkel 1-2 percig! 

12) Öblítse le a felesleges festéket vízzel, majd hagyja megszáradni a 
preparátumot! 
13) Cseppentsen egy csepp immerziós olajat a megszáradt preparátumhoz, és 

vizsgálja meg fénymikroszkóp alatt! 
14) Rögzítse a tapasztalatokat a „Kérdések, feladatok” rész megfelelő 
pontjaiba, és válaszoljon a kérdésekre (4-5-ig)! 
15) Tisztítsa meg a mikroszkóp objektívét xilollal! 
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KÍSÉRLETI JEGYZŐKÖNYV, FELADATOK 
 

1) Rajzolja le az egyes Petri-csészékben látható tenyészeteket! Satírozással 

jelölje a mikrobák táptalajon tapasztalható intenzitását! Jellemezze a látottakat 
szövegesen is! 
 

 
 (1)-es Petri-csésze (2)-es Petri-csésze 
 
 

 
 (3)-as Petri-csésze (4)-es Petri-csésze 
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 (5)-ös Petri-csésze (6)-os Petri-csésze 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2) Melyik kézlenyomat a leginkább fertőzött? Miért? 

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

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

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

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

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

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

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

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

3) Melyik a „piszkosabb”: a WC-ülőke vagy a számítógépes egér? Válaszát 
indokolja! 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4) Rajzolja le a készített preparátumban látható baktériumokat! 
 

 

 (1) baktériumtörzs (2) baktériumtörzs 

 
5) Milyen baktériumok alkotják általában a joghurtkultúrát? Válaszában 
térjen ki arra, melyik lehet a megfigyeltek körül az egyik, illetve a másik! 

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

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

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



90 
 

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

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

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

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

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

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

 ...............................................................................................................  
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BE.26. A MITÓZIS ÉS A MEIÓZIS VIZSGÁLATA 

 

Kötelező védőeszközök  

A kísérlet nem veszélyes! 
 

A kísérlethez szükséges eszközök 
 

 Mitózis különböző fázisainak vizsgálatára alkalmas kész 
preparátumok! 

 Fénymikroszkóp 

 
A kísérlet leírása (hipotézis és folyamatleírás) 
 

Minden sejt meghatározott genetikai program szerint éli az életét. Ez az élet 
bizonyos esetekben ciklusosságot mutat, amelyet sejtciklusnak nevezünk. 
Szakaszai: 

 G0-fázis, amikor a sejt nyugalomban van (interfázisos sejt). 

Terminálisan differenciálódott sejtek állapota. A következő 
sejtciklus-szakaszok már az osztódásra készítik fel a sejtet. 

 G1-fázis; bár látszólag nem történik semmi a sejten belül, a sejt 

nagy mennyiségű fehérjét, valamint különböző RNS-eket állít elő, 
amelyek alapvető szerepet játszanak a genetikai anyag 
megkettőződésének folyamatában. 

 S-fázis; a DNS-megkettőződésének a szakasza 

 G2-fázis; hasonlóan a G1-fázishoz, ebben a szakaszban sem látható 

változás a sejten belül. A sejt nagy mennyiségű fehérjét, valamint 

különböző RNS-eket állít elő, amelyek alapvető szerepet játszanak a 
sejtosztódás folyamatában. 

 M-fázis; a sejtosztódás szakasza. Két típusát különböztetjük meg: 
mitózis és meiózis. 

Gyakorlatunkon a mitózis és a meiózis folyamatával, következményeivel 

ismerkedünk meg... 
 

Hipotézis: Mikroszkópos kép alapján szinte lehetetlen megmondani, hogy egy 
adott sejt a sejtciklus melyik szakaszában jár… 
 

A kísérlet menete: 

1) Vizsgálja meg a kapott mikroszkópos preparátumokat! 
2) Válaszoljon a kérdésekre! 
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KÍSÉRLETI JEGYZŐKÖNYV, FELADATOK 
 

1) Rajzolja le a mitózis egyes fázisait mutató sejtek mikroszkópos 

megjelenését az adott területre! Rakja időrendi sorrendbe a mitózis egyes 
fázisait! 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 Profázis Telofázis 
 Időrendi sorszám:............ Időrendi sorszám:............ 

 A hozzá illő kép száma:............ A hozzá illő kép száma:............ 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 Anafázis Metafázis 
 Időrendi sorszám:............ Időrendi sorszám:............ 
 A hozzá illő kép száma:............ A hozzá illő kép száma:............ 
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Interfázis 
Időrendi sorszám:............ 

A hozzá illő kép száma:............ 
 
2) A lentebb látható képek is összekeveredtek. Írja az elkészült rajzok mellé 
a hozzá illő kép sorszámát! 

 
 1. kép 2. kép 

 
 
 

 
 

 
 

 
 3. kép 4. kép 5. kép 

 
Forrás: SZTE TTIK Genetika Tanszék, Genetika előadás előadásanyaga 

 
3) Jelölje mind a saját rajzain, mind pedig a képeken a kromoszómákat, a 
húzófonalakat, a sejthártyát, a maghártyát, a kromatidákat! 
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4) Mi a különbség a mitózis és a meiózis között? Töltse ki a táblázatot! 
 

Mitózis Tulajdonság Meiózis 

 
…sejtek osztódási típusa 

(testi / ivar) 
 

 
Anyasejt 

kromoszómakészlete 
 

 
Az utódsejtek 

kromoszómakészlete 
 

 
Az egy anyasejtből 

képződő utódsejtek száma 
 

 
Az utódsejtek genetikailag 
(hasonlók / különbözők) 

 

 

5) Rajzoljon le egy akrocentrikus és egy metacentrikus kromoszómát! Jelölje 
a karokat, a centromert és a telomereket! Fejtse ki röviden, mire szolgálnak a 
telomerek! 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
6) Mi a különbség a heterokromatin és az eukromatin között? 

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

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

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

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

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

 ...............................................................................................................  
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7) Fejtse ki az ábra segítségével, milyen alapvető különbségek mutatkoznak 
a mitózis és a meiózis folyamata között! 

 

 
 

Forrás: SZTE TTIK Genetika Tanszék, Genetika előadás előadásanyaga 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 ...............................................................................................................  
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BE.27. SARLÓSEJTES VÉRSZEGÉNYSÉG DIAGNOSZTIZÁLÁSA ELEKTROFORÉZISSEL 

 

Kötelező védőeszközök  

A gyakorlat nem veszélyes! 
 

A kísérlethez szükséges eszközök 

 Íróeszköz 
 

A kísérlet leírása (hipotézis és folyamatleírás) 

A DNS alapvetően meghatározza a fehérjéink szerkezetét, ezen keresztül pedig 

a tulajdonságainkat. Emiatt a DNS felépítésében bekövetkező bármilyen 
változás bizonyos gének elromlásához vezethetnek. Számos betegség 

genetikai eredetű. Gyakorlatunkon a sarlósejtes vérszegénységet vizsgáljuk 
meg… 
 

Hipotézis: A sarlósejtes vérszegénység mögött megbúvó genetikai hibát nehéz 
kiszűrni gélelektroforézis segítségével… 

 
A kísérlet menete: 
 
1) Olvassa el, és értelmezze az alábbi szöveget az ábra segítségével! 

2) Válaszoljon a "Kísérleti jegyzőkönyv, feladatok" rész megfelelő 
pontjaira (1-4-ig)! 
 

Elméleti háttér értelmezése 
A biológiai, biokémiai munkák során az elektroforézis az egyik leggyakrabban 
alkalmazott elválasztástechnikai módszer, mely során egyenáramú elektromos 
erőtérben, annak törvényszerűségei alapján megy végbe a töltéssel bíró 

molekuláknak az ellenkező polaritás irányába történő elmozdulása. 
Elmozdulásuk mértéke lehetőséget ad elválasztásukra, azonosításukra. 
Az agaróz gélelektroforézis különböző makromolekulák méret vagy töltés 
szerinti elválasztására alkalmas. Az agaróz gél pufferből és agarózból tevődik 
össze. Az agar-agar (agaróz) egy tengeri vörös algából kivont poliszacharid, 
mely melegítés hatására feloldódik az elektroforézis pufferben. Az így kapott 

oldatot megfelelő formába öntjük, mely 32-40°C körüli hőmérsékletre hűlve 
megszilárdul, térhálós szerkezetet alkot oly módon, hogy a lineáris polimer 
szálak dupla helikális szerkezetbe rendeződnek, melyeket a jelen lévő 

vízmolekulák stabilizálnak, hidrogén-híd kötésekkel... 
Ebbe a térhálós szerkezetbe juttatjuk be a DNS-darabokat, amelyek 
méretüktől függően lassabban vagy gyorsabban áramlanak át a térhálós 
szerkezetű gél pórusain. A kisebbek lassabban, míg a nagyobbak gyorsabban 

áramlanak. Így valósul meg a méret (így tömeg) szerinti molekula 
elválasztás... 
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 http://www.ekol.chem.elte.hu/ 

Videó: http://www.youtube.com/watch?v=ztKgyIqqA4U 
 

 

Elektroforézis berendezés sematikus felépítése 
 

 
3) Olvassa el, és értelmezze az alábbi szöveget az ábra segítségével! 
 

Kísérlet értelmezése 

A sarlósejtes anémia egy öröklődő megbetegedés, melyet sarló (félhold) alakú 
vörösvértestek és a túlzott vörösvértest pusztulás okozta idült vérszegénység 

jellemez. 
A betegség szinte kizárólag a fekete bőrűeket érinti. Az Egyesült Államokban a 
feketék közel 10%-a hordozza a sarlósejtes anémiát kódoló gén egyik 
másolatát (sarlósejtes jelleg). Bennük nem alakul ki maga a sarlósejtes 

anémia, vizeletükben azonban ritkán vért vesznek észre. A feketék körülbelül 
0,3%-ának mindkét génje kóros, és bennük ki is alakul a sarlósejtes anémia. 
A sarlósejtes anémiában a vörösvértestek kóros formájú hemoglobint (oxigén 

szállító fehérjét) tartalmaznak, melynek következtében csökken az oxigén-
tartalmuk, ettől pedig egyes vörösvértestek sarló alakúvá válnak. Mivel ezek a 
károsodott sejtek merevek, a kis vérereken való áthaladáskor szétesnek, 
vérszegénységet, vérkeringési zavart és csökkent oxigén-ellátottságot okozva. 
A deformált sejtek a lépet, a veséket, az agyat, a csontokat és a többi szervet 
is károsítják. 
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http://www.dr.info.hu/drinfo/pid/0/betegsegKonyvProperties/oid/0/KonyvReszegyseg.4
_4301;jsessionid=765BE59A5D45189AC0DE1A6D2DDDABA8 

A sarlósejtes anémia genetikai hátterében egy hibás hemoglobin allél áll. 

Teljesen egészséges emberekben a hemoglobin A változatával (HbA) 
találkozhatunk legtöbbször homozigóta formában. A betegség 
manifesztálódása a hibás allélt (HbS) homozigóta módon hordozó egyedekben 
várható. A két változat elektroforetikus képe eltérő: a HbA allél valamivel 
kisebb molekulatömeggel rendelkezik, mint a HbS változat. 

 
https://www.mun.ca/biology/scarr/iGen3_04-08,10.html 

 
Kísérletünkben három személytől származó mintát (1. minta, 2. minta és 3. 

minta) készítettünk úgy, hogy a vörösvértestekben található DNS-t 
extraháltuk, majd a DNS-ből izoláltuk és tisztítottuk a páciensek hemoglobint 
kódoló génszakaszokat, amelyeket agaróz gélelektroforézissel elválasztottunk 
egymástól. A fenti ábra felső része a kapott eredményeket, míg az alsó része 
az egészséges és a hibás hemoglobinváltozatok közötti különbséget mutatja. 

