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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. 
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9. Az elektromos balesetek elkerülhetők, ha betartjuk és betartatjuk az 

érintésvédelmi szabályokat! A hallgatói áramkörök minden esetben 

feszültségmentes állapotban kerüljenek összeállításra, azt követően csak 

ellenőrzésünk után, és engedélyünkkel kössék rá a tápfeszültséget. 

Üzemzavar esetén kérjük a labor dolgozóinak segítségét.  

10. 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!  

11. A laborban az eszközökön valamint a berendezéseken található jelzések, 

ábrák jelentései: 

Veszélyjel Mit jelent? 

 Rendkívül tűzveszélyes gáz. 

Tűzveszélyes gáz. 

Rendkívül tűzveszélyes aeroszol. 

Tűveszélyes aeroszol. 

Fokozottan tűzveszélyes folyadék és gőz. 

Tűzveszélyes folyadék és gőz. 

Tűzveszélyes szilárd anyag. 

 Lenyelve halálos. 

Bőrrel érintkezve halálos. 

Belélegezve halálos. 

Lenyelve mérgező. 

Bőrrel érintkezve mérgező. 

Belélegezve mérgező. 
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BEVEZETÉS 

Általános célmeghatározás 

E tanulói munkafüzet célja, hogy megismertessen Benneteket az emberi test 

működésének számos érdekes tulajdonságával. A sejtek felépítésétől a 

kültakaró és a mozgás szervrendszerén át az emésztés, a légzés, a keringés 

varázslatos világába kalauzol el Titeket a feladatgyűjtemény. Az érdekességek 

mellett persze az elméleti órákat kiegészítő új ismeretanyag is került a 

tartalomba. Emellett szükségetek lesz a már meglévő tudásotokra is, hogy a 

számos gondolkodtató kérdést meg tudjátok válaszolni. 

 

Témakörök általános ismertetése 

A növényi és az állati sejt felépítése közötti alapvető különbségek mellett a 

kültakaró, a mozgás, a táplálkozás, a légzés, a keringés témaköreivel 

ismerkedhetnek meg a tanulók. E szervrendszerek mellett az idegrendszer és a 

szaporító szervrendszer változatos képződményei is górcső alá kerülnek. 
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A kísérletek során használatos eszközök 

 

 

Eszközkészlet 

mikroszkópiához 

 

Sztereomikroszkóp 

 

Binokuláris 

labormikroszkóp 

 

Erlenmeyer lombik 

 

Spriccflaska 

 

Mérőpohár 

 

Kémcső 

 

Kémcsőtartó 

 

Mérőhenger 
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Petri-csésze 

 

Állólombik 

 

Ízeltlábúak (beágyazás) 

 

Bunsen állvány 

 

Pasteur-pipetta 

 

Szűrőkarika 

 

Üvegtölcsér 

 

Bonckészlet 

 

Kémcsőfogó 
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I. TÉMAKÖR: A NÖVÉNYI ÉS AZ ÁLLATI SEJTEK, SZÖVETEK ÉS FUNKCIÓK 

 

A témakörbe tartozó kísérletek célja: 

 a kísérleteken keresztül a tanulók megismerjék a fénymikroszkóp 

felépítését és működését, 

 a növendékek elsajátíthassák a fénymikroszkóp használatának alapjait, 

valamint fejleszthessék készségeiket, képességeiket a mikroszkópos 

preparátumok vizsgálatának területén, 

 a diákok megfigyeljék a növényi szövetek jellegzetességeit, és képesek 

legyenek a látottak alapján azonosítani az eltéréseket a növényi és az 

állati szövetek között, 

 a tanulók tudják felismerni az egyes szövettani preparátumokat 

mikroszkópos képük alapján, és képesek legyenek összekapcsolni a 

szövetek mikroszkópos megjelenését az adott szövet funkciójával. 

 

A témakörbe tartozó kísérletek: 

 B7-8.41. A fénymikroszkóp használata 

 B7-8.42. A növényi és az állati sejt összehasonlítása: sejtfal, sejtmag, 

sejtplazma vizsgálata vöröshagymán 

 B7-8.43. A növényi és az állati sejt összehasonlítása: a színtest 

vizsgálata 

 B7-8.44. A növényi és az állati sejt összehasonlítása: a zárványok 

vizsgálata 

 B7-8.45. A növényi és az állati sejt összehasonlítása: a vakuólum 

vizsgálata 

 B7-8.46. Sejtek, szövetek, funkciók: két mikroszkópos preparátum 

összehasonlítása I. 

 B7-8.47. Sejtek, szövetek, funkciók: két mikroszkópos preparátum 

összehasonlítása II. 
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B7-8.41. A FÉNYMIKROSZKÓP HASZNÁLATA 

 

Kötelező védőeszközök Balesetvédelmi jelölések 

A gyakorlat nem veszélyes! Köpeny 

használata ajánlott. 
      

Kísérlethez szükséges eszközök  

 Fénymikroszkóp 

 Kész mikroszkópos metszetek 

A kísérlet leírása (hipotézis és folyamatleírás) 

A sejt- és szövettani vizsgálatok nélkülözhetetlen eszköze a mikroszkóp, 

amelynek első formája a fénymikroszkóp volt. Összetett nagyító készülék. 

A biológiai fénymikroszkóp a szem felbontóképességét (0,2 mm) 1000-

szeresére növelte. A mikroszkóp nagyítása az okulár (szemlencse) 

nagyításának és az objektív (tárgylencse) nagyításának szorzataként 

számítható ki. Optikai és mechanikai részekből áll. Gyakorlatunkon a 

fénymikroszkóp használatával ismerkedünk meg. 

Hipotézis: Mikroszkópba nézve új részleteket fedezhetünk fel egyneműnek tűnő 

tárgyakon, anyagokon. 

A kísérlet menete: 

1) Tanulmányozd a mikroszkóp felépítését! 

2) Nevezd meg a mikroszkóp részeit a „Kérdések, feladatok” rész első 

pontjában található rajz alapján! 

3) Ellenőrizd le, hogy a mikroszkóp lencséi megfelelő tisztaságúak-e! 

4) Ereszd le a tárgyasztalt olyan mélyre, hogy a revolvertől a lehető 

legtávolabb legyen! 

5) Állítsd be a lehető legkisebb nagyítású lencsést a revolver elforgatásával! 

6) Helyezd a tárgyasztalra a kapott mikroszkópos preparátumot! 

7) Kapcsold be a mikroszkóp fényforrását! 

8) Állítsd be a fényerőt úgy, hogy a mikroszkópba nézve ne legyen 

túlságosan vakító! 

9) Emeld a tárgyasztalt a lehető legmagasabbra! Vigyázz arra, hogy a 

tárgylemez még véletlenül se érjen hozzá a nagyító lencséjéhez! 

10) Állítsd a képet élesre úgy, hogy a tárgyasztalt lassan távolítod a lencsétől! 

11) Nézd meg a kapott preparátumot egyre nagyobb nagyítással is! Vigyázz: a 

revolver elfordításakor ne fogd meg a lencsét! A nagyobb nagyítású 

lencsék nagyobbak, így bizonyos esetekben elérhetik a tárgylemezt. 

Amennyiben ilyet tapasztalsz, ne használd az adott nagyítást! 

12) Válaszolj a kérdésekre! 
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KÍSÉRLETI JEGYZŐKÖNYV, FELADATOK 

1) Nevezd meg a képen látható ábra segítségével a mikroszkóp részeit! Írd a 

nyilak után a megfelelő rész nevét! 

 

2) Sorold fel, milyen nagyításokra képes a mikroszkóp! 

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

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

3) Rajzold le a kapott preparátumot! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Használt nagyítás:  .....................................................  

A vizsgált preparátum neve:  .......................................  
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4) Miért kell a preparátumot úgy vizsgálni, hogy távolítjuk az objektívtől? 

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

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

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

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

5) Nézz utána, kinek a nevéhez fűződik az első mikroszkóp! Sorold fel, 

milyen más mikroszkóptípusokat ismersz a fénymikroszkóp mellett! Milyen 

ezeknek a nagyítása? 

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

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 



13 
 

B7-8.42. A NÖVÉNYI ÉS AZ ÁLLATI SEJT ÖSSZEHASONLÍTÁSA: SEJTFAL, SEJTPLAZMA ÉS 

SEJTMAG VIZSGÁLATA VÖRÖSHAGYMÁN 

 

Kötelező védőeszközök Balesetvédelmi jelölések 

A kísérlet elvégzése során éles 

eszközökkel dolgozunk! Köpeny és 

gumikesztyű használata kötelező! 

