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I. 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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II. BEVEZETÉS 

Általános célmeghatározás 
A munkafüzetben feldolgozott kísérletek célja, hogy Önök 

- felismerjék az élőlények életműködéseinek közös vonásait, 

- a testszerveződés és az anyagcsere-folyamatok alapján értsék, hogy a 
növények, a gombák miért alkotnak külön országot az élőlények 
természetes rendszerében, 

- felismerjék a növényi testszerveződés és működés megismerése során 
az élővilág szépségét, sokszínűségét és változékonyságát, 

- gyakorolják az önálló ismeretszerzés megismerési módszereit és 
- elsajátítsák az ismeretek megszerzése és a feladatok megoldása során, 

a társakkal való együttdolgozás technikáit. 

 

Témakörök általános ismertetése 

 

TÉMAKÖRÖK 
 
Mikrobák, gombák, zuzmók 

A prokarióta élőlények. A prokarióta sejtek felépítése. Autotróf és heterotróf 
baktériumok. A kékbaktériumok. A baktériumok és a kékbaktériumok 

jelentősége. A gombák jellemzői. A gombák testfelépítésének sajátosságai. A 
gombák életműködésének sajátosságai, életmódja. A gombák gyakorlati 

jelentősége. A legfontosabb ehető és mérgező gombák felismerése. Zuzmó, 
szimbiózis. 

 
A növények világa 

Az autotróf anyagcsere. Az autotróf és heterotróf anyagcsere összehasonlítása. 

Telepes növények. A mohák teste és anyagforgalma. A növényi szövetek 
típusai, jellemzői, funkciói. A szövetes növények testfelépítése, a növények 
szervei. A növények táplálkozása: a gyökér és a hajtás szerepe. Gázcsere és 
párologtatás. A növényi légzés. Anyagszállítás: a szállítónyalábok felépítése és 
működése. A raktározásra módosult szervek különféle formái. A növényi 
kiválasztás formái. A szövetes növények mozgásai, a növényi hormonok. A 

szövetes növények szaporodása. A zárvatermők szaporítószervének felépítése. 
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A kísérletek során használatos eszközök 

 

   

 

Eszközkészlet 
mikroszkópiához 

 

Sztereomikroszkóp 

 

Binokuláris 
labormikroszkóp 

 

Erlenmeyer lombik 
 

Mérőhenger 

 

Mérőpohár 

 

Petri csésze 

 

Kémcsőtartó 

 

 

 

 

http://pixabay.com/hu/photos 

 

http://pixabay.com/hu/photos
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III. MIKROBÁK, GOMBÁK, ZUZMÓK 

 

A témakörbe tartozó kísérletek célja, hogy Önök 

- megismerjék gombák, zuzmók felépítését, életmódját és 
-  a gombák szerepét és jelentőségét a földi életben. 

 

 

A témakörbe tartozó kísérletek: 

 

1. Sztereomikroszkóp használata 

2. Fénymikroszkóp használata 
3. Sütőélesztő megfigyelése 
4. Penészgombák megfigyelése 
5. Közönséges csiperke és gyilkos galóca összehasonlítása 

6. Zuzmók vizsgálata 
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B10.01 SZTEREOMIKROSZKÓP HASZNÁLATA 

Kötelező védőeszközök  

A gyakorlat nem veszélyes! 
Köpeny használata ajánlott. 

 

 

A kísérlethez szükséges eszközök 
 

 sztereomikroszkóp 
 tárgylemezek 

 kávéőrlemény 
 hajszál 
 növényi szervek 

 ízeltlábú a beágyazásból 
 

A kísérlet leírása (hipotézis és folyamatleírás) 
 

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

A dán Anton von Leeuwenhoeket tartják a mikroszkóp atyjának az általa 
bevezetett újítások és fejlesztések miatt. Gyakornokként dolgozott egy 
méteráruraktárban, ahol nagyítólencsékkel számlálták meg a ruhaanyagban 

található szálakat. Anton érdeklődését felkeltették a lencsék, így az új 
módszerek kikísérletezése mellett megtanult kis lencséket csiszolni és 

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

A sztereo mikroszkópokat sokan kis nagyítású mikroszkópként is említik. 

Az alacsony nagyítást elsősorban nagyobb tárgyak, például rovarok, növények 
és virágok részeinek, vagy ásványi kristályoknak és fosszíliáknak, illetve 
bélyegeknek, érméknek, nyomtatott áramköri lapoknak, vagy hajnak a 
vizsgálatára használják. Természetesen minden preparátum megvizsgálható 
ezekkel az alacsonyabb nagyításokkal is. 

1) Sztereomikroszkópot akkor alkalmazunk, ha a vizsgált tárgyat térben 
szeretnénk látni. 

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

2) A kísérlet menete: 

3) 1) Ismerkedjen meg a sztereomikroszkóp részeivel! 

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

 

1) Ismerkedjen meg a sztereomikroszkóp részeivel! A tankönyv segítségével 
azonosítsa az elemeket és jelölje az ábrán! 

 

 
 

http://pixabay.com/hu/photos 

 

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

a vizsgálandó tárgyat mesterséges fénnyel kell megvilágítani! 
Az élességbeállító csavart óvatosan mozgassa, tapasztalja ki, hogy tudja 
közelíteni, távolítani a tárgyasztalhoz! 
 
3) Tegyen a tárgylemezre egy hajszálat és helyezze a mikroszkóp 
tárgyasztalára! Óvatosan forgatva az élességállító csavart, próbáljon éles képet 

beállítani! Vizsgálja meg alsó és felső megvilágítással is!  
Végezze el ugyanezt a vizsgálatot egy ízeltlábúval is! 
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Mit látott a mikroszkóp alatt? Rajzolja le az egyik megfigyelését! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) Helyezzen egy növényi levelet tárgylemezre, tegye a mikroszkóp alá, s 
vizsgálja meg! Most is figyelje meg alsó és felső megvilágítással is! Mikor látja 
élesebben? 

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

5) A növény mely szerveit vizsgálta még a sztereomikroszkóppal? Röviden 
fogalmazza meg, melyik mikroszkópos megfigyelés volt számára a 
legérdekesebb! Miért? 

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

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

 ...............................................................................................................  
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B10.02 FÉNYMIKROSZKÓP HASZNÁLATA 

Kötelező védőeszközök  

A gyakorlat nem veszélyes! 
Köpeny használata ajánlott. 

 

 

A kísérlethez szükséges eszközök 
 

 fénymikroszkóp 
 kész mikroszkópos metszetek 

 
A kísérlet leírása (hipotézis és folyamatleírás) 
 

A sejt- és szövettani vizsgálatok nélkülözhetetlen eszköze a mikroszkóp, 

melynek első formája a fénymikroszkóp volt. Összetett nagyító készülék. 
A biológiai fénymikroszkóp a szem felbontóképességét (0,2 mm) 1000-
szeresére növelte. A mikroszkóp nagyítása az okulár (szemlencse) 
nagyításának és az objektív (tárgylencse) nagyításának szorzataként 
számítható ki.  

Hipotézis: A mikroszkóp optikai és mechanikai részekből áll. 

A kísérlet menete: 

1) Ismerkedjen meg a fénymikroszkóp részeivel! 

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

 

KÍSÉRLETI JEGYZŐKÖNYV, FELADATOK 
 
1) Tanulmányozza a mikroszkóp felépítését! (Használja a mikroszkóphoz 
tartozó kézikönyvet!) 

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

3) Kapcsolja be a mikroszkóp lámpáját! 

4) Helyezze a tárgylemezt a mikroszkóp tárgyasztalára, a tárgyasztalt 
mozgató csavarral állítsa a fénysugár útjába a vizsgálandó preparátumot. 
Állítsa élesre a képet a beállító csavarral! Vigyázzon, a fedőlemezt el ne törje! 