 
4) Válaszoljon a "Kísérleti jegyzőkönyv, feladatok" rész megfelelő 
pontjaira (5-13-ig)! 
5)  
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KÍSÉRLETI JEGYZŐKÖNYV, FELADATOK 
 

1) Milyen töltéssel rendelkeznek a DNS-molekulák? 

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

2) Melyik pólus felől melyik pólus felé áramlanak 

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

3) Gondolja végig! Milyen módon állapíthatják meg pontosan egy 
elektroforézis vizsgálat készítői, hogy az általuk vizsgált minták milyen tömegű 
DNS-nek feleltethetők meg! 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4) Gondolja végig! Milyen következményekkel jár, ha (a) kis feszültséggel, 
sokáig futtatjuk a mintáinkat, (b) nagy feszültséggel, gyorsan hajtjuk végre az 

elektroforézist? 

(a). ..........................................................................................................  

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

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

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

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

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

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

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

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

(b)...........................................................................................................  

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

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

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

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

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

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

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

5) Jelölje az ábrán az elektroforetikus mintázat elemzésének segítségével, 
hogy az egyes minták mögött milyen genotípus bújik meg! 

6) Jelölje az ábrán a hemoglobin-típusokat is! 

7) Döntse el az eddigi ismeretei alapján, melyik mintának a gazdája 
szenvedhet a betegség tüneteitől, és ki az, aki teljesen egészséges! 
 

1.minta:. ..................................................................................................  

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

2.minta:. ..................................................................................................  

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

3.minta:. ..................................................................................................  

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

8) Milyen tünetei vannak a sarlósejtes vérszegénységnek? 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

9) A sarlósejtes vérszegénység a hemoglobin molekulát kódoló gén hibájából 
alakulhat ki. A gén normális, vad típusú változata (HbA) mellett jelen leget a 
kromoszómákon a hibás (HbS) is. Sorolja fel, milyen feno- és genotípusú 
gyermekek jönnek a világra, amennyiben az édesanya heterozigóta, az 
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édesapa pedig HbS allélre nézve homozigóta! Igazolja állítását Punnett-tábla 
segítségével! 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
10) Soroljon fel három, szintén genetikai háttérrel rendelkező, örökletes 
megbetegedést! 

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

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

11) Mi a különbség a pontmutáció és a kromoszómamutáció között? 

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

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

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

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

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

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

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

12) Milyen típusú mutáció idézi elő a HbS allél megváltozását? 

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

13) Sorolja fel a kromoszómamutációk típusait, és röviden jellemezze őket! 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

  



103 
 

BE.28. APASÁGI VIZSGÁLAT GÉLELEKTROFORÉZIS SEGÍTSÉGÉVEL 

 

Kötelező védőeszközök  

A gyakorlat nem veszélyes! 
 

A kísérlethez szükséges eszközök 

 Íróeszköz 
 

A kísérlet leírása (hipotézis és folyamatleírás) 

A DNS minden élőlényre (így emberre is) jellemző, egyedi, mintegy azonosító 

molekulaként működik. Emiatt szokás a DNS-ujjlenyomatról (vagy genetikai 
ujjlenyomatról) beszélni az örökítőanyag esetében. A DNS-nek ezt az egyedi 

tulajdonságát használják fel az apasági vizsgálatokban. Amennyiben felmerül a 
gyanú, hogy az édesapa nem a vér szerinti édesapja egy gyermeknek, az 
orvosszakértő a szülő(k)től és a gyermek(ek)től vett DNS-minta 
összehasonlításával képes megállapítani a rokonságot, vagy annak hiányát. A 
DNS-szálakat első lépésben kisebb darabokra bontják. A folyamatot olyan 

enzimek segítségével végzik, amelyek a DNS-molekulákat jól meghatározott 
bázisszekvenciák mellett hasítják el. A reakciósorozatot restrikciós 
emésztésnek nevezzük. Az elhasított DNS-szálakat a következő lépésben 
felsokszorozzák. A folyamatot a sejtjeinkben is megtalálható polimeráz 
enzimekhez hasonló biokatalizátorok végzik. A folyamatot PCR-nek (polimerase 
chain reaction), magyarul polimeráz láncreakciónak nevezzük. A folyamat az 

egyes DNS-fragmentumok gélelektroforézissel történő szétválasztásával 
folytatódik… 

 
Hipotézis: A rokonsági viszonyok megállapítása csak nehézkesen kivitelezhető 
gélelektroforézis segítségével… 

 
A kísérlet menete: 
 

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

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

pontjaira (1-4-ig)! 
 

Elméleti háttér értelmezése 

A biológiai, biokémiai munkák során az elektroforézis az egyik leggyakrabban 

alkalmazott elválasztástechnikai módszer, mely során egyenáramú elektromos 
erőtérben, annak törvényszerűségei alapján megy végbe a töltéssel bíró 
molekuláknak az ellenkező polaritás irányába történő elmozdulása. 
Elmozdulásuk mértéke lehetőséget ad elválasztásukra, azonosításukra. 
Az agaróz gélelektroforézis különböző makromolekulák méret vagy töltés 
szerinti elválasztására alkalmas. Az agaróz gél pufferből és agarózból tevődik 
össze. Az agar-agar (agaróz) egy tengeri vörös algából kivont poliszacharid, 

mely melegítés hatására feloldódik az elektroforézis pufferben. Az így kapott 
oldatot megfelelő formába öntjük, mely 32-40°C körüli hőmérsékletre hűlve 



104 
 

megszilárdul, térhálós szerkezetet alkot oly módon, hogy a lineáris polimer 
szálak dupla helikális szerkezetbe rendeződnek, melyeket a jelen lévő 

vízmolekulák stabilizálnak, hidrogén-híd kötésekkel... 

Ebbe a térhálós szerkezetbe juttatjuk be a DNS-darabokat, amelyek 
méretüktől függően lassabban vagy gyorsabban áramlanak át a térhálós 
szerkezetű gél pórusain. A kisebbek lassabban, míg a nagyobbak gyorsabban 
áramlanak. Így valósul meg a méret (így tömeg) szerinti molekulaelválasztás... 
 

http://www.ekol.chem.elte.hu/ 

Videó: http://www.youtube.com/watch?v=ztKgyIqqA4U 

 

 
Elektroforézis berendezés sematikus felépítése 

 

3) Olvassa el, és értelmezze az alábbi szöveget az ábra segítségével! 
 

Egy férfi (Apa 1) szeretne elválni feleségétől (Anya), azonban gyermektartást 
nem kíván fizetni, mondván: a gyermek (Gyermek) nem is az övé. Gyanúja 
szerint az általa nevelt csöppség legjobb barátjáé (Apa 2). A bíróság apasági 
vizsgálatot rendel el, amely során az anya, a szóban forgó apajelöltek és a 
gyermek DNS-ét hasonlítják össze. Első lépésben mintát vesznek a 
résztvevőktől szájnyálkahártya sejtek segítségével, majd ezekből a sejtekből 

DNS-t extrahálnak. A DNS darabokat restrikciósan emésztik, majd ún. 
polimeráz-láncreakció (PCR) segítségével milliós kópiaszám magasságáig 
felsokszorozzák. Az így kapott szakaszokat gélelektroforézissel elválasztják 
egymástól, és összehasonlítják a kapott mintázatokat. 
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Az apa és anya DNS-mintázata nagymértékben azonos a gyerek DNS-
mintázatával! 

 
 
 

https://www.mun.ca 

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

pontjaira (5-13-ig)! 
 
 

KÍSÉRLETI JEGYZŐKÖNYV, FELADATOK 
 

1) Milyen töltéssel rendelkeznek a DNS-molekulák? 

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

2) Melyik pólus felől melyik pólus felé áramlanak 

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

3) Gondolja végig! Milyen módon állapíthatják meg pontosan egy 

elektroforézis vizsgálat készítői, hogy az általuk vizsgált minták milyen tömegű 
DNS-nek feleltethetők meg! 

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

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

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

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

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

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

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

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

 ...............................................................................................................  
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4) Gondolja végig! Milyen következményekkel jár, ha (a) kis feszültséggel, 
sokáig futtatjuk a mintáinkat, (b) nagy feszültséggel, gyorsan hajtjuk végre az 

elektroforézist? 

(a) ...........................................................................................................  

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

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

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

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

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

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

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

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

(b)...........................................................................................................  

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

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

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

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

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

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

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

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

5) Vizsgálja meg az elektroforézis-ábrát! Igaza van-e a férfinek, miszerint 

gyermeke a legjobb barátjának a vérszerinti utódja? Állítását indokolja! 

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

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

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

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

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

6) Miért elégséges a szájnyálkahártya sejtekből történő mintavétel? 

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

 ...............................................................................................................  
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7) Miért szükséges felsokszorozni PCR-technika segítségével a mintául vett 
DNS-darabokat? 

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

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

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

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

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

 ...............................................................................................................  
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BE.29. A GÉNTECHNOLÓGIA SZÜLETÉSE 

 

Kötelező védőeszközök  

A gyakorlat nem veszélyes! 
 

A kísérlethez szükséges eszközök 

 Íróeszköz 
 

A kísérlet leírása (hipotézis és folyamatleírás) 

Hipotézis: A géntechnológia jobbá tette a világot… 

 
A kísérlet menete: 

1) Olvassa el a szöveget, és vizsgálja meg az ábrát! 

2) Válaszoljon a "kérdésekre! 

 
Az első, valódi rekombináns DNS molekulák létrehozása az 1972-ben történt 
meg. Paul Berg (1926-) elsőként dolgozott ki egy enzimekre épülő módszert, 

két, különböző eredetű DNS molekula (SV40 vírus és λ-fág) egyesítésére. A 
cirkuláris DNS molekulákat restrikciós endonukleázzal* (pl.: EcoRI vagy 
HindIII) hasította. Az így kapott lineáris DNS-eket olyan enzimmel kezelte, 
amely a kétszálú DNS egyik szálát képes meghosszabbítani, csak egyfajta 
nukleotidot hozzáépítve a DNS-lánc végéhez. Ezzel a módszerrel egymással 
komplementer (poli-A és poli-T) túlnyúló végeket tudott létrehozni, amelyek a 
Watson-Crick féle bázispárosodással felismerték egymást. A DNS láncok 

egyesítéséhez ezután DNS-polimerázt és DNS-ligázt használt. Munkásságát 
1980-ban Nobel-díjjal jutalmazták. 

http://elte.prompt.hu/sites/default/files/tananyagok/gentechnologia/ch01s03.html 

Paul Berg, Herbert Boyer és Stanley Cohen 

 
Stanley Cohen (1935-) 1973-ban E. coli sejtek transzformációjára dolgozott ki 
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hatékony eljárást, mellyel plazmidokat** tudott bejuttatni a sejtekbe. A 
baktériumok a plazmidon található antibiotikum rezisztencia gén hatására 

ellenállóvá váltak az antibiotikummal szemben; annak jelenlétében is tudtak 

növekedni. Cohen a következő évben Herbert Boyer-rel (1936-) 
együttműködve létrehozott egy rekombináns plazmidot két másik plazmid 
restrikciós endonukleáz kezelés hatására létrejött darabjaiból (lásd fent). A 
fragmentumokat DNS-ligáz segítségével illesztették össze. Az új plazmiddal 
sikerült E. coli sejteket transzformálni, amelyek mind a két kiindulási 
molekulától származó gént (antibiotikum rezisztencia) hordozták. Ezzel 

amellett, hogy rekombináns DNS-t hoztak létre, demonstrálták azt is, hogy a 
plazmidok vektorként*** használhatók, vagyis más forrásból származó DNS 
darabok beléjük illeszthetők, majd stabilan fenntarthatók E. coli sejtekben, 
ahol a plazmid jelenlétére a rajta található antibiotikum rezisztencia gének 
segítségével lehet szelektálni, hiszen a plazmid hiányában a baktériumsejtek 
nem tesznek szert az adott antibiotikum-rezisztenciára, így nem képesek 

növekedni olyan táptalajon, amelyhez a szóban forgó antibiotikumot 

hozzáadtuk. Herbert Boyer és Robert Swanson 1976-ban megalapították a 
Genentech nevű céget, amely a géntechnológiai ipar kezdetét jelentette. A 
Genentech a rekombináns DNS technika gyakorlati alkalmazását valósította 
meg. A legelső sikeres fejlesztés a humán inzulin hormon E. coli baktériumban 
történő termeltetése volt 1978-ban („Humulin” néven került forgalomba 1982-
ben.) 

