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A MATEMATIKAI KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE 
MÁS TANTÁRGYAK KERETEI KÖZÖTT

A matematikai kompetencia más tantárgyak keretei közötti fejlesztésének koncepcióját egyrészt a 
matematikai kompetenciaterület általános fejlesztési (szakmai) koncepciója (Vidákovich, 2005) alap-
ján, másrészt az érintett készségek és képességek fejlődésére és fejleszthetőségére vonatkozó szak-
irodalmi források, kutatási előzmények (elsősorban Csapó, 2003) figyelembevételével kell kialakíta-
nunk.

Ez azt jelenti, hogy a más tantárgyak keretei közötti fejlesztés során is kiemelten kell kezelnünk 
az általános fejlesztési koncepcióban meghatározott kompetenciakomponensek fejlesztését (1. szám-
lálás, számolás; 2. mennyiségi és valószínűségi következtetés; 3. becslés, mérés, mértékegységváltás; 
4. szövegesfeladat- és problémamegoldás; 5. rendszerezés, kombinativitás; 6. deduktív és induktív 
következtetés). A koncepció alapján adott a fejlesztés alapvető stratégiája is (tartalmas direkt fejlesz-
tés), mely a más tantárgyak keretei közötti fejlesztésnek egyébként is szinte az egyedül szóba jöhető 
formája. Ugyancsak az általános koncepció része, hogy a kritikus készségek, képességek esetében 
kritériumorientált fejlesztést célszerű alkalmazni.

A tervezés során a legfontosabb tennivaló a más tantárgyak keretei közötti fejlesztés stratégiájá-
nak, módszereinek további pontosítása, majd ennek alapján a kialakított stratégia szerint várhatóan 
valóban fejleszthető matematikai kompetenciakomponensek, készségek és képességek rendszerének 
összeállítása, illetve az ezek hatékony fejlesztésére alkalmas iskoláztatási szakaszok kijelölése. Ezt 
követően természetesen megoldandó egyrészt a készségek és képességek eredményes fejlesztését leg-
jobban segítő tantárgyak és tantárgyi tartalmak kiválasztása, másrészt a matematikai kompetencia 
fontos részét képező motivációs tényezők fejlesztésének kidolgozása is.

1.  A más tAntárgyAk keretei között történő fejlesztés 
strAtégiájA és módszerei

A matematikai kompetencia fejlesztésének általános koncepciója szerint a fejlesztés javasolt alapstra-
tégiája a tartalmas direkt fejlesztés. Ennek a fejlesztési stratégiának a lényege, hogy a készségeket és 
képességeket a tanítási órákon, az egyébként is feldolgozandó tantárgyi tartalmak felhasználásával, 
azok kismértékű átalakításával fejlesztjük (Csapó, 2003; Nagy, 2000). Nyilvánvaló, hogy a más tantár-
gyak keretei közötti fejlesztés esetében ennek a stratégiának az alkalmazása a legcélszerűbb.

A korábbi kutatások eredményei alapján azonban az is ismert, hogy a tartalmas direkt fejlesztés-
sel csak abban az esetben gyorsítható meg a készségek, képességek fejlődése, ha a fejlesztést megfe-
lelő gyakorisággal, következetesen, és természetesen a megfelelő iskoláztatási szakaszban végezzük. 
Jelentős fejlesztő hatás csak attól a programtól remélhető, amelyben a fejlesztés hosszabb időszakon át, 
lehetőleg hetente többször sorra kerül. A hatás valószínűségét növeli, ha ugyanazoknak a készségek-
nek, képességeknek a fejlesztése egyszerre több tantárgyban, párhuzamosan folyik.

A matematikai kompetencia fejlesztésre kiválasztott komponensei, készségei és képességei között 
számos alapvető fontosságú, ún. kritikus készség és képesség van, melyek esetében a kritériumorien-
tált fejlesztés látszik célszerűnek. A kritériumorientált fejlesztés alapelve az, hogy meghatározzuk a 
készség, képesség elérendő, optimális szintjét, és a fejlesztést minden tanuló esetében addig folytat-
juk, amíg ezt a szintet el nem éri, vagy legalábbis eléggé meg nem közelíti (Csapó, 2003; Nagy, 2000).
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A kritériumorientált fejlesztés előfeltétele, hogy ismertek legyenek a fejlesztendő készség, képes-
ség fejlődési folyamatai, illetve a fejlettségi szintek, és ezek közül is elsősorban az optimális fejlettség 
szintje. Ezeken kívül természetesen szükség van kritériumorientált mérőeszközökre is, amelyekkel 
a készség, képesség fejődése nyomon követhető, és a fejlesztés aktuális feladatai meghatározhatók. 
A matematikai kompetencia kiemelt komponensei esetében ezek a feltételek csak részben adottak, 
néhány komponens fejlődésének feltérképezése, illetve a megfelelő mérőeszközök kifejlesztése további 
kutatásokat igényelne.

Mindezekből következik, hogy a matematikai kompetencia más tantárgyakban való fejleszté-
sére elsősorban olyan kompetenciakomponenseket kell kiválasztanunk, amelyek fejlesztése hosszabb 
időn, lehetőleg egész tanéven keresztül, több tantárgyban is folytatható. A fejlesztési program kidol-
gozása során figyelembe kell vennünk azt is, hogy mely készségekre, képességekre vannak már a 
kritériumorientált fejlesztést segítő eszközök.

Végül a fejlesztés számára legkedvezőbb iskoláztatási szakaszok meghatározása is fontos szem-
pont, hiszen az egyes készségek, képességek fejleszthetőségi esélyei nem minden iskoláztatási peri-
ódusban azonosak, ezért a fejlesztési programot életkorfüggően kell kialakítani. A legtöbb készség, 
képesség esetében a fejlesztési feladatok zömét egy-két iskoláztatási szakaszban kell megoldani, ez 
azonban nem jelenti azt, hogy az adott szakasz(ok) végére minden tanuló eléri a kívánatos fejlettségi 
szintet, és az is előfordulhat, hogy jó néhány tanuló már a szakasz(ok) lezárása előtt megfelelő szintet 
ér el. Ezért minden iskoláztatási szakaszban gondolnunk kell az átlagosnál lényegesen lassabban és 
lényegesen gyorsabban fejlődők fejlesztési igényeire is.

2.  A fejlesztésre jAvAsolt kompetenciAkomponensek 
iskoláztAtási szAkAszok és képességcsoportok szerint

Az 1. táblázatban a matematikai kompetencia más tantárgyakban való fejlesztésre javasolt készségeit 
és képességeit abból a szempontból tekintjük át, hogy az általános fejlesztési koncepcióban is szereplő 
iskoláztatási szakaszokban (1–4., 5–8., 9–12. évfolyam) mely készségek, képességek fejlesztése tűnik 
a legcélszerűbbnek, illetve oldható meg a fent részletezett feltételek (megfelelő gyakoriságú, követke-
zetes fejlesztés, lehetőleg több tantárgyban párhuzamosan) mellett. A táblázat azt is mutatja, hogy az 
egyes kompetenciakomponensek esetében mely iskoláztatási szakaszokban kell az átlagosnál lénye-
gesen gyorsabban (G), az átlagosnak megfelelően (Á), illetve az átlagosnál lényegesen lassabban (L) 
fejlődők fejlesztésére gondolnunk.

A táblázat tartalma természetesen csak javaslat, melyet matematikai tanterv- és tananyagfejlesztő, 
illetve szakmódszertani szakértők bevonásával lehet véglegesíteni.