5) Készítsen rajzot a látottakról! A rajz mellett tüntesse fel milyen nagyítást 
alkalmazott és miről készült a rajz! 
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B10.03 SÜTŐÉLESZTŐ MEGFIGYELÉSE 

Kötelező védőeszközök  

A gyakorlat nem veszélyes! 
Köpeny használata ajánlott. 

 

A kísérlethez szükséges eszközök 
 

 200 cm3-es üvegpohár 
 keverőbot 
 tárgylemez 
 fedőlemez 
 fénymikroszkóp 

 bolti élesztő 

 víz kb. 30 cm3  
 200 cm3-es Erlenmayer-lombik 
 cukoroldat 
 léggömb 

 

A kísérlet leírása (hipotézis és folyamatleírás) 
 

A gombák különleges testfelépítésű és életmódú élőlények. Nem tartoznak 
sem a növényekhez, sem az állatokhoz. Önálló országot alkotnak. A gombák 
között vannak egysejtűek, fonalasak vagy teleptestes felépítésű szervezetek. 

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

Hipotézis: Az élesztőgomba gyorsan szaporodik. 

A kísérlet menete: 

1) Bolti élesztő egy kis darabkáját tegye üvegpohárba és öntsön hozzá kb. 30 
cm3  vizet! 
Keverőbottal keverje össze az oldatot! Cseppentsen belőle tárgylemezre és 
fedje le! 

2) Egy 2 dl-es Erlenmayer-lombikot töltsön meg meleg cukoroldattal, tegyen 
bele fél dekagrammnyi élesztőt, húzzon az üveg szájára léggömböt, jól 
erősítse rá, majd tartsa melegen! Tapasztalatait jegyezze le a jegyzőkönyv 8. 

pontjában! 

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

  

 

 

 



14 
 

KÍSÉRLETI JEGYZŐKÖNYV, FELADATOK 
 

1) Régen a gombákat a növények közé sorolták. Melyek azok a 

tulajdonságok, amelyek ezt indokolttá tették? 

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

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

2) Soroljon fel olyan jellemzőket, amelyekben a gombák a növényektől 
különböznek! 

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

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

3) Vizsgálja meg mikroszkóppal az elkészített metszetet! A kisebb nagyítástól 
haladjon a nagyobb felé! Keressen ovális alakú élesztősejteket és 
sejtfüzéreket! 

Rajzolja le a látottakat! 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

4) Miben tér el az élesztőgombák testszerveződése a többi 

gombacsoportétól? 

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

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

 ...............................................................................................................  
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5) Mire használjuk az élesztőgombákat? 
 

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

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

6) Hogyan készítik a kenyeret? 

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

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

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

7) Miért nevezik az élesztőgombákat sarjadzó gombáknak? 

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

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

8) Tapasztalataim: 

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

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

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

Magyarázza meg a változást, írja le az egyenletét! 

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

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

 ...............................................................................................................  
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B10.04 PENÉSZGOMBÁK MEGFIGYELÉSE 

Kötelező védőeszközök  

A gyakorlat nem veszélyes! 
Köpeny használata ajánlott. 

 

 

A kísérlethez szükséges eszközök 
 

 tárgylemez 
 fedőlemez 
 fénymikroszkóp 
 sztereomikroszkóp 
 penész kenyéren, lekváron v. citrusfélén 

 Növényismeret c. könyv 

 

A kísérlet leírása (hipotézis és folyamatleírás) 
 

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

Hipotézis: A penészgomba gombafonalai végén a spóratokok figyelhetők meg. 

A kísérlet menete: 

1) A penész gombaszövedékéből tegyen tárgylemezre, cseppentsen rá vizet és 
fedje le! 

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

 

KÍSÉRLETI JEGYZŐKÖNYV, FELADATOK 
 

1) Egy penésztelep darabot tegyen Petri-csészébe! Figyelje meg 

sztereomikroszkóppal is! Készítsen a látottakról rajzot! 
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2) Vizsgálja meg a penészgomba szövedékéből készített metszetet 
mikroszkóppal! A gombafonalak végén a sötét képződmények a spóratokok. 

Nagyobb nagyítás mellet megfigyelhetők a spóratokokból kiszóródott spórák is.  

Készítsen rajzot! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) A Növényismeret c. könyv segítségével soroljon fel penészgombákat! 

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

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

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

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

4) Az ecsetpenész fajokat a gyógyászatban is használják. Miért? 

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

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

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

5) A penész szereti a nyirkos, sötét helyeket. A penészedés házak, lakások 
problémája is lehet. Milyen egészségügyi problémákat okozhat? 

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

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

 ...............................................................................................................  
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B10.05 KÖZÖNSÉGES CSIPERKE ÉS GYILKOS GALÓCA ÖSSZEHASONLÍTÁSA 

Kötelező védőeszközök Balesetvédelmi jelölések 

A gyakorlat nem veszélyes! 
Köpeny használata ajánlott. 

A saját gyűjtésű vagy vásárolt 
gombát feltétlen vigyük el 
gombavizsgálatra! 

A kísérlethez szükséges eszközök 

 
 kés 
 papírlap 
 sztereomikroszkóp 
 fénymikroszkóp 

 tárgylemez 

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

 

A kísérlet leírása (hipotézis és folyamatleírás) 
 

A csiperkegomba bazídiumos gomba. A csiperkegombák nemzetségébe 

mintegy 300 faj tartozik, többségük ízletes, ehető gomba, de van köztük 
mérgező is. 

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

csiperke. 

A szabadban gyűjtött csiperkét nem szabad összetéveszteni a súlyosan 
mérgező gyilkos galócával! 

A csiperkegomba (sampinyon gomba) egyike az emberiség által legnagyobb 

mennyiségben fogyasztott gombáknak. 

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

A kísérlet menete: 

1) Vizsgálja meg szabad szemmel a gomba részeit! 

2) Vágja ketté hosszában a gombát és kézi nagyítóval vizsgálja meg a 

termőtestet! 

3) Egy kifejlett gomba tönkjét vágja le a kalapról, a kalapot borítsa fehér 
papírlapra és finoman ütögesse! Vizsgálja meg a spórákat fénymikroszkóppal! 

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

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

Készítsen rajzot a csipetkegombáról! 
 
 
 
 
 

 

 

 

2)  Miből épül fel a termőtest? 

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

3) A fénymikroszkóp alatt látott spórákról készítsen rajzot!  
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

Mi a feladata a spóráknak? 

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

4) Nézze meg mindkét példányon a kalap alsó oldalát, és állapítsa meg a 
fiatal és idősebb termőrétegtartó színét! 

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

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

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

Hasonlóságok: 

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

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

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

Különbségek: 

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

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

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

6) A gombák fejlődéstörténeti rendszerében a közönséges csiperkét és a 
gyilkos galócát a bazídiumos gombák közé sorolják. Miért? 

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

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

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

7) A gombák víztartalma átlagosan 88%. Fehérjetartamuk a szárazanyag 

tartalom mintegy 60 %. Hány g fehérjét tartalmaz 1 kg gomba? Számoljon! 
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B10.06 ZUZMÓK VIZSGÁLATA 

Kötelező védőeszközök  

A gyakorlat nem veszélyes! 
Köpeny használata ajánlott. 

 

 

A kísérlethez szükséges eszközök 
 

 zuzmótelep 
 nyeles borotva 
 óraüveg 
 mikroszkóp 
 tárgylemez 

 fedőlemez 

 desztillált víz 
 csipesz 
 színes ceruza 
 zuzmó keresztmetszet (kész metszet) 

 

A kísérlet leírása (hipotézis és folyamatleírás) 
 

A zuzmók, gombák és fotoszintetizáló mikroorganizmusok együttélésével 
alakulnak ki.  

Kozmopoliták, hiszen jól alkalmazkodnak a változatos viszonyokhoz. A 

levegőszennyeződésre, különösen a levegő kén-dioxid tartalmára érzékenyek. 