 
*olyan enzim, amely a DNS-szálakat megadott szekvenciák mellett képesek 
hasítani 
 

**extrakromoszomális, cirkuláris, kétszálú DNS molekulák, amelyek önállóan 

replikálódnak 
 

***idegen (akár másik fajból származó) genetikai részleteket hordozó DNS-
darab 
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Emberi inzulin termeltetése E. coli baktériumban 
 

 SZTE TTIK Genetika Tanszék, Genetika előadás előadásanyaga 

 

 
KÍSÉRLETI JEGYZŐKÖNYV, FELADATOK 

 
1) Magyarázza el a fenti ábra segítségével az emberi inzulin Escherichia coli 
baktériumban történő termeltetésének módját! Okfejtésében térjen ki a 
promóter régiók kicserélésének, valamint az antibiotikum rezisztencia gén 
beépítésének miértjére is! 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2) Miért volt komoly gyakorlati jelentősége annak, hogy lehetőség nyílt az 
inzulin fehérje baktériummal történő előállítására? 

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

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

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

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

 ...............................................................................................................  
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3) Nézzen utána! Milyen transzgenikus élőlényeket hasznosítunk a 
hétköznapokban! 

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

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

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

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

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

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

4) Nézzen utána! Hogyan történik az állatok klónozása! 

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

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

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  
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BE.30. A LAC OPERON MŰKÖDÉSE 

 

Kötelező védőeszközök  

A gyakorlat nem veszélyes! 
 

A kísérlethez szükséges eszközök 

 Íróeszköz 
 

A kísérlet leírása (hipotézis és folyamatleírás) 

A szervezetünkben lejátszódó különféle reakcióutakat általában nem egyetlen 

enzim segíti, hanem enzimek egész csoportja. Nyilvánvaló tehát, hogy egy 
reakcióút enzimeinek egyszerre kell rendelkezésre állniuk, mivel egy-egy 

enzim hiánya is gátolhatja az adott reakciósort. Ezért például egy három enzim 
által elősegített reakcióút akkor mehet végig hatékonyan, ha a három fehérjék 
kódoló gént közösen, egyszerre szabályozza a szervezet. Ennek egyik módja, 
hogy a funkcionálisan egy csoportba tartozó gének egymás mellett 
helyezkednek el a genomban, és közös szabályozás alatt állnak. Ezeket az 

összefüggő és összehangoltan szabályozott géncsoportokat operonoknak 
nevezzük. Gyakorlatunkon baktériumok laktóz hasznosítására kialakult 
génkaszkádjával, a lac operonnal ismerkedünk meg... 
 

Hipotézis: A génszabályozás molekulák összekapcsolódásával és szétválásával 
valósul meg… 

 
A kísérlet menete: 

1) Olvassa el az alábbi rövid szöveget, és vizsgálja meg az ábrákat! 

2) Válaszoljon a kérdésekre! 

 
Kutatók a következő kísérletet végezték el közönséges bélbaktériummal, 
tudományos nevén Escherichia coli-val: a baktériumtelepeket olyan táptalajon 
nevelték, amely kevés szőlőcukrot (glükózt) és sok tejcukrot (laktózt) 

tartalmazott. A kutatók arra voltak kíváncsiak, hogy amennyiben a sejtek 
elsődleges energiaforrása, vagyis a glükóz elfogy, képesek-e másik 
tápanyagforráshoz alkalmazkodni. A megfigyelések alapján azt találták, hogy a 
szőlőcukor elfogyását követően a sejtek nem osztódnak, a telepek növekedése 
megáll. Ám rövid idő elteltével a telepek mérete ismét növekedni kezdett. A 

kutatók felállítottak egy elméletet, miszerint a sejtekben található egy olyan 
géncsoport, amely alapvető feladata a tejcukor felhasználásának elősegítése. 

El is nevezték ezt a géncsoportot lac operonnak, amelynek a működését az 
alábbi ábrák szemléltetik. A lacI egy visszafogó (vagy represszor) fehérjét 
kódol, amely a géncsoport működését befolyásoló operátor régióhoz kötődik. 
Amennyiben a kötés létrejön, a lac operon működése szünetel, hiszen a 
működésért felelős promóter régió nem tudja ellátni a feladatát... 
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1. ábra 
 
 

 
 

2. ábra 

(http://pixabay.com/hu/photos) 

 
KÍSÉRLETI JEGYZŐKÖNYV, FELADATOK 

 
1) Milyen géneket kódol a lac operon? 

 ...............................................................................................................  

2) Melyik ábra mutatja a lac operon aktív és melyik az inaktív állapotát? 

 ...............................................................................................................  

3) Mit jelent, hogy a represszor fehérje tetramer szerkezetű? 

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

 

http://pixabay.com/hu/photos
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4) Miért nevezzük ezt a típusú szabályozást negatív szabályozásnak? 

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

5) Magyarázza el a fenti leírás és az ábrák segítségével, miként működhet a 
lac operon! 

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

6) Magyarázza el a lenti ábra segítségével, milyen folyamatot is katalizál a ß-
galaktozidáz nevű enzim! 
 

 
(http://pixabay.com/hu/photos) 

 
 Molekula neve: Keletkező molekulák neve: 
 
 ..................................... ..................................... 
  és 
 
  ..................................... 

 
 

http://pixabay.com/hu/photos
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7) Mit jelent az enzim nevében az „-áz” végződés? 

 ...............................................................................................................  

8) Hogyan nevezzük az enzim által katalizált kémiai folyamatot? 

 ...............................................................................................................  

9) Milyen vegyület szükséges a fenti kémiai reakció lejátszódásához? 

 ...............................................................................................................  

10) A lac operon nem csupán laktóz jelenlétében aktiválódhat, hanem glükóz 
hiányában is. Magyarázza el az ábra segítségével a lac operon glükóz 
hiányában történő aktivációját! 

(http://pixabay.com/hu/photos) 

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

11) Miért nevezzük ezt a típusú szabályozást pozitív szabályozásnak? 

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

http://pixabay.com/hu/photos
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BE.31. NEM ÉS ÉLETKOR MEGHATÁROZÁSA CSONTVÁZ ALAPJÁN 

 

Kötelező védőeszközök  

A gyakorlat nem veszélyes! 
 

A kísérlethez szükséges eszközök 

 Teljes emberi vázrendszer 
 Emberi koponya 

 
A kísérlet leírása (hipotézis és folyamatleírás) 

Komoly különbségek mutatkoznak a férfiak és a nők vázrendszere között. 
Általánosan alkalmazott módszer az 1963-ban kidolgozott Éry-Kralovánszky-

Nemeskéri-féle módszer, amely 22-24 markáns nemi dimorfizmust mutató 
jelleget vizsgál a koponyán és a vázon. Értő szemek ezen árulkodó jellegek 
alapján nagy pontossággal képesek megállapítani egy adott csontváz szexusát. 
Gyakorlatunkon ezek közül 5-öt vizsgálunk meg. A nemiség mellett bizonyos 
hibahatáron belül egy férfi vagy nő elhalálozási életkorát is meg tudjuk 

állapítani a vázrendszere alapján. Az életkor meghatározása különféle jellegek 
alapján történik az egyes korcsoportokban: míg gyermekkorban a fogazati 
státusz és a végtagcsontok hossza, addig ifjúkorban a hosszú csöves csontok 
feji végeinek (epifízis) a középső, hosszú részükhöz (diafízis) való 
csontosodásukkal tudjuk jelezni. A felnőttkori életkor meghatározás általános 
metódusa a Harsányi-Acsádi-Nemeskéri-féle 4 korjelzős módszer. 

 
Hipotézis: Két csontváz életkora és neme nehezen különböztethető meg… 

 
A kísérlet menete: 
 

1) Elemezze a gyakorlatvezetőtől kapott csontvázat a „Kérdések, feladatok” 
részben leírt kérdések, feladatok alapján! 

 
KÍSÉRLETI JEGYZŐKÖNYV, FELADATOK 

 
1) Hány éves életkor felett van lehetőségünk csontváz alapján megállapítani 
a szexust? Miért? 

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  
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2) A Éry-Kralovánszky-Nemeskéri-féle módszert használva a tudósok öt 
fokozatban mérik egy csontváz maszkulin és feminin tulajdonságait: nagyon 

nőies (hiperfeminin, jele: -2), nőies (feminin, jele: -1), bármelyik nemnél 

előfordulhat (indifferens, jele: 0), férfias (maszkulin, +1) és nagyon férfias 
(hipermaszkulin, jele: +2). Ezek alapján vizsgálja meg a kapott koponyát, és 
karikázza be azt a tulajdonságot, amely a megfigyelt jelleget a legjobban 
jellemzi! 
 
 

 
Hiperfemin

in (-2) 

Feminin 

(-1) 

Indifferen

s (0) 

Maszkuli

n (+1) 

Hipermaszk

ulin (+2) 

Glabella Sima 
Gyengén 
elhatároló

dó 
Elhatárolt 

Kifejezett, 

ívelt 

Erőteljes, 

magas 

Szemgödör 

széle és 
alakja 

(margo 
supraorbital
is és orbita) 

Igen éles 
peremű, 

kerek 

Éles 
peremű, 

kerek 

Átmeneti 
jellegű 

Gyengén 
lekerekíte

tt, 
szögletes 

Lekerekített, 
szögletes 

Inion 
(protuberan

tia 
occipitalis 

externa) 

Sima Enyhe Gyenge 
Kifejezett, 

ívelt 
Erőteljes 

Medencelap
át 

Alacsony, 
széles 

Alacsony, 
széles 

Közepesen 

magas, 
átmeneti 

Magas, 
meredek 

Magasabb, 
meredekebb 

Kismedencei 
bemenet 

alakja 

Szélesebb, 
ovális 

Széles, 
ovális 

Lekerekede
tt, 

közepesen 
széles 

Keskeny, 
szív alakú 

Keskenyebb, 
szív alakú 
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 Női medence  Férfi medence 
 

(http://www2.sci.u-szeged.hu/embertan/oktatas/ és http://anatomia.uw.hu/ora-
019/ora-019.htm) 

 

3) Átlagolja a kapott értékeket! Az átlag előjele megmutatja, hogy milyen 
nemű a csontváz, az abszolút értéke pedig egyenesen arányos a nőiesség és a 

férfiasság fokával! 
 

-2,0 - -1,1 a csontváz erősen nőies (hyperfeminin) 
-1,0 - -0,4 a csontváz nőies (feminin) 

-0,4 - +0,4 a csontváz nem kifejezett, jellegtelen (indifferens) 
+0,4 - +1,0 a csontváz férfias (masculin) 

+1,1 - +2,0 a csontváz erősen férfias (hypermasculin) 
 

A kapott csontváz átlaga: ...........................................................................  



120 
 

A kapott csontváz valószínűsíthető neme: ....................................................  