      

Kísérlethez szükséges eszközök  

 Vöröshagyma 

 Metilénkék 1%-os vizes oldata 

 Spriccflaska (desztillált vízzel) 

 Cseppentő 

 Szike és kés 

 Csipesz 

 Fénymikroszkóp, tárgylemez, fedőlemez 

 Szűrőpapír 

A kísérlet leírása (hipotézis és folyamatleírás) 

A növények és az állatok sejtjei eukarióta sejtek, vagyis sejthártyájukon belül 

sejtmag, endoplazmatikus hálózat, Golgi-készülék, mitokondrium és lizoszóma 

is található. Sok tekintetben azonban el is térnek egymástól e két 

élőlénycsoport sejtjei: az állati sejtekkel ellentétben a növények sejtjeit sejtfal 

határolja, a sejten belül színtest, különféle zárványok, valamint sejtnedvvel 

körülvett üreg (úgynevezett vakuólum) is található. Gyakorlatunkon a sejtfalat, 

a sejtplazmát és a sejtmagot vizsgáljuk meg. 

Hipotézis: A sejtek mikroszkóppal vizsgálva egyszerű felépítésűek. 

A kísérlet menete: 

1) Készíts bőrszöveti nyúzatot vöröshagyma hagymájának húsos 

alleveléből! 

Megjegyzés: Az allevelek a sárga színű, száraz fellevelek alatt találhatóak. 

Miután ezeket eltávolítottad, szike segítségével finoman megkaparva a húsos 

allevelet vékony rétegben le lehet választani annak felső rétegét. A műveletet 

óvatosan és körültekintően végezd, mert a szike nagyon éles, könnyen 

megvághatod magad! 

2) Helyezd a nyúzatot tárgylemezre, és cseppents rá néhány csepp 

metilénkék festéket úgy, hogy az ellepje a készülő preparátumot! 

3) Hagyd állni 8-10 percig! 
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4) Mosd ki a felesleges festéket vízzel: érints a nyúzat egyik oldalánál 

szűrőpapírt a mosóoldat cseppjéhez, míg a nyúzat másik oldalán 

csepegtess spriccflaskából tiszta vizet a mosóoldatos cseppre! Folytasd 

addig a műveletet, míg a nyúzat körüli csepp teljesen áttetsző nem 

lesz! 

5) Fedd le a nyúzatot, és vizsgáld meg fénymikroszkópban! A vizsgálódást 

kis nagyításon végezd, és fokozatosan haladj a nagyobb nagyítások 

felé! 

6) Válaszolj a kérdésekre! 

KÍSÉRLETI JEGYZŐKÖNYV, FELADATOK 

1) Rajzold le, mit láttál a vöröshagyma húsos allevelének 

fénymikroszkópos vizsgálata során! Nevezd meg a látható sejtalkotókat! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Melyik sejtalkotó festődik erőteljesebben? 

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

3) Milyen nélkülözhetetlen molekula található a sejtmagban? 

 ........................................................................................................  
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4) Gondold végig! Hogyan segítheti ez a molekula a rendőrség munkáját? 

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

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

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

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

5) Milyen anyag alkotja a növények sejtfalát? 

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

6) Hol hasznosítjuk ezt az anyagot a hétköznapokban? 

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

7) Sorold fel, milyen anyagok találhatóak a sejtplazmában! 

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

 ........................................................................................................  
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B7-8.43. NÖVÉNYI ÉS AZ ÁLLATI SEJT ÖSSZEHASONLÍTÁSA: A SZÍNTEST VIZSGÁLATA 

 

Kötelező védőeszközök Balesetvédelmi jelölések 

A kísérlet elvégzése során éles 

eszközökkel dolgozunk! Köpeny és 

gumikesztyű használata kötelező! 

      

Kísérlethez szükséges eszközök  

 Spirogyra zöldmoszat 

 Átokhínár (Elodeacanadensis) 

 Spriccflaska (desztillált vízzel) 

 Cseppentő 

 Szike és kés 

 Csipesz 

 Fénymikroszkóp, tárgylemez, fedőlemez 

 Szűrőpapír 

A kísérlet leírása (hipotézis és folyamatleírás) 

A növények és az állatok sejtjei eukarióta sejtek, vagyis sejthártyájukon belül 

sejtmag, endoplazmatikus hálózat, Golgi-készülék, mitokondrium és lizoszóma 

is található. Sok tekintetben azonban el is térnek egymástól e két 

élőlénycsoport sejtjei: az állati sejtekkel ellentétben a növények sejtjeit sejtfal 

határolja, a sejten belül színtest, különféle zárványok, valamint sejtnedvvel 

körülvett üreg (úgynevezett vakuólum) is található. Gyakorlatunkon a színtest 

különféle megjelenési formáit vizsgáljuk meg. (Megjegyzés: a Spirogyra a 

melegebb vizeket kedveli, így tavasztól őszig begyűjthető vizeinkből, és 

laboratóriumi körülmények között egész évben eltartható.) 

Hipotézis: A színtestek csak ovális alakúak lehetnek. 

A kísérlet menete: 

1) Tegyél csipesz segítségével a Spirogyra tenyészetből néhány fonalat 

tárgylemezre! 

2) Cseppents rá vizet! 

3) Fedd be fedőlemezzel! 

4) Vizsgáld meg fénymikroszkóp alatt! 

5) Végezd el ugyanezt a műveletsort átokhínár levélkéivel is! 

6) Válaszoljon a kérdésekre! 
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KÍSÉRLETI JEGYZŐKÖNYV, FELADATOK 

1) Rajzold le, mit láttál a Spirogyra-fonalak és az átokhínár 

fénymikroszkópos vizsgálata során! Nevezd meg a látható sejtalkotókat! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spirogyra-fonalak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Átokhínár 

 

 

2) Milyen alakúak a növények színtestei? Hasonlítsd össze őket! 

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

 ........................................................................................................  
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3) Milyen színűek a színtestek? Mi okozza ezt a színt? 

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

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

 

4) Hogyan nevezzük a színtestekben lejátszódó folyamatot? Milyen környezeti 

anyagok szükségesek a folyamat lejátszódásához? Milyen anyagok 

keletkeznek a folyamat során? 

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

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

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

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

5) Találnánk-e színtesteket az állatok és a gombák sejtjeinek vizsgálata 

során? Válaszodat indokold! 

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

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

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

 ........................................................................................................  
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B7-8.44. A NÖVÉNYI ÉS AZ ÁLLATI SEJT ÖSSZEHASONLÍTÁSA: A ZÁRVÁNYOK 

VIZSGÁLATA 

Kötelező védőeszközök Balesetvédelmi jelölések 

A kísérlet elvégzése során maró 

hatású, mérgező folyadékokkal és 

éles vágóeszközökkel dolgozunk! 

Köpeny használata kötelező! 

      

Kísérlethez szükséges eszközök  

 Vöröshagyma (Allium cepa) 

 1:1 hígítású sósavoldat 

 Spriccflaska (desztillált vízzel) 

 Szike vagy kés 

 Csipesz 

 Fénymikroszkóp, tárgylemez, fedőlemez 

 Szűrőpapír 

A kísérlet leírása (hipotézis és folyamatleírás) 

A növények és az állatok sejtjei eukarióta sejtek, vagyis sejthártyájukon belül 

sejtmag, endoplazmatikus hálózat, Golgi-készülék, mitokondrium és lizoszóma 

is található. Sok tekintetben azonban el is térnek egymástól e két 

élőlénycsoport sejtjei: az állati sejtekkel ellentétben a növények sejtjeit sejtfal 

határolja, a sejten belül színtest, különféle zárványok, valamint sejtnedvvel 

körülvett üreg (úgynevezett vakuólum) is található. 

A növényi sejtekben megfigyelhető kristályok az anyagforgalom mellék-, 

valamint végtermékei. A növények a fölösleges vagy esetlegesen káros 

anyagokat oldhatatlan zárványok formájában a sejtekben raktározzák. Így 

például a sejtekre nézve mérgező savak különféle sók formájában 

közömbösítődnek. Ezek közül a leggyakoribb az oxálsav sója, a kalcium-oxalát. 

E kristályok kimutatása legegyszerűbben sósavas oldással lehetséges, a reakció 

a következő: 

Ca(COO)2 + 2 HCl = CaCl2 + (COOH)2 

Kísérletünkben ezeket a kristályokat vizsgáljuk meg vöröshagyma (Allium 

cepa) növényben. Hipotézis: A kristályzárványok nehezen láthatóak, 

vizsgálhatóak. 