Pusztulásukkal azonnal jelzik a kén-dioxid-tartalom megnövekedését, vagyis 
indikátor élőlények. 

Hipotézis: A legtöbb zuzmó fonalas tömlősgombák és egysejtű kékbaktériumok 

vagy zöldmoszatok szerves összeépüléséből áll. 

A kísérlet menete: 

1) Zuzmótelepből készítsen vékony keresztmetszeteket, tegye desztillált vizet 
tartalmazó óraüvegre! Vigyázzon a kezét el ne vágja! 

Csipesszel a legvékonyabbat tegye tárgylemezre, fedje le! 

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

 
KÍSÉRLETI JEGYZŐKÖNYV, FELADATOK 

 
1) Az elkészített metszetet 250-szeres nagyítással vizsgálja mikroszkóp alatt! 
Vizsgálja meg a kész zuzmó keresztmetszetet is mikroszkóp alatt! 
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Készítsen színes rajzot a látottakról! 
A rajzon jelölje a gombafonalakat és a moszatsejteket! 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

2) Fogalmazza meg mi az előnye az együtt élő két egyednek a zuzmóban? 
 

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

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

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

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

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

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

3) Miért nevezzük a zuzmókat indikátor szervezeteknek? 

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

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

 ...............................................................................................................  
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IV. A NÖVÉNYEK VILÁGA 

 

A témakörbe tartozó kísérletek segítenek, hogy Önök  

– megismerjék a növényi szervek felépítését, 
– megértsék a napfény és az autotróf anyagcsere szerepét a földi életben 

és 
– az ön- és fajfenntartó szervek fejlődésének evolúciós “újításaiban” a 

növényvilág fejlődéstörténetét. 
 

A témakörbe tartozó kísérletek: 

1. Növényi sejt vizsgálata (modell, hagyma epidermisze) 

2. Zöldmoszat mikroszkópos vizsgálata 
3. Lombosmoha vizsgálata 
4. Növényi szövetek összehasonlítása 

5. Kristályzárvány vizsgálata vöröshagymában 
6. Gázcserenyílások vizsgálata 
7. Fedőszőrök, mirigyszőrök vizsgálata 
8. Kétszikűek - Veteményborsó alaktani vizsgálata 
9. Egyszikűek – Fokhagyma alaktani vizsgálata 
10. Egyszikű és kétszikű szár keresztmetszetének összehasonlítása 
11. Virág részei (Egy- és kétszikű virág összehasonlítása) 

12. Növényi szövetek vizsgálata fás szár keresztmetszetében 
13. Szár hosszmetszet vizsgálata (Cucurbita pepo) 

14. A körte vizsgálata (kősejtek) 
15. Kristályzárvány vizsgálat vöröshagymában 
16. Növényi színanyagok vizsgálata 
17. Fűszernövényeink 
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B10.07 NÖVÉNYI SEJT VIZSGÁLATA 

Kötelező védőeszközök  

A gyakorlat nem veszélyes! 
Köpeny használata ajánlott. 

 

 

A kísérlethez szükséges eszközök 
 

 fénymikroszkóp 
 színes ceruza 
 vöröshagyma levélnyúzat (kész metszet) 
 sejt modell 

 

A kísérlet leírása (hipotézis és folyamatleírás) 

 
A sejtek megismerése és kutatása a vizsgálati eszközök és módszerek 
fejlődésével vált lehetővé. 

A sejtek vizsgálatával foglalkozó tudomány a sejttan (citológia). 

A sejt az élőlények legkisebb, önmagában még működő, életjelenségeket 

mutató, alaki és működési egysége 

Egyetlen sejt is lehet önálló élőlény, mint az egysejtűek esetében, de számos 
élőlény teste sok sejtből épül fel. 

Hipotézis: Mikroszkóppal megfelelő nagyítással vizsgálhatók a sejt sejtalkotói. 

A kísérlet menete: 

Oldja meg a jegyzőkönyv feladatait és válaszoljon a kérdésekre! 

 

KÍSÉRLETI JEGYZŐKÖNYV, FELADATOK 
 
1) Ki volt az az angol tudós (1635-1703) akitől a sejt elnevezés származik? 

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

2) Mit jelent az eukarióta kifejezés? 

 ...............................................................................................................  
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3) Figyelje meg a növényi sejt modelljét! Készítsen róla színes rajzot a benne 
található sejtalkotókkal együtt! A sejtalkotókat jelölje nyilak segítségével az 

ábra mellett! 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
4) Vizsgálja meg a metszetet fénymikroszkóppal! 
A kisebb nagyítástól kezdve haladjon a nagyobb nagyítás felé! 

5) Készítsen rajzot a látottakról! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6) Milyen sejtalkotókat ismersz fel? Mi ezen sejtalkotók feladata? 

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

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

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

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

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

7) Írja le a zöld színtestben zajló anyagcsere folyamat reakcióegyenletét! 

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

8) Sorolja fel, milyen színtesteket ismerünk! 

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

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

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

9) Mi a magyarázata annak, hogy a világosban hosszabb ideig tárolt 
burgonyagumók a héjuk alatt megzöldülhetnek? 

 ...............................................................................................................  
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B10.08 ZÖLDMOSZAT MIKROSZKÓPOS VIZSGÁLATA 

Kötelező védőeszközök  

A gyakorlat nem veszélyes! 
Köpeny használata ajánlott. 

 

 

A kísérlethez szükséges eszközök 
 

 békanyál 
 tárgylemez 
 fedőlemez 
 mikroszkóp 
 kész metszetek (Spirogyra, Chlorella, Elodea) 

 színes ceruza 

 Növényismeret c. könyv 
 

A kísérlet leírása (hipotézis és folyamatleírás) 
 

A moszatokat több törzsbe sorolják. Változatos testszerveződésűek, a 
legegyszerűbbek testében a sejtek sejttársulást alkotnak. A telepes 
testszerveződésűek között vannak fonalas, lemezes és teleptestes élőlények is. 

Teljes testfelületükön veszik fel a vizet és az ásványi sókat. Fotoszintézisükhöz 
a szén-dioxidot a vízben oldott hidrogénkarbonát- és karbonát-ionokból nyerik. 
Testük az aljzathoz rögzül vagy lebeg. 

A békanyálmoszatok édesvizű tavakban, lassú folyású patakokban, folyókban 
élnek, csomókat alkotnak a víz felszínén. Tápanyagban dús vizekben nagyon 
elszaporodhatnak. 

Hipotézis: A zöldmoszatok törzsébe tartozó békanyálmoszatok elágazó fonalai 

hengeres sejtekből állnak. 

A kísérlet menete: 

1) Tegyen tárgylemezre békanyálmoszatot, cseppentsen rá vizet, majd 
fedőlemezzel fedje le! 

2) Oldja meg a jegyzőkönyv feladatait, és válaszoljon a kérdésekre a 
Növényismeret c. könyv segítségével! 
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KÍSÉRLETI JEGYZŐKÖNYV, FELADATOK 

 
1) Fokozatos nagyítással figyelje meg a sejteket és a bennük elhelyezkedő 
zöld színtesteket (kloroplasztiszokat)! 
Készítsen színes ábrát a látottakról! 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Melyik testszerveződési típusba sorolható? 

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

3) Milyen a kloroplasztiszok színe? 

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

Figyelje meg a szalag alakú kloroplasztiszok szélességét és széleit! 

4) Keresse meg a sejtmagot! 
Mi a sejtmag feladata? 

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

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

 ...............................................................................................................  
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5) Figyelje meg mikroszkóp alatt a kész metszeteket! Készítsen színes ábrát 
az Ön által választott moszatról! Az ábra mellé írja, melyiket választotta 

(Spirogyra, Chlorella, Elodea)! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6) A moszatok testszerveződésének még milyen típusait tudjuk elkülöníteni? 

A Növényismeret c. könyv segítségével írjon mindegyik típusra egy példát! 