1. táblázat: A matematikai kompetencia más tantárgyak keretei közötti fejlesztésre javasolt komponensei 
iskoláztatási szakaszok és képességcsoportok szerint

Kompetenciakomponens 1–4. évfolyam 5–8. évfolyam 9–12. évfolyam

Számlálás Á, L L –
Számolás Á, L L –
Mennyiségi következtetés Á, L L –
Valószínűségi következtetés G G, Á G, Á, L
Becslés, mérés Á, L L –
Mértékegységváltás Á, L L –
Szövegesfeladat-megoldás Á, L L –
Problémamegoldás G G, Á G, Á, L
Rendszerezés G, Á G, Á, L Á, L
Kombinativitás G, Á G, Á, L Á, L
Deduktív következtetés G, Á G, Á, L G, Á, L
Induktív következtetés G, Á G, Á, L G, Á, L
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A táblázat tükrözi, hogy a matematikai kompetencia fejlesztésére készülő programokban kiemel-
ten kezelendő komponensek egy része, mint például a számlálás, számolás, a mennyiségi következte-
tés, a becslés, mérés, mértékegységváltás, a szövegesfeladat-megoldás erősen matematikaspecifikusak. 
Ezeknek a készségeknek, képességeknek a fejlesztése a matematikatanítás hagyományos alapfelada-
tai közé tartozik, és bár alkalmazásuk esetenként más tantárgyakban is szükséges, ezeknek a felada-
toknak a más tartalmakkal való megjelenítése is egyértelműen a matematikát idézi a pedagógusok és 
a tanulók számára egyaránt.

Nem véletlen, hogy ha ezekkel a készségekkel, képességekkel bármilyen probléma van, a más 
tantárgyat tanító szaktanár azonnal a matematikát, illetve a matematika szakos kollégát emlegeti, 
akinek ezt „meg kellett volna tanítania”. Ezért ezeknek a készségeknek, képességeknek a más tan-
tárgyakban való fejlesztése – bármennyire is szükséges lenne – csak viszonylag szűk keretek között 
mozoghat, és főleg az első iskoláztatási szakaszban lehet hatásos. Ezt követően esetleg a lényegesen 
lassabban haladók számára adhatók a felzárkóztatást segítő, fejlesztő feladatok.

Néhány más kompetenciakomponens, mint például a valószínűségi következtetés vagy a prob-
lémamegoldás alkalmazása ugyan szintén a matematikai gondolkodásban a legjellemzőbb, de ezek 
egyúttal a gondolkodás olyan alapelemei, amelyek minden tantárgyban jelentősen gazdagíthatják a 
tananyag-feldolgozás módszereit, ezért fejlesztésük a más tárgyakat tanító szaktanárok számára is 
szívesen vállalt feladat lehet. Mindkét terület jellemzője, hogy az alkalmazás és így a fejlesztés lehető-
ségei is a második és a harmadik iskoláztatási periódusban egyre bővülnek, a lényegesen gyorsabban 
haladók mellett az átlagos fejlődésű, majd a lényegesen lassabban haladó tanulóknak is adhatunk 
ilyen jellegű feladatokat.

Végül a kiemelten kezelendő komponensek harmadik csoportja, a rendszerezés, kombinativitás, 
valamint a deduktív és induktív következtetés olyan általános készségeket, képességeket tartalmaz, 
amelyek nemcsak a különböző tantárgyakban, hanem a mindennapi élet számos területén is gyakran 
szükségesek, fejlettségük az intellektus fontos jellemzője. Ezért ezeknek a komponenseknek a fej-
lesztése szinte minden tantárgyban lehetséges, jóllehet a fejlesztő feladatok beillesztésének, illetve a 
fejlesztés hatékonyságának az esélyei az egyes tantárgyakban nem azonosak (Csapó, 2003).

A számos, jól dokumentált kísérleti előzmény és eredmény azonban lehetővé teszi, hogy ezek-
nek a készségeknek, képességeknek a fejlesztésére viszonylag könnyebben dolgozzunk ki fejlesztő 
feladatsorokat. A négy komponens fontossága és a fejlesztés kísérleti megalapozottsága alapján a más 
tantárgyak keretei közötti fejlesztésre elsősorban a rendszerezés, kombinativitás, deduktív és induk-
tív következtetés készségeit, képességeit javasoljuk, ezért ezeket a következő pontban részletesebben 
is bemutatjuk.

3.  A rendszerező és kombinAtív képesség, A deduktív  
és induktív gondolkodás fejlesztendő részképességei

Mint arra már utaltunk, a rendszerezés, kombinativitás, illetve a deduktív és induktív gondolkodás 
fejlődésével, fejlesztésével kapcsolatban számos magyar nyelvű publikáció ismert. A következőkben a 
négy képességcsoport rövid bemutatása során ezekre támaszkodunk, de a sokféle részkészség, rész-
képesség részletes leírása nem lehet a koncepció feladata, ez megtalálható az idézett publikációkban.

A négy kompetenciakomponens fejlesztésre javasolt összetevőit a 2. táblázat foglalja össze. A táb-
lázatban a komponenseket a képességkutatás és -fejlesztés hazai szakirodalmában szokásos termino-
lógiát követve a rendszerező képesség, kombinatív képesség, deduktív gondolkodás, induktív gondolkodás cím-
szavak alatt soroltuk fel. Az előző táblázathoz hasonlóan feltüntettük azt is, hogy az egyes készségek, 
képességek fejlesztését mely iskoláztatási szakaszokban, illetve milyen képességű tanulók számára 
javasoljuk (G: az átlagosnál lényegesen gyorsabban haladók, Á: átlagos ütemben haladók, L: az átla-
gosnál lényegesen lassabban haladók). Az utóbbi szempontokból mind a négy képességterületen belül 
sokféle változat előfordul, a fejlesztés hangsúlyai tehát nemcsak iskoláztatási szakaszonként, hanem a 
tanulók képességszintje, fejlődési üteme szerint is eltérhetnek.

A táblázat tartalma itt is csak javaslat, melyet matematikai és szakmódszertani szakértők bevo-
násával szükséges megvitatni, illetve lehet véglegesíteni.



8 MATEMATIKA „b” • bIológIA • 10. évfolyAM TAnárI úTMuTATó

2. táblázat: A rendszerező és kombinatív képesség, valamint a deduktív és induktív gondolkodás fejlesztendő 
komponensei iskoláztatási szakaszok és képességszintek szerint

Kompetenciakomponens 1–4. évfolyam 5–8. évfolyam 9–12. évfolyam
Rendszerező képesség
Halmazképzés, -besorolás G, Á G, Á, L Á, L
Definiálás G G, Á G, Á, L
Felosztás G, Á, L Á, L L
Sorképzés, sorképző osztályozás G, Á, L Á, L L
Hierarchikus osztályozás G G, Á G, Á, L
Kombinatív képesség
Permutálás Á, L L –
Variálás G, Á G, Á, L Á, L
Kombinálás G, Á G, Á, L Á, L
Összes részhalmaz képzése G G, Á G, Á, L
Descartes-szorzat képzése G, Á G, Á, L Á, L
Deduktív gondolkodás
Kapcsolás Á, L L –
Választás G, Á G, Á, L Á, L
Feltételképzés – G, Á G, Á, L
Előrelépő következtetés Á, L L –
Visszalépő következtetés G, Á G, Á, L Á, L
Választó következtetés G, Á G, Á, L Á, L
Lánckövetkeztetés G, Á G, Á, L Á, L
Kvantorok – G, Á G, Á, L
Induktív gondolkodás
Kizárás G, Á G, Á, L Á, L
Átkódolás G G, Á G, Á, L
Analógiák képzése G, Á G, Á, L Á, L
Sorozatok képzése G G, Á G, Á, L

A rendszerező képesség (Nagy, 2003) matematikai alapját a halmazokkal és relációkkal kapcso-
latos műveletek képezik, a képesség fejlesztése azonban természetesen nem ezeknek a műveleteknek 
a megtanítását és gyakoroltatását jelenti, hanem az ezekre épülő gondolkodási sémák különböző tar-
talmakon való alkalmazását. A táblázatban látható részképességek közül a halmazképzés, besoro-
lás, illetve a definiálás legjobban a fogalomkialakítással kapcsolatban működtethető, például dolgok 
közös tulajdonságai alapján halmazok alkotását, megnevezését vagy dolgoknak adott halmazokba 
való besorolását, illetve fogalmak adott tulajdonságok felhasználásával történő pontos meghatározá-
sát kérhetjük. A sorképzés és a hierarchikus osztályozás a dolgok közötti viszonyok alapján történő 
rendezésre épül, a sorképzés egydimenziós rendezést (idősor, mennyiségi sor, tartalmazási sor), a 
hierarchikus osztályozás pedig elágazó struktúrájú rendezést igényel.