A kísérlet menete: 

1) Csípj le csipesz segítségével egy kis darabot a vöröshagyma 

pikkelyleveléből! A levél mérete akkora legyen (~ 5mm), hogy 

tárgylemezre helyezve kényelmesen rá tudd helyezni a fedőlemezt! 
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2) Helyezd tárgylemezre a levéldarabot! 

3) Néhány csepp víz segítségével fedd le tárgylemezzel a mintát! 

4) Vizsgáld meg a levéldarabot fénymikroszkóp alatt! 

5) Cseppents a fedőlemez mellé egy csepp 1:1 hígítású sósavoldatot! 

6) Szívasd át a fedőlemez alatt a másik oldalra is szűrőpapírcsíkkal! 

7) Válaszolj a kérdésekre! 

KÍSÉRLETI JEGYZŐKÖNYV, FELADATOK 

1) Rajzold le, mi láttál, amikor a vöröshagyma pikkelylevelét fénymikroszkóp 

alatt megvizsgáltad! Nevezd meg a látható sejtalkotókat! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Használt nagyítás:  ..........................................  

2) Milyen alakú kristályokat figyeltél meg a hagyma sejtjeiben? 

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

3) Mit tapasztaltál akkor, amikor a sósavoldatot átszívattad a fedőlemez 

alatt? 

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

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

4) Nézz utána! Mi a kiválasztás feladata az élőlényekben? Emberben 

találkozhatunk-e ilyen jellegű kristályokkal? Ha igen hol, és mit 

okozhatnak ezek a kristályok? 

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

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

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

 ........................................................................................................  
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B7-8.45. NÖVÉNYI ÉS AZ ÁLLATI SEJT ÖSSZEHASONLÍTÁSA: A VAKUÓLUM VIZSGÁLATA 

 

 

Kötelező védőeszközök Balesetvédelmi jelölések 

A kísérlet elvégzése során maró 

hatású, mérgező folyadékokkal és 

éles vágóeszközökkel dolgozunk! 

Köpeny használata kötelező! 

      

Kísérlethez szükséges eszközök  

 Fagyal 

 Híg nátrium-hidroxid-oldat (NaOH) 

 Spriccflaska (desztillált vízzel) 

 Szike vagy kés 

 Csipesz 

 Fénymikroszkóp, tárgylemez, fedőlemez 

 Szűrőpapír 

A kísérlet leírása (hipotézis és folyamatleírás) 

A növények és az állatok sejtjei eukarióta sejtek, vagyis sejthártyájukon belül 

sejtmag, endoplazmatikus hálózat, Golgi-készülék, mitokondrium és lizoszóma 

is található. Sok tekintetben azonban el is térnek egymástól e két 

élőlénycsoport sejtjei: az állati sejtekkel ellentétben a növények sejtjeit sejtfal 

határolja, a sejten belül színtest, különféle zárványok, valamint sejtnedvvel 

körülvett üreg (úgynevezett vakuólum) is található. 

Hipotézis: A vakuólum nem fontos alkotója a növényi sejtnek. 

A kísérlet menete: 

1) Készíts kaparékot fagyal érett bogyótermésének termésfalából! 

2) A kaparékot tedd bele egy tárgylemezen előre elkészített vízcseppbe, 

és fedd le a mintát fedőlemezzel! (Egy kis segítség: finom ütögetéssel 

könnyen eloszlathatjuk a macerátum darabkáit a fedőlemez alatt!) 

3) Vizsgáld meg a kaparékot fénymikroszkóp alatt! 

4) Cseppents a fedőlemez mellé híg nátrium-hidroxid (NaOH) oldatot, 

majd szűrőpapír segítségével szívasd át a fedőlemez másik oldalára! 

5) Rögzítsd a változásokat a jegyzőkönyvbe, és válaszolj a kérdésekre! 
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KÍSÉRLETI JEGYZŐKÖNYV, FELADATOK 

1) Vizsgáld meg, és rajzold le a fagyal terméséből készített kaparék sejtjeit 

(alakjuk, látható sejtalkotóik)! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Gyűjtsd össze, mire szolgál a vakuólum! 

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

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

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

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

3) Milyen változást figyeltél meg a híg NaOH-oldat átszívatását követően? 

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

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

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

 ........................................................................................................  
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B7-8.46. SEJTEK, SZÖVETEK, FUNKCIÓK: KÉT MIKROSZKÓPOS PREPARÁTUM 

FELISMERÉSE, ÖSSZEHASONLÍTÁSA I. 

 

Kötelező védőeszközök Balesetvédelmi jelölések 

A gyakorlat nem veszélyes!       

Kísérlethez szükséges eszközök  

 Fénymikroszkóp 

 Kész mikroszkópos preparátumok: növényi bőrszövet és emlős 

többrétegű elszarusodó laphám 

A kísérlet leírása (hipotézis és folyamatleírás) 

A növények és az állatok testének alapvető építőkövei a sejtek, amelyek 

nagyobb rendszerekbe, szövetekbe tömörülnek. A különféle szöveteket alkotó 

sejtek más és más alakkal, mérettel rendelkeznek, annak megfelelően, milyen 

szövettípust is építenek fel. Gyakorlatunkon két különböző szövet sejtjeit, azok 

tulajdonságait, valamint az adott szövetek és funkciójuk közötti 

összefüggéseket vizsgáljuk meg. 

Hipotézis: Két élőlénycsoport szövetei nem hasonlíthatnak egymásra. 

A kísérlet menete: 

1) Vizsgáld meg a kapott mikroszkópos preparátumokat fénymikroszkóp 

segítségével! 

2) Válaszolj a kérdésekre! 

KÍSÉRLETI JEGYZŐKÖNYV, FELADATOK 

1) Vizsgáld meg, és rajzold le az első mikroszkópos preparátumot! 
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Mikroszkópos preparátum I. 

 

Milyen élőlénycsoporthoz tartozik a kapott preparátum? 

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

Milyen szövetet látsz a mikroszkópban? 

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

 

Sorolj fel két olyan tulajdonságot, amelyből rájöttél, hogy milyen szövetet 

is vizsgálsz! 

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

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

Nevezd el a rajzodon a felismerhető sejteket, struktúrákat! 

 

Milyen feladatot lát el ez a szövet az élőlény életében? 

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

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

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

2) Vizsgáld meg, és rajzold le a második mikroszkópos preparátumot! 
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Mikroszkópos preparátum II. 

 

Milyen élőlénycsoporthoz tartozik a kapott preparátum? 

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

Milyen szövetet látsz a mikroszkópban? 

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

 

Sorolj fel két olyan tulajdonságot, amelyből rájöttél, hogy milyen szövetet 

is vizsgálsz! 

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

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

Nevezd el a rajzodon a felismerhető sejteket, struktúrákat! 

 

Milyen feladatot lát el ez a szövet az élőlény életében? 

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

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

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

3) Hasonlítsd össze a két szövetet a megadott szempontok szerint! Töltsd ki 

a táblázatot! 

 

Tulajdonság Preparátum I. Preparátum II. 

Sejtek alakja 

(lapos, hengeres, 

köbös, szabálytalan) 

  

Sejtek illeszkedése 

(szoros, laza) 
  

Sejtközötti állomány 

(van, nincs, elenyésző) 
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B7-8.47. SEJTEK, SZÖVETEK, FUNKCIÓK: KÉT MIKROSZKÓPOS PREPARÁTUM 

FELISMERÉSE, ÖSSZEHASONLÍTÁSA II. 

 

Kötelező védőeszközök Balesetvédelmi jelölések 

A gyakorlat nem veszélyes!       

Kísérlethez szükséges eszközök  

 Fénymikroszkóp 

 Kész mikroszkópos preparátum: növényi bőrszövet és harántcsíkolt 

izomszövet 

A kísérlet leírása (hipotézis és folyamatleírás) 

A növények és az állatok testének alapvető építőkövei a sejtek, amelyek 

nagyobb rendszerekbe, szövetekbe tömörülnek. A különféle szöveteket alkotó 

sejtek más és más alakkal, mérettel rendelkeznek, annak megfelelően, milyen 

szövettípust is építenek fel. Gyakorlatunkon két különböző szövet sejtjeit, azok 

tulajdonságait, valamint az adott szövetek és funkciójuk közötti 

összefüggéseket vizsgáljuk meg. 

Hipotézis: két élőlénycsoport sejtjei nem hasonlíthatnak egymásra. 

A kísérlet menete: 

1) Vizsgáld meg a kapott mikroszkópos preparátumokat fénymikroszkóp 

segítségével! 

2) Válaszolj a kérdésekre! 