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

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

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

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

7) Mi a zöldmoszatok biológiai jelentősége? 

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

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

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

8) Mi a zöldmoszatok evolúciós jelentősége? 

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

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

 ...............................................................................................................  
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B10.09 LOMBOSMOHA VIZSGÁLATA 

Kötelező védőeszközök  

A gyakorlat nem veszélyes! 
Köpeny használata ajánlott. 

 

 

A kísérlethez szükséges eszközök 
 

 sztereomikroszkóp 
 tárgylemez 
 csipesz 
 színes ceruza 
 mérleg 

 üvegtálban víz 

 lombosmoha (pl. szőrmoha) és kiszárított mohapárna 

 
A kísérlet leírása (hipotézis és folyamatleírás) 

 
A mohák az egész földön elterjedt növények, mintegy 26 000 fajuk ismert. 
Párnanövényként borítják a talajt, a háztetőket, a fák oldalait.  

Egy-egy mohapárna számtalan apró növényből áll. Testük felépítése nagyon 

egyszerű, telepesek, nincsen valódi gyökerük, száruk, levelük. A talajhoz 
rögzítő fonalakkal kapaszkodnak. Tápanyagaikat száracskáikon és apró 
levelecskéiken keresztül veszik fel. Nyár elején a száracska csúcsán spóratartó 

tok fejlődik, melyben spórák termelődnek. 

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

 
Erdei moha 

 

http://pixabay.com/hu/photos 

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

1) Csipesszel vegyen ki egy mohanövénykét, és tegye tárgylemezre! Vizsgálja 

meg sztereomikroszkóppal a mohapárnát! 

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

 

KÍSÉRLETI JEGYZŐKÖNYV, FELADATOK 
 

1) Készítsen színes rajzot a mikroszkópban látottakról! Nevezze meg a rajzon 
a mohanövényke részeit és a részek mellé írja feladatukat is!   

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
2) Figyelje meg a spóratartót és a spórákat is sztereomikroszkóp alatt! 

Készítsen színes ábrát a látottakról! 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

3) Milyen szerveződésű a mohanövényke? 

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

4) Miben különböznek a mohanövényke levélszerű képződményei a hajtásos 
növények leveleitől? 

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

 ...............................................................................................................  
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5) Miért nem nőnek a mohák az égig? 

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

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

6) Mérjen meg egy kiszárított „mohapárnát”! 

Áztassa néhány percig vízben, majd mérje meg ismét a tömegét! 
Írja be az eredményeket a táblázatba! 

 

száraz mohapárna 
súlya 

nedves 
mohapárna súlya 

mennyi vizet 
kötött meg 

   

 

A két adat összehasonlításából meg tudja állapítani a vízmegkötő képesség 
mértékét! Számoljon tömegarányt! 

 

 

 

 

 

 

 

Mi a mohák biológiai jelentősége? 

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

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

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

 ...............................................................................................................  
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B10.10 NÖVÉNYI SZÖVETEK ÖSSZEHASONLÍTÁSA 

Kötelező védőeszközök  

A gyakorlat nem veszélyes! 
Köpeny használata ajánlott. 

 

 

A kísérlethez szükséges eszközök 
 

 egy kétszikű levél 
 szike 
 mikroszkóp 
 tárgylemez 
 fedőlemez 

 glicerinoldat 

 növény osztódószövete (kész metszet) 
 

A kísérlet leírása (hipotézis és folyamatleírás) 
 

A növényi szövetek két típusát különíthetjük el aszerint, hogy a sejtek 
osztódásra képesek vagy sem.  

Az osztódószövet a növény jellegzetes szövete, hiszen ez biztosítja a növény 

állandó növekedését.  

Az osztódószövet sejtjeiből differenciálódnak az állandósult szövetek: a 
bőrszövet, a szállítószövet és az alapszövet. 

 
Hipotézis: Az osztódószövet sejtjei kisméretűek. 

A kísérlet menete: 

1) Kétszikű növény leveléből készítsen metszetet. (Vigyázzon, a kezét ne 

vágja el!) 

2) Tegye tárgylemezre, cseppentsen rá vizes glicerinoldatot, majd fedje le 
fedőlemezzel!  

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

1) Vizsgálja meg az elkészített metszetet mikroszkóp alatt. Rajzolja le a 

mikroszkópban látott képet!  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Nevezze meg a látott szövettípusokat és jelölje az ábrán! 
 
3) Vizsgálja meg a növény osztódó szövetét mikroszkóp alatt! Készítsen 

rajzot a látottakról! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) Hasonlítsa össze az osztódó szövetet és a bőrszövetet az alábbi 
szempontok alapján: előfordulási hely, sejtek felépítése! 

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

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

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

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

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

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

5) Mi az alábbi szövettípusok feladata? 

táplálékkészítő alapszövet:  

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

bőrszövet:  

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

kiválasztó alapszövet:  

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

szállítószövet: 

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

6) A levéltetvek mindig a levél fonákán szívogatnak. Hogyan függ ez össze a 
levél szöveti felépítésével? 

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

 ...............................................................................................................  
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B.10.11 GYÖKÉR OSZTÓDÓSZÖVETÉNEK VIZSGÁLATA 

Kötelező védőeszközök  
 

A gyakorlat nem veszélyes! 
Köpeny használata ajánlott. 

 
 
 

A kísérlethez szükséges eszközök 

 
 fénymikroszkóp 
 ceruza 
 Allium cepa (hagyma) gyökércsúcs osztódószövet (kész metszet) 

 

A kísérlet leírása(hipotézis és folyamatleírás) 

 
A gyökér a növények talajhoz való rögzítését valamint a víz és a benne oldott 
tápanyagok felszívását végző szerv. 

A növényi szövetek két típusát különíthetjük el aszerint, hogy a sejtek 
osztódásra képesek vagy sem. Az osztódószövet (merisztéma) biztosítja a 
növény állandó növekedését. 

Az osztódószövet sejtjei vékony cellulóz sejtfallal, nagy sejtmaggal és dús 

sejtplazmával rendelkeznek. Az osztódás eredményeként létrejött két sejt 
egyike tartósan megőrzi osztódóképességét, míg a másik állandósult szövet 
sejtjévé alakul.  

Az osztódó szöveteket differenciáltságuk mértéke, eredetük, a növényi testben 
elfoglalt helyük és az általuk kialakított szövetek alapján csoportosíthatjuk. Az 
elsődleges osztódószövet a hajtás- és gyökércsúcsi osztódószövet, melyek a 
szár és a gyökér hossznövekedését biztosítják. A szártagok megnyúlását 

eredményező köztes osztódószövet és a szár vastagodását biztosító kambium 
is ebbe a típusba tartozik.  

Hipotézis: A gyökércsúcs osztódószövetét gyökérsüveg védi. 

 
A kísérlet menete: 

1) Vizsgálja meg a gyökér osztódószövetét a fénymikroszkópban a metszeten!  

A kisebb nagyítástól kezdve haladjon a nagyobb nagyítás felé! 

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

1) Mi a szövet? 

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

2) Készítsen a mikroszkópban látottakról rajzot! 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
3) Egészítse ki a szöveget! 

 
A hajtáscsúcsban és a gyökércsúcsban lévő osztódószövet a növény 

…………………………… növekedését, a köztes helyzetű …………………………………, a 

kambium a ……………………………………… növekedést eredményezi. Az 

osztódószövetek ………………………………… működésének a következménye, hogy a 

növények egész életükben ……………………………………. Az osztódószövet sejtjeire 

jellemző, hogy sejtfaluk ………………………, sejtmagjuk ………………………………………. 

4) Mi védi a gyökér osztódó sejtjeit? 

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

5) Állítsa helyes sorrendbe alulról felfelé haladva a gyökér egymást követő 
eltérő működésű szakaszait! 