A kombinatív képesség (Csapó, 2003; Nagy, 2004) matematikai hátterében a kombinatorikai 
műveletek állnak, de a képességfejlesztés itt sem ezeknek a tudatosítását, gyakorlását jelenti, hanem a 
megfelelő gondolkodási műveletek, halmazképzési algoritmusok konkrét tartalmakon való alkalma-
zását. A felsorolt részképességek közül a permutálás adott halmaz elemeinek sorba rendezését, a vari-
álás adott halmazból meghatározott elemszámú rendezett részhalmazok kiválasztását, a kombiná-
lás pedig adott halmazból meghatározott elemszámú, de nem rendezett részhalmazok kiválasztását 
jelenti. Az összes részhalmaz képzése hasonló a kombináláshoz, de az összes lehetséges elemszámú 
részhalmazt ki kell választani, a Descartes-szorzat képzése során pedig két halmaz elemeiből kell 
rendezett elempárokat kialakítani.
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A deduktív gondolkodás (Vidákovich, 2002; 2004) matematikai alapja a klasszikus logika, de a 
fejlesztés során itt sem logikatanításról van szó. A felsorolt részképességek három csoportot képeznek. 
Az első csoportba a kétváltozós műveletek tartoznak, a kapcsolás az „és”, a választás a „vagy” és a „vagy..., 
vagy”, a feltételképzés a „ha..., akkor” és az „akkor és csak akkor..., ha” nyelvi elemek alkalmazásával 
képezhető összetett mondatok értelmezését igényli. A második csoport a következtetések csoportja, 
ezek közül az előrelépő és a visszalépő következtetés egyaránt a feltételképzés műveletét használja, 
de az első az előtag megerősítésével, a második pedig az utótag tagadásával. A lánckövetkeztetés már 
két feltételes állításra épül, ahol az első állítás utótagja és a második állítás előtagja azonos. A választó 
következtetésben a választás művelete szerepel, az egyik tag állításából vagy tagadásából kell a másik 
tagra következtetni. A kvantorok feladataiban a „minden” és a „van olyan” nyelvi sémákat és szino- 
nimáikat kell alkalmazni.

Az induktív gondolkodás (Csapó, 2003) matematikai háttere a szabályfelismerés és szabályalkotás.  
A fejlesztés lényege itt sem a matematikai módszerek tanítása, hanem a szabályfelismerés és szabály-
alkotás műveletének gyakorlása konkrét tartalmakon. Például az ebbe a csoportba tartozó kompeten-
ciakomponensek közül a kizárás szabályfelismerést, illetve a kivétel megtalálását igényli, lényegében 
„kakukktojás” feladat. Az átkódolás konkrét példákon felismert művelet alkalmazását jelenti újabb 
konkrét esetben. Az analógiák képzése a konkrét példával bemutatott kapcsolat felismerésére és 
további alkalmazására épül, a sorozatok képzéséhez pedig néhány elem alapján a sorozat műveleti 
szabályának felismerése és ennek alapján további elemek előállítása szükséges.

A négy kompetenciakomponens rövid jellemzése mutatja, hogy mindegyik készség, képesség 
alapját matematikai struktúrák képezik, de a pedagógusnak a nem matematikai tantárgyi tartalma-
kon végzett fejlesztéshez nincs szüksége a háttérstruktúrák alaposabb ismeretére. A fejlesztő prog-
ramok felépítésének mélyebb megértését azonban segítheti a kapcsolódó matematikai témakörök, a 
felhasznált matematikai struktúrák átgondolása. A tanulóknak pedig a képességek hátterében álló 
matematikai struktúrákat semmiképpen nem kell ismerniük, a más tantárgyakban történő fejlesztés 
során azokat nemcsak hogy nem kell megtanítani, hanem meg sem kell említeni. A halmazok, relá-
ciók, a kombinatorika, a logika, a szabályfelismerés és szabályalkalmazás tanítása, gyakoroltatása a 
matematikatanítás feladata.

4.  A más tAntárgyAk keretei közötti fejlesztés tArtAlmi és 
szervezési kérdései

A matematikai kompetencia fejlesztendő komponensei elvileg igen sokféle tartalommal működtethe-
tők, tehát sokféle nem matematikai környezetben is fejleszthetők. Az iskolai, tantárgyi keretek között 
történő kompetenciafejlesztés lehetőségeit azonban korlátozza az, hogy a valóban eredményt ígérő, 
tehát megfelelő gyakoriságú, következetes, lehetőleg az egész tanévre elosztott fejlesztés csak olyan 
tantárgyakban lehetséges, amelyeknek tananyagában viszonylag gyakran és egyenletesen fordul-
nak elő a képességfejlesztő feladatok beillesztésére alkalmas anyagrészek. Ez a feltétel a matematikai 
kompetencia néhány komponense (elsősorban a rendszerezés, kombinativitás, illetve a deduktív és 
induktív következtetés) esetében több tantárgyban is teljesül, míg más komponensek (különösen az 
erősebben matematikaspecifikus készségek, képességek) esetében csak egyes tantárgyak egyes téma-
körei alkalmasak ilyen jellegű fejlesztésre.

A matematikai kompetencia kiemelten fejlesztendő komponensei és a fejlesztésre alkalmas tan-
tárgyak közötti lehetséges megfeleltetéseket a 3. táblázatban foglaltuk össze. A táblázat csak az 1. 
táblázatban már megjelölt fejlesztési periódusokra ad meg tantárgyakat, és csak olyanokat, amelyek 
anyagába a korábbi képességfejlesztő kísérletek tapasztalatai alapján nagy valószínűséggel beilleszt-
hető a megfelelő mennyiségű és minőségű fejlesztő feladat. A táblázatban egy-egy kompetenciakom-
ponenshez és iskoláztatási szakaszhoz több tantárgy is tartozik, ez választási lehetőségeket jelent. 
A korábbiakban azonban már utaltunk arra, hogy a fejlesztés hatékonyabb, ha párhuzamosan több 
tantárgyban is zajlik, ezért célszerű minden készséget, képességet minden évfolyamon legalább két-
három tantárgyban fejleszteni.