4) Bizonyos életkorokban (gyermekkor, ifjúkor, felnőttkor/időskor) más és 

más módszerhez érdemes nyúlni az elhalálozási életkor megállapítása során. 
Sorolja fel ezeket a módszereket! 

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

 
5) Vizsgálja meg alaposan az ábrát! 

http:/www2.sci.u-szeged.hu/embertan/oktatas/ 

 

6) Milyen életkorú ember koponyarészletét látja az ábrán? Állítását indokolja! 

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

7) Mit jelent a fogképlet? Írja fel a tejfogak és a maradófogak fogképletét! 

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  
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 ...............................................................................................................  

8) Felnőttkorban a Harsányi-Acsádi-Nemeskéri-féle 4 korjelzős módszert 

használják a tudósok az elhalálozási életkor meghatározására. A 4 korjelző 
közül az egyik a szeméremcsontok ízületi felszínének (facies symphysialis) 
állapota. Vizsgálja meg az adott ábrát! 
 

http://www2.sci.u-szeged.hu/embertan/oktatas/ 
 
9) Milyen tulajdonságokban különböznek egymástól az egyes ízületi 
felszínek? Röviden jellemezze a látottakat! 

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

10) Melyik lehet a fiatalabb és melyik az idősebb ízületi felszín? Válaszát 

indokolja! 

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  
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 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

11) Nevezzen meg és jellemezzen egy olyan betegséget, amely a csontozaton 
is nyomokat hagy! 

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  
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BE.32. SIMA-, HARÁNTCSÍKOLT-, ÉS SZÍVIZOM ÖSSZEHASONLÍTÁSA 

 

Kötelező védőeszközök  

A gyakorlat nem veszélyes! 
 

A kísérlethez szükséges eszközök 

 Simaizom szövettani preparátum 
 Harántcsíkolt izomszövet preparátum 
 Szívizom szövettani preparátum 
 Fénymikroszkóp 

 
A kísérlet leírása (hipotézis és folyamatleírás) 

Az ember szervezetében három különböző izomszövet teljesít szolgálatot: a 
simaizom, a harántcsíkolt izom és a szívizom. Mindhárom szövettípusnak más-
más mikroszkópos megjelenése, felépítése van: míg a harántcsíkolt izom 
hosszú, többmagvú izomrostokból (szincíciumokból), s az azokban 
megfigyelhető markáns csíkolatokból tevődik össze, addig a sima- és a 

szívizmot egyedi sejtek rendszere alkotja. A három izomtípus azonban nem 
csupán megjelenésüket tekintve különbözik egymástól… 

Hipotézis: A három izomtípus működését és előfordulását tekintve nehezen 
különböztethető meg egymástól… 

A kísérlet menete: 

1. Vizsgálja meg egyesével a három szövettani preparátumot! 

2. Válaszoljon a kérdésekre! 
 
KÍSÉRLETI JEGYZŐKÖNYV, FELADATOK 

 
1) Készítsen rajzot a kapott preparátumokról 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

1. preparátum 2. preparátum 
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3. preparátum 

 

 
2) Töltse ki a táblázatot! 
 

A vizsgált 
preparátum 
sorszáma 

1. 2. 3. 

A vizsgált 

izomtípus neve 
   

Működésére 

jellemző, hogy... 
   

Előfordulása    

 
 
 
3) Nevezze meg az ábrán látható sejtalkotókat, molekuláris összetevőket!  
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Forrás: www.bodybuilding.dk 

 

4) Írjon a fenti ábra segítségével rövid fogalmazást az izomösszehúzódásról! 
Szövegében szerepeljenek a következő kifejezések: aktív alkotó, passzív 
alkotó, ATP, ATP-áz aktivitás, akciós potenciál, ideg-izom kapcsolat 
(neuromuszkuláris junkció), kalcium-ion, szarkoplazmatikus retikulum és 
magnézium-ion! 

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  
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 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

5) Miben különböznek egymástól a végtagizmok és az antigravitációs izmok? 
Magyarázatában térjen ki az oxigénszállító molekulák típusaira és szerepükre 
is! 

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

6) Mi a következménye, ha a vázizmokban oxigénhiányos állapot alakul ki, és 
az anaerob lebontó folyamatok kerülnek túlsúlyba? 

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  
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 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

7) Mi történik, ha a szívizom bizonyos része akár csak néhány percig nem 
kap megfelelő mennyiségű tápanyagot és oxigént (mondjuk egy koszorúér 
teljes elzáródása miatt)? 

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

8) Mit jelent az, hogy miogén szívvel rendelkezünk? Válaszában térjen ki a 

szív idegrendszeri beidegzésére, valamint az ingerületvezetési rendszerére is! 

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  
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BE.33. EMLŐS ÉS BÉKAVÉR ÖSSZEHASONLÍTÁSA, AZ EMBERI VÉR ÖSSZETÉTELE 

 

Kötelező védőeszközök  

A kísérlet nem veszélyes! 
 

A kísérlethez szükséges eszközök 

 Kész mikroszkópos preparátumok: emlősvérkenet és békavérkenet 
szövettani preparátum 

 Fénymikroszkóp 
 

A kísérlet leírása (hipotézis és folyamatleírás) 

A vér igen speciális szövet, hiszen a sejt közötti állomány nem tartalmaz 

rostokat, így folyékony halmazállapotú. A vért többféle sejt, a sejtek közötti 
teret pedig még többféle molekula alkotja. Gyakorlatunkon megismerkedünk a 
vér mikroszkópos megjelenésével, és átismételjük az emberi vér fő 
összetevőit. 
A béka és az ember vérkenetének mikroszkópos képét nehéz 

megkülönböztetni egymástól… 

A kísérlet menete: 

1. Vizsgálja meg fénymikroszkóp alatt a kapott vérkeneteket! 
2. Készítsen rajzot a preparátumokról, és válaszoljon a kérdésekre! 

 
KÍSÉRLETI JEGYZŐKÖNYV, FELADATOK 

 

1) Rajzolja le a két preparátumok! Melyik lehet az emberi- és melyik a 
békavérkenet? 

 
 ...................................... ...................................... 
 vérkenete vérkenete 
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2) Mi alapján tudja megkülönböztetni a vérkeneteket egymástól? 

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

3) Nevezze meg a képen látható sejteket! 
 
 

 
 
4) Gondolja végig! Mi lehet az összefüggés egy rozsdás vaskerítés és a vér 

színe között? Válaszában használja fel a vér alkotóinál tanult molekuláris 
biológiai ismereteit! 

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

5) Milyen szövettípusba tartozik a vér? 

 ...............................................................................................................  

6) Adja meg az emberi vér sejtes alkotóinak a nevét és a számát 1ml vérben! 

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

7) Hol termelődnek a vér sejtes elemei? 

 ...............................................................................................................  
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8) Melyek a vér nem-sejtes elemei, és mi ezeknek a feladata? 

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  
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BE.34. AB0 ÉS RH VÉRCSOPORT MEGHATÁROZÁSA ÉS ÖRÖKLŐDÉSE 

 

Kötelező védőeszközök  

A kísérlet nem veszélyes! Köpeny és 
gumikesztyű használata szükséges! 

 

A kísérlethez szükséges eszközök 

 Anti-A, anti-B és anti-D antitestek 
 Tárgylemez 
 Steril tű 

 Alkoholos fertőtlenítő spray 
 Steril vatta 

 

A kísérlet leírása (hipotézis és folyamatleírás) 

A vér igen összetett szövet. Két alapvető részből áll: a sejtes elemekből, amely 
a térfogatának 44-46%-t teszik ki, valamint a vérplazmából, amely a 
fennmaradó 54-56%-t tölti ki. A vérplazma jórészt vizet és benne oldott 

különféle anyagokat tartalmaz. A sejtes elemeket három nagyobb csoportba 
sorolhatjuk: a fehérvérsejtek (vagy limfociták) az immunrendszer tagjai, ők 
ismerik fel a saját és az idegen molekulákat, és amennyiben betolakodót 
észlelnek, hatástalanítják azt. A vérlemezkék (vagy trombociták) a 
véralvadásban játszanak kulcsszerepet. A harmadik csoportba a vörösvértestek 
(vagy leukociták) tartoznak. Fő feladatuk a légzési gázok szállítása. 

Felszínükön jellegzetes szénhidrátmolekulák találhatóak, amelyek milyensége, 
jelenléte vagy éppen hiánya alapvetően meghatározza az adott személy 

vércsoportját. A sokféle sejtfelszíni molekula sokféle vércsoportot határozhat 
meg. Gyakorlatunkon két alapvető vércsoportrendszerrel, az AB0 és az Rh 
vércsoportrendszerrel ismerkedünk meg... 
 

Hipotézis: Vért bármilyen vércsoportú ember adhat bármilyen vércsoportú 

embernek… 
 

A kísérlet menete: 

1) Fertőtlenítse le a vizsgálati alany egyik ujját! Használjon a művelethez 
alkoholos fertőtlenítő spray-t! Fújjon az alany ujjára egy-két puffot, majd steril 
vattával törölje le a felesleget! 

2) Szúrja meg steril tűvel a fertőtlenített ujjbegyet! Érdemes a műveletet 

gyors mozdulattal végezni a fájdalom minimalizálása érdekében! 
3) Szorítsa meg enyhén a vizsgált személy ujjbegyét a szúrás két oldalán, 
hogy kevés vér kiszivárogjon a felszínre! 
4) Érintse hozzá a vércseppet a tárgylemezhez úgy, hogy egy kis ideig még 
szorítja a vizsgált személy ujjbegyét, növelve ezzel a vércsepp méretét! 
5) Nyomjon ki az ujjbegyből még két, hasonló mérettű csepp vért két másik 

tárgylemezre! 
6) Cseppentsen az egyik vérmintához anti-A, a másikhoz anti-B, a 
harmadikhoz pedig anti-D ellenanyagot! 



132 
 

7) Figyelje meg a változást! 
8) Válaszoljon a kérdésekre! 

 

KÍSÉRLETI JEGYZŐKÖNYV, FELADATOK 
 

1) Mi a különbség az antigén és az antitest között? 
 

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

 
2) Töltse ki a táblázatot a megadott szempontok szerint! 
 

 Antigén Antitest (születéstől) 

A-s vércsoport   

B-s vércsoport   

AB-s vércsoport   

0-s vércsoport   

Rh-vércsoport   

 

 
3) Milyen változást tapasztalt, amikor a vérmintákhoz hozzáadta az 
ellenanyagokat? Hogyan nevezzük a mutatkozó jelenséget? 

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  
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4) Húzza alá a táblázat megfelelő pontjában, volt-e reakciója az egyes 
vérmintáknak az adott ellenanyaggal! Határozza meg ez alapján a vizsgálati 

alany vércsoportját! 

 

 Anti-A antitest Anti-B antitest 
Anti-D 

ellenanyag 

1. vérminta 
Volt változás / 

nem volt 
változás 

- - 

2. vérminta - 
Volt változás / 

nem volt 
változás 

- 

3. vérminta - - 
Volt változás / 

nem volt 

változás 

 

A vércsoport tehát:  ......................................................  

 
5) Milyen vércsoportú vérkészítményt kaphat a vizsgálati alany? 

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

6) Melyik vércsoport az általános donor, és melyik az általános recipiens 
elméletileg az AB0-vércsoportrendszerben? Indokolja válaszát! 

