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Cím: Monorierdei Fekete István Általános Iskola 

 2213 Monorierdő, Szabadság u. 43. 
 

A borítékra írjátok rá: „TOLLFORGATÓ” 

www.fekete-merdo.sulinet.hu


Összesen: 50 / ___ 
 

1. feladat: Relációanalízis (A + + +, B + + -, C + -, D - +, E - -)         7 / ___ 
 

1. A hám az irha felől táplálódik, mert a hámban nincsenek erek. 

2. A hám főleg diffúzióval táplálódik, mert a hámban idősebb sejtjei között lehetséges a tápanyagok mozgása. 

3. A hám szorosan tapad az irhához, mert a hám alsó felszíne egyenes. 

4. A hám irhába nyúló részeit irhaszemölcsöknek nevezzük, mert az irhaszemölcsök segítik a bőr hőleadását. 

5. A hámcsapok veszik fel az irha által leadott anyagot, mert az irhaszemölcsök a hám felszínét is 

kidomboríthatják. 

6. A hám pigmentanyaga a káros sugárzásoktól védi a belsőbb rétegeket, mert elnyeli a roncsoló sugarakat. 

7. Napozás hatására sötétebb lesz a bőr, mert akkor a pigmentanyagok több sejtsorban is megjelennek. 
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2. feladat: Egészítse ki a szöveget a megadott szavakkal.      12 / ___ 
 

hosszú, súrlódáscsökkentő, megerőltetéstől, kézfej, rost, ínhüvely, szakítószilárdságuk, folyadék, tömött rostos, 

ínszövetből, sebfertőzéskor, csontos 

 

Az inak ______________________________ állnak, amik ______________________________ kötőszövetek. 

Ezeknek nagy a ______________________________a sok ______________________________ miatt. A 

______________________________ inakat ______________________________ veszi körbe, ha 

______________________________ felszínen futnak. Ilyen hely például a 

______________________________ teteje. Az ínhüvelyben ______________________________ van, aminek 

______________________________szerepe van. Az ínhüvelygyulladás ______________________________ 

és ______________________________ alakulhat ki. 

3. feladat: Melyikből mennyi van?          8 / ___ 

 

lengőborda _____________________ 

csigolya _____________________ 

lábtőcsont _____________________ 

valódi borda _____________________ 

homlokcsont _____________________ 

kéztőcsont _____________________ 

szegycsont _____________________ 

combcsont _____________________ 

 

4. feladat: Igaz vagy hamis. A hamis válaszokat indokold.      8 / ___ 

 

1. A csontszövet az elő ember súlyának 25 %-a. 

2. A legerősebb izmunk a nyelv. 

3. Reggel magasabbak vagyunk, mint este. 

4. Ha az emberi csontot sósavban áztatod, akkor feloldódik a savban. 

5. A legerősebb csontunk a fog. 
 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 



 

5. feladat: Fejtsd meg a rejtvényt.          10 / ___ 
 

 
 

1. Kettős rétegű hártya, mely biztosítja, hogy a tüdő kövesse a mellkas térfogatváltozásait.  

2. A légcső bejárata.  

3. A hörgőcskék görcsös összehúzódásával és köhögéssel járó betegség.  

4. Légköri gáz, melyet szervezetünk közvetlenül nem használ fel.  

5. A légcső elágazó folytatásai a tüdőben.  

6. Sejtszervecske, mely szerepet játszik a légutak tisztán tartásában.  

7. Szövettípus, mely a légcső falának elülső részét alkotja.  

8. Baktériumos fertőző betegség, mely elsősorban a tüdőt teszi tönkre.  

9. Vegyület: ez lesz a légzés során fölvett oxigénből.  

10. Vegyület, mely a szöveti légzés során keletkezik, és a vérben oldódva azt enyhén savassá teszi. 

 

6. feladat: Válaszolj egy szóval.         5 / ___ 

 

1. Mit jelent a szaprofiton?       ________________________ 

2. Kaphat-e vért az A-s vércsoportú egyén AB-s vércsoportú egyéntől? ________________________ 

3. Hogy nevezik az új fajok keletkezését?     ________________________ 

4. Ki fedezte fel a tuberkulózis baktériumot? (vezetéknév)   ________________________ 

5. Gerincferdülés latin neve.       ________________________ 