10 MATEMATIKA „b” • bIológIA • 10. évfolyAM TAnárI úTMuTATó

3. táblázat: A matematikai kompetencia kiválasztott komponenseinek fejlesztésére javasolt iskoláztatási 
szakaszok és tantárgyak

Kompetenciakomponens 1–4. évfolyam 5–8. évfolyam 9–12. évfolyam

Számlálás
ének-zene, technika, 

természetismeret, 
testnevelés

– –

Számolás
ének-zene, technika, 

természetismeret, 
testnevelés

– –

Mennyiségi következtetés
ének-zene, technika, 

természetismeret, 
testnevelés

– –

Valószínűségi 
következtetés

ének-zene, technika, 
természetismeret, 

testnevelés

biológia, fizika, 
földrajz, kémia, 

történelem

biológia, fizika, 
földrajz, kémia, 

történelem

Becslés, mérés
technika, 

természetismeret, 
testnevelés

– –

Mértékegységváltás
technika, 

természetismeret, 
testnevelés

– –

Szövegesfeladat-megoldás technika, 
természetismeret – –

Problémamegoldás technika, 
természetismeret

biológia, fizika, 
földrajz, kémia, 

történelem

biológia, fizika, 
földrajz, kémia, 

történelem

Rendszerezés magyar, technika, 
természetismeret

biológia, fizika, 
földrajz, kémia, 

magyar, történelem

biológia, fizika, 
földrajz, kémia, 

magyar, történelem

Kombinativitás magyar, technika, 
természetismeret

biológia, fizika, 
földrajz, kémia, 

magyar, történelem

biológia, fizika, 
földrajz, kémia, 

magyar, történelem

Deduktív következtetés magyar, technika, 
természetismeret

biológia, fizika, 
földrajz, kémia, 

magyar, történelem

biológia, fizika, 
földrajz, kémia, 

magyar, történelem

Induktív következtetés magyar, technika, 
természetismeret

biológia, fizika, 
földrajz, kémia, 

magyar, történelem

biológia, fizika, 
földrajz, kémia, 

magyar, történelem

Mivel a matematikai kompetencia komponensei leginkább a természettudományi tárgyak kész-
ségeivel és képességeivel mutatnak rokonságot, ezért érthető, hogy a táblázatban felsorolt tantárgyak 
nagyobb része is ebbe a körbe tartozik. Ugyanakkor a természettudományi tárgyak, különösen a fizika, 
kémia viszonylag kis óraszáma és emellett zsúfolt tananyaga nem mindig kedvez a képességfejlesztés-
nek. A korábbi képességfejlesztő kísérletek tapasztalatai azt mutatják, hogy a biológia, földrajz, sőt a 
humán tantárgyak (magyar, történelem) sokszor rugalmasabb kereteket kínálnak a képességfejlesztő 
feladatok beillesztésére.

A fejlesztés keretéül szolgáló tantárgyak kijelölése után ki kell választanunk azokat a témakörö-
ket, tartalmakat, amelyekhez a fejlesztő feladatokat kapcsoljuk. Erre a célra olyan témakörök alkalma-
sak, amelyek viszonylag nagyobb terjedelműek, több tanítási órán is sorra kerülnek, így az ezekhez 
készült feladatok több alkalommal is használhatók lesznek, ugyanakkor a tartalmak újbóli felidézése 
nem lesz erőltetett. Célszerű, ha a kiválasztott témakörök egyenletesen helyezkednek el a tanév anya-
gában, mert így megoldható az is, hogy a fejlesztésre megfelelő gyakorisággal kerüljön sor, esetleg az 
egész tanévet átfogva.
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A képességfejlesztő feladatok beillesztése során meg kell határoznunk azok alkalmazásának 
helyét és módját is. Ennek korlátja általában a tananyag viszonylagos zsúfoltsága, illetve a tanmenet 
szerinti haladás kényszere. Ezért a készség- és képességfejlesztő feladatok elvégzését úgy kell ütemez-
nünk, hogy az ezekkel történő foglalkozás legfeljebb tanóránként 5-10 percet vegyen igénybe. Még 
így is számolnunk kell azzal, hogy a fejlesztésre csak akkor szánhatunk megfelelő mennyiségű időt, 
ha a tananyag egyes részeit lerövidítjük, szükség esetén elhagyjuk.

A döntés nyilván nem könnyű, de a matematikai kompetencia legfontosabb, ún. kritikus kész-
ségei, képességei esetében ezek a módosítások elkerülhetetlenek. Azaz a néhány kritikus készség 
fejlesztését fontosabbnak kell tekintenünk, mint a tananyag maradéktalan, előre eltervezett ütem-
ben történő feldolgozását. Ha ezeket a készségeket, képességeket kritériumorientált módszerekkel 
az optimális használhatóság szintjére kívánjuk fejleszteni, akkor ehhez differenciált, egyénre szabott 
fejlesztés szükséges.

Végül megtervezendők és kidolgozandók a tartalmas direkt, egyes esetekben kritériumorientált 
fejlesztés céljait szolgáló eszközök is. A fejlesztéshez általában ötféle eszköz lehet szükséges. A tanári 
kézikönyv minden esetben elkészítendő, a pedagógusok ebből ismerhetik meg a fejlesztés koncepci-
óját, módszereit, illetve ebben találják meg az alkalmazásra javasolt feladatokat. Az értékelő eszközök 
mindazon készségek és képességek esetében szükségesek, amelyekre a fejlesztés célváltozói épülnek, 
azaz amelyek fejlettségét többé-kevésbé rendszeresen értékelni kell. Tanulói munkafüzetre nem min-
den készség, képesség fejlesztéséhez van szükség, mivel egyes esetekben az egyébként is meglevő 
tananyagok, munkafüzetek is jól használhatók. Speciális eszközök csak néhány készség esetében 
jöhetnek szóba, ezek egyrészt a tanári szemléltetést, másrészt a tanulói munkát segítik. Végül a fejlő-
dési mutató a kritérium-orientált készség- és képességfejlesztés nélkülözhetetlen kelléke, ennek segít-
ségével követhető nyomon a fejlődés menete és határozhatók meg a hátralevő fejlesztési feladatok.
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TISZTELT KOLLÉGA!

Ezek a modulok a biológia tananygához kapcsolódóan, biológiai tartalmakkal, a matematikai kom-
petencia fejlesztésére készültek. A feladatokkal fejleszthetjük diákjaink rendszerező és kombinatív 
képességét, valamint deduktív és induktív gondolkodását, miközben erősödik biológiai szemléletük, 
mélyülnek biológiai ismereteik. A feladatok megoldása közben a tanulók támogatást kapnak, és külön-
böző tanulási módszereket sajátíthatnak el. 
A feladatok a gondolkodási képességek fejlesztésére készültek, nem céljuk új ismeretek megtanítása. 
Minden modul elején található egy áttekintő táblázat arról, hogy a modulon belül az egyes feladatok 
melyik kompetenciakomponenst fejlesztik. A modulok tartalma:
 
1. MODUL:  A FEJLőDÉS KEZDETEI 
 1. A vírusok
 2. A baktériumok
 3. Az állati egysejtűek
 4. A gombák
 5. A moszatok és a zuzmók

2. MODUL:  A GERINCTELEN ÁLLATOK
 1. A csalánozók
 2. A laposférgek
 3. A gyűrűsférgek
 4. A puhatestűek
 5. Az ízeltlábúak

3. MODUL:  A GERINCES ÁLLATOK
 1. A fejlődés irányai
 2. A halak és a kétéltűek
 3. A hüllők
 4. A madarak
 5. Az emlősök

4. MODUL:  A NÖVÉNyEK RENDSZEREZÉSE
 1. A mohák
 2. A harasztok
 3. A nyitvatermők
 4. A zárvatermők 1.
 5. A zárvatermők 2.

5. MODUL:  A ZÁRVATERMő NÖVÉNyEK SZERVEI
 1. A gyökér
 2. A szár
 3. A levél
 4. A virág
 5. A termés

Minden modul öt egységet tartalmaz, egy-egy egység feldolgozása általában 10-15 percet vesz igénybe. 
A ténylegesen felhasznált idő azonban sok mindentől függ: 
–  minden feladatot megoldunk-e, közösen megbeszéljük-e, vagy differenciáltan osztjuk ki a feladato-

kat,
– az óra elején vagy végén foglalkozunk-e a feladatokkal,
– élünk-e a feladatok által felkínált kitekintési lehetőségekkel stb.
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jAvAslAtok A feldolgozáshoz

–  A feladatok megoldását az adott témakör tanításának folyamatába illesszük be!
–  A feladatok önállóan, páros munkával és (a legtöbb esetben) csoportos munkával is megoldhatók, 

ezért érdemes egy-egy egységen belül a szervezési módokat (munkaformákat) variálni.
–  A feladatok megoldását mindig kövesse megbeszélés, értékelés. Ez történhet frontálisan vagy két pár 

által alkotott csoportban is. (A frontális megbeszélésnél írásvetítővel vagy projektorral vetítsük ki a 
megoldást!)

