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1. tétel: Vérkenetek vizsgálata

GYAKORLAT:

A kapott tárgylemezeken a két vérkenet egyike emberi vérből, a másik békavér-
ből készült. Vizsgálja meg mikroszkóppal (megfelelő nagyítást alkalmazva) a 
keneteket, készítsen rajzot, majd válaszoljon a feltett kérdésekre!  (9 pont)

1. Mi alapján különbözteti meg a keneteket? (4 pont)
2. Milyen szövettípusba tartozik a vér? (1 pont)
3. Milyen feladatot lát el a kenetekben legnagyobb mennyiségben látható sejt? (1 pont)
4. Milyen anyag jelenléte okozza a képen legnagyobb mennyiségben látható sejtek jel-

legzetes színét? (1 pont)
5. Hol keletkeznek az emberi vörösvértestek, és ezt követően milyen átalakuláson men-

nek át? (2 pont)
6. Milyen további sejteket / sejtes elemeket tartalmaz a vér? (2 pont)

Értékelés

 
Emberi vér  Béka vér

  A kenetek helyes felismerése. 2 pont
  A rajzok elkészítése, helyes feliratozása. 4 pont
  A mikroszkóp helyes használata – a megfelelő nagyítás megválasztása (280-szoros).  
  3 pont
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1. Az ember vörösvértestjei „fánk” alakúak, sejtmagjuk nincs, a béka vörösvérsejtjei 
ovális alakúak, sejtmaggal rendelkeznek.  4 pont

2. A vér „különleges” kötőszövet (rost nélküli, folyékony sejt közötti állomány).  
  1 pont

3. A vörösvérsejtek/-testek fő feladata a légzési gázok szállítása (főleg oxigén). 1 pont
4. Színük vörös, hemoglobint tartalmaznak. 1 pont
5. Az emberi vörösvérsejtek a vörös csontvelőben keletkeznek, majd sejtmagjuk lebom-

lik, és érésük során vörösvértestekké alakulnak. 2 pont
6. Fehérvérsejteket és vérlemezkéket tartalmaz még a vér. 2 pont

 2. tétel: Zöld színtest vizsgálata

GYAKORLAT:

Egy mohalevélkét és Spirogyra zöldmoszatot helyezzen egy-egy tárgylemezre! Csep-
pentsen vizet a vizsgálati anyagra, majd lefedés után mikroszkóppal vizsgálja meg a 
preparátumokat! Válaszoljon az alábbi kérdésekre! Készítsen rajzot! (9 pont)

1. Mi jellemző a Spirogyra zöld színtestjeire? (2 pont)
2. Jellemezze a mohalevélkét! (3 pont)
3. Milyen alakúak a moha zöld színtestei? Mennyit tartalmaz egy sejt? (2 pont)
4. Mi a jelentősége a zöld színtesteknek? (4 pont)

Értékelés

  A gyakorlat elvégzése, a mikroszkóp helyes használata (legalább 120-szoros nagyítás)  
  5 pont

  Rajz készítése 4 pont

A Spirogyra spirális színtestekkel  A mohalevélke lencse alakú színtestekkel
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1. A Spirogyra szalag formájú színtesteket/kloroplasztiszokat tartalmaz. A sejtalkotó a 
sejtfal mentén, spirálisan tekeredve helyezkedik el.  2 pont

2. A mohalevélkék egy sejtrétegűek. A sejtek egyformák. A levélél szállítósejtjei kissé 
vastagabb falúak. 3 pont

3. A moha zöld színtestei lencse alakúak. Egy-egy sejtben több található ezekből.  
  2 pont

4. A zöld színtestek, melyek színüket a bennük található fotoszintetikus pigmenteknek 
köszönhetik, a fotoszintézis sejtszervecskéi. E sejtalkotók segítségével a növény szer-
vetlen anyagokból, vízből és szén-dioxidból szőlőcukrot/glükózt és oxigént állít elő 
fényenergia megkötésével. 4 pont

3. tétel: Kristályzárványok vizsgálata

GYAKORLAT:

Helyezzen a vöröshagyma pikkelyleveléből egy kis darabot egy tárgylemezre, vizet 
cseppentve rá egy fedőlemezzel fedje le, majd vizsgálja meg a mikroszkóp megfelelő 
nagyításával! Készítsen a fikusz leveléből egy vékony keresztmetszetet, melyet ha-
sonló módon az előzőhöz preparáljon, és a mikroszkópban vizsgálja meg!
Készítsen rajzot mindkét preparátumról, és nevezze meg a részleteket, majd válaszol-
jon az alábbi kérdésekre! (16 pont)

1. Miért képez a növény kristályzárványokat? (2 pont)
2. A preparátumokon, ha sósavat szívatunk át, a fikusz esetén pezsgést tapasztalunk. Mi-

lyen kémiai anyagokból épül fel ez a zárvány? Mi okozza a pezsgést a sav hatására? 
 (2 pont)

Értékelés

  Preparátum- és metszetkészítés, mikroszkóp használata. 6 pont

  

kristályzárvány

citoplazma sejtfal

többrétegû bôrszövet

kristályzárvány

oszlopos fotoszintetizáló 
alapszövet

A fikusz leveléből készült metszet  A vöröshagyma nyúzata
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  A hagyma pikkelyleveléből készült preparátumban, kb. 100-szoros nagyításnál látha-
tók a következő sejtalkotók:

   sejtfal,
   citoplazma,
   zárványok. 4 pont

  A fikusz keresztmetszetében láthatók:
   többrétegű bőrszövet/epidermisz/hipodermisz,
   nagyméretű bőrszöveti sejt, amelyben a kristályzárvány/cisztolit található,
   oszlopos, fotoszintetizáló alapszövet. 6 pont

1. A növények az anyagforgalomban keletkező fölösleges vagy káros anyagokat oldha-
tatlan kristályok formájában, sejtjeikben elraktározzák.  2 pont

2. A két leggyakoribb anyag a kalcium-oxalát, illetve a kalcium-karbonát. Az utóbbi a 
sósavval szén-dioxid/CO2 képződése közben reakcióba lép. 2 pont

4. tétel: Keményítőszemcse mikroszkópos vizsgálata

GYAKORLAT:

Vágjon ketté egy burgonyagumót, majd a vágási felületről egy szikével készítsen 
kaparékot! Tegyen belőle egy keveset egy tárgylemezre, és cseppentsen rá hígított 
Lugol-oldatot! A preparátumra helyezzen egy fedőlemezt, majd a fénymikroszkóp 
megfelelő nagyítása mellett vizsgálja meg! Készítsen rajzot a megfigyeltekről, és 
válaszoljon az alábbi kérdésekre!  (6 pont)

1. Milyen alakúak a burgonya keményítőszemcséi, és mi jellemző a felépítésükre? (2 pont)
2. A kísérletben miért használtunk Lugol-oldatot? (2 pont)
3. Milyen folyamatban, és milyen sejtalkotóban képződik keményítő a növényekben?  

  (2 pont)
4. Mi a biológiai jelentősége a keményítőnek? Mely növényi részekben fordul elő fő-

ként? (4 pont)
5. Mi történik csírázáskor a keményítővel? (2 pont)
6. Azonos tömegű burgonya és napraforgó mag közül melyik a nagyobb energiatartal-

mú, és miért?  (2 pont)

Értékelés

  A preparátum elkészítése, a vizsgálat helyes elvégzése, rajz készítése, mikroszkóp-
használata. 6 pont
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1. tétel: Homeosztázis

FELADAT:
1. Fogalmazza meg a homeosztázis jelentését (fejtse ki bővebben)!  (6 pont)
2. Mely hormonok játszanak kiemelkedő szerepet a homeosztázis biztosításában?  

  (3 pont)
3. Ismertesse e hormonok termelődési helyét és hatásait!  (6 pont)
4. Mutassa be a szabályozás alapelvét egy tetszőlegesen kiválasztott hormon példáján!   

  (5 pont)
5. Hogyan reagál a szervezet a vércukorszint emelkedésére a sok cukrot tartalmazó 

édesség elfogyasztása után?  (3 pont)
6. Mi történik, ha tartósan nagyon magas egy ember vércukorszintje? (2 pont)

A tétel kifejtése

1. A homeosztázis a belső környezet dinamikus állandóságát jelenti, ami leginkább a vér 
meghatározott paramétereiben nyilvánul meg. Ilyen viszonylag állandó / csak szűk 
határértékek között változó paraméterek: a vértérfogat, a kémhatás (pH), az ionok 
szintje a vérben, a vércukorszint, a vérnyomás, a hormonszintek, a vérzsírszint stb. 
(Négy paraméter említése elegendő.) 6 pont

2. A homeosztázist elsősorban az adrenalin, a tiroxin és az inzulin nevű hormonok biz-
tosítják. 3 pont

3. A felsorolt hormonok ismertebb hatásai:
Az adrenalin a mellékvese velőállományában termelődik. Az egyike az úgynevezett 
stresszhormonoknak (az ACTH és a kortizol is stresszhormon). Hatása gyakorlatilag 
a szimpatikus idegi hatásokkal egyező, pl. emeli a vércukorszintet, szűkíti az ereket, 
megnöveli a vérnyomást, fokozza a szívfrekvenciát, az izomtónust és az energiafor-
galmat.
A tiroxin a pajzsmirigy hormonja. Fokozza a sejtszintű biológiai oxidációt – megnö-
veli a mitokondriumok oxigénfelvételét. Nélkülözhetetlen a normális növekedéshez, 
az idegrendszer fejlődéséhez.
Az inzulint a hasnyálmirigy termeli. Az egyedüli vércukorszint-csökkentő hormo-
nunk. A vércukorszintre gyakorolt hatása ellentétes az adrenalinéval. 6 pont

4. A szabályozás alapelve a negatív visszacsatolás, amely biztosítja a szervezet műkö-
désének egyensúlyát. A tiroxin megfelelő szintjének szabályozása: a hipotalamusz 
serkenti az agyalapi mirigy pajzsmirigyserkentő hormonjának termelődését (TSH), 
ez a hormon fokozza a pajzsmirigy hormonelválasztását. Amennyiben megnő a vér 
tiroxinszintje, ez visszajelzésként eljut az agyalapi mirigybe, amely csökkenti serken-
tő hormonjának elválasztását. Ha kevesebb a serkentő hormon, akkor csökkenni fog a 
tiroxin szintje is. A célszervekből is érkezik visszajelentés az idegi központokhoz, így 
mindig a szervezet aktuális igényének megfelelően történik a hormonszint beállítása.  
  5 pont
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5. A cukor vérbe való felszívódása után a hasnyálmirigy hormontermelő sejtjei műkö-
désbe jönnek és inzulint ürítenek a vérbe. Az inzulin serkenti a sejtek cukor-felvételét 
ezzel elősegíti a biológiai oxidációt, a raktárak feltöltődését glikogén és zsír formájá-
ban. Ezáltal helyreáll a normál vércukorszint érték. 3 pont

6. Amennyiben nem tud lecsökkeni a vércukorszint, magas marad a vérnyomás, amely 
további egészségromlást okoz. Extrém magas szint esetén kóma áll be. 2 pont

2. tétel: A bőr felépítése

FELADAT:
1. Melyek a bőr legfontosabb feladatai? Nevezze meg a bőr rétegeit, ismertesse ezek 

legfontosabb funkcióit és szövettani felépítését! (15 pont)
2. Mutassa be három példa segítségével, hogy a bőr érzékszerv! (3 pont)
3. Miért alakulnak ki, és mi jellemzi az alábbi bőrelváltozásokat: vízhólyag, vérhólyag, 

szemölcs, anyajegy, mitesszer, pattanás? (6 pont)
4. Az említett elváltozások közül melyet/melyeket kaphatja el közös zuhanyzóban hám-

sérülés alkalmával? (1 pont)