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  
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7) Oldja meg a következő feladatot! Egy A vércsoportú asszony férje B, fia 
pedig 0 vércsoportú. Írja fel a három személy lehetséges genotípusát! Mi a 

valószínűsége annak, hogy a házaspár második gyermeke is 0-s vércsoportú 

legyen? Mi a valószínűsége AB vércsoportú gyermek születésének? Indokolja 
válaszait Punnett-tábla segítségével! 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
8) Ismertesse az Rh-összeférhetetlenség jelenségét! Okfejtésében 
alkalmazzon Punnett-táblás jelölést is! Térjen ki arra, hogyan lehet elkerülni a 
nem kívánt szövődményeket! 

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

9) Készítsen kiselőadást az AB0- és az Rh-vércsoportrendszer felfedezéséről! 
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BE.35. VÉRCUKORSZINT MEGHATÁROZÁSA 

 

Kötelező védőeszközök  

A kísérlet nem veszélyes! Érdemes egy 
gyakorlaton résztvevő személynek 
éhgyomorral érkezni! 

 

A kísérlethez szükséges eszközök 

 Vércukorszintmérő 
 Steril tű 

 Alkoholos fertőtlenítő spray 
 Steril vatta 
 75g szőlőcukor 

 1db pohár 
 1db üvegbot 

 
A kísérlet leírása (hipotézis és folyamatleírás) 

A táplálkozás során a szervezetünkbe juttatott szénhidrátokat testünk 
energiatermelés céljából hasznosítja, Amennyiben nagyobb a bevitt szénhidrát 
mennyisége, mint amekkora a szervezet energiaellátásához szükséges, testünk 
a szénhidráttöbbletet különböző formában, különböző szerveinkben raktározza 
el. Ahhoz azonban, hogy a különböző cukrok a felhasználásuk helyére 
jussanak, tápcsatornánkból a vérkeringésbe kell jutniuk. A vér oldott 

állapotban, tiszta formában tartalmaz glükózt, 4,5-6,1mmol/l mennyiségben. 
Ha azonban éhgyomorra 10mmol/l-es vagy e felettit értéket mutat a 

vércukorszint, cukorbetegségről beszélünk. Gyakorlatunkon a vércukorszint 
mérésével és a cukorbetegség tüneteivel ismerkedünk meg... 
 

Hipotézis: A vércukorszint értéke független az elfogyasztott szénhidrát 
mennyiségétől… 

 
A kísérlet menete: 

1) Fertőtlenítse le a vizsgálati alany egyik ujját! Használja a művelethez 
alkoholos fertőtlenítő spray-t! Fújjon az alany ujjára egy-két puffot, majd steril 
vattával törölje le a felesleget! 
2) Szúrja meg steril tűvel a fertőtlenített ujjbegyet! Érdemes a műveletet 

gyors mozdulattal végezni a fájdalom minimalizálása érdekében! 

3) Szorítsa meg enyhén a vizsgált személy ujjbegyét a szúrás két oldalán, 
hogy egy csepp vér kiszivárogjon a felszínre! 
4) Érintse hozzá a csepp vért a vércukorszintmérő berendezéshez kapott 
papírcsíkhoz, és helyezze azt az érzékelőbe! 
5) Olvassa le az értéket, és rögzítse a „Kérdések, feladatok” részben 
található táblázatba! 

6) Készítse el a cukorterheléses vizsgálathoz a cukoroldatot: oldjon fel 1 
pohár (~3dl) vízben 75 gramm szőlőcukrot! 
7) Itassa meg a kísérleti alannyal az előző pontban elkészített cukoroldatot 
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(cukorterheléses vizsgálat)! 
8) Ismételje meg a vércukorszintmérést az oldat elfogyasztása után 15 

perccel! 

9) Figyelje meg a változást, és rögzítse a tapasztalatokat a „Kérdések, 
feladatok” rész megfelelő pontjában! 
10) Válaszoljon a kérdésekre (1-5-ig) 
11) Olvassa el figyelmesen az alábbi szöveget, majd válaszoljon a kérdésekre 
(6-9-ig)! 
 

Az 1-es típusú cukorbetegség főként gyermekeket, fiatalokat érinti. A 
hasnyálmirigy inzulintermelő sejtjei elpusztulása miatt nem termelődik inzulin, 
emiatt kívülről bevitt inzulinpótlásra szorul a beteg élete során. Az inzulin 
hiánya miatt a vércukor nem tud a sejtekbe bejutni, hanem a vérben marad, 
és magas vércukorszintet eredményez. Mivel a sejtek így éheznek, fehérjéket 
és zsírokat alakítanak át cukorrá, az éhezés elkerülésére. Egyrészt a zsírégetés 

egyik melléktermékeként felszaporodó ketontest miatt, másrészt magas 

vércukorszint miatt a vizelettel távozó cukor és a nagymennyiségű 
folyadékvesztés miatt kiszáradást és kómát okozhat. Jellegzetes tünetei: sok 
vizelet, fogyás, szomjúság. 
A 2-es típusú cukorbetegség inkább idősebb korban jelentkezik. Nem 
pusztulnak el az inzulintermelő béta sejtek, de ennek ellenére nincs megfelelő 
inzulinhatás (a nem elegendő inzulintermelés, illetve az inzulin hatásának 

gyengülése miatt), így végeredményben nem jut elég vércukor a sejtekbe. 
Mivel a cukorbetegség ezen típusánál van inzulin, a vércukorérték lassabban 
emelkedik, és a tünetek is másabbak: végtagok zsibbadása, nehezen gyógyuló 
sebek, bőrviszketés, romló látás. 
 
Forrás: http://www.webbeteg.hu/cikkek/cukorbetegseg/122/mi-a-cukorbetegseg 

 
 

KÍSÉRLETI JEGYZŐKÖNYV, FELADATOK 
 

1) Rögzítse az adatokat a táblázat megfelelő helyére! 
 
 

 Első mérés Cukorterhelés után 

Vércukorszint   

 

 
2) Patológiásnak mondhatóak a táblázatban szereplő értékek? 

 ...............................................................................................................  

3) Milyen hormon képes csökkenteni a vércukorszintet? 

 ...............................................................................................................  
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4) Melyik szervünk termeli ezt a hormont? 

 ...............................................................................................................  

5) Miért tekinthető különlegesnek ez a szervünk? 

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

6) Milyen típusai vannak a cukorbetegségnek? 

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

7) Milyen tünetei vannak a különböző típusú cukorbetegségeknek? 

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

8) Gondolja végig! Hogyan változhat vajon a fejlett társadalmakban a 
cukorbetegségben szenvedők száma? Válaszát indokolja! 

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  
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9) Nézzen utána! Hogyan állítanak elő napjainkban inzulint a cukorbetegek 
számára? Miben különbözik ez a modern előállítási mód a korábbiaktól? 

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  
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BE.36. PULZUSSZÁM ÉS VÉRNYOMÁSMÉRÉS EMBEREN NYUGALMI HELYZETBEN ÉS 

TERHELÉS UTÁN 

 

Kötelező védőeszközök  

A kísérlet nem veszélyes! 
 

A kísérlethez szükséges eszközök 

 Vérnyomásmérő eszköz 
 Stopperóra 

 

A kísérlet leírása (hipotézis és folyamatleírás) 

A keringési rendszer (amely a szívből és a vérerek hálózatából épül fel) a 

szervezet egyik legfontosabb szervrendszere. Biztosítja a sejtek tápanyag- és 
oxigénellátását, és a különféle anyagcseretermékek szállítását. A megfelelő 
keringés fenntartásához a szívnek folyamatosan, egész életen át el kell látnia 
pumpafunkcióját, hogy az erekben biztosítani tudja a vér megfelelő nyomását, 
amely elengedhetetlen a nyirokkeringés fenntartásához, ezen keresztül pedig a 

sejtek életben tartásához. A szív alapvető működését (a hétköznapokban) két 
értékkel jellemezhetjük: a pulzusszámmal és a vérnyomásértékkel. Míg a 
pulzusszám a szív összehúzódásainak számát mutatja percenként, addig a 
vérnyomás a vér erek falára gyakorolt hidrosztatikai nyomását mutatja meg. A 
vérnyomásértéket hagyományosan higanymilliméterben (vagy torr-ban) 
(mmHg) szokás megadni, amely 1mm magas higanyoszlop hidrosztatikai 

nyomását jelenti átlagos nehézségi gyorsulás mellett, 13595,1kg/m3 
higanysűrűség mellett. Hogy ez mit jelent? 1mmHg egyenlő 760 fizikai 

atmoszferikus nyomással (atm), amely igen tekintélyes, tekintve, hogy 1atm 
az a nyomásérték, amelyet a légkörünk súlya átlagosan a szervezetünkre 
terhel (légnyomás). Gyakorlatunkon a nyugalmi és a terheléses helyzetben 
mérhető pulzusszámot és vérnyomást vizsgáljuk meg... 
 

Hipotézis: Terhelés hatására a vérnyomás és a pulzus értéke nem változik 
jelentősen… 
 

A kísérlet menete: 

1) Válasszon ki egy személyt, akin a méréseket elvégezi! 
2) Ültesse egy székre, és hagyja 5 percig nyugalmi helyzetben! 

3) Tegye a mutató- és középső ujját a vizsgálati alany csuklójának tenyér 

felőli oldalára, és finoman szorítsa meg! Keressen finom lüktetés az alany 
csuklójában! 
4) Stopper segítségével mérje meg, hányszor lüktet a vizsgálati személy 
csukójában a verőér 60 másodperc alatt (nyugalmi pulzus szám érték)! 
5) Rögzítse az értékeket a „Kérdések, feladatok” rész megfelelő pontjába! 
(1. feladat) 

6) Tegye a vérnyomásmérő mandzsettáját a kísérleti alany bal felkarjára! 
7) Kapcsolja be a vérnyomásmérőt, és amikor a készülék jelez, indítsd el a 
mandzsetta felpumpálását! Várja meg, amíg a készülék kijelzi a végleges 
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adatokat! 
8) Jegyezze meg ezt az értéket is (nyugalmi vérnyomás)! 

9) Rögzítse az értékeket a „Kérdések, feladatok” rész megfelelő pontjába! 

(1. feladat) (A vérnyomás első és második leolvasott értékét per-jellel 
választjuk el egymástól, pl.: 120/70) 
10) Kérje meg a kísérleti alanyt, hogy csináljon húsz guggolást! 
11) Vizsgálja meg újra a pulzus- és a vérnyomásértékeket a vizsgálati 
alanyon (terheléses értékek)! 
12) Rögzítse az értékeket a „Kérdések, feladatok” rész megfelelő pontjában 

(1. feladat), és válaszolj a kérdésekre! 
 
KÍSÉRLETI JEGYZŐKÖNYV, FELADATOK 

 
1) Rögzítse az adatokat a táblázat megfelelő helyére! 
 

 Nyugalmi Terheléses 

Pulzusszám   

Vérnyomás   

 
2) Mennyi a normális pulzus- és vérnyomásérték? 

 ...............................................................................................................  

3) Hogyan változtak a pulzus- és a vérnyomásértékek terhelés mellett? 

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

4) Minek köszönhető a tapasztalt változás? 

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

5) Hogyan nevezzük a két vérnyomásértéket? Melyik mit mutat meg? 

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  
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6) Milyen következményei lehetnek a nyugalmi helyzetben mérhető magas 
vérnyomásnak? Milyen tényezők válthatják ki? 

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

7) Milyen izomszövet alkotja a szívet? Milyen tulajdonságai vannak ennek az 
izomszövettípusnak, összehasonlítva a többi izomszövettel? 

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

8) Gondolja végig! Bár a szív folyamatosan működik, kisebb szünetek akkor 
is tapasztalhatóak az egyes összehúzódások között. Minek tudható be, hogy a 
vérnyomás értéke akkor sem zuhan le nulla közelébe, ha a szívműködés 

elernyedési stádiumban van? 