–  Az egységeket óra elején és óra végén is beiktathatjuk akár motivációs elemként, akár a téma beve-
zetéseként, akár az előző órán tanultak ismétléseként.

–  Az egységeket az óra végén is feldolgozhatjuk. Ilyenkor az áttekintést, az összefoglalást, az elmélyí-
tést szolgálhatják a feladatok.

–  A tanár természetesen személyre vagy osztályra szabottan kihagyhat a kérdések közül. (Egy feladat-
típuson belül a nehezebb feladatokat csillaggal jelöltük.)

–  A képességfejlesztés lényegéhez tartozik, hogy ezekkel a feladatokkal minden órán foglalkozzunk. 
Nem hozza meg a várt eredményt, ha évente ötször, a témakör összefoglalása során oldatjuk meg a 
feladatokat.

A rendszerező képesség fejlesztése a biológia tantárgynak is egyik fontos feladata. 
A definiálások feladatai abban segítenek, hogy a diákok megismerjék, megértsék és elsajátítsák az alap-
vető fogalmakat. Fontos az is, hogy felismerjék és gyakorolják a fogalmak leíró, ill. besoroló meghatá-
rozását. Így ugyanazon fogalom többoldalú megközelítése valósulhat meg.
A megbeszéléskor, értékeléskor vegyük figyelembe, hogy a tanulók helyesen alkalmazták-e a viszo-
nyokat, valamennyi kifejezést felhasználták-e, illetve hogy használtak-e olyan fogalmat, ami nem volt 
megadva.
A hierarchikus osztályozás egyrészt gyakoroltatja a szakkifejezéseket és fogalmakat, másrészt segít rend-
szerezni az ismereteket. A feladatok célja annak bemutatása is, hogy az információk rendezetten átte-
kinthetőbbek. Könnyebb a tanulás, ha az ismeretek rendszerezettek, és kapcsolataik feltártak. Ha van 
rá idő, gyakoroltassuk azt is, hogy a vázlat alapján, egész mondatokban, összefüggően mutassák be a 
tanulók tudásukat.
(Házi feladatként vagy órán elvégzendő, kapcsolódó feladatként is adhatjuk – amennyiben példafajok 
nem szerepelnek a feladatban –, hogy mondjanak konkrét példákat is minden csoportra.)
A felosztás, a sorképzés és a sorképző osztályozás feladatai gyakorlásképpen a lassabban haladóknak, las-
sabban fejlődőknek ajánlhatók.

A kombinatív képesség kombinálás és Descartes-szorzat képzése feladatait gyakorlásképpen a lassabban 
haladóknak, lassabban fejlődőknek, míg a variálást és az összes részhalmaz képzését a diákok többségé-
nek ajánljuk.

A deduktív gondolkodás fejlesztésére szolgáló különböző következtetés feladatai gyakorlásképpen a 
lassabban haladóknak, lassabban fejlődőknek ajánlhatóak. A feltételképzés az „átlagos” fejlettségű, míg 
a kvantorok feladatai különfeladatként adhatók a gyorsabban haladóknak. (Érdemes megbeszéléssel 
és egyszerűbb példával feltárni a logikai szerkezeteket. Például abból, hogy van fekete kutya, nem 
következik, hogy minden kutya fekete, de az sem, hogy van olyan, amelyik nem fekete. Különböztes-
sük meg a két esetet, hogy egy bizonyos állítás önmagában igaz, illetve nem a kijelentésből követke-
zik, de egyébként igaz.)

Az induktív gondolkodás fejlesztésének feladatai mind alkalmasak az átlagosnak megfelelően hala-
dók gondolkodásának fejlesztésére. Az analógiák képzése gyakoroltatja a szakkifejezéseket, alapvető 
fogalmakat, valamint viszonyaikat és kapcsolataikat érzékelteti.

A képek illusztrációk, feladatok nem vonatkoznak rájuk. Elsősorban a motivációt szolgálják.

Élvezetes és eredményes munkát kívánnak 
a szerzők



1. MODUL
a fejlődés 
KEZDETEI
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Fejlesztendő képességek

Kompetenciakomponens 1. egység 2. egység 3. egység 4. egység 5. egység

 Rendszerező képesség

Halmazképzés, besorolás

Definiálás + +

Felosztás + +

Sorképzés, sorképző osztályozás + + + + +

Hierarchikus osztályozás + +

Kombinatív képesség

Permutálás

Variálás +

Kombinálás +

Összes részhalmaz képzése + +

Descartes-szorzat képzése + +

Deduktív gondolkodás

Kapcsolás

Választás

Feltételképzés +

Előrelépő következtetés

Visszalépő következtetés + +

Választó következtetés +

Lánckövetkeztetés + +

Kvantorok + + +

Induktív gondolkodás

Kizárás +

Átkódolás

Analógiák képzése + + + +

Sorozatok képzése
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1.  EGYSÉG 
A vírusok

A vírusok egy örökítőanyag-molekulából és egy fehérjéből álló burokból épülnek fel. 
A vírusok önmagukban semmiféle életjelenséget nem mutatnak, önálló anyagcserét nem folytatnak. 
Működésük feltétele egy élő sejt, az úgynevezett gazdasejt. A vírus örökítő anyaga bekerül a gazda-
sejtbe, és átprogramozza a sejt anyagcseréjét. Ezután a sejt már nem a saját anyagait építi, hanem ener-
giáját és anyagait új vírusok készítésére használja fel. Így rövid idő alatt rendkívül sok vírus keletkezik 
a gazdasejtben. Amikor a gazdasejt megtelik vírusokkal, szétesik és elpusztul. A vírusok kiszabadul-
nak, és további sejteket fertőznek meg. 
Ritkán, de előfordul, hogy egy gazdasejtet több vírus is megfertőz. Ilyenkor örökítő anyagaik között 
információcsere is történhet.
Léteznek olyan vírusok, amelyek örökítőanyaga nem az élőlények körében általános DNS, hanem 
RNS. 
A vírusok származásával kapcsolatos legelfogadottabb nézet, hogy a vírusok sejtekből kiszabadult 
makromolekuláris rendszerek.
Érdekes, a közelmúltban felfedezett kórokozók a prionok és a viroidok. A prionok kizárólag fehérjé-
ből állnak, örökítő anyaguk nincs. A szivacsos agyvelősorvadást, a kergemarhakórt is prion okozza.  
A viroidok csak a csupasz örökítő anyagból állnak, főleg növényi betegségek okozói.

1.  Feladat – mi micsoda?
 induktív gondolkodás – kizárás

A feladat egyrészt a prionok és viroidok nevének gyakorlására szolgál, másrészt lehetőséget ad annak 
megbeszélésére, hogy mit és miért tekintünk/tekinthetünk élőnek. érdemes megbeszélni, hogy a kuta-
tók többsége a vírusok származásával kapcsolatban a következőt fogadja el: A vírusok sejtekből kisza-
badult, önállósult, fehérjeburokkal rendelkező örökítőanyag-darabok. 

Válaszd ki és húzd át azt a fogalmat, amelyik nem illik a sorba! Választásod indokold!

prion                vírus                gazdasejt                viroid 

Indoklás: a gazdasejt élő sejt, a többit nem tekinthetjük élőnek (hiszen önmagukban semmiféle életje-
lenséget nem mutatnak, önálló anyagcserét nem folytatnak).

2. Feladat – mik a vírusok? 
 rendszerező képesség – definiálás 

Az alábbi kifejezések felhasználásával fogalmazd meg és írd le, mik a vírusok!