KÍSÉRLETI JEGYZŐKÖNYV, FELADATOK 

1) Vizsgáld meg, és rajzold le az első mikroszkópos preparátumot! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



27 
 

Mikroszkópos preparátum I. 

 

Milyen élőlénycsoporthoz tartozik a kapott preparátum? 

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

Milyen szövetet látsz a mikroszkópban? 

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

 

Sorolj fel két olyan tulajdonságot, amelyből rájöttél, hogy milyen szövetet 

is vizsgálsz! 

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

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

Nevezd el a rajzodon a felismerhető sejteket, struktúrákat! 

 

Milyen feladatot lát el ez a szövet az élőlény életében? 

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

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

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

2) Vizsgáld meg, és rajzold le a második mikroszkópos preparátumot! 
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Mikroszkópos preparátum II. 

 

Milyen élőlénycsoporthoz tartozik a kapott preparátum? 

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

Milyen szövetet látsz a mikroszkópban? 

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

 

Sorolj fel két olyan tulajdonságot, amelyből rájöttél, hogy milyen szövetet 

is vizsgálsz! 

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

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

Nevezd el a rajzodon a felismerhető sejteket, struktúrákat! 

 

Milyen feladatot lát el ez a szövet az élőlény életében? 

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

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

  

3) Hasonlítsd össze a két szövetet a megadott szempontok szerint! Töltsd ki 

a táblázatot! 

 

Tulajdonság Preparátum I. Preparátum II. 

Feladatuk   

Feladatukat elősegítő 

szövettani struktúra 
  

Elhelyezkedésük az 

élőlény szervezetében 
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II. TÉMAKÖR: SZÉNTARTALOM ÉS SZERVES ANYAGOK KIMUTATÁSA 

 

A témakörbe tartozó kísérletek célja: 

 a tanulók gyakorolják az egyszerű kémcsőkísérleteket, 

 a diákok megismerkedjenek a szervezetünket felépítő szerves 

vegyületek egyes tulajdonságaival, kimutatásuk lehetőségeivel, 

 

A témakörbe tartozó kísérletek: 

 B7-8.48. A széntartalom kimutatása 

 B7-8.49. A keményítő kimutatása oldatból és burgonyagumóból 

 B7-8.50. Hogyan készítsünk tükröt? 

 B7-8.51. Hogyan készítsünk lávalámpát? 

 B7-8.52. A DNS kimutatása élő szövetből 
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B7-8.48. A SZÉNTARTALOM KIMUTATÁSA 

 

 

Kötelező védőeszközök Balesetvédelmi jelölések 

A kísérlet elvégzéséhez köpeny, 

gumikesztyű és védőszemüveg 

szükséges! A gyufa használata égési 

sérüléseket okozhat! 

      

Kísérlethez szükséges eszközök  

 Porrá őrölt szőlőcukor (porcukor) 

 Szódabikarbóna 

 96%-os etil-alkohol 

 Pasteur-pipetta 

 Kerámiatál 

 Homok 

 Gyufa 

A kísérlet leírása (hipotézis és folyamatleírás) 

A szén, hidrogén és oxigén elemekből álló vegyületek a növényekben egyszerű 

és összetett cukrok formájában fordulnak elő. Az egyszerű szénhidrátok közül a 

szőlőcukor (glükóz) minden élőlényben megtalálható energiaforrás. 

A természetben az autotróf élőlények (legnagyobb mennyiségben a növények) 

állítják elő felépítő életfolyamataik során. Gyakorlatunkon megfigyelhetjük, 

hogy a szőlőcukor mint az élővilág egyik legfontosabb energiaforrása valóban 

tartalmaz-e szenet. 

Hipotézis: A szőlőcukor – bár fehér színű – nagy mennyiségű szenet tartalmaz. 

A kísérlet menete: 

1) Keverj össze 2 g porított szőlőcukrot 10 g szódabikarbónával! 

2) Tedd a kerámiatálba a homokot úgy, hogy a közepén egy kisebb gödör 

alakuljon ki! 

3) Locsolj a gödörbe Pasteur-pipetta segítségével néhány csepp 96 %-os 

etil-alkoholt! 

4) Szórd a szőlőcukor-szódabikarbóna elegyét a gödörbe! 

5) Gyújtsd meg gyufával az etanollal átáztatott homokot! 

6) Figyeld meg a változást! 

7) Válaszolj a kérdésekre! 
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KÍSÉRLETI JEGYZŐKÖNYV, FELADATOK 

1) Milyen változást tapasztaltál a porkeverék meggyújtását követően? 

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

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

2) Mit jelez a porkeverék színváltozása? 

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

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

3) Tapintsd meg a porkeverékből keletkezett, kihűlt képződményt! Mit 

tapasztalsz? 

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

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

4) Mivel magyarázható a jelenség? 

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

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

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

5) Gondold végig! Hol találkozhatunk a hétköznapokban ezzel a jelenséggel? 

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

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

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

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

 ........................................................................................................  
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B7-8.49. A KEMÉNYÍTŐ KIMUTATÁSA OLDATBÓL ÉS BURGONYAGUMÓBÓL 

 

Kötelező védőeszközök Balesetvédelmi jelölések 

A kísérlet elvégzéséhez köpeny, 

gumikesztyű és védőszemüveg 

szükséges! 

      

Kísérlethez szükséges eszközök  

 Keményítő 

 Megpucolt és feldarabolt burgonyagumó 

 Lugol-oldat 

 Fénymikroszkóp, tárgylemez, fedőlemez 

 Kés vagy szike 

 Analitikai mérleg 

 Vegyszereskanál 

 Spriccflaska (desztillált vízzel) 

 Főzőpohár 

 Kémcsövek, kémcsőtartó, kémcsőfogó 

 Szűrőpapír 

 Hőmérő 

 Üvegbot 

 Bunsen- vagy borszeszégő (vagy szabályozható hőmérsékletű vízfürdő) 

A kísérlet leírása (hipotézis és folyamatleírás) 

A szén, hidrogén és oxigén elemekből álló vegyületek a növényekben egyszer 

és összetett cukrok formájában fordulnak elő. A sok cukormolekula 

összekapcsolódásával létrejövő, összetett cukrok egyik jellemző képviselője a 

keményítő, amely a növények jellemző tartalék tápanyaga. 

Hipotézis: Nagy mennyiségű keményítőmolekula halmozódik fel a növények 

raktározó szöveteiben. 

A kísérlet menete: 

1) Készíts keményítőoldatot: mérj ki mérlegen 1 g keményítőt, majd rázd 

össze 50 cm3 (megközelítőleg fél kémcsőnyi) desztillált vízzel! Szükség 

esetén melegítsd enyhén a kémcsövet! 

(Megjegyzés: Érdemes a mérleget egy félbehajtott, majd széthajtott papírral 

együtt tárázni, majd az így „nullázott” mérlegen lemérni a keményítőt. A papír 

segítségével könnyű beleszórni a kimért keményítőt a kémcsőbe.) 
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2) Adj a kapott keményítőoldathoz néhány csepp Lugol-oldatot! 

3) Figyeld meg a változást, és rögzítsd a tapasztalatokat a „Kérdések, 

feladatok” rész megfelelő pontjában (1-2)! 

4) Készíts kaparékot: kés vagy szike élének segítségével kapargasd meg a 

feldarabolt burgonyagumó felszínét! 

5) Tegyél egy kevés kaparékot tárgylemezre, cseppents rá néhány csepp 

vizet, majd helyezz rá fedőlemezt! 

6) Cseppents Lugol-oldatot a fedőlemez széléhez, és szívasd át azt a 

mintán szűrőpapír segítségével! 

7) Figyeld meg a változást, és rögzítsd a tapasztalatokat a „Kérdések, 

feladatok” rész megfelelő pontjában (3-5)! 

KÍSÉRLETI JEGYZŐKÖNYV, FELADATOK 

1) Mit tapasztaltál, amikor a keményítőoldathoz Lugol-oldatot cseppentettél? 

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

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

2) Mi lehet a jelenség magyarázata? 

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

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

3) Milyen alakúak a burgonyagumóban található keményítőszemcsék? 

Készíts róluk rajzot 200x-os nagyításnál! 

 ........................................................................................................  
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4) Miért kezeltük a burgonyagumó kaparékját Lugol-oldattal? 

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

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

5) Mit bizonyít ez? 

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

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

 

 

B7-8.50. HOGYAN KÉSZÍTSÜNK TÜKRÖT? 

 

 

Kötelező védőeszközök Balesetvédelmi jelölések 

A kísérletben használt oldatok 

mérgezőek! Az anyagok inkubációja 

alatt nyílt lánggal dolgozunk! A kísérlet 

elvégzéséhez köpeny, gumikesztyű és 

védőszemüveg szükséges! 