A, szállítási zóna,  B, felszívási zóna,   C, osztódási zóna,   D, megnyúlási zóna 

 ...............................................................................................................  
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B10.12 GÁZCSERENYÍLÁSOK VIZSGÁLATA 

Kötelező védőeszközök  

A gyakorlat nem veszélyes! 
Köpeny használata ajánlott. 

 

 

A kísérlethez szükséges eszközök 
 

 egy egyszikű és egy kétszikű növény levelei ( pletyka, szobai 
ciklámen, muskátli, stb.) 

 csipesz 
 fénymikroszkóp 
 tárgylemez 

 fedőlemez 

 vizes glicerinoldat 
 cseppentő 

 
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 levél és a lágy szár bőrszövete átlátszó, átengedi a fényt. A hajtás 
bőrszövetének jellemző részei a gázcserenyílások, ezeken keresztül történik a 
gázcsere és a párologtatás.  

Hipotézis: A gázcserenyílások két babszem alakú zárósejtből állnak, amelyek 

közrefogják az alapszövet sejt közötti járataival kapcsolatban álló légrést. 

A kísérlet menete: 

 
1) Készítsen bőrszöveti nyúzatot a levelek mindkét oldaláról!                
Tegye a nyúzatokat tárgylemezre, és vizes glicerinoldatban fedje le! 
 

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

 

KÍSÉRLETI JEGYZŐKÖNYV, FELADATOK 
 

1) Vizsgálja meg a levelek színéről készített nyúzatokat, különböző 

nagyításokat használva, mikroszkóp alatt! 
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Készítsen rajzot a megfigyeléséről! 
Egyszikű levél: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kétszikű levél: 
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6) Vizsgálja meg a levelek fonákáról készített nyúzatokat is mikroszkóp alatt! 
Készítsen rajzot a megfigyeléséről!  

Egyszikű levél: 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

Kétszikű levél: 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Nyilak segítségével írja az ábrához a gázcserenyílások részeit! 

 
7) Hasonlítsa össze megfigyelései alapján a levelek színének és fonákának 
bőrszövetét! 

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

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

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

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

 ...............................................................................................................  
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B10.13 FEDŐSZŐRÖK, MIRIGYSZŐRÖK VIZSGÁLATA 

Kötelező védőeszközök  

A gyakorlat nem veszélyes! 
Köpeny használata ajánlott. 

 

 

A kísérlethez szükséges eszközök 
 

 élő hajtások csípős csalánról, fiatal paradicsomnövényről 
 fénymikroszkóp 
 tárgylemez 
 fedőlemez 
 csipesz 

 desztillált víz 

 cseppentő 
 
A kísérlet leírása (hipotézis és folyamatleírás) 
 

Az epidermisz felületén kialakuló szőrök szerepe különböző. 

Az elhalt szőrök védhetik a növény különböző szerveit, csökkenthetik a 
párologtatást, illetve részt vehet a magok, termések elterjesztésében.  

Az élő mirigyszőrök anyagokat (illóolaj, balzsam) választanak ki, melyek a 
szőrből kikerülve fontos szerepet tölthetnek be: pl. a muskátli mirigyszőre 
illatot biztosít a növény számára.   

 

http://pixabay.com/hu/photos 

Hipotézis: A csalánszőrök hangyasavat tartalmazó mirigyszőrök. 
 

A kísérlet menete: 
 
1) Csipesszel készítsen a felsorolt növényekről bőrszöveti nyúzatokat!  

2) A nyúzatdarabkákat tegye egy-egy tárgylemezre, cseppentsen rá vizet és 

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

 

KÍSÉRLETI JEGYZŐKÖNYV, FELADATOK 
 
1) Fokozatos nagyítás mellett figyelje meg a csalán bőrszöveti eredetű 
mérgező váladékot (hangyasav) tartalmazó mirigyszőreit! Készítsen rajzokat a 
látottakról! 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Mi a szerepe a csalánszőrnek? 

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

 ...............................................................................................................  
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2) Fokozatos nagyítás mellett figyelje meg a paradicsom mirigyszőreit! 
Készítsen rajzokat a látottakról! 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

3) Milyen képződmény a gyökérszőr és mi a feladata? 

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

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

4) A Növényismeret c. könyvből keressen olyan növényeket, amelyeknek 

szárát, levelét fedőszőrök, mirigyszőrök borítják! 

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

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

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

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

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

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

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

5) Milyen szerepe van a bőrszövet szőrtípusainak? 

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

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

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

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



44 
 

 

B10.14 KÉTSZIKŰEK OSZTÁLYA – VETEMÉNYBORSÓ ALAKTANI VIZSGÁLATA 

Kötelező védőeszközök  

A gyakorlat nem veszélyes! 
Köpeny használata ajánlott. 

 

 

A kísérlethez szükséges eszközök 
 

 veteményborsó tő virággal, terméssel 
 Petri-csésze 
 sztereomikroszkóp 
 csipesz 
 Növényismeret c. könyv 

 

A kísérlet leírása (hipotézis és folyamatleírás) 
 

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

A zárvatermők törzsének többsége a kétszikűek osztályába tartozik. 
A veteményborsó fontos főzelék- és takarmánynövény. 

 

 

http://pixabay.com/hu/photos 

Hipotézis: A veteményborsó a kétszikűek osztályába tartozik. 

A kísérlet menete: 
 

1) Figyelje meg a növényt! 

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

1) Milyen a gyökérzet típusa? 

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

2) Egy gyökérdarabot tegyen Petri-csészébe és vizsgálja meg 
sztereomikroszkóp alatt a  felületét!  
Milyen a gyökérzet felülete? Miket lát rajta? 

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

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

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

Vonjon le következtetést a látottakból? 

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

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

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

3) Figyelje meg a növény szárának alakját, felületét, színét! 

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

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

felülete:  ..................................................................................................  

4) Figyelje meg a levelek állását, a levél típusát, a levél erezetét, alakját, 

szélét! Segítségként használja a Növényismeret c. könyvet! 

levelek állása:  ..........................................................................................  

levél típusa:  .............................................................................................  

erezete:  ..................................................................................................  

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

levél széle:  ..............................................................................................  

5) Melyik szervnek a módosulata a levélgerincről eredő kacs? 

 ...............................................................................................................  
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6) Figyelje meg a virágát! Milyen virága van a borsónak? 

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

7) Szedje szét a virágot csipesz segítségével a csésze-, szirom-, termő- és 

porzólevelekre! Vizsgálja meg a részeket sztereomikroszkóp alatt! 

Készítsen rajzot! 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
8) Figyelje meg a termését és benne a magokat! Rajzolja le! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Milyen a termés típusa?  .............................................................................  

9) A Növényismeret c. könyv segítségével sorolja fel a kétszikűek jelentősebb 
családjait, említsen fajokat is! 

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

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

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

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

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

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



48 
 

 

B10.15 EGYSZIKŰEK OSZTÁLYA – FOKHAGYMA ALAKTANI VIZSGÁLATA 

Kötelező védőeszközök  

A gyakorlat nem veszélyes! 
Köpeny használata ajánlott. 

 

 

A kísérlethez szükséges eszközök 
 

 fokhagyma tő virággal 
 Növényismeret c. könyv 
 sztereomikroszkóp 
 tárgylemez 

 

A kísérlet leírása (hipotézis és folyamatleírás) 

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

A zárvatermők törzsén belül az egyszikűeket lényegesen kevesebb faj 

képviseli. 

Az egyszikű hagymafélék családjában az Allium hagymanemzettség kb. 300 
fajt számlál. Sok vadon termő faj pl. a medvehagyma és számos termesztett 

faj tartozik ide, mint pl. a fokhagyma. 

 

http://pixabay.com/hu/photos 
 

Hipotézis: A hagymát kívülről fehér, hártyás buroklevelek borítják. 

A kísérlet menete: 
 

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

 

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

1) Figyelje meg a növény gyökerét! Milyen a gyökérzet típusa? 

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

2) Figyelje meg a levelek alakját, szélességét, erezetét! 

levél alakja:  .............................................................................................  

szélessége:  ..............................................................................................  

levél erezete:  ...........................................................................................  

Milyen a virágzata?  ...................................................................................  

Egy virágot helyezzen tárgylemezre és vizsgálja meg sztereomikroszkóp alatt! 

A látottakat rajzolja le! 

 

 

 

 

 

 

 

3) A föld alatti hagyma, melyik szerv módosulata? 

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

4) A hagymát kívülről fehér, hártyás buroklevelek borítják. Számolja meg, 
hány mellékhagymából (gerezdből) áll! 

gerezdek száma:  ......................................................................................  

A drogot a fokhagyma érett, mellékhagymákból álló friss hagymája 
szolgáltatja. A fokhagyma milyen gyógyhatásait ismeri? 

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

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

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

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

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

5) Magyarországon melyik város nevéhez kötődik a hagyma, fokhagyma 
termesztése? 

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

6) Homérosz Odüsszeiájában milyen szerepe van a fokhagymának? 

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

7) A fokhagymával kapcsolatban milyen babonákat ismer? 

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

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

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

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

8) A Növényismeret c. könyv segítségével sorolja fel az egyszikűek 
jelentősebb családjait, említsen fajokat is! 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 ...............................................................................................................  
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9) Nézzen utána, mi okozza a fokhagyma erős szagát! 

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

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

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

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

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



52 
 

 

B10.16 EGYSZIKŰ ÉS KÉTSZIKŰ SZÁR KERESZTMETSZETÉNEK ÖSSZEHASONLÍTÁSA 

Kötelező védőeszközök  

A gyakorlat nem veszélyes! 
Köpeny használata ajánlott. 

 

 

A kísérlethez szükséges eszközök 
 

 egyszikű és kétszikű szár keresztmetszet 
 mikroszkóp 
 pár szem bab és kukorica 
 2 cserép földdel 
 nagyító 

 

A kísérlet leírása (hipotézis és folyamatleírás) 
 

A szállítószövet állandósult szövet. A szállítóelemek között mikroszkóposan 
két, jól elkülöníthető csoport alakult ki: a vizet és a benne oldott ionokat felfelé 
szállító farész (xilém) és a levélben elkészült szerves anyagokat a felhasználás 
helyére juttató háncsrész (floém).  

A legtöbb hajtásos növény szerveiben a szállítószövet elkülönült kötegeket, 

edénynyalábokat alkot. A leggyakoribb elhelyezkedésű szállítónyaláb esetén a 
nyaláb egyik részét a háncs, a másik részét a faelemek együttese alkotja.  

Az egyszikűek edénynyalábjait zárt edénynyaláboknak nevezik, mert a farész 

és a háncsrész között kifejlett állapotban nincs kambium. A kétszikűek 
edénynyalábjait nyílt edénynyaláboknak nevezik, mert a farész és a háncsrész 
között kifejlett állapotban is megmarad a kambium. 
 

Hipotézis: A bab és a kukorica szárának keresztmetszeti képén nem azonos a 
szállítónyalábok elhelyezkedése.  

A kísérlet menete: 

1) Csíráztasson földben bab magvakat és kukoricaszemeket! Figyelje 
csírázásukat! Tapasztalatait jegyezze le a jegyzőkönyv 1. pontjába! 

2) Emeljen ki egy bab és egy kukorica növénykét a földből! 

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

 

KÍSÉRLETI JEGYZŐKÖNYV, FELADATOK 
 

1) Tapasztalataim: 

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

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

2) Vizsgálja meg sztereomikroszkóppal a gyökereket! A látottakat rajzolja le! 

Bab: 

 

 

 

 

Kukorica: 

 

 

 

 

3) Vizsgálja meg nagyítóval a növények leveleinek erezetét is! Készítsen 
rajzot! 

Bab: 

 

 

 

 

Kukorica: 

 

 
 

 
 
 

4) Figyelje meg a kétszikű szár és az egyszikű szár szöveti felépítését a kész 
metszeteken mikroszkóp alatt! Készítsen rajzot a látottakról! A rajzon jelölje és 
nevezze meg a szöveteket is! 
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egyszikű szár 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
kétszikű szár 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

5) Hasonlítsa össze az edénynyalábok elhelyezkedését és az edénynyalábok 
szerkezetét! Egészítse ki a szöveget! 
 
A szállítószövetek szerkezeti és működési egységei az ……………………………………. 

Az edénynyaláb külső, a szár kerülete felé eső része a ………………………… méretű 

sejtekből álló ………………………………… a belső……………………………… átmérőjű sejtek 

a farész alkotói.  

A háncsrészben a ……………………………… képződő cukor oldott formában 

…………………………… a gyökerek irányába. 
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A ………………………………… a gyökerek által a talajból felszívott …………………………… 

áramlik felfelé. 

 
6) Az egyszikű szárban lévő edénynyalábokat zárt edénynyaláboknak, a 
kétszikű szárban lévőket nyílt edénynyaláboknak nevezzük. Miért? 

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

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

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

7) Mi a szár feladata? 

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

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

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

8) Megfigyeléseit a táblázatban összegezze! 

Bab  Kukorica 

 csírázás  

 sziklevelek száma  

 gyökérzet  

 levélerezet  

 szárban az 
edénynyalábok 
elhelyezkedése 

 

 osztály  
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B10.17 VIRÁG RÉSZEI (EGY- ÉS KÉTSZIKŰ VIRÁG ÖSSZEHASONLÍTÁSA) 

Kötelező védőeszközök  

A gyakorlat nem veszélyes! 
Köpeny használata ajánlott. 

 

 

A kísérlethez szükséges eszközök 

 Növényismeret c. könyv 

 sztereomikroszkóp 
 tárgylemezek 
 olló 
 csipesz 

 szike vagy nyeles borotva-penge 
 egyszikű virág pl. tulipán  

 kétszikű virág pl. alma virága 
 

A kísérlet leírása (hipotézis és folyamatleírás) 
 

A virág rövid szártagú, korlátolt növekedésű, szaporodásra módosult leveleket 
hordozó hajtás, nyitvatermőkre és zárvatermőkre jellemző. 

Az állatporozta virágok feltűnő színükkel, édes nektárjukkal csalogatják a 

megporzást végző rovarokat, denevéreket, madarakat. A szélporozta növények 
virágai kevéssé feltűnőek, takaróleveleik sokszor hiányoznak vagy 
csökevényesek. 

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

Hipotézis: A virág a növény reproduktív szerve. 

A kísérlet menete: 

1) Figyelje meg az egyszikű és kétszikű virágot!  

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

 

KÍSÉRLETI JEGYZŐKÖNYV, FELADATOK 
 

1) Figyelje meg az egyszikű és kétszikű virágot! Készítsen rajzot! 

 

 

 

 

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

 

 
 

 
 
 

Kétszikű virág: 

 
 
 

 
 
 

 

2) Mi jellemzi a virágtakaró felépítését? 
 

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

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

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

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

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

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

3) Csipesz segítségével emelje ki a virágból a porzót! Helyezze tárgylemezre, 
majd sztereomikroszkóp alatt vizsgálja meg!  
Rajzolja le a sztereo mikroszkóp alatt látott porzót, s a rajzon nevezze meg a 
részeket! 

 
 
 

 
 

 

 

4) Emelje ki a termőt a virágból!  
Helyezze a sztereomikroszkóp tárgyasztalára a termőt, vizsgálja meg, nevezze 
meg részeit! 

 ...............................................................................................................  
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5) Vágja el hosszában a termőt a szikével! Vigyázzon, a kezét ne vágja el! 
Vizsgálja meg sztereomikroszkóppal! 

Ilyennek láttam a félbevágott termőt: 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

A termő mely részéből fejlődik a gyümölcshéj és a gyümölcshús? 