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  
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9) Mi történik, ha a szívizom bizonyos része akár csak néhány percig nem 
kap megfelelő mennyiségű tápanyagot és oxigént (mondjuk egy koszorúér 

teljes elzáródása miatt)? 

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

Mit jelent az, hogy miogén szívvel rendelkezünk? Válaszában térjen ki a szív 

idegrendszeri beidegzésére, valamint az ingerületvezetési rendszerére is! 

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

10) Jellemezze az ábra segítségével, hogyan függ össze az artériák és a vénák 

szövettani felépítése a szervezetünkben ellátott funkciójukkal! Válaszában 
térjen ki az artériák hullámcsillapító szerepére, valamint a vénák kapacitív 
funkciójára is! 

www.fundamentostafadtrabajo.blogspot.com 
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 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  
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BE.37. AGYALAPI MIRIGY VIZSGÁLATA 

 

Kötelező védőeszközök  

A gyakorlat nem veszélyes! 
 

A kísérlethez szükséges eszközök 

 Íróeszköz 
 

A kísérlet leírása (hipotézis és folyamatleírás) 

Az élőlények szervezetében két típusú szabályozórendszer alakult ki: a 

hormonrendszer és az idegrendszer. A két típusú szabályozó szervrendszer 
között mind felépítésüket, mind működésüket tekintve alapvető különbségeket 

fedezhetünk fel. A hormonrendszer a növények szervezetében is megtalálható, 
míg az idegrendszer csupán az állatok szervezetében alakult ki. A 
hormonrendszer (az idegrendszerrel összehasonlítva) lassabb válaszreakciókat 
képes kialakítani, ám ezek a reakciók általában tartós változást idéznek elő a 
szóban forgó élőlény szervezetében (pl.: növekedés, ivarérettség, stb.). Az 

idegrendszer ezzel szemben jóval gyorsabb válaszreakciókat képes eszközölni, 
ám ezek tartóssága, maradandósága a legtöbb esetben elmarad a 
hormonrendszer által szabályozott változásokhoz képest. Mint minden 
szervrendszernek, a hormonrendszernek is megvan a maga központja: ez az 
agyban található agyalapi mirigy vagy hipofízis. Gyakorlatunkon ezt az apró, 
ám annál fontosabb szervet vizsgáljuk meg közelebbről... 

 
Hipotézis: Agyalapi mirigy nélkül lehetséges élni… 

 
A kísérlet menete: 

1) Vizsgálja meg az agyalapi mirigyről készült preparátum-képeket! 
2) Válaszoljon a megfelelő kérdésekre! 
 

KÍSÉRLETI JEGYZŐKÖNYV, FELADATOK 
 

1) Hány részből áll az agyalapi mirigy? Nevezze meg a részeket az alábbi 
ábrák segítségével! 
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 legacy.owensboro.kctcs.edu 

 
 

Forrás: histology.med.umich.edu 
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2) Mi az alapvető különbség a két rész felépítése és működése között?  

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

 
3) Milyen hormonokat termel az agyalapi mirigy? Töltse ki a táblázatot! 
 

Hormon neve 
Rövidített 

név és 
jelentése 

Hatása 
Termelődés 

helye 

Növekedési hormon    

 ADH   

  
A mellékvesekéreg 

működését serkenti 
 

 FSH   

   
Elülső lebenyben 

termelődik 

Pajzsmirigyserkentő 

hormon 
   

Oxitocin -   

 LTH   

 

4) Nézzen utána! Milyen agyalapi mirigy betegségre utalnak az alábbi 
kifejezések: hipofízis adenóma, gigantizmus, akromegála, diabetes insipidus, 
Schwartz-Bartter-szindróma? 

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  
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5) Gondolja végig! Miért szükséges magas TSH-szint esetén tetrajód-tironint 
adni a betegnek? Válaszát indokolja! 

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  
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BE.38. PAJZSMIRIGY, MELLÉKPAJZSMIRIGY, HASNYÁLMIRIGY ÉS MELLÉKVESE 

VIZSGÁLATA 

 

Kötelező védőeszközök  

A gyakorlat nem veszélyes! 
 

A kísérlethez szükséges eszközök 

 Íróeszköz 
 

A kísérlet leírása (hipotézis és folyamatleírás) 

Az élőlények szervezetében két típusú szabályozórendszer alakult ki: a 
hormonrendszer és az idegrendszer. A két típusú szabályozó szervrendszer 

között mind felépítésüket, mind működésüket tekintve alapvető különbségeket 
fedezhetünk fel. A hormonrendszer a növények szervezetében is megtalálható, 
míg az idegrendszer csupán az állatok szervezetében alakult ki. A 
hormonrendszer (az idegrendszerrel összehasonlítva) lassabb válaszreakciókat 
képes kialakítani, ám ezek a reakciók általában tartós változást idéznek elő a 

szóban forgó élőlény szervezetében (pl.: növekedés, ivarérettség, stb.). Az 
idegrendszer ezzel szemben jóval gyorsabb válaszreakciókat képes eszközölni, 
ám ezek tartóssága, maradandósága a legtöbb esetben elmarad a 
hormonrendszer által szabályozott változásokhoz képest. A hormonrendszer 
központja az agyalapi mirigy vagy hipofízis. Alapvető feladata a szervezet többi 
(ún. perifériás) hormontermelő mirigyeinek az irányítása, működésük 

szabályozása. Gyakorlatunkon ezekkel a perifériás hormontermelő szervezzek, 
a pajzsmiriggyel, a mellékpajzsmiriggyel, a hasnyálmiriggyel és a 

mellékvesével ismerkedhetünk meg... 
 

Hipotézis: A perifériás mirigyek más és más életfolyamatok szabályozására 
szolgáló hormonokat állítanak elő… 
 

A kísérlet menete: 

1) Vizsgálja meg a pajzsmirigyből készült preparátum-képet! 
2) Válaszoljon a megfelelő kérdésekre (1-11-ig)! 
3) Figyelje meg alaposan a hasnyálmirigyből készült szövettani preparátum-
képet! 
4) Válaszoljon a kérdésekre (11-15-ig) 

5) Vizsgálja meg figyelmesen a mellékvese-preparátumról készült képet! 

6) Válaszoljon a „Kérdések, feladatok” megfelelő pontjaira (16-17-ig)! 
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KÍSÉRLETI JEGYZŐKÖNYV, FELADATOK 

1) Írja a nyilakhoz a megfelelő belső elválasztású mirigy nevét! 

 
 

 
 www.users.atv.hu 
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2) Vizsgálja meg a pajzsmirigyből készült preparátum-képet! Írja a nyilak 
mögé a mirigy megfelelő részeit! 

 
 http://www2.sci.u-szeged.hu/zoolcell/histo/ham/mham12.html 

 

3) Honnan ered a pajzsmirigy elnevezés? 

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

4) Milyen hormon(ok) termeléséért felelős a pajzsmirigy? Melyik ezek közül a 

legnagyobb mennyiségben előállított hormon? 

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  
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 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

5) Milyen nyomelemre van szükség a pajzsmirigy megfelelő 
hormontermeléséhez? Milyen úton tudjuk a szervezetünkbe juttatni a szóban 
forgó nyomelemet? 

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

6) Sorolja fel a legnagyobb mennyiségben előállított pajzsmirigyhormon 
legfontosabb hatásait! 

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

7) Mit jelent a hipotireózis és a hipertireózis? Röviden jellemezze őket! 

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  
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8) Hol található, és milyen méretű a mellékpajzsmirigy? 

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

9) Milyen hormont állít elő? 

 ...............................................................................................................  

10) Magyarázza el az ábra alapján, van-e köze a pajzsmirigy bizonyos 
hormonjainak a mellékpajzsmirigy szabályozó működéséhez! 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 Ca2+ Ca2+ 
 
 
 

(http://pixabay.com/hu/photos) 

 
 Kalcium beépül a csontba Kalcium kilép a véráramba 

 
 Folyamatot Folyamatot 
 kiváltó hormon neve: kiváltó hormon neve: 
 
 
 ..................................... ..................................... 
 

 
 Kiváltó hormon Kiváltó hormon 
 termelődésének helye: termelődésének helye 
 
 
 ..................................... ..................................... 

 
 
 Hiányában fellépő Hiányában fellépő 
 betegségek, mellékhatások betegségek, mellékhatások 
 
 
 ..................................... ..................................... 

 
 

http://pixabay.com/hu/photos
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11) Figyelje meg alaposan a hasnyálmirigyből készült szövettani preparátum-
képet! Nevezze meg a nyíllal jelölt területet! 

 

 
(ocw.tufts.edu) 

 

12) Miért tekinthetjük különleges mirigynek a hasnyálmirigyet? (Egy kis 
segítség: Mit jelent az exokrin és az endokrin kifejezés?) 

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

13) Milyen hormon(oka)t termel endokrin módon a hasnyálmirigy? Sorolja fel 

az egyes hormont/hormonokat termelő sejteket, valamint a hormon(ok) 
hatásait is! 

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  
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14) Mit jelent a diabetes mellitus? Milyen típusai vannak? Jellemezze az egyes 
típusokat röviden! 

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

15) Vizsgálja meg figyelmesen a mellékvese-preparátumról készült képet! 

Nevezze meg a szerv egyes részeit (kapcsos zárójel)! Írja a nyilak mögé, 
milyen hormonok termelődnek az adott területen! 

 

 
(histohelp.wordpress.com) 

16) Mit gondol, van köze a mellékvesének a kiválasztáshoz? Válaszát 

indokolja! 

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  
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 ...............................................................................................................  

17) Milyen hormonokat termel a mellékvese? Töltse ki a táblázatot! 

 
 

Hormon Hatása 

Mineralokortikoidok  

Adrenalin  

Noradrenalin  

Glükokortikoidok  

Szexuálszteroidok  
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BE.39. IDEGSZÖVET MIKROSZKÓPOS VIZSGÁLATA. A TÉRDREFLEX, AZ ACHILLES-ÍN 

REFLEX ÉS A TALPREFLEX VIZSGÁLATA. 

 

Kötelező védőeszközök  

A kísérlet nem veszélyes! 
 

A kísérlethez szükséges eszközök 

Mikroszkópos vizsgálat 
 Kész mikroszkópos preparátumok: nagyagykéreg, gerincvelő 

keresztmetszet 

 Fénymikroszkóp 
 
Reflex-vizsgálatok 

 Reflexkalapács 
 Hegyes eszköz (tű, olló hegye) 

 
A kísérlet leírása (hipotézis és folyamatleírás) 

Az élőlényekre alapvetően jellemző tulajdonság az ingerlékenység. Vagyis: 
szervezetünk a környezet hatásaira képes válaszolni. E válaszreakciót az 
élőlények szervezetében két típusú szabályozórendszer irányítja: a 
hormonrendszer és az idegrendszer. A két típusú szabályozó szervrendszer 
között mind felépítésüket, mind működésüket tekintve alapvető különbségeket 
fedezhetünk fel. A hormonrendszer a növények szervezetében is megtalálható, 

míg az idegrendszer (a hormonrendszer mellett) csupán az állatok 
szervezetében alakult ki. A hormonrendszer (az idegrendszerrel 

összehasonlítva) lassabb válaszreakciókat képes kialakítani, ám ezek a 
reakciók általában tartós változást idéznek elő a szóban forgó élőlény 
szervezetében (pl.: növekedés, ivarérettség, stb.). Az idegrendszer ezzel 
szemben jóval gyorsabb válaszreakciókat képes eszközölni, ám ezek 
tartóssága, maradandósága a legtöbb esetben elmarad a hormonrendszer által 

szabályozott változásokhoz képest. Az idegrendszer működését reflexek útján 
valósítja meg, vagyis az ingerületre adott választ az izmokhoz (sima- és 
harántcsíkolt izomszövethez) és a mirigyekhez továbbítja. 
A gerincesek idegrendszere ún. csőidegrendszer, amelynek központja a 
koponyában található agyvelő, valamint a gerinccsatornában található 
gerincvelő. Gyakorlatunkon ezen szervek mikroszkópos megjelenésével, 
felépítésével és működésével ismerkedhetünk meg... 