      

Kísérlethez szükséges eszközök  

 Szőlőcukor 

 1 tömegszázalékos ezüst-nitrát (AgNO3) 

 Tömény ammóniaoldat 

 Spriccflaska (desztillált vízzel) 

 1 db 50 cm3-es mérőhenger 

 1 db 25cm3-es főzőpohár 

 Csipesz 

 1 db kémcső 

 Kémcsőtartó, kémcsőfogó 

 Vegyszereskanál 

 Üvegbot 

 Vasháromláb és kerámiaháló 

 Bunsen- vagy borszeszégő 
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A kísérlet leírása (hipotézis és folyamatleírás) 

A szén, hidrogén és oxigén elemekből álló vegyületek a növényekben egyszerű 

cukrok és összetett cukrok formájában fordulnak elő. Az egyszerű szénhidrátok 

közül a szőlőcukor (glükóz) minden élőlényben megtalálható energiaforrás. 

A természetben az autotróf élőlények (legnagyobb mennyiségben a növények) 

állítják elő felépítő életfolyamataik során. Kémiai felépítésének köszönhetően a 

glükóz igen érdekesen viselkedik. 

Hipotézis: Átlátszó oldatból és egy kis szőlőcukorból tükröt tudunk létrehozni. 

A kísérlet menete: 

1) Tegyél egy főzőpohárba 2 g szőlőcukrot, és old fel 20 cm3 desztillált 

vízben! 

2) Önts egy kémcsőbe ~ 5 cm3 ezüst-nitrát-oldatot, és adj hozzá annyi 

hígított ammóniaoldatot, hogy a kezdetben keletkezett csapadék 

maradéktalanul feloldódjon! 

3) Önts az előző pontban elkészített reagenshez ~ 0,5-1 cm3 

szőlőcukoroldatot, amelyet aztán kémcsőfogó segítségével Bunsen- vagy 

borszeszégő felett melegíts óvatosan! 

4) Figyeld meg a változást! 

5) Válaszolj a kérdésekre! 

KÍSÉRLETI JEGYZŐKÖNYV, FELADATOK 

1) Írd le, milyen változásokat észleltél a kémcsőben a cukoroldat 

hozzáadását, és a kémcső tartalmának forralását követően! 

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

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

2) Figyeld meg a kémcső falán kivált anyag tulajdonságait! Melyik lehet a 

reakcióban résztvevő anyagok közül? 

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

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

3) Beszéljétek meg, milyen szerves anyagokkal végezhető el a kísérlet! 

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

 ........................................................................................................  
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B7-8.51. HOGYAN KÉSZÍTSÜNK LÁVALÁMPÁT? 

 

 

Kötelező védőeszközök Balesetvédelmi jelölések 

A gyakorlat nem veszélyes!       

Kísérlethez szükséges eszközök  

 Pezsgőtabletta 

 Ételfesték 

 Napraforgóolaj 

 Spriccflaska (desztillált vízzel) 

 1db nagyméretű kémcső 

 Kémcsőtartó 

 2 db 250 cm3-es főzőpohár 

 Üvegbot 

A kísérlet leírása (hipotézis és folyamatleírás) 

Ha nem is mindenki, de a legtöbben már főztek tésztát. Megállapíthatjuk, hogy 

a főzővízbe tett olaj, amely a tésztadarabok összetapadását hívatott megelőzni, 

a víz felszínén úszik. Érdekes tulajdonság, pedig elméletben „sűrűbb” a víznél. 

Egy másik megfigyelhető sajátság, hogy akármilyen céltudatosan is igyekszik a 

vizet az olajjal elkeverni a lelkiismeretes édesanya, azok bizony nem 

hajlandóak feloldódni egymásban. Az olaj és a víz ezen tulajdonságai 

lehetőséget biztosítanak számunkra, hogy kicsit élvezzük a kémiát, hiszen ezen 

anyagok felhasználásával lávalámpát is készíthetünk. 

Hipotézis: A víz és az olaj nem oldódnak egymásban. 

A kísérlet menete: 

1) Önts 10 cm3 vizet az egyik főzőpohárba, a másikba pedig 25 cm3 

napraforgóolajat! 

2) Tegyél a vízbe néhány csepp ételfestéket, hogy az oldat színe kellően 

mély legyen! Üvegbot segítségével keverd az oldatot homogénre! 

3) Önts a színes vízből 3-5 cm3-t a kémcsőbe! 

4) Rétegezz rá finoman annyi olajat, hogy a szintje majdnem elérje a 

kémcső peremét! 

5) Törj kicsi darabkákra pezsgőtablettát, és 1-2 darabot dobjon a 

kémcsőbe! 

6) Figyeld meg a változást! 

7) Válaszolj a kérdésekre! 



37 
 

KÍSÉRLETI JEGYZŐKÖNYV, FELADATOK 

1) Írd le, mit tapasztaltál a kémcsőben a pezsgőtabletta-darabok hozzáadása 

után! 

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

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

2) Mivel magyarázható, hogy az olaj „sűrűbb”, mint a víz, mégis a tetején 

úszik? 

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

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

3) Milyen kémiai tulajdonságuknak köszönhetően nem oldódnak fel a színes 

cseppecskék? 

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

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

4) Nézz utána! Mit jelent a tejes dobozokon olvasható homogénezett 

kifejezés? 

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

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

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

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

 ........................................................................................................  
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B7-8.52. DNS KIMUTATÁSA ÉLŐ SZÖVETBŐL 

 

Kötelező védőeszközök Balesetvédelmi jelölések 

A gyakorlat nem veszélyes! Köpeny 

használata ajánlott. 
      

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 

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, és egyszerű anyagokkal, eszközökkel szabad szemmel is 

láthatóvá lehet tenni. Gyakorlatunkon egyszerű módszerekkel vizsgáljuk meg 

makroszkopikusan egy banán DNS-ét. 

Hipotézis: A sejtekben található DNS nem látható modern mikroszkópok nélkül. 

A kísérlet menete: 

1) Tegyél egy negyed banánt a tányérra, majd villával alaposan aprítsd 

pépesre! 

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

konyhasót és két kanál desztillált vizet! A habosodás elkerülése 

érdekében lassan végezd a műveletet, míg a sampon és a só 

feloldódik! 



39 
 

3) Adj az elkészített reagenshez két kanálnyi banánpépet! Kevergesd a 

kapott elegyet 10-15 percig! 

4) Helyezz egy másik főzőpohárba szűrőpapírt úgy, hogy az ne érje el a 

pohár alját! Szűrd le az elkészített banán-sampon-só elegyet! Hagyd 

lecsöpögni! 

5) Öntsd át a szűrletet egy kémcsőbe, majd pipettázz rá kétszer annyi 

etil-alkoholt! 

6) Figyeld meg a változást, és válaszolj a kérdésekre! 

KÍSÉRLETI JEGYZŐKÖNYV, FELADATOK 

1) Milyen változást láttál 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? 

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

 ........................................................................................................  
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III. TÉMAKÖR: KÜLTAKARÓ, MOZGÁS, EMÉSZTÉS... 

 

A témakörbe tartozó kísérletek célja: 

 a tanulók gyakorolják a mikroszkópos preparátumok vizsgálatának 

módját, 

 képesek legyenek felismerni a kapott mikroszkópos preparátumokat, és 

tudják összekapcsolni az adott szövet felépítését a funkciójával, 

 figyeljék meg a különböző emésztőenzimek működését. 

A témakörbe tartozó kísérletek: 

 B7-8.53. Emlős kültakarójának mikroszkópos vizsgálata 

 B7-8.54. A bőr kétpont-érzékelése. Hideg- és melegérző receptorok a 

bőrben 

 B7-8.55. Csontszövet és porcszövet mikroszkópos vizsgálata 

 B7-8.56. Csomózzunk csontot! 

 B7-8.57. A csontritkulás folyamata 

 B7-8.58. Sima-, harántcsíkolt- és szívizom összehasonlítása 

 B7-8.59. Nyelőcső, gyomor, vékonybél mikroszkópos vizsgálata 

 B7-8.60. Nyál emésztő hatásának vizsgálata 
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B7-8.53. EMLŐS KÜLTAKARÓJÁNAK MIKROSZKÓPOS VIZSGÁLATA 

 

Kötelező védőeszközök Balesetvédelmi jelölések 

A gyakorlat nem veszélyes!       