Jelölje meg a rajzon! 
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B10.18 NÖVÉNYI SZÖVETEK VIZSGÁLATA FÁS SZÁR KERESZTMETSZETÉBEN 

Kötelező védőeszközök  

A gyakorlat nem veszélyes! 
Köpeny használata ajánlott. 

 

 

A kísérlethez szükséges eszközök 
 

 fa keresztmetszet 
 Növényismeret c. könyv 

 
A kísérlet leírása (hipotézis és folyamatleírás) 
 

A nyitvatermő vagy kétszikű fás szárú növényekben, a szállítóelemek tömege 

fatestre és háncstestre különül el. A kambium évről évre újabb 
szállítóelemeket hoz létre, ami vastagítja a szárat, ugyanakkor egyre nagyobb 
lesz a nyalábok átmérője. A harmadik évre a fás szárú növényekben a 
kambium összeér: kialakul a zárt kambiumgyűrű, amely kifelé a háncstest, 
befelé pedig az egységes fatest újabb és újabb elemeit hozza létre évről évre. 

A fatestben és a háncstestben főleg az utolsó évi elemek vesznek részt a 
szállításban. Az élő fa növekedése során a belül elhelyezkedő évgyűrűk 

szöveteit fokozatosan elhalnak. Ezekbe a szövetekbe tartósító anyagok, lignin, 
fagumi, csersav, festékanyag, ásványi sók épülnek be, és kizárólag 
mechanikai, tartó funkciójuk marad meg. A fatestnek ez a sötétebb része a 

geszt. Az ezt körülvevő, a kéregig tartó, a fa életfolyamataiban még részt vevő 
világosabb szövetek összessége a szíjács. A geszt kiterjedése az egyes 
fafajokra jellemző tulajdonság. A széles szíjácsú fák gyakran gyengébb 
minőségűek, mint a széles gesztű fák.  

Hipotézis: A fatestben kialakul az évgyűrű, amelynek minden évben két rétege 
van: egy belső, világosabb tavaszi pászta és egy sötétebb, külső őszi pászta.  
 

A kísérlet menete: 

1) Figyelje meg a fa keresztmetszetet! 

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

 

KÍSÉRLETI JEGYZŐKÖNYV, FELADATOK 
 

1) Milyen fásszár típusok vannak? 

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

 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Geszt_%28botanika%29
http://hu.wikipedia.org/wiki/Sz%C3%ADj%C3%A1cs
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2) Figyelje meg a fa keresztmetszetet! Rajzolja le, a rajzon jelölje és nevezze 
meg a fatörzs szöveteit is! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) Hogyan vastagodik meg a fás szár? 

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

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

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

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

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

4) Melyik az a növénytörzs, amelynek csak fás szárú képviselői élnek? 

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

5) Mi a különbség a lomblevelű puhafák szöveti felépítése és a keményfák 

szöveti felépítése között? 

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

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

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

 ...............................................................................................................  
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6) Növényismeret segítségével írjon három-három példát lomblevelű 
puhafára és keményfára! 

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

 ...............................................................................................................  
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B10.19 SZÁR HOSSZMETSZET VIZSGÁLAT 

Kötelező védőeszközök  

A gyakorlat nem veszélyes! 
Köpeny használata ajánlott. 

 

 

A kísérlethez szükséges eszközök 
 

 tök (Cucurbita pepo) szár hosszmetszet (kész metszet) 
 mikroszkóp 

 
A kísérlet leírása (hipotézis és folyamatleírás) 
 

A farész elemei között a legjellemzőbbek a hajtásos növények mindegyikében 

megtalálható élettelen vízszállító sejtek. A zárvatermőkben ezek többsége 
között felszívódik a harántfal, és vízszállító csővé alakul, ami passzív, de 
gyorsabb szállítást tesz lehetővé.  

A háncsrészt megnyúlt élő sejtekből létrejött rostacsövek, valamint a csövek 
mellett található, a szállítást segítő kísérősejtek alkotják. A rostacsövek úgy 
alakulnak ki, hogy a sejtek végein lévő harántfalakon pórusok keletkeznek, 
ezeket hívjuk rostalemezeknek, melyek pórusain keresztül történik az anyagok 

szállítása.  

Hipotézis: A szállítónyalábok kötegekben elhelyezkedő sejtjei hosszan 
megnyúltak, viszonylag vastag sejtfalúak. 

A kísérlet menete: 

Oldja meg a jegyzőkönyv feladatait és válaszoljon a kérdésekre! 

 

KÍSÉRLETI JEGYZŐKÖNYV, FELADATOK 

 
1) Milyen szártípusok vannak? 

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

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

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

 ...............................................................................................................  
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2) Vizsgálja meg a metszetet mikroszkópban! A látottakról készítsen rajzot! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) Milyen sejtfal vastagodási formákat lát a szállítószövetben? 

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

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

4) Figyelje meg a háncs és faelemek falának vastagságát és a sejtüreg 

szélességét! Tapasztalatait rögzítse! 

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

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

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

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

5) Milyen feladatok elvégzésére módosulhat a szár? 

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

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

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

 ...............................................................................................................  
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B10.20 A KÖRTE VIZSGÁLATA 

Kötelező védőeszközök  

A gyakorlat nem veszélyes! 
Köpeny használata ajánlott. 

 

 

A kísérlethez szükséges eszközök 
 

 kés 

 2 db körte 
 körte (Pyrus) gyümölcse kősejteket ábrázoló keresztmetszet (kész 

metszet) vagy a gyümölcsből készített preparátum 
 mikroszkóp 

 

A kísérlet leírása (hipotézis és folyamatleírás) 

 
A körte a rózsavirágúak rendjébe és a rózsafélék családjába tarozó, ehető 
gyümölcsű fafaj. Ma már számos nemesített változata van. 

Ötszirmú virágai fehérek, néha sárgás vagy rózsaszínes árnyalatúak, 2–4 cm 
átmérőjűek. Virágaiból fejlődik ki az almatermés. Alakja, színe, mérete, íze a 
fajtától függ. 

Az almatermés valójában áltermés, mert nem csak a virág termőjéből fejlődik. 

A virágtakaróból és a vacokból alakul ki az a húsos rész, amit megeszünk. 

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

 

Hipotézis: A körte  húsos termésfalában gyakran találunk kősejteket. 

A kísérlet menete: 

1) Vágjon ketté egy-egy körtét kereszt- és hosszirányban! Figyelje meg a 
termés szerkezetét! 

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

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

1) Vágjon ketté egy-egy körtét kereszt- és hosszirányban! Figyelje meg a 

termés szerkezetét! Rajzolja le a kereszt és hosszirányban elvágott termést és 
válaszoljon a kérdésekre! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Milyen részek láthatók a hosszmetszeten? Nevezze meg és jelölje az 

ábrán! 
b) Milyen részek láthatók a keresztmetszeten? Nevezze meg és jelölje az 
ábrán! 

c) Hány tüsző van a termésben?  ................................................................  

 
2) Milyen típusú termés a körte termése? Válaszát indokolja meg! 

 

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

3) A körte húsos termésfalában gyakran találunk kősejteket, melyek vastag 

sejtfalán keresztül a központi szűk élő sejttérbe csatornák húzódnak, biztosítva 
az anyagforgalmat a vastag sejtfalon át. Ezt a sejtfal vastagodási típust 
csatornás sejtfalvastagodásnak nevezzük.  
A kész metszetet vizsgálja meg mikroszkóp alatt! Figyelje meg a kősejteket és 
a sejtfalban húzódó csatornákat (plazmodezmákat)! 
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Készítsen a látottakról rajzot! 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

4) Soroljon fel még kettő, a körtéhez hasonló termést! 

 ...............................................................................................................  
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B10.21 KRISTÁLYZÁRVÁNY VIZSGÁLATA VÖRÖSHAGYMÁBAN 

Kötelező védőeszközök Balesetvédelmi jelölések 

A gyakorlat nem veszélyes! Köpeny 
használata ajánlott. 

A sósav maró anyag! 

 

A kísérlethez szükséges eszközök 
 

 vöröshagyma pikkelylevele 
 csipesz 
 mikroszkóp 
 tárgylemez 

 fedőlemez 
 víz 

 cseppentő 
 0,1 mólos sósav oldat 
 szűrőpapír 

 
A kísérlet leírása (hipotézis és folyamatleírás) 
 

A növényi sejtekre jellemző a zárványok kialakulása. Ezek a félfolyékony vagy 

szilárd képződmények lehetnek, melyek felesleges ionokból képzett, rosszul 
oldódó kristályok (CaCO3, Ca-oxalát).  

A kiválasztott kristályok a sejtre jellemző alakban alakulnak ki. Ismerünk 

oszlop-, buzogány-, tű-, szőlőfürtkristályokat.  

Hipotézis: Kálcium-oxalát kristályokat láthatunk pl. vöröshagyma allevelében, 
begónia lomblevelében stb. 

A kísérlet menete: 

1) Vöröshagyma hártyás allevelének darabkáját tegye tárgylemezre, cseppentse 
le vízzel, fedje le, vizsgálja mikroszkópban! 

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

 
1) Rajzolja le a mikroszkópban látott sejteket! 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Milyen alakú zárvány figyelhető meg a sejtekben? 

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

3) Cseppentsen a fedőlemez mellé egy csepp sósavat és szívassa át a 
fedőlemez alatt a másik oldalra szűrőpapírcsíkkal! 
Vizsgálja meg ismét a metszetet! Mit tapasztal?  

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

Magyarázza a látottakat! 

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

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

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

4) Mik a zárványok? 

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

 ...............................................................................................................  
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B10.22 NÖVÉNYI SZÍNANYAGOK VIZSGÁLATA 

Kötelező védőeszközök  

A gyakorlat nem veszélyes! 
Köpeny használata ajánlott. 

 

 

A kísérlethez szükséges eszközök 
 

 paradicsom, sárgarépa, vörös káposzta darab 
 fénymikroszkóp 
 tárgylemez 
 fedőlemez 
 desztillált víz 

 cseppentő 

 óraüveg 
 0,1 mólos ecetsav 
 0,1 mólos NaOH 
 borotvapenge 

 
A kísérlet leírása (hipotézis és folyamatleírás) 
 

A növények színét a bennük lévő pigmentek, színanyagok adják. Az antociánok 
a piros, lila és kék virágok, gyümölcsök nagy részének színét adó vegyületek. 
Előfordulnak pl. a búzavirág, az áfonya, cseresznye termésében.  

A növényi színanyagok kiemelkedő szerepet töltenek be a szabad gyökök 
semlegesítésében és ezen keresztül a szervezet antioxidáns védelmében. A 
színanyagból készített koncentrátumok felhasználása nem csak az 
élelmiszeriparban, de a gyógyászat területén is jelentős. 

A levelekben többféle színanyag található: a zöld klorofill, a narancssárga 
karotin, a sárga xantofill. A sárga színanyagok nem csak a zöld színtestben 
fordulnak elő, hanem termésekben, gumókban, virág szirmokban. 

A paradicsom, csipkebogyó, görögdinnye termésének színét a likopin nevű 
festékanyag adja. 

Hipotézis: A vörös káposzta más-más színreakciót ad savas illetve lúgos 

közegben. 

A kísérlet menete: 

1) A paradicsom terméshúsából vegyen ki egy kis darabot, közvetlenül a héj 
alól! Tegye tárgylemezre, cseppentsen rá vizet, majd fedőlemezzel rögzítse! 

2) Sárgarépából készítsen vékony metszetet a borotvapenge segítségével! 
Vigyázzon, a kezét ne vágja el!  

Helyezze tárgylemezre, egy csepp vizet adjon hozzá, majd fedje le 

fedőlemezzel! 
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3) Daraboljon apró darabokra vörös káposztát! Tegye 1-1 óraüvegre! 

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

 

KÍSÉRLETI JEGYZŐKÖNYV, FELADATOK 
 

1) Vizsgálja meg a paradicsomból készített metszetet fénymikroszkóp alatt!  
Rajzolja le a tű alakú likopinkristályokat! 
 

 

 

 

 

2) Vizsgálja meg a sárgarépából készített metszetet fénymikroszkóppal! 
Megfigyelését kis nagyítással kezdje! A mikroszkópban látottakat rögzítse! 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) Egyik vörös káposztát tartalmazó óraüvegre csepegtessen ecetsavat, 
másikra csepegtessen NaOH-ot! Milyen színváltozásokat tapasztal, miért? 

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

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

Írjon példát hasonló színváltozásra virágok esetében is! 

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



71 
 

 

B10.23 FŰSZERNÖVÉNYEINK 

Kötelező védőeszközök  

A gyakorlat nem veszélyes! 
Köpeny használata ajánlott. 

 

 

A kísérlethez szükséges eszközök 
 

 számozott papírzacskóban fűszerek 
 Növényismeret c. könyv 

 
A kísérlet leírása (hipotézis és folyamatleírás) 
 

Egyre több és változatosabb fűszerrel tehetjük izgalmasabbá, finomabbá 

ételeinket. 

A fűszer a növények erős ízhatású vagy aromájú része, amit ételkészítéskor az 
ételek ízének, illatának megőrzésére, módosítására használnak. A fűszereket 
továbbá gyakran használják illatszerek, parfümök és gyógyszerek 
előállításához. 

Hipotézis: Fűszernövényeinket jellegzetes illatuk alapján 
megkülönböztethetjük. 

A kísérlet menete: 
 

Oldja meg a jegyzőkönyv feladatait, és válaszoljon a kérdésekre a 
Növényismeret c. könyv segítségével! 
 

KÍSÉRLETI JEGYZŐKÖNYV, FELADATOK 
 

1) Szagolja és nézze meg a fűszernövényeket a papírzacskóban! Azonosítsa 
őket! 

2) Melyik részét használjuk a fűszernek? Segítségül a választási lehetőségek: 

levél, mag, termés, virág, bimbó, gyökér, magköpeny, szár, gyöktörzs 

3) Soroljon fel 2-2 ételt, amelyekhez használná ezeket a fűszereket! 

 

 

 

 

 

http://hu.wikipedia.org/wiki/N%C3%B6v%C3%A9nyek
http://hu.wikipedia.org/wiki/Aroma
http://hu.wikipedia.org/wiki/Gy%C3%B3gyszer
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Töltse ki a táblázatot! 

 1. 2. 3. 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

11.    

12.    

13.    

14.    

15.    

16.    

 

4) Melyek azok a fűszerek, amiket Magyarországon is megteremnek? 

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

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

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

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

5) A fűszernövények illatát, ízét adó vegyületek általában a növényi sejt mely 
sejtalkotójában találhatóak? 

 ...............................................................................................................  
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V. FOGALOMTÁR 

 

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

Gombák: az evolúció korai szakaszában elkülönült eukarióta, heterotróf 

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

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

 
 
Növények világa 

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

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

Gyökérszőr: a gyökér bőrszöveti sejtjeinek citoplazmatikus nyúlványa. 

Hajtás: leveles szár. 

Növények: azok a soksejtű eukarióták, melyek klorofillmolekulák segítségével 

fotoszintetizálni képesek, sejtfaluk cellulóztartalmú, tartalék szénhidrátjuk a 
keményítő. Egyedi életük alatt az ivaros és ivartalan szaporodás váltakozik. 

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

Sejt: Az élőlények alaki és működési egysége. 

Szerv: különböző sejtek, szövetek együttműködése meghatározott működés 
érdekében. 

Szövet: hasonló alakú és azonos működésű sejtek összessége. 
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