 
Hipotézis: A nagyagykéreg és a gerincvelő szövettani felépítése hasonló 
vonásokat mutat… 
 

A kísérlet menete: 
 

Mikroszkópos vizsgálat 
1) Vizsgálja meg fénymikroszkópban a kapott preparátumokat! 
2) Válaszoljon a kérdésekre (1-9-ig) 
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Reflex-vizsgálatok 
3) Ültesse a kísérleti személyt egy székre! Kérje meg, hogy lábait tegye 

keresztbe! 

4) Mérjen enyhe ütést a térdkalács alatti ínra! 
5) Figyelje meg a változást! 
6) Kérje meg a vizsgálat alanyát, hogy térdeljen fel egy székre mezítláb! 
7) Üsse meg óvatosan az Achilles-ínt! 
8) Figyelje meg a reflexválaszt! 
9) Ültesse az alanyt egy székre! Csupasz lábát tegye egy másik székre! 

10) Kérje meg, lazítsa el a lábát! 
11) Szúrja meg finoman a vizsgálati alany talpát egy tűvel! 
12) Figyelje meg a változást! 
13) Válaszoljon a kérdésekre (10-23-ig) 
 
KÍSÉRLETI JEGYZŐKÖNYV, FELADATOK 

 

1) Készítsen rajzot mindkét mikroszkópos preparátumról! 
 

 
 Nagyagykéreg Gerincvelő 
 
 
2) Nevezze meg rajzán a nagyagykéreg jellegzetes sejtjeit! 

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  
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3) Az egyes agykérgi területek más és más feladat ellátására 
specializálódtak. Tekintse át a táblázatot, és töltse ki a hiányzó adatokat! 

 

Agyi terület Működés 

Homloklebeny  

 Látóinformáció feldolgozása 

Kisagy  

 Hangingerületek feldolgozása, 
emlékezet, beszéd, percepció 

Falcsonti lebeny  

 
4) Rajzoljon le egy „átlagos” mozgató idegsejtet, és nevezze meg a részeit! 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
5) Milyen két nagyobb szövettani régiót lehet elkülöníteni a gerincvelői 
preparátumon? Jelölje őket a rajzán! 
 

6) Mi alkotja az egyik, és mi a másik szövettani részt? 

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

7) Milyen idegsejttípusok építik fel a gerincvelő megfelelő szakaszait? Jelölje 

ábráján, melyik típus hol található a gerincvelőben! 

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  
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 ...............................................................................................................  

8) Milyen idegrendszertípusokat tanult? Sorolja fel azokat, és írjon egy-egy 

példafajt is a típusok alá! 

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

9) Nézzen utána! Mit jelent az a kifejezés, hogy hemichiasmatikus ideg a 
látóideg? 

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

10) Mit tapasztalt, amikor megütötte a térd alatti ínszalagot? 

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

11) Magyarázza el röviden a reflexív működését! Írja az ábra mellé, hogy a 
reflexív melyik elemére mutatnak a vonalak! 

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  
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www.apsu.edu 

 
12) Hol található és mire használható a szervezetünkben az ínorsó és az 
izomorsó? 

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  
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13) Milyen változást tapasztalt, amikor megütötte az Achilles-ínt? 

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

14) Mivel magyarázható a jelenség? 

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

15) Mit tapasztalt, amikor társa talpát megszúrta tűvel? 

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

16) Hogyan nevezzük ezt a fajta reflexet? 

 ...............................................................................................................  

17) Vizsgálja meg az ábrát! 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
Forrás: 
www. 

bacsidakhoa.net 
 

18) Milyen sejt(ek) membránját ábrázolja a kép? 

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  
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19) Jelölje a felső (kék) és alsó (sárga) körökben, valamint a kötőhelyeken, 
milyen ionok vándorolnak a membrán egyik és másik oldalára! 

 

20) Hogyan nevezzük azt a transzmembrán makromolekulát, amely a fent 
említett ionokat szállítja a membrán egyik és másik oldalára? 

 ...............................................................................................................  

21) Jelölje az ioncsatornákba húzott nyilakkal, melyik ion merre áramlik 
nyugalmi helyzetben! 
 

22) Mit nevezünk nyugalmi és akciós potenciálnak? 

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

23) Magyarázza el röviden az akciós potenciál kialakulásának folyamatát! 

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  
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BE.40. A LEGGYORSABB EVOLÚCIÓ 

 

Kötelező védőeszközök  

A gyakorlat nem veszélyes! 
 

A kísérlethez szükséges eszközök 

 Íróeszköz 
 

A kísérlet leírása (hipotézis és folyamatleírás) 

A HIV, vagyis az emberi immunhiányos állapotot előidéző vírus gyógyíthatatlan 

betegséget, AIDS-et (szerzett immunhiányos tünetegyüttes) okoz. A sejtes 
rendszernek sem nevezhető aprócska makromolekuláris rendszer képes bejutni 

sejtjeinkbe, és a neki tetsző módon átprogramozni azt oly módon, hogy az a 
lehető legtöbb utódvírust hozza létre… 
 

Hipotézis: Egy enzim működésében mutatkozó hiba elősegítheti egy élőlény 
alkalmazkodását a környezetéhez… 

 
A kísérlet menete: 

1) Olvassa el az alábbi rövid szöveget, és vizsgálja meg az ábrákat! 
2) Válaszoljon a kérdésekre! 
 

A HIV vírus genomja két darab (+) egyszálú RNS-ből áll. Mint minden vírus, a 

HIV is egy sejten belüli obligát parazita. Életciklusa során beépíti saját 

genetikai anyagát a gazdasejt genomjába, és rábírja a sejt saját 
enzimrendszerét, hogy átírja a vírusgenomot, majd vírusfehérjéket 
szintetizáljon a vírusok következő nemzedéke számára. Ez az életvitel azonban 
a HIV esetében (is) felvet egy nem is olyan apró problémát: a vírus saját 
örökítőanyaga RNS, ám a kórokozó gazdasejtjei az emberi fehérvérsejtek 
(például T- és B-sejtek, makrofágok), amelyek DNS-sel rendelkeznek. A vírus 

úgy oldja meg a problémát, hogy örökítőanyagáról ún. fordított átírással, 
vagyis reverz transzkripcióval DNS-másolatot készít (ezért is nevezik a HIV-et 
is tartalmazó víruscsaládot retrovírusoknak). A folyamatot a retrovírusok egyik 
jellegzetes polimeráz típusú enzime, a reverz transzkriptáz végzi. Kutatók 
megfigyelték, hogy a vírus olyan gyorsan képes alkalmazkodni az 
immunrendszerhez, hogy az képtelen elpusztítani a betolakodót. S mindez a 

reverz transzkriptáz enzimnek köszönhető, amely - ellentétben a sejtekben 

működő polimerázokkal - nem rendelkezik hibajavító aktivitással, tehát a 
hibásan beépült nukleotidokat nem javítja. Ennek eredménye, hogy minden 
vírus RNS DNS-sé történő átírása során a nukleotidok közel 20%-a nem 
komplementere a mintául használt RNS-szálnak. Ezáltal bizonyos vírusgének 
tönkremehetnek, ám ezzel párhuzamosan más, működő gének új funkciót 
nyerhetnek, sőt, nem működő gének újra működésbe léphetnek. Mindemellett 

egy sejtet nem csupán egy, hanem több vírus is megfertőzhet, amelyek 
genomja egymással kombinálódhat is, így az előnyös tulajdonságok össze is 
adódhatnak. A folyamat egy fertőzött személy szervezetében játszódik le, ezért 
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mikroevolúciónak nevezzük. 
 
Szulik Ákos - A HIV biológiája, SZTE TTIK, Genetika Tanszék, 2010 

 
KÍSÉRLETI JEGYZŐKÖNYV, FELADATOK 

1) Miért mondjuk, hogy a vírusok az élő és az élettelen határán elhelyezkedő 
csoport? 

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

2) Mi a különbség a HIV és az AIDS kifejezések között? 

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

3) Mit jelent, hogy a HIV obligát sejtparazita? 

 ...............................................................................................................  
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 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

4) Mik a vírus célsejtjei? 

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

5) Mit mond ki a centrális dogma? Hogyan változtatta meg a centrális dogma 
elméletét a retrovírusok felfedezése? 

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

6) Miért nem tudja teljesen elpusztítani az ember immunrendszere a 
szervezetbe jutott HIV részecskéket? 

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

7) Hogyan nevezzük a DNS báziscserével történő megváltozását? 

 ...............................................................................................................  
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8) Hogyan nevezzük azt, amikor nem nukleotidcsere, hanem 
kromoszómaátalakulás megy végbe? 

 ...............................................................................................................  

9) Milyen biológiai folyamatot jelöl az ábrán a kérdőjel? Hogyan függ össze a 
vírus gyors mikroevolúciója és a kérdőjellel jelölt folyamat? 

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

10) Fogalmazza meg Charles Darwin elméletét az evolúcióról! Használja 

okfejtésében a gyakorlaton felmerült biológiai szakszavakat! 

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

11) Gondolja végig! Mi lehet az összefüggés a HIV célsejtjei és az általa 
okozott megbetegedés között? 

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  
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12) Tanulmányozza az alábbi ábrát! 
 

Szulik Ákos - A HIV biológiája, SZTE TTIK, Genetika Tanszék, 2010 

 

13) Melyik kontinens országait hasonlítja össze az ábra? Mi az összehasonlítás 

alapja? 

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  
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14) Melyik nemben fordul elő gyakrabban a vírus? Okfejtésében térjen ki a 
vírus terjedésének módjaira, a nemek közötti biológiai különbségek 

segítségével pedig indokolja válaszát! 

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  
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FOGALOMTÁR 

Mikrobák, növények és állatok világa 

Autotróf: olyan élőlény, amely szervetlen anyagokból építi fel saját szerves 
anyagait. 

Epidermisz: a növény föld feletti részének bőrszövete, melynek feladata a 
védelem, a párologtatás csökkentése, illetve a kapcsolatteremtés a 
környezettel 

Eukarióta: olyan sejt vagy élőlény, melynél a sejt tartalmaz elkülönült 
sejtmagot, önálló belső membránrendszere van. 

Fotoszintézis: az a folyamat, amelyben az élőlény a fényenergia segítségével 
építi fel szervetlenből saját szerves anyagait. 

Hajtás: leveles szár. 

Heterotróf: olyan élőlény, amely a felvett szerves vegyületekből építi fel saját 
szerves anyagait. 

Hormonok: szövetekben vagy belső elválasztású mirigyekben termelődő olyan 
szerves vegyületek, melyek befolyásolják az életfolyamatokat. 

Kiválasztó rendszer: az a szervrendszer, mely a megfelelő anyagmennyiségek 
testfolyadékban történő beállítását, az ozmotikus nyomásszabályozást végzi. 

Nemzedékváltakozás: az ivaros és ivartalan fejlődési szakaszok szabályosan 
váltják egymást az egyedfejlődés során. 

Ozmózis: az oldószer áramlása a féligáteresztő hártyán keresztül a kisebb 

koncentrációjú oldat felöl a nagyobb felé. 

Prokarióta: olyan sejt vagy élőlény, melynél a sejt nem tartalmaz elkülönült 
sejtmagot. 

Rhizodermisz: a gyökér bőrszövete. 

Szövet: hasonló alakú és azonos működésű sejtek összessége. 