Kísérlethez szükséges eszközök  

 Emlős kültakaró szövettani preparátum 

 Fénymikroszkóp 

A kísérlet leírása (hipotézis és folyamatleírás) 

A kültakaró legfontosabb feladata a szervezet elhatárolása a külvilágtól, ám 

emellett kapcsolatot is tart fenn a minket körülölelő világgal. Összetett élettani 

funkcióját felépítése is hűen tükrözi. Gyakorlatunkon az emlősök 

kültakarójának felépítésével, jellegzetességeivel ismerkedünk meg. 

Hipotézis: Az emberi bőr csak egy-két sejtrétegből áll. 

A kísérlet menete: 

1) Vizsgáld meg a kapott metszetet a megfelelő nagyítás mellett! 

2) Készíts sematikus ábrát a látottakról! 

3) Válaszolj a kérdésekre! 

KÍSÉRLETI JEGYZŐKÖNYV, FELADATOK 

1) Készíts sematikus rajzot a mikroszkópban látottak alapján! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Nevezd meg a rajzon a bőr fő rétegeit, és a felismerhető alkotókat! 
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3) Mitől és hogyan véd meg bennünket a bőr? Töltsd ki a táblázatot! 

 

A bőr véd a... 
A bőr úgy véd meg minket, 

hogy... 

...káros napsugaraktól.  

 ...megfeszíti a szőrfeszítő izmokat. 

 ...verejtéket termel. 

...kiszáradástól.  

 

 

4) Milyen módon kapcsol össze bennünket a kültakarónk a külvilággal? 

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

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

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

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

 

5) Hogyan nevezzük a bőr színét meghatározó pigmentet? 

 ........................................................................................................  
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B7-8.54. A BŐR KÉTPONT-ÉRZÉKELÉSE. HIDEG- ÉS MELEGÉRZŐ RECEPTOROK 

A BŐRBEN. 

 

Kötelező védőeszközök Balesetvédelmi jelölések 

A gyakorlat nem veszélyes!       

Kísérlethez szükséges eszközök  

 Nagyméretű, hegyes olló 

 1 db 250 cm3 főzőpohár 

 2 db nagyméretű vasszög 

 3 db nagyméretű edény 

 3 db hőmérő 

 30 cm-es vonalzó 

 Jég 

 Bunsen- vagy borszeszégő 

 Vízfürdő 

A kísérlet leírása (hipotézis és folyamatleírás) 

A kültakaró legfontosabb feladata a szervezet elhatárolása a külvilágtól, ám 

emellett kapcsolatot is tart fenn a minket körülölelő világgal. Összetett szerv, 

amelynek igen összetett élettani funkciója van: véd a kiszáradástól, a káros 

sugaraktól, a kórokozóktól, részt vesz a szervezet hőszabályozásában, és 

kiválasztó szervként is kiveszi a részét szervezetünk működéséből. Emellett 

1,5-2 m2 felületével az egyik legnagyobb érzékszervünk is. Gyakorlatunkon a 

bőr nyomásérzékelését, valamint hideg- és melegérző funkcióját vizsgáljuk 

meg. Hipotézis: A lányok bőre kevesebb nyomásérzékelő receptort tartalmaz, 

mint a fiúké. 

A kísérlet menete: 

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

magasságában) alig nyitott olló mindkét hegyével! 

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

3) Tágítsd kis lépésekben az olló szárai közötti távolságot! Kérd meg a 

társadat, hogy szóljon, amikor már két nyomáspontot érez! 

4) Ekkor mérd le az olló szárai közötti távolságot! 

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

6) Végezd el a kísérletet ellentétes nemű alanynál is! 

7) Rögzítsd a tapasztalatokat a „Kérdések, feladatok” részbe, és válaszolj a 

megfelelő kérdésekre (1-3-ig)! 

8) Töltsd meg egy főzőpoharat jéggel, és állítson bele egy hegyes vasszöget! 
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9) Jelölj ki a vizsgálati alany valamelyik kézfején egy 1 cm2 méretű területet! 

10) Érintsd meg 30-szor a hideg vasszöggel a kijelölt területet! 

11) Végezd el a kísérletet olyan vasszöggel is, amelyet előtte néhány percre 

50-60 0C-os vízfürdőbe helyeztél! 

12) Rögzítsd a tapasztalatokat a „Kérdések, feladatok” részbe, és válaszolj a 

megfelelő kérdésekre (4)! 

13) Készíts elő három edényt: az elsőt 10 0C-os, a másodikat 25 0C-os, a 

harmadikat pedig 40 0C-os vízzel töltsd meg! 

14) Mártsd a bal kezedet a 10 0C-os, míg a jobb kezedet a 400C-os vízfürdőbe! 

15) Mártsd bele mindkét kezedet 1-2 perc elteltével a 25 0C-os vízfürdőbe! 

16) Írd le a tapasztalataid, és válaszolj a megfelelő kérdésekre (5-6-ig)! 

KÍSÉRLETI JEGYZŐKÖNYV, FELADATOK 

1) Rögzítsd az adatokat a táblázat megfelelő helyére! 

 Fiú Lány 

Háton ________ cm ________ cm 

Arcon ________ cm ________ cm 

 

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

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

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

3) Hányszor érezted a hideg, és hányszor a meleg vasszög érintését? 

Hidegérző receptorok száma:  ...........................  db 

Melegérző receptorok száma:  ...........................  db 

4) Milyennek érezted a bal és a jobb kezeddel a 25 0C-os vízfürdő 

hőmérsékletét? Magyarázd meg a tapasztalt jelenséget! 

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

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

5) Gondold végig! Miért nem érezzük a fájdalmat, és miért nincs vérzés 

akkor, ha a hámréteg megsérül? 

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

 ........................................................................................................   
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B7-8.55. CSONTSZÖVET ÉS PORCSZÖVET MIKROSZKÓPOS VIZSGÁLATA 

 

 

Kötelező védőeszközök Balesetvédelmi jelölések 

A gyakorlat nem veszélyes!       

Kísérlethez szükséges eszközök  

 Kész csontszöveti és porcszöveti preparátum 

 Fénymikroszkóp 

A kísérlet leírása (hipotézis és folyamatleírás) 

Az ember vázrendszere igen bonyolult gépezet: passzív és aktív részre 

különítjük el. A passzív vázrendszert a támasztószövetek csoportjába tartozó 

csontok és porcok alkotják, amelyeket energia befektetésével (aktívan) mozdít 

megfelelő módon a vázrendszer aktív alkotója, az izomzat. Gyakorlatunkon 

kicsit közelebbről is szemügyre vesszük a csont- és porcszövetet. 

Hipotézis: A porcokban és a csontokban nem találunk élő sejteket. 

A kísérlet menete: 

1) Vizsgáld meg fénymikroszkópban a csontszövetből és a porcszövetből 

készült preparátumot! 

2) Készíts rajzot a mikroszkópban látottakról! 

3) Válaszolj a megfelelő kérdésekre! 

KÍSÉRLETI JEGYZŐKÖNYV, FELADATOK 

1) Sorold fel, milyen feladatokat lát el a passzív vázrendszerünk, vagyis a 

csontvázunk! 

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

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

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

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

 ........................................................................................................  
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2) Készíts rajzot a mikroszkópban megfigyelt kész preparátumról! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Csontszövet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Porcszövet 

 

3) Jellemezd néhány mondattal a csontszövetet a mikroszkópban látottak 

alapján! 

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

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

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

 ........................................................................................................  
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4) Mit gondolsz? Képes vérezni egy csont, ha eltörik? Ha igen, miért? 

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

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

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

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

5) Jellemezd néhány mondattal a porcszövetet a mikroszkópban látottak 

alapján! 

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

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

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

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

6) Milyen típusait ismerte meg a porcszövetnek? Sorold fel, hogy melyik típus 

hol található a szervezetünkben! 

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

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

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

 ........................................................................................................  
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B7-8.56. CSOMÓZZUNK CSONTOT! 

 

Kötelező védőeszközök Balesetvédelmi jelölések 

A kísérlet során maró hatású anyaggal 

és tűzzel dolgozunk! A kísérlet 

elvégzéséhez köpeny, gumikesztyű és 

védőszemüveg szükséges! 

      

Kísérlethez szükséges eszközök  

 2 db csirkecombcsont 

 10 %-os sósavoldat 

 Főzőpohár 

 Csipesz 

 Bunsen- vagy borszeszégő 

 Táramérleg 

A kísérlet leírása (hipotézis és folyamatleírás) 

Az ember vázrendszere bonyolult gépezet: passzív és aktív részre különítjük el. 