A vírusok olyan makromolekuláris rendszerek, amelyek fehérjeburokból és örökítőanyagból épülnek 
fel. Önálló anyagcserét nem folytatnak, működésük feltétele a gazdasejt.

makromolekulárisörökítőanyag önálló anyagcsere

feltételfehérjeburok működés

gazdasejt

rendszer
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3. Feladat – a vírusok Felépítése és működése 
  deduktív gondolkodás – válAsztó következtetés, 

visszAlépő következtetés, lánckövetkeztetés 

Fejezd be a következő mondatokat!

a) A vírusok örökítőanyaga vagy DNS vagy RNS. 
    Az AIDS vírusának örökítőanyaga nem DNS, tehát RNS.

b) A vírusok örökítőanyagból és fehérjéből állnak. 
    A prionokat csak fehérje építi fel, tehát a prionok nem vírusok. 

c) A vírusok nem folytatnak önálló anyagcserét.
    A tüdővész kórokozója önálló anyagcserét folytat, tehát a tüdővész kórokozója nem vírus.

d)  Ha a vírus nem kerül be egy élő sejtbe, nem folytat anyagcserét. Ha nem folytat anyagcserét, nem 
tud szaporodni. 

    Tehát, ha egy vírus nem kerül be egy élő sejtbe, nem tud szaporodni. 

4. Feladat – vírus vagy nem vírus? 
 rendszerező képesség – hierArchikus osztályozás 

Töltsd ki az ábrát az alábbi szavak felhasználásával!

prionok                     vírusok                          RNS-vírusok                  DNS-vírusok        

         makromolekuláris rendszerek                   viroidok

makromolekuláris  
rendszerek

DNS-vírusok

prionokviroidok vírusok

RNS-vírusok
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5. Feladat – vírusFertőzés 
 rendszerező képesség – sorképzés 

Sorszámozással állítsd időrendi sorrendbe a vírusfertőzés eseményeit! 

2.  Az örökítő anyag bejutása a sejtbe. 

7.  A vírusok kiszabadulása.

1.  A vírus megtapadása a sejt felszínén.

5.  Új vírusok készítése.

3.  A sejt anyagcseréjének átprogramozása.

8.  Új sejtek fertőzése.

4.  A vírus anyagainak termelődése.

6.  A gazdasejt szétesése.

6. Feladat – vírusok egymás között
 kombinAtív képesség – kombinálás

feltétlenül beszéljük meg, hogy ez most csak egy játék, hiszen nagyon kicsi a valószínűsége, hogy ha 
kétféle vírus is kerül az ember szervezetébe, az a kettő éppen ugyanabba a sejtbe kerül. 
érdemes szakmai kiegészítéseket is hozzáfűzni! például a vírussal fertőzött sejtek olyan – interferon-
nak nevezett – anyagot termelnek, amely gátolja a szervezet többi sejtjének adott vírussal történő 
fertőződését. Az interferon gyógyászati célokra történő felhasználására komoly és biztató kísérleteket 
végeznek.
gyors szaporodásuk miatt a vírusok örökítőanyaga rendkívül változékony, ezért lehetséges a vírusoknak 
annyiféle változata. ráadásul gyakran a gazdasejt dns-állományából is „magukkal ragadnak” kisebb-
nagyobb darabokat.

Mely vírusok között történhet információcsere, ha a gazdasejtet egyszerre két vírus is megfertőzi az 
alábbiak közül? Írd fel a vírusok kezdőbetűivel az összes lehetőséget!

K – kanyaró                    I – influenza                    M – mumpsz

K, I K, M I, M
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7*. Feladat – Fertőzés egy állattenyésztő telepen
 kombinAtív képesség – összes részhAlmAz képzése

érdemes szakmai kiegészítéseket is hozzáfűzni! például a vírussal fertőzött sejtek olyan – interferon-
nak nevezett – anyagot termelnek, amely gátolja a szervezet többi sejtjének adott vírussal történő 
fertőződését. Az interferon gyógyászati célokra történő felhasználására komoly és biztató kísérleteket 
végeznek.

Egy sertéstelepen vírusfertőzés történt, és sok állat megbetegedett. Az állatorvosi és a laboratóriumi 
vizsgálatok során azt állapították meg, hogy háromféle (H, L, B) vírus is elterjedt az állatok között.
Milyenek lehetnek a sertéstelep állatai a fent megnevezett vírusokkal való fertőződés szempontjából? 
Írd fel a vírusokat jelölő betűk felhasználásával az összes lehetőséget!

– H L B H, L

H, B L, B H, L, B
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2.  EGYSÉG 
A baktériumok

A baktériumok mérete igen kicsi (1–10 μm), de a fénymikroszkóp segítségével már a 17. században 
lehetővé vált megismerésük. 

A baktériumsejtek belsejét a sejtplazma tölti ki. Ebben zajlanak a sejt  anyagcsere-folyamatai, és itt 
található az örökítőanyag is, ami nem más, mint egy kör alakú DNS-molekula. Az anyagfelvétel és 
-leadás a sejthártyán keresztül történik. A sejthártyát merev sejtfal veszi körül. A fajok többségének 
csillói vagy ostora(i) is vannak, néhányuk pedig kocsonyás tokkal is rendelkezik.

A baktériumok csoportosításában a sejt alakja és anyagcseréje is fontos szerepet játszik. 
A baktériumok alakjuk szerint lehetnek gömb (coccus), pálcika (bacillus) vagy csavart (spirillum) ala-
kúak.

Anyagcseréjük is igen változatos. Vannak köztük autotrófok, amelyek szervetlen anyagokból képesek 
felépíteni saját szerves anyagaikat. Közülük a fotoszintetizálók energiaforrásként a fényt használják, 
a kemoszintetizálók pedig a különböző anyagok oxidálásából származó energiát  hasznosítják. A bak-
tériumok között vannak heterotrófok is, amelyek szerves anyagokat vesznek fel, és azok átépítésével 
készítik saját anyagaikat. Ehhez a szerves anyagok lebontásából származó energiát használják fel.  
A heterotróf baktériumok táplálkozási kapcsolataik szerint lehetnek szimbióták, vagyis más fajokkal 
kölcsönösen előnyös kapcsolatban együtt élők. Lehetnek szaprofiták, vagyis lebontók, és lehetnek 
paraziták, azaz élősködők.

változatos alakú baktériumok elektronmikroszkópos képe
forrás: www.sulinet.hu/tart/fncikk/Kiae/0/10263/start.htm/bakt1
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1. Feladat – a baktériumok csoportosítása
 rendszerező képesség – hierArchikus osztályozás

nem kell feltétlenül az idegen szavakhoz ragaszkodni, de érdemes tisztázni pl.: a bacillus, a szimbió-
zis, a parazita jelentését, vagy elemezni az autotróf, heterotróf és fotoszintézis szavakat (jelentésüket, 
összetételüket).

Keresd ki és húzd alá az előző szövegből a baktériumok csoportosításának szempontjait, majd rend-
szerezd ismereteidet az alábbi táblázat segítségével!

szempont csoport további szempont csoport

a sejt alakja gömb/coccus  
alakúak – –

pálcika/bacillus  
alakúak – –

csavart/spirillum  
alakúak – –

a sejt anyagcseréje

autotróf energiaforrás
fotoszintetizáló

kemoszintetizáló

heterotróf táplálkozási  
kapcsolat 

együtt élő/szimbionta

élősködő/parazita

lebontó/szaprofita

2. Feladat – a baktériumsejt Felépítése
 rendszerező képesség – sorképzés

Keresd ki a szövegből és sorold fel egy kocsonyás burokkal is rendelkező baktériumsejt részeit belül-
ről kifelé haladva! 

1. örökítő anyag          
2. sejtplazma          
3. sejthártya          
4. sejtfal          
5. tok
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3. Feladat – a bőség zavarában
 kombinAtív képesség – vAriálás

A mikrobiológiai laboratóriumba rendkívül sok, különböző baktéri-
umtenyészet érkezett. Minden kutató a saját érdeklődésének meg-
felelő baktériumot szerette volna először megvizsgálni. Különösen 
a kemoszintetizáló (K),
a lebontó (l),
az élősködő (é),
a tokkal rendelkező (T) 
baktériumok iránt érdeklődtek a kutatók.