 

Etológia 

Feltételes inger: a biológiailag gyengébb, semleges inger, mely a tanulás 

eredményeként önállóan is kiváltja az elsajátított magatartást. 

Feltételes reflex: ingertársításon alapuló tanult magatartás. 

Feltétlen inger: a feltétlen reflexet kiváltó kulcsinger. 

Feltétlen reflex: adott ingerre feltétlenül bekövetkező öröklött válasz. 
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Kulcsinger: az adott magatartás teljes cselekvéssorát vagy a viselkedési elemet 
kiváltó inger. 

Motiváció: cselekvésre késztető belső állapot, melyet az állat neuroendokrin 
rendszerének aktivitása befolyásol. 

Tanult mechanizmusok: az egyedi élet során a környezettel kapcsolatban lévő 
állat viselkedése változik meg. 

Genetika és molekuláris biológia 
 
Allél: egy adott gén különböző változatai. 

Antiparallel lefutású DNS-szálak: A cukorfoszfát vázban az egyes foszforsav-
dezoxiribóz-nukleotid egységek kapcsolódása megadott módon történik: a 

foszforsav mindig a dezoxiribóz 5. szénatomjához, a nukleotid pedig mindig az 
1. szénatomjához kapcsolódik. A DNS-molekula szálainak irányultságát mindig 
az 5. és a 3. szénatom közötti tengely irányultságával adjuk meg. A DNS-
molekula egyik szála mindig 3'-5' irányultságú, vele szemben a komplementer 
szál mindig ellentétes, 5'-3' irányultságú. Ezt nevezzük antiparallel lefutásnak. 

Centromer: a testvérkromatidák összekapcsolódásának régiója, a 
kromoszómák középső, erősebben tömörödött heterokromatikus területe. 

Dihibrid keresztezés: olyan genetikai eljárás, amelyben két tulajdonságpárban 
különböző egyedeket kereszteznek össze. 

Domináns allél: az az allél, amely két tiszta vonal keresztezéséből származó F1 
nemzedék fenotípusát adja. 

Elektroforézis: az egyik leggyakrabban alkalmazott elválasztástechnikai 
módszer, mely során egyenáramú elektromos erőtérben, annak 
törvényszerűségei alapján megy végbe a töltéssel bíró molekuláknak az 
ellenkező polaritás irányába történő elmozdulása. Elmozdulásuk mértéke 
lehetőséget ad elválasztásukra, azonosításukra. 

Eukromatin: a DNS olyan kevésbé összetömörödött (ún. működő) régiója, 
amelyről RNS-ek átíródása (transzkripció) történik. 

Fenotípus: az adott egyed összes érzékelhető, megfigyelhető tulajdonságát 
fenotípusnak nevezzük. A fenotípusba nem csak az egyed morfológiája, hanem 
kémiája, környezeti kapcsolatai, viselkedése, stb. is beletartozik! A fenotípus 

(ellentétben a genotípussal) egyik fontos tulajdonsága, hogy az egyed élete 
során folyamatosan változik! 

Gén: az öröklődés egysége, egy működőképes DNS-szakasz (amely fehérjék 
kódol). 

Genotípus: a szülőktől örökölt, a DNS-ünk által kódolt teljes genetikai anyagot 
genotípusnak nevezzük. 

Heterokromatin: a DNS olyan erősebben összetömörödött (ún. nem működő) 
régiója, amelyről RNS-ek átíródása (transzkripció) nem történik. Jellemzően a 
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kromoszómák középső területén (ún. centromer) és a végein (ún. telomer) 
figyelhető meg. 

Hiszton: azokat a fehérjéket, amelyekre a sejtmagban található DNS-molekulák 
felcsavarodnak, hisztonoknak nevezzük. 

Komplementer DNS-szálak: Mivel a DNS-t felépítő bázisok csak megadott 
módon képesek a két szál közötti hidrogén-híd kötés kialakítására (adeninnel 
szemben csak timin, guaninnal szemben csak citozin állhat), a DNS-molekula 
egyik szálában található nukleotidokkal szemben csak meghatározott 
nukleotidok helyezkedhetnek el a másik szálban, és fordítva. 

Kromoszóma: szó szerinti jelentése "kromo" (színes) és "szóma" (test). A 
sejtciklus bizonyos fázisaiban megsokszorozódó és összetömörödő DNS-ek 
fénymikroszkópban megfigyelhető molekulatömegeket, ún. kromoszómákat 
alkotnak. 

Monohibrid keresztezés: olyan genetikai eljárás, amelyben egy 
tulajdonságpárban különböző (pl.: sárga és zöld szemszínű borsónövény) 
egyedeket kereszteznek össze. 

Operon: egy olyan területe a DNS-nek, amely egyszerre több, a DNS-en 
egymás után kódolt, azonos biokémiai útvonalhoz tartozó fehérje szintézisét 
szabályozza. 

Recesszív allél: az az allél, amely két tiszta vonal keresztezéséből származó F1 
nemzedékben nem nyilvánul meg, a másik allél hatása elnyomja annak 
megjelenését. 

Szolenoid: a hiszon-fehérjéknek öt változata van: H1, H2A, H2B, H3 és H4. 

Ezek közül a H2A, a H2B, a H3 és a H4 egyenként dimerizálódik, és 
összekapcsolódva létrehozzák a hiszonoknak nevezett, korong alakú, oktamer 
szerkezetű fehérjekomplexeket. Egy ilyen fehérjekomplex köré a DNS 146-150 
bázispár hosszúságban csavarodik fel. Két hiszton-komplex között az összekötő 
DNS-szakasz hossza megközelítőleg 50 bázispár. Ezeket a hiszton-DNS-
komplexek a H1 hiszonfehérjék segítségével rendezett térbeli alakzatot, a 

szolenoidokat hozzák létre. A szolenoidok hatalmas hatszögletű 
molekulakomplexek. A hatszög csúcsaiban egy-egy hiszton-DNS-komplex 
található. 

Telomer: a kromoszómát alkotó DNS-szálak végein található, többszörösen 
ismétlődő (ún. repetitív) szakasz, amely a DNS-replikáció folyamatában 
védelmet nyújt a DNS degradálódása ellen. 

Transzformáció: az a folyamat, amely során a sejtek „idegen” DNS-t vesznek 

fel és építenek be saját genetikai állományukba. 

 
Evolúció 
 

Adaptáció (alkalmazkodottság): az élőlények olyan tulajdonsága, amelynek 
birtokában az egyed túlélési esélye és szaporodási sikere növekszik. Adaptáció 

kizárólag természetes szelekció révén valósulhat meg. 
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Evolúció: szüntelen változás annak érdekében, hogy az adott élőlény a lehető 
legjobban alkalmazkodjon az őt körülvevő világhoz, s annak erőforrásait a 

lehető leghatékonyabban hasznosítsa. 

Mutációs gyakoriság: egy adott organizmusban generációnként megjelenő 
mutációk gyakorisága. 

Rezisztencia: ellenálló-képesség, az élőlények azon tulajdonsága, hogy 
bizonyos gyógyszerek károsító hatására részben vagy egészben érzéketlenek. 

Természetes szelekció: természetes kiválogatódás, kiválasztódás. Alapja, hogy 
az előnyösebb feno- és genotípussal rendelkező egyedek nagyobb 

valószínűséggel nemzenek utódokat, és adják át tulajdonságaikat azoknak. 
Emiatt az általuk hordozott tulajdonságok meghatározóvá válhatnak a 
populációban. 

 

Szövettan és élettan 
 

Adenohipofízis: az agyalapi mirigy elülső, mirigyszövetből felépülő lebenye. 

Aktin: az izomfilamentumokat felépítő és az izom összehúzódását kiváltó 
vékony fehérje, amely passzívan vesz részt az izomfonalak összehúzódásában. 

Aktív vázrendszer: a vázrendszerünk rugalmas, önálló mozgásra képes 
alkotója, az izomzatunk. 

Antigén: minden olyan anyag, amely immunreakciót vált ki. 

Antitest: az antigének ellen, az immunrendszer által termelt fehérje jellegű 

molekulák. 

Belső vázrendszer: a gerincesek jellemző vázrendszer-típusa. A szervrendszer 
szilárd alkotója a szervezet belsejében található, amelyhez kívülről tapadnak az 
izmok. 

Denaturáció: a hőmérséklet változása, a kémhatás ingadozása, vagy a 
nehézfémek jelenléte tönkreteheti a fehérjék szerkezetét, elveszíthetik 
természetes felépítésüket. A folyamatot denaturációnak nevezzük. 

Diasztolé: a kamrák elernyedése. 

Elválasztás: olyan kémiai anyagok termelése, amelyek valamilyen szempontból 
a szervezet számára szükségesek. 

Emulgeálás: cseppekre bontás. 

Endokrin mirigy: belső elválasztású mirigy, olyan mirigy, amely váladékát a 
vérbe üríti. 

Exokrin mirigy: külső elválasztású mirigy, olyan mirigy, amely váladékát külső 

vagy belső testfelszínre üríti. 

Extracelluláris mátrix: a kötőszöveti sejteket körülvevő, fehérjékből és 
szénhidrátokból felépülő molekuláris hálózat. 
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Fogképlet: a négy részre, vagy kvadránsra (bal alsó, bal felső, jobb alsó, jobb 
felső) osztott szájüreg egyes kvadránsaiban található fogtípusok, s azok 

darabszámának megjelenítésére alkalmazott jelölésrendszer. 

Hemoglobin: vastartalmú, oxigénszállító molekula. 

Hipoglikémia: alacsony vércukorszint. 

Inzulin: a hasnyálmirigy Langerhans-szigeteinek sejtjei által termelt hormon, 
amely képes csökkenteni a vérben oldott szőlőcukor mennyiségét. 

Kiválasztás: a szervezet számára felesleges, esetlegesen káros anyagok vérből 
történő elkülönítése, majd szervezetből történő eltávolításának folyamata. 

Koaguláció: a szerkezetüket és funkciójukat vesztett fehérjék nagyobb 
egységekbe tömörülnek össze. A folyamatot kicsapódásnak, vagy 
koagulációnak nevezzük. A kicsapódás lehet visszafordítható (reverzibilis) és 

visszafordíthatatlan (irreverzibilis) folyamat. 

Külső vázrendszer: a gerinctelenek jellemző vázrendszer-típusa. A 
szervrendszer szilárd alkotója kívülről burkolja be az élőlényt, amelyhez 
belülről tapad az izomzat. 

Miozin: az izomfilamentumokat felépítő és az izom összehúzódását kiváltó 
vastagabb fehérje, amely aktívan vesz részt az izomfonalak összehúzódásában. 

Nemi dimorfizmus: nem kétalakúság, a hímek és a nőstények különböző 
szervi- és testfelépítésére utaló kifejezés. 

Neurohipofízis: az agyalapi mirigy hátulsó, a hipotalamuszból származó 
anyagok tárolására szolgáló, idegszövetből felépülő lebeny. 

Oszteoporózis: csontritkulás. 

Passzív vázrendszer: a vázrendszerünk kemény, szilárd, mozgásra önállóan 
nem képes alkotója, a csontvázunk. 

Pulzus: a verőerek szívveréssel egyező ritmusban fellépő periodikus lüktetése. 

Szincícium: sejtek összeolvadásával keletkező, sok sejtmagot tartalmazó 
sejtegység. 

Szisztolé: a kamrák összehúzódása. 

Vérnyomás: a vér által az erekre kifejtett hidrosztatikai nyomás. 

Viszkozitás: folyadékok belső súrlódása. Kis viszkozitás esetén a folyadékok 

könnyen, míg nagy viszkozitás esetén nehezen („sűrűbben”) folynak. 
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