A passzív vázrendszert a támasztószövetek csoportjába tartozó csontok és 

porcok alkotják, amelyeket energia befektetésével (aktívan) mozdít megfelelő 

módon a vázrendszer aktív alkotója, az izomzat. A csontvázunk igen 

tekintélyes tömegű szerv: egy 70-80 kg-os férfi csontváza átlagosan 10 kg, 

amelynek jelentős részét szervetlen, kisebb részét szerves anyagok alkotják. 

Gyakorlatunkon ezeket az alkotókat vizsgáljuk meg részletesebben. 

Hipotézis: A sósav nem lép reakcióba a csontszövettel. 

A kísérlet menete: 

1) Készíts elő két csirkecombot, fejtsd le róluk a húst, és tedd félre a 

csontvégeken található porcszövetet későbbi megfigyelés céljából! 

2) Zsírtalanított csirkecombcsontot tégy főzőpohárba kitöltött 10%-os 

sósavoldatba úgy, hogy az oldat ellepje a mintát! Tedd félre kontroll 

céljából a másik combcsontot! 

3) Inkubáld a mintát 48 órán keresztül! 

4) Vedd ki csipesszel a csontot, és hasonlítsd össze a kontroll csonttal! 

5) Figyeld meg a változást! 

6) Mérd le a kontroll combcsont tömegét, és rögzítsd az adatot! 

7) Hevítsd Bunsen- vagy borszeszégő lángjában tartva 3-5 percig a 

kontroll csirkecombcsontot! 

8) Figyeld meg a változást! 

9) Válaszolj a kérdésekre! 
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KÍSÉRLETI JEGYZŐKÖNYV, FELADATOK 

1) Melyik csontra tudsz csomót kötni? 

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

2) Melyik csontból vontuk ki a szerves összetevőket? 

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

3) Melyik alkotórész biztosítja a csontok szilárdságát? Melyik kísérletben 

sikerült kivonni ezeket az összetevőket a csontból? 

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

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

4) Melyik alkotó beépüléséhez nélkülözhetetlen a D-vitamin? 

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

5) Milyen ion szükséges a legnagyobb mennyiségben az egészséges 

csontképzéshez? 

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

6) Milyen só formájában épül be ez az ion a csontokba? 

 ........................................................................................................  
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B7-8.57. A CSONTRITKULÁS FOLYAMATA 

 

Kötelező védőeszközök Balesetvédelmi jelölések 

A gyakorlat nem veszélyes!       

Kísérlethez szükséges eszközök  

 Írószer 

A kísérlet leírása (hipotézis és folyamatleírás) 

Az ember vázrendszere igen bonyolult gépezet: passzív és aktív részre 

különítjük el. A passzív vázrendszert a támasztószövetek csoportjába tartozó 

csontok és porcok alkotják, amelyeket energia befektetésével (aktív módon) 

mozdít megfelelő módon a vázrendszer aktív alkotója, az izomzat. Bár a 

csontvázrendszert elsődlegesen a mozgás szervrendszer egy részének 

tekintjük, számos más funkcióval is bír: amellett, hogy fő teherviselő szervünk, 

védi a belső szerveket (agy, szív, tüdő), szerepe van a vérképzésben, és a 

legnagyobb ásványianyag-raktárunk is egyben. 

Hipotézis: A csontritkulás megfelelő életmóddal elkerülhető. 

A gyakorlat menete: 

1) Olvasd el figyelmesen az alábbi szöveget! 

2) Válaszolj a kérdésekre! 

Oszteoporózisnak nevezzük a csontok tömegének és mésztartalmának 

csökkenését, amely fokozott törékenységgel, a kóros és spontán törések 

kockázatának fokozódásával jár. A betegség neve is azt jelenti: porózus, 

lyukacsos, üreges csont. A felnőttkori csontszövet megfelelő szerkezetét, 

tartását a csontképzési és csontbontási folyamatok összehangolt működése 

biztosítja.  

A csonttömeg az életkortól függően változik, fiatalkorban a csont tömegét 

növelő építő folyamatok vannak túlsúlyban, később az arány megfordul. 

A csontszövet állománya 25-30 éves korig gyarapszik, majd tömege fogyni, 

gyengülni kezd. Az élettanilag normális csontvesztés ekkor mintegy évi 3-5 %. 

Ha a csontépítő sejtek és a csontlebontást végző sejtek működésének 

egyensúlya megbomlik, akkor ennél nagyobb mértékű csontvesztés következik 

be, és csontritkulás alakulhat ki. 

A csontritkulásos esetek 80 %-át elsődleges csontritkulás adja, két formája a 

változókor utáni és az öregedéssel összefüggő csontritkulás, ez utóbbi mindkét 

nemnél bekövetkezik. 
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Változókor után kialakuló csontritkulásra a csukló törése mellett a csekély 

erőbehatásra keletkezett csigolyatörések, az időskori, mindkét nemet 

hasonlóan érintő (senilis) oszteoporózisban a csípőtáji törések 

(„combnyaktörés”) a legjellemzőbbek. A gyógyulás ritkán tökéletes, így a 

csontváz deformálódik, a testmagasság csökken, a mellkas besüllyed. 

Az egészséges csontképzéshez elegendő D-vitaminra és kalciumra van szükség 

a táplálékban. A D-vitamin elengedhetetlen a kalcium bélből való felszívásához, 

maga a kalcium pedig azon túl, hogy a csont alkotórésze, serkenti a 

csontképzést. A D-vitamin és a kalcium elégtelen bevitele növeli a csontritkulás 

kockázatát. 

http://www.hazipatika.com/betegsegek_a_z/csontritkulas/364 

http://www.webbeteg.hu/cikkek/csontritkulas/218/a-csontritkulas-okai-es-

rizikofaktorai 

KÍSÉRLETI JEGYZŐKÖNYV, FELADATOK 

1) Mik a csontritkulás jellemző tünetei? 

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

2) Milyen anyagok szükségesek az egészséges csontképzéshez? 

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

3) Melyik szervrendszerünkben jön létre a D-vitamin? 

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

4) Miért elengedhetetlen fontosságú a D-vitamin a csontképzés 

szempontjából? 

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

5) Milyen ételek tartalmaznak nagy mennyiségű kalciumot? 

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

6) Melyik nemnél nagyobb a csontritkulás veszélye? Válaszodat részletesen 

indokold! 

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

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

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

http://www.hazipatika.com/betegsegek_a_z/csontritkulas/364
http://www.webbeteg.hu/cikkek/csontritkulas/218/a-csontritkulas-okai-es-rizikofaktorai
http://www.webbeteg.hu/cikkek/csontritkulas/218/a-csontritkulas-okai-es-rizikofaktorai
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B7-8.58. SIMA-, HARÁNTCSÍKOLT-, ÉS SZÍVIZOM ÖSSZEHASONLÍTÁSA 

 

Kötelező védőeszközök Balesetvédelmi jelölések 

A gyakorlat nem veszélyes!       

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, 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) Vizsgáld meg egyesével a három szövettani preparátumot! 

2) Rajzold le a mikroszkópban látottakat! 

3) Töltsd ki a táblázatot, és válaszoljon a kérdésekre! 

KÍSÉRLETI JEGYZŐKÖNYV, FELADATOK 

1) Készíts rajzot a három kapott preparátumról! Állapítsd meg, melyik a 

harántcsíkolt, a sima- és a szívizomszövet! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. preparátum; az izomszövet típusa: ....................................................  
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2. preparátum; az izomszövet típusa: ....................................................  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. preparátum; az izomszövet típusa: ....................................................  

 

A vizsgált minták 

sorszáma 
1. 2. 3. 

A vizsgált 

izomtípus neve 

 

 

 

 

 

 

Működésére 

jellemző, hogy… 
   

Előfordulása    
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1) Magyarázd el röviden, hogyan függ össze a harántcsíkolat az izom 

összehúzódásával! 

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

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

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

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

 

2) Milyen két alapvető típusa van a harántcsíkolt izmoknak? Melyik milyen 

funkciót lát el a szervezetünkben? 

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

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

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

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

 

3) Mi a következménye, ha a vázizmokban oxigénhiányos állapot alakul ki? 

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

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

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

 

4) Mi történik, ha a szívizom bizonyos része akár csak néhány percig nem 

kap megfelelő mennyiségű tápanyagot és oxigént (mondjuk egy koszorúér 

teljes elzáródása miatt)? 

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

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

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

 ........................................................................................................  
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B7-8.59. NYELŐCSŐ, GYOMOR, VÉKONYBÉL MIKROSZKÓPOS VIZSGÁLATA 

 

Kötelező védőeszközök Balesetvédelmi jelölések 

A gyakorlat nem veszélyes!       

Kísérlethez szükséges eszközök  

 Kész mikroszkópos preparátumok: nyelőcsőfal, gyomorfal, vékonybélfal 

keresztmetszeti preparátum 

 Fénymikroszkóp 

A kísérlet leírása (hipotézis és folyamatleírás) 

A táplálkozás folyamán a szervezet felveszi a környezetéből mindazokat a 

szerves és szervetlen anyagokat, amelyek építőanyagként és energiaforrásként 

szükségesek működéséhez. Ezek az anyagok a tápcsatornánkon keresztül 

jutnak be a szervezetünkbe. A tápcsatorna egyes szakaszainak felépítése jól 

tükrözi azok táplálkozásban, emésztésben betöltött funkcióját. Gyakorlatunkon 

a tápcsatornánk különféle szakaszainak felépítésével és funkcionalitásával 

ismerkedünk meg. 

Hipotézis: A tápcsatornánk egyes szakaszai hasonló felépítésűek. 

A kísérlet menete: 

1) Vizsgáld meg a kapott preparátumokat fénymikroszkóp segítségével! 

2) Válaszolj a kérdésekre! 

KÍSÉRLETI JEGYZŐKÖNYV, FELADATOK 

1) Rajzold le a kapott preparátumokat! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nyelőcső Gyomor 
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Vékonybél 

2) Milyen típusú izom építi fel a nyelőcső falát? Mi a különbség a többi 

keresztmetszeti szerv és a nyelőcső (egy részének) izomzata között? 

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

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

3) Hány izomréteg található a vizsgált szervek falában? 

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

4) Milyen molekulák emésztése valósul meg a gyomorban? 

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

5) Hogyan nevezik a gyomor emésztőfunkciójáért felelős enzimet? 

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

6) Milyen közeg szükséges ezen enzim működéséhez? 

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

7) Mi a vékonybél feladata? 

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

8) Mi a vastagbél feladata? 

 ........................................................................................................  
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B7-8.60. NYÁL EMÉSZTŐ HATÁSÁNAK VIZSGÁLATA 

 

Kötelező védőeszközök Balesetvédelmi jelölések 

A kísérlet nem veszélyes! Köpeny és 

gumikesztyű használata szükséges! 

      

Kísérlethez szükséges eszközök  

 Nyál 

 1 tömegszázalékos ecetsavoldat 

 1 tömegszázalékos keményítőoldat és 0,5 tömegszázalékos nátrium-

klorid (NaCl) oldat keveréke 

 Lugol-oldat 

 pH-indikátor (univerzális indikátor) 

 Spriccflaska (desztillált vízzel) 

 Csipesz 

 Főzőpoharak 

 Óraüveg 

 Cseppentő 

 Bunsen-állvány, szorítódió, vaskarika, üvegtölcsér 

 Szűrőpapír 

 Kémcsövek, kémcsőtartó, kémcsőfogó 

 Szabályozható hőmérsékletű vízfürdő 

A kísérlet leírása (hipotézis és folyamatleírás) 

A táplálkozás folyamán a szervezet felveszi a környezetéből mindazokat a 

szerves és szervetlen anyagokat, amelyek építőanyagként és energiaforrásként 

szükségesek működéséhez. Ezek az anyagok azonban jórészt makromolekulák 

formájában hozzáférhetőek számunkra, így azokat alapvető építőelemeikre, 

monomerjeikre kell szétbontani. Az emésztés során különböző biokatalizátorok, 

enzimek végzik ezt a folyamatot, amelyekkel különféle összetételű 

emésztőnedvek alkotójaként találkozhatunk. Gyakorlatunkon emésztő 

hatásával foglalkozunk. 

Hipotézis: A nyál nem lép reakcióba a keményítővel. 

A kísérlet menete: 

1) Gyűjts a szádban 3-5 percig nyálat, majd öblítsd ki a szádat kétszer 15 

cm3 desztillált vízzel! Az öblítést főzőpohárba végezd! 

2) Márts a nyálba csipesszel univerzális indikátort! 
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3) Figyeld meg a kémhatást, és rögzítsd a tapasztalatokat a „Kérdések, 

feladatok” rész megfelelő pontjában (1-4-ig)! 

4) Önts egy kémcsőbe 3-5 cm3 1 tömegszázalékos keményítőoldatnak és 0,5 

tömegszázalékos nátrium-klorid (NaCl) oldatnak a keverékét! 

5) Adj hozzá 2 cm3 nyálat az eredeti mintából! 

6) Rázd össze alaposan a mintát, vegyél ki 1 cm3 nyálat a kémcsőből 

óraüvegre, és cseppents hozzá kevés Lugol-oldatot! 

7) Figyeld meg a változást, és rögzítsd a tapasztalatokat a „Kérdések, 

feladatok” rész megfelelő pontjában (5-ös pont)! 

8) Állítsd a kémcsövet 37 0C-os vízfürdőbe! 

9) Vegyél ki a mintából 15 perc inkubáció után 1 cm3 nyálat óraüvegre, és 

cseppents hozzá kevés Lugol-oldatot! 

10) Figyelje meg a változást, és rögzítse a tapasztalatokat a „Kérdések, 

feladatok” rész megfelelő pontjában (6-os pont)! 

KÍSÉRLETI JEGYZŐKÖNYV, FELADATOK 

1) Milyen mirigyekben termelődik a nyál? 

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

2) Melyik mirigy jellemző megbetegedése a mumpsz? Milyen korosztály 

jellemző megbetegedése a mumpsz? 

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

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

3) Milyen a nyál kémhatása? 

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

4) Miért nem jó, ha a kémhatás nagyon lecsökken? 

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

5) Milyen színű lesz a nyál és a Lugol-oldat elegye? Miért? 

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

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

6) Tapasztalsz színváltozást a nyálas keményítőoldat 15 perces inkubációja 

után? Magyarázd meg a látottakat! 

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

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

I. Témakör: A növényi és az állati sejtek, szövetek és funkciók 

DNS: mozaikszó, a dezoxiribonukleinsavnak nevezett molekula rövidített 

elnevezése. Ez az információhordozó molekula minden emberben egyedi 

felépítésű, s alapvető feladata az egyedekre jellemző tulajdonságok tárolása, 

és az utódokra történő továbbadása. 

Elválasztás: olyan kémiai anyagok termelése, amelyek valamilyen szempontból 

a szervezet számára szükségesek. 

Fotoszintézis: az a folyamat, amely során a növények szervetlen anyagokból 

(vízből és szén-dioxidból), napenergia segítségével szőlőcukrot állítanak elő. 

Keményítő: a növények jellemző tartaléktápanyaga, cukormolekulákból 

felépülő összetett molekula. 

Kiválasztás: a szervezet számára felesleges, esetlegesen káros anyagok vérből 

történő elkülönítése, majd szervezetből történő eltávolításának folyamata. 

Vakuólum: olyan membránnal határolt sejtszerv, amely sejtnedvet tartalmaz. 

Funkciója a sejt vízháztartásának szabályozása, valamint a különféle 

anyagcseretermékek átmeneti vagy végleges raktározása. 

II. Témakör: Széntartalom és szerves anyagok kimutatása 

Detergens: olyan anyagok, amelyek vízben és zsírban oldódó részeket 

egyaránt tartalmaznak. 

Ezüsttükör-próba: különböző cukormolekulák kimutatására szolgáló kémiai 

reakció. 

Lugol-oldat: Kálium-jodidos jódoldat. 

Sűrűség: adott térfogategység tömegének mértéke. 

III. Témakör: Kültakaró, mozgás, egészség. 

Aktív vázrendszer: a vázrendszerünk rugalmas, önálló mozgásra képes 

alkotója, az izomzatunk. 

Amiláz: kettős és összetett szénhidrátok monoszacharidokra történő bontására 

szolgáló emésztőenzim. 

Csontritkulás: a csontállomány mennyiségének csökkenése, működésének 

romlása. Következtében a csontváz gyengévé, törékennyé válik. 
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Emésztőenzim: olyan, az emésztőnedvekben megtalálható, fehérje jellegű 

molekulák, amelyek alapvető feladata a nagyméretű, összetett molekulák 

kémiai átalakítása, lebontása alkotóelemeikre. 

Emésztőnedv: olyan, külső elválasztású mirigy által termelt váladék, amely 

feladata a táplálékkal bevitt nagyméretű, összetett molekulák alkotóelemeikre 

történő bontása. 

Passzív vázrendszer: a vázrendszerünk kemény, szilárd, mozgásra önállóan 

nem képes alkotója, a csontvázunk. 

Pigment: színanyag. 
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