Egy megbeszélésen megállapodtak abban, hogy melyik legyen az 
a két baktérium, amit először vizsgálnak. Sokan azt is fontosnak 
tartották, hogy minél előbb választ kapjanak kérdéseikre, ezért a 
baktériumok vizsgálatának sorrendjét is rögzítették. Milyen döntés 
születhetett? 

Sorold fel az összes lehetőséget, és írd a lehetséges párokat a megadott kezdőbetűk felhasználásával 
az alábbi téglalapokba!

4. Feladat – a baktériumok anyagcseréje
 induktív gondolkodás – AnAlógiák képzése

Az első feladat a struktúrához kapcsolható funkcióra kérdez, a második és harmadik lényegében defi-
niálás, míg a negyedik feladat az idegen szó magyar jelentését adja meg.

Írd az üres téglalapokba az odaillő kifejezéseket!

mikrobiológiai laboratórium

K, L K, É K, T L, K L, É L, T

É, K É, L É, T T, K T, L T, É

energiaforrás
kémiai energia :: kemoszintetizálás = energiaforrás

a fény :: fotoszintetizálás

szimbionta :: parazita = együttélő :: élősködő

autotróf élőlény ::
szervetlen anyag-
ból saját szerves 
anyag készítése

= heterotróf élőlény ::
idegen szerves 
anyagból saját 

anyag készítése

sejtplazma :: anyagcsere 
folyamatok = sejthártya :: anyagfelvétel és 

leadás
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5. Feladat – a baktériumok változatossága
 kombinAtív képesség – descArtes-szorzAt képzése

A feladat amellett, hogy a kombinatív képességet fejleszti, szemlélteti a baktériumok sokféleségét. nem 
fontos, hogy konkrét fajhoz kössük ezeket a kombinációkat, inkább azt kellene érzékeltetni, hogy ha 
csak három szempontot veszünk figyelembe, akkor is milyen sokféle típust tudunk kitalálni. A termé-
szetben pedig még sokkal többféle szempont is van!

A baktériumok a Föld legelterjedtebb élőlényei. Mindenhol: talajban, vízben, más élőlényekben, sőt 
még a legszélsőségesebb körülmények között – forró gejzírekben, fagyos gleccsereken – is jelen van-
nak.

Sorold fel az összes lehetséges baktériumtípust az alábbi tulajdonságok figyelembevételével! 

Élőhelyük:  talajban él (T),  
vízben él (v)

Alakjuk:  pálcika alakú (P),  
gömb alakú (g),  
csavart (C)

  Anyagcseréjük:  heterotróf (H),  
kemoszintetizáló (K),  
fotoszintetizáló (f)

Írd fel a tulajdonságok kezdőbetűivel az összes lehetőséget!

T – P – H T – P – K T – P – F V – P – H V – P – K V – P – F

T – G – H T – G – K T – G – F V – G – H V – G – K V – G – F

T – C – H T – C – K T – C – F V – C – H V – C – K V – C – F
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3.  EGYSÉG  
az állati egysejtűek

A sejtmagvas egysejtűek megismerésében merőben új eredményeket hoztak az utóbbi évtizedek sejt-
biológiai és molekuláris genetikai vizsgálatai, ezért csoportosításuk napjainkban folyamatosan válto-
zik. Mi most két csoportjukkal ismerkedünk meg részletesebben, az állábas egysejtűekkel, valamint a 
csillós egysejtűekkel, de közéjük tartoznak például az ostoros egysejtűek is.
Az állábas egysejtűek színtestet nem tartalmazó, heterotróf táplálkozású, állati vagy gombaszerű élő-
lények. Az átlagnál jóval nagyobb méretű sejtjükben több azonos nagyságú és információtartalmú 
sejtmag található. Állábaikkal mozognak és táplálkoznak, ezért alakjuk állandóan változik. Táplálé-
kukat állábaikkal körülfolyják, ezáltal a táplálék körül egy burok keletkezik. Így jön létre egy – sejt-
hártyából álló – burok, az emésztőűröcske, amibe emésztőenzimek jutnak be. A táplálékfelvételnek 
ezt a módját bekebelezésnek (endocitózisnak) nevezzük. Az emészthetetlen anyagok exocitózissal 
ürülnek ki a sejtből. 
Az állábas egysejtűek közé tartoznak az amőbák (pl.: óriás amőba, vérhas amőba) és a nyálkagom-
bák. Némelyek szilárd vázat is létrehoznak maguk köré, mint például a likacsoshéjúak közé tartozó 
Nummulinák és a sugárállatkák. 

A csillós egysejtűek közös jellemzője a csilló, a kétféle sejtmag és sejtszervecskéik nagy száma, vala-
mint fejlettsége. Az édesvizekben élő papucsállatka csillói összehangolt csapkodásával halad a víz-
ben. A helytülő fajok – például a harangállatka – csillói a víz áramoltatását szolgálják. A csillós egysej-
tűeknek két különböző méretű és feladatú sejtmagjuk van: a nagy a vegetatív működésekért, a kisebb 
pedig a szaporodásért felelős. Táplálékukat a sejtszájon át veszik fel, onnan az emésztőűröcskébe jut a 
felvett táplálék. Az emésztetlen anyagok exocitózissal ürülnek ki a sejtből. Édesvízi fajaikra jellemző 
sejtalkotó a lüktető üregecske, ami a sejtbe jutott felesleges víz eltávolítását szolgálja. 

amőba, papucsállatka és napállatka fénymikroszkópos képe
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1. Feladat – az óriás amőba rokonsága
 rendszerező képesség – sorképző osztályozás

Helyezd el az alábbi fogalmakat az ábra megfelelő részébe!

óriás amőba          eukarióta egysejtűek          amőbák          állábas egysejtűek

2. Feladat – a sejtmagvas egysejtűek
 rendszerező képesség – hierArchikus osztályozás

Rendszerezd ismereteidet a szövegben kiemelt szavak és az ábra segítségével!

eukarióta egysejtűek

állábas egysejtűek

amőbák

óriás amőba

sejtmagvas 
egysejtűek

ostoros egysej-
tűek

állábas 
egysejtűek

csillós 
egysejtűek

amőbák nyálkagombák likacsoshéjúak

óriás amőba vérhas amőba Nummulinák sugárállatkák papucsállatka harangállatka
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3. Feladat – egysejtűek és tulajdonságaik
 rendszerező képesség – felosztás

Jácint és Boglárka a hétvégi családi kiránduláson vízmintákat gyűjtött, amiket a biológia szakkörön 
mikroszkóppal meg is vizsgáltak. Különböző egysejtűeket láttak, de leginkább két tanult egysejtű 
tulajdonságait sikerült megfigyelniük.

Rendezd a felsorolt tulajdonságokat! A tulajdonságok betűjelét írd az ábra megfelelő részébe! 
Nevezd meg a halmazokat!

A) állábai segítik a táplálkozásban
B) mikroszkopikus méretű
C) sejtmagvas egysejtű
D) táplálékát a sejtszájon át veszi fel
E) heterotróf
F) csillókkal mozog
G) kétféle sejtmaggal rendelkezik
H) egyféle sejtmaggal rendelkezik
I) állábakkal mozog
K) sejtje az átlagos sejtméretnél nagyobb
L) alakja folyton változik
M) az emésztetlen anyagok exocitózissal ürülnek a sejtjéből
N) jellemző sejtszervecskéje az emésztő űröcske

D

F

G

       B

C          E

N         M

 A

      H          I

K         L

papucsállatka óriás amőba
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4. Feladat – az egysejtűek élete
 induktív gondolkodás – AnAlógiák képzése

Írd az üres téglalapokba az odaillő kifejezéseket!