A tétel kifejtése

1. A bőr/kültakaró szervezetünk első védelmi vonala. Legfontosabb feladata a szervezet 
elhatárolása a külvilágtól, de emellett kapcsolatot is tart fenn vele.  2 pont
Hámréteg: a bőr legkülső rétege. Elsődleges védelmi vonalunk. Véd a kiszáradás-
tól, bizonyos mechanikai hatásoktól, állandó kopásával gátolja a kórokozók bejutását 
a szervezetbe. Festéksejtjei óvnak a káros ultraibolya sugárzásoktól (természetesen 
csak bizonyos határértékig!). Szövettanilag többrétegű, elszarusodó laphám alkotja. 
  5 pont
Irharéteg: a bőr középső rétege. Erekben és idegvégződésekben gazdag. Részt vesz a 
szervezetszintű hőszabályozásban, érzékszervként is működik, és táplálja a hámréte-
get. Szöveti felépítése: speciális kötőszövet (rendkívül rugalmas, amit a kollagénrostok 
biztosítanak). 4 pont
Bőralja: a bőr legalsó rétege, melyet zsírszövet épít fel. Szöveti felépítéséhez kapcsol-
ható legfontosabb feladatai: tápanyag- és vitaminraktár, hőszigetelő, véd a mechani-
kai hatásoktól. 4 pont

2. A bőr érzékszervként is jelentős. Az irharétegben lévő tapintó végtestekkel mechani-
kai ingereket észlelünk, de a hőmérséklet megváltozását is érezzük. A fájdalomérző 
idegvégződések tájékoztatnak arról, ha valami nem megfelelő, pl. ha forró felülethez 
érünk, azonnal elrántjuk a kezünket stb. 3 pont

3. Vízhólyag: hirtelen jelentkező nagy nyomás hatására alakul ki. Ha nincs idő a szaru-
réteg megvastagodásához, a hám- és irharéteg között felszaporodó folyadék csökkenti 
a nyomást. A hólyagot tilos kiszúrni! 1 pont
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Vérhólyag: hasonlóan keletkezik, mint a vízhólyag, de az erősebb mechanikai hatás 
miatt a hajszálerekből vér is kilép, és a sejtközötti folyadékkal együtt gyülemlik fel a 
hám-irha határon. Ne szúrjuk ki, mert nagy a fertőzésveszély! 1 pont
Szemölcs: vírusfertőzés okozza. Érdemes szakorvoshoz fordulni (lehet kezelni kenő-
csökkel, ecsetelőkkel, fagyasztással, vagy el lehet távolítatni). 1 pont
Anyajegy: festékes foltok a bőrön, melyek gyakran kismértékben kiemelkednek a bőr 
síkjából. Óvni kell a sérülésektől. Ha növekedni vagy sötétedni kezdenek, azonnal 
orvoshoz kell fordulni. 1 pont
Mitesszer: a szőrtüszők eltömődött faggyúmirigyeiből alakulnak ki. Felszínük a beol-
dódott portól fekete. 1 pont
Pattanás: ha a mitesszer baktériumok hatására begyullad, pattanás lesz belőle. 1 pont

4. Zuhanyzóban, uszodában a szemölcs kialakulásáért felelős vírusokat lehet elkapni. 
  1 pont

3. tétel: Bőr és hőszabályozás

Egy szellemes tévéreklámban dezodort reklámoztak ekképpen: a főszereplő-
nő, aki mellesleg titkos ügynök, hazugságvizsgáló gép előtt ül. Kijátszva őrzői 
figyelmét, a reklámozott izzadásgátló dezodorral bekeni bőrének azt a terüle-
tét, melyre a műszer szenzorait helyezik a későbbiekben. A hazugság tényét 
ugyanis a bőr ellenállásának megváltozása jelzi, ezt az ellenállás-változást 
használják ki a vizsgálat során.

FELADAT:
1. Röviden jellemezze a bőrt alkotó rétegeket!  (6 pont)
2. A bőrt milyen anatómiai sajátosságai teszik a hőszabályozás eszközévé, és hogyan 

zajlik mindez?  (8 pont)
3. Mit tehetünk, ha bőrünk hőszabályzó tevékenysége nem elég és nagyon fázunk? 

  (2 pont)
4. Milyen vegetatív idegrendszeri hatás érvényesül a nő szervezetében a vizsgálat 

alatt?  (2 pont)
5. Milyen egyéb élettani változást okoz a nő szervezetében az említett idegrendszeri 

változás? (Legalább hét tünetet említsen meg!) (7 pont)

A tétel kifejtése

1. A bőr külső rétegét hámnak nevezzük, amelyet többrétegű elszarusodó laphám alkot. 
Ereket, idegeket nem tartalmaz. A bőr védelmét szolgálja. Az irharéteg (lazarostos) 
kötőszövet, amely erekben, idegekben gazdag. A bőr legalsó rétegét a nagyobbrészt 
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zsírszövetből álló ún. bőralja alkotja. A testszerte változó vastagságú réteg hőszigetelő 
szerepű, és tompítja a mechanikai hatások erejét. 6 pont

2. A bőralján kívül az irharéteg is részt vesz a test hőszabályozásában. Amíg a bőralja 
hőszigetelő szerepű, addig az irharéteg a körülményeknek megfelelően lehetővé teszi 
szervezetünk fokozott, illetve csökkentett mértékű hőleadását. Idegrendszeri hatások-
ra az irhában futó ereken áramló vér mennyisége szabályozható. Ha az erek tágabbak, 
a bőrön keresztül több hő adható le. (Futás közbeni kipirulásunk is ezzel magyaráz-
ható, a fokozott izommunka ugyanis hőtermeléssel jár.) Ha a bőrben futó erek össze-
szűkülnek, akkor kevesebb vér áramlik át az irharétegen, így kisebb lesz a szervezet 
hővesztése. A verejtékmirigyek az irharéteg alsó részén találhatók. A bőr felszínére 
vékony csövecskéken keresztül ürítik sós váladékukat. A felszínre kerülő verejték pá-
rolgásakor hőt von el a környezetéből, így lehűti a bőrt. A verejtékmirigyek bizonyos 
típusai információközlésre is szolgálnak. Verejtékünk érzelmi hatásokra termelődik és 
ürül. Összetétele változó, ezért mindenkinek egyedi, rá jellemző illata van. A párkap-
csolatokban ez nagy fontosságú. Ha fázunk, a szőrmerevítő izmok összehúzódnak, 
ezért a „szőrzet felborzolódik”, „libabőrösek” leszünk.  8 pont

3. Ha önmagában a bőr szabályzó funkciója nem elég, és továbbra is fázunk, akkor pl. 
ugrálhatunk, mozoghatunk, jobban felöltözhetünk stb. 2 pont

4. A hazugság stresszes állapotot jelent az ember számára, ezért fokozódik a vegetatív 
idegrendszer szimpatikus aktivitása. 2 pont

5. A szimpatikus hatások az egyes szervekben jellegzetes változásokat okoznak:
  Nő a pulzusszám, a szív koszorúerei kitágulnak.
  Fokozódik a légzés intenzitása.
  Nő a vázizmok vérellátása.
  Megváltozik a nyál összetétele (több mucint tartalmaz).
  Szűkülnek a bőr erei.
  Fokozódik a verejtékezés.
  Emelkedik a vérnyomás.
  Tágul a pupilla.
  Emelkedik a vércukorszint.
  A májban fokozódik a glikogén lebontása. 7 pont
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