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NÉV: 

Biológia 8. osztály 

 

1. Rajzolj egy ízületet! Jelöld rajta az ízületi tokot (1), az ízületi szalagot (2), az ízesülő 

csontokat (3), az ízületi rést (4), az ízületi nedvet (5), és a porcot (6)! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 6p/  

2. Csoportosítsd a porcszövet és a csontszövet jellemzőit! 

a) Sejtjei körkörösen rendeződnek. 

b) Az ízületek felszínét borítja. 

c) Támasztószövet. 

d) Sejtek és sejtközötti állomány alkotja. 

e) Sejtjei nyúlványosak. 

f) Alapállománya mészvegyületet nem tartalmaz. 

g) Rugalmasabb. 

h) Sejtjei jól körülhatárolható csoportokat alkotnak. 

i) Szilárdabb. 

j) Alapállományában mészsók találhatók. 

 

csontszövet:……………….…………. porcszövet:……..………………… 

 mindkettő: …………………………… 10p/ 

 

3. Egészítsd ki a szöveget! 

Mozgásunk során, amikor az izmok az …………………..segítségével mozgatják a 

…………………………….az izomsejtekben tápanyagok égetése folyik. Az égés során 

felszabaduló energia mintegy 20 százaléka ……………………. energiává alakul, a többi 

hővé lesz. Az égéshez szükséges tápanyagokat és ………………….………..a vér szállítja az 

izmainkba. 4p/ 

 

4. Számozással jelöld a helyes sorrendet! 

........gyomor ……..szájnyílás .….…vékonybél …..…vastagbél …….nyelőcső 5p/ 
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5. Szövegelemzés 

Kutatók fedezték fel, hogy a malária legveszélyesebb formájának kórokozója az állati 

egysejtűek közé tartozó Plasmodium falciparum. A 18. században még hazánkban is sok 

áldozatot szedett a megbetegedés. Napjainkban az egyre több gyógyszerre rezisztens 

(ellenálló) kórokozó évi 300-500 millió embert betegít meg, közöttük több mint egymilliót 

megöl. Elsősorban az 5 év alatti gyermekek veszélyeztetettek. A 20. században még az 

emberiség harmada élt maláriától erősen fertőzött, párás levegőjű, csapadékos vidékeken. 

Nagyon fontos lehet ezért minden olyan felfedezés, amely elősegíti hatékonyabb gyógyszerek 

kifejlesztését a malária ellen! 

 

a, Mely élőlények közé tartozik a malária kórokozója?  __________________________ 1p/ 

b, Mit jelent a rezisztencia?  _______________________________________________ 1p/ 

c, Ismereteid alapján milyen természetátalakító tevékenység következménye volt a malária 

eltűnése Magyarországon? ________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  

 2p/ 

d, Ismereteid alapján válaszolj: milyen módon jut az ember szervezetébe a malária 

kórokozója? _______________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________ 2p/ 

 

6. a) Rajzold le a szívet a kis és a nagy vérkörrel! 

 b) Jelöld a rajzon a vér áramlásának az útját! 

 c) Jelöld pirossal az oxigénben, kékkel a szén-dioxidban dús vért! 9p/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Keresd ki mindegyik sorban a kakukktojást és aláhúzással jelöld! Válaszaidat 

indokold további egy pontért! /Hol történik a szabályozása?/ 

a, beszéd, emésztés, mozgás, írás: __________________________________________ 1+1p/ 

b, légzés, keringés, egyensúlyozás, nyelés: ___________________________________ 1+1p/ 

c, mozgás, hőszabályozás, jóllakottság, szomjúság: ____________________________ 1+1p/ 

d, egyensúlyozás, mozgás, keringés: ________________________________________ 1+1p/ 

e, emésztés, éhségérzet, légzés, keringés: ____________________________________ 1+1p/ 

 

 Összes pontszám: 50p/ 