5. Feladat – az óriás amőba és a többiek
 deduktív gondolkodás – kvAntorok

Jácint az edzésen elmesélte barátainak, hogy mit csináltak biológia szakkörön. Egyik edzőtársa meg-
kérdezte, mi az az óriás amőba. Jácint így válaszolt:

 AZ ÓRIÁS AMőBA OLyAN EUKARIÓTA ÁLLATI EGySEJTŰ, AMELyNEK SEJTJÉBEN TÖBB EGy-
FORMA SEJTMAG TALÁLHATÓ.

Karikázd be azoknak az állításoknak a betűjelét, amelyek következnek, és húzd át azoknak a betűje-
lét, amelyek nem következnek a nagybetűvel írt kijelentésből!

A) Minden eukarióta állati egysejtű sejtjében több egyforma sejtmag található.
B)   Van olyan eukarióta állati egysejtű, amelynek sejtjében több egyforma sejtmag található.
C) Nincs olyan eukarióta állati egysejtű, amelynek sejtjében több egyforma sejtmag található.
D) Van olyan eukarióta állati egysejtű, amelynek sejtjében nincs több egyforma sejtmag.
E) Egyetlen eukarióta állati egysejtű sejtjében sincs több egyforma sejtmag.
F) Nincs olyan eukarióta állati egysejtű, amelynek sejtjében nincs több egyforma sejtmag.

Húzd alá azokat az állításokat, amelyek igazak!

papucsállatka :: sejtszáj = óriás amőba :: álláb

bekebelezés :: kiürítés = endocitózis :: exocitózis

papucsállatka :: csilló = óriás amőba :: álláb

táplálkozás :: sejtszáj = kiválasztás :: lüktető űröcske

helyváltoztató 
mozgás :: álláb = az életműködések 

irányítása :: sejtmag

sugárállatka :: állábas egysejtűek = papucsállatka :: csillós egysejtűek

harangállatka :: csillós egysejtűek = vérhas amőba :: állábas egysejtűek

*

*

*
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4.  EGYSÉG 
A gombák

1. Feladat – kalapos gombák
  kombinAtív képesség – összes részhAlmAz képzése

ez a feladat az óra elején alkalmas arra, hogy a mindennapi élet tapasztalatai a gomba hívószóra elő-
jöjjenek. 

A kalapos gombák közül sok ízletes táplálék. Egy háziasszony egy nagy vendégség előtti napon azon 
gondolkozik, hogy esetleg gombát is tesz a hidegtálra. A bevásárlóközpontban fehér (f) és barna csi-
perkegomba (B), valamint laskagomba (l) kapható. Milyen lehetőségei vannak a hidegtál elkészíté-
sére?

F, B F, L B, LF, B, L

B L –F

laskagomba fatörzsön
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2. Feladat – penészgombák
 induktív gondolkodás – AnAlógiák képzése

e feladat kapcsán egyrészt tágíthatjuk a gombák fogalmát, másrészt szót ejthetünk a gombák test- 
felépítéséről.

A felsorolásból válaszd ki a megfelelő szót, és írd az üres téglalapba!

a) 

fájdalomcsillapító
antibiotikum
antioxidáns
lázcsillapító

b) 

sejtfal
teleptest
telep
sejt

tégla :: ház = sejtfonal :: teleptest

alma :: gyümölcs = penicillin :: antibiotikum

moníliás alma
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3. Feladat – a kalapos gombák Fejlődése
 rendszerező képesség – sorképzés

A gombák testfelépítését a tenyésztest kifejlődésének ismeretében még könnyebb megjegyezni. itt a 
teleptest felépítése jobban érthető, mint a moszatok kapcsán.

Rakd sorba a gombatest fejlődésének lépéseit!

teleptestű termőtest           spóra          fonalszövedék (micélium)          sejtfonalak (hifák)

spóra  sejtfonalak (hifák)  fonalszövedék (micélium)  teleptestű termőtest  spóra

4. Feladat – mi a spóra?
 rendszerező képesség – definiálás

Fogalmazd meg az alábbi szavak felhasználásával, hogy mi a spóra! 

A spóra olyan szaporítósejt, amely ivartalan úton alakult ki, és vastag sejtfala miatt a kiszáradásnak 
ellenáll.

vastag sejtfal ivartalan úton alakult ki

a kiszáradásnak ellenáll szaporítósejt

őzlábgomba
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5. Feladat – a gombák csoportjai
 deduktív gondolkodás – kvAntorok

A testfelépítés ismeretének birtokában újra visszatérhetünk a csoportosításhoz. A mindennapi életben 
teljesen elegendő a kalaposgombákon kívül a penészszerű gombák csoportja. 

Ibolya kertésznek készül, és szünetben a biológiát tanulja félhangosan. Robi matematikus lesz, és a 
következő mondatot hallja:

A KALAPOS GOMBÁKNAK SPÓRATERMő TERMőTESTÜK VAN.

Robi elgondolkodik, és több mondatváltozat jut eszébe. Mindjárt meg is beszéli Ibolyával azokat.

Karikázd be azoknak az állításoknak a betűjelét, amelyek következnek, és húzd át azoknak a betűje-
lét, amelyek nem következnek a nagybetűvel írt kijelentésből!

A) Minden gombának van spóratermő termőteste.
B) Egyetlen gombának sincs spóratermő termőteste.
C)   Van olyan gomba, amelyiknek van spóratermő termőteste.
D) Van olyan gomba, amelyiknek nincs spóratermő termőteste.
E) Nincs olyan gomba, amelyiknek van spóratermő termőteste.
F) Nincs olyan gomba, amelyiknek nincs spóratermő termőteste.

Húzd alá azokat az állításokat, amelyek igazak!

Keress példát a lehetséges esetekre! 
C) csiperke, D) penészszerű gombák 

csiperkegomba spóratermő lemezei
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6. Feladat – élesztőgombák
 deduktív gondolkodás – lánckövetkeztetés

A diákok általában nem tudják, hogy a kenyér lyukacsait a fejlődő szén-dioxid-buborékok hozták létre. 
A sörélesztő azonos a kenyérélesztővel vagy pékélesztővel. beszéljük meg, miért következik be az 
erjedés!

Fejezd be a megkezdett mondatot!

A pékélesztő anyagcsereterméke a szén-dioxid. A szén-dioxid a kelt tészták lyukacsosságát okozza.  
A pékélesztő tehát a kelt tészták lyukacsosságát okozza.

7. Feladat – a gombák anyagcseréje
 deduktív gondolkodás – feltételképzés

e feladat megoldása elősegítheti, hogy a gombák – anyagcseréjük típusával – a növényektől jól elkülö-
nüljenek. ez a feladat differenciálásra is alkalmas.

Olvasd el figyelmesen!

HA EGy ÉLőLÉNy HETEROTRÓF, AKKOR NEM FOTOSZINTETIZÁL.

Karikázd be azoknak az eseteknek a betűjelét, amelyek előfordulhatnak, és húzd át azoknak a betű-
jelét, amelyek nem fordulhatnak elő a nagybetűvel írt kijelentés alapján!

A)   Egy élőlény heterotróf, és nem fotoszintetizál.
B)  Egy élőlény heterotróf és fotoszintetizál.
C)   Egy élőlény nem heterotróf, és fotoszintetizál.
D)   Egy élőlény nem heterotróf, és nem fotoszintetizál.

Keress példát a lehetséges esetekre! 
A) ember, C) növények, D) kemoszintetizáló baktériumok 

gombás foltok juharlevélen
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5.  EGYSÉG 
A moszatok és a zuzmók

1. Feladat – a moszatok testFelépítése
 rendszerező képesség – sorképzés

A moszatok kapcsán két fontos területet kell érintenünk: a moszatok testfelépítésének fejlődési állomá-
sait és a különféle színanyagokat. ebben a feladatban a moszