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Cím: Monorierdei Fekete István Általános Iskola 

 2213 Monorierdő, Szabadság u. 43. 
 

A borítékra írjátok rá: „TOLLFORGATÓ” 

  

 

Tanuló neve: ______________________________________________________  

 

 _________________________________________________________________  

 

Osztálya: _________________________________________________________  

 

Iskola neve, címe: __________________________________________________  

 

 _________________________________________________________________  

 

 _________________________________________________________________  

 

Felkészítő tanár neve: _______________________________________________  

 

 _________________________________________________________________  

 

A nevet NYOMTATOTT NAGYBETŰVEL kérjük kitölteni az olvashatóság 

érdekében! Az iskola neve és címe helyére lehet hosszú bélyegzőt is tenni! 
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A szív 

 

Amilyen fontos a tested fenntartásában a szíved, olyan bonyolult szerv. 

Valójában nem más, mint egy erős izomköteg. Ez a köteg egyáltalán nem 

hasonlít arra a szívre, amit szeretetünket jelezve rajzolni szoktunk. Tömlőszerű 

inkább, és a mellkasunk közepén (kicsit balra), a bordák alatt és a tüdő felett 

helyezkedik el. Ez a „tömlő” olyan erős, hogy a testünk legtávolabbi pontjára is 

képes eljuttatni a légzésünk által felfrissült vért. És olyan kitartó, hogy akár 80-

100 éven át zakatol pihenés nélkül. 

Egy egészséges felnőtt szíve percenként 72-szer összehúzódik. Ha 

kiszámolod, ez azt jelenti, hogy másodpercenként többször is. Elképesztő, nem?  

Ahhoz, hogy élhessünk, muszáj levegőt vennünk – ezt nyilván tudtad. De 

vajon elgondolkoztál-e valaha azon, hogy miért? Nos, ez is a szívhez 

kapcsolódik. Ha lélegzünk, a vérünk a tüdőnkön át telítődik a levegőben lévő 

oxigénnel, ami testünk sejtjeinek életben maradásához nélkülözhetetlen. De a 

vérnek valahogy el kell jutni a tüdőbe! A szívbe érkezik az elhasznált vér az 

ereken át, innen jut a tüdőbe, hogy felfrissüljön, és ide jön vissza, hogy ismét 

szerte szaladhasson a testben. 

Gyorsabban ver a szíved, ha sportolsz vagy más, megerőltető fizikai 

tevékenységet végzel. Akkor is, ha izgulsz. Amikor pedig alszol, az átlagosnál 

lassabban.  

A szíved egészséges marad, ha ép az érhálózata és az izom működését 

nem akadályozza zsírszövet. Ha az érfalak „meszesek” (vagyis nem olyan 

rugalmasak, mint kellene), vagy a szív „elzsírosodott”, nem fog megfelelően 

működni.  

Hogy sose legyen problémád a szíveddel, élj egészségesen! Mozogj sokat, 

ne egyél zsíros ételeket, se túl sok cukrot, csokit és kenyeret! Az is fontos, hogy 

ne idegeskedj! Ahelyett, hogy félnél valamitől, maradj nyugodt és oldd meg a 

problémát! 

 

 

1. Húzd alá a szövegben a választ!  

 

- Miből nem szabad sokat enni szívünk egészsége érdekében? 

- Mi a szív? 

- Milyen a felépítése, hogyan néz ki? 

- Milyen esetekben nem működik megfelelően a szív? 
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2. Válaszolj a kérdésekre! 

  

- Hol helyezkedik el a szív? 

 _______________________________________________________  

 _______________________________________________________  

 - Mi a szív feladata a testünkben? 

 _______________________________________________________  

 _______________________________________________________  

 - Mi történik, amikor lélegzünk? 

 _______________________________________________________  

 _______________________________________________________  

 - Mit jelent az, hogy az érfalak meszesek? 

 _______________________________________________________  

 

3. Mondd másképpen! 

- bonyolult: _________________________________________  

 - telítődik: __________________________________________  

 - elképesztő: ________________________________________  

- kitartó: ____________________________________________  

 - fizikai tevékenység: _________________________________  

 

4. Igaz vagy hamis? Döntsd el az állításokról! (I/H) 

 

 - Az átlagosnál gyorsabban ver a szíved, ha izgulsz. 

- A szív nem hasonlít arra, amit szív alakúnak mondunk. 

- A szív bonyolult szerv.  

- A szívünkkel tudunk levegőt venni. 

- Egy felnőtt szíve másodpercenként 72-szer húzódik össze.  

- A friss vér tartja életben a sejtjeinket. 

 

 

 

5. Mit jelent az, hogy a vér elhasznált? 

 ______________________________________________________  

 ______________________________________________________  

 

 

 

   3 

   3 

   3 

   1 

   5 

   6 

   2 



6. Egészítsd ki a szöveg szerint! 

 

Hogy sose legyen  ________________________________________ ,  

élj egészségesen! Mozogj sokat, _____________________________ zsíros 

ételeket, se túl sok cukrot,  _________________________________ ! Az is 

fontos, hogy_____________________________! Ahelyett, hogy félnél 

valamitől, maradj nyugodt és ________________________________________! 

 

 

 

7. Kösd össze azokat a szavakat, amelyek a szövegben összetartoznak! 

Írd is le őket! 

 

elhasznált izomköteg  _____________________________  

erős tevékenység  ____________________________  

bonyolult pont  ____________________________  

fizikai vér  ____________________________  

legtávolabbi szerv  ____________________________  

 

 

 

 

8. Karikázd be a helyes válasz betűjelét! 

 

Hol helyezkedik el a szív? 

a.) bordák felett b.) tüdő felett c.) mellkas felett 

 

Mi szállítja az oxigént a sejtjeinkhez? 

a.) a vér b. a tüdő c.) az ereink 

 

Mikor ver lassabban a szívünk? 

a.) ha futunk b.) ha félünk valamitől c.) ha pihenünk 
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9. Végezz kutatást! Írd a felsorolt állatok neve mellé mennyit ver a szívük 

percenként nyugalmi állapotban! 

 

nyúl  ___________________  

elefánt  ___________________  

ló  ___________________  

kolibri  ___________________  

bálna  ___________________  

sertés  ___________________  

 

Milyen összefüggést fedeztél fel?  

 ___________________________________________________________  

 ___________________________________________________________  

 

 

 

  

 

         Összes pont:  
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