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NÉV: 

Biológia 8. osztály 

 

1. feladat: Nevezd meg a szövettípusokat.      6 / ___ 

   

__________________________________________________________________________ 

     

__________________________________________________________________________ 

2. feladat: Jellemezd az emésztőnedveket.      10 / ___ 

emésztőnedv melyik szerv termeli? szerepe 

nyál     

  gyomor nyálkahártya   

    zsírbontás 

hasnyál     

  vékonybél nyálkahártya   

 

3. feladat: Kösd a számokat a megfelelő információhoz.    7 / ___ 

206 
 

vér mennyisége 

72 
 

vérnyomás nyugalmi 

állapotban 

5,5 liter 
 

húgyvezeték hossza 

40% 
 

csontok száma 

120 / 80 
 

izom tömege  

30 cm 
 

pulzusszám nyugalmi 

állapotban 

5 liter 

 

tüdő térfogat 

 

http://www.fekete-merdo.sulinet.hu/


4. feladat: Írj 4 igaz állítást a szívről.      4 / ___ 

 

 

 

 

5. feladat: Nevezd meg a légzési szervrendszer részeit.    6 / ___ 

 

 

6. feladat: Karikázd be a helyes megoldást / megoldásokat.   10 / ___ 

1. A keringési rendszer … 

a. összeköti a szerveket b. biztosítja az anyagforgalmat c. csak zárt lehet. 

2. A vénában … 

a. oxigénben dús vér van b. a vér a szív felé áramlik  c. vénabillentyűk vannak 

3. Légzőszervrendszeri betegségek:  

a. skorbut   b. TBC    c. AIDS 

4. Kilégzéskor … 

a. a rekeszizom elernyed b. bordák süllyednek   c. a tüdő térfogata nő. 

5. Az orrüregben … a levegő.  

a. felmelegszik  b. párával dúsul   c. füstmentessé válik 

6. A csontváz feladata … 

a. formát ad a testnek  b. védi a belső szerveket  c. szilárdít 

7. A vörösvérsejtekben 

a. nincs vérfesték  b. 7000 / ml    c. van sejtmag 

8. Immunitás lehetséges … által. 

a. fehérvérsejtek  b. gyümölcsök    c. védőoltás 

9. A bőr rétegei: 

a. hámalja   b. mirha    c. bőralja 

10. Szerves tápanyagok 

a. ásványi anyagok  b. zsír     c. víz 

 



7. feladat: Igaz vagy hamis?       7 / ___ 

Az anaerob élőlények, mint pl a tetanusz baktérium: képesek O2 nélkül élni.  

A cseppfertőzés: köhögéssel, tüsszentéssel, érintéssel való kórokozó terjesztés. 

A falósejtek csillókkal mozognak, hogy be tudják kebelezni a kórokozókat.  

A vér a szervezet második védelmi vonala. 

Egy ízülethez két ellentétesen működő izom tartozik: egy hajlító és egy feszítő. 

B1 vitamin hiány idegrendszeri zavarokhoz vezet.  

A vese, a lép, a húgyvezeték páros szervek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖSSZESEN: 50 / ___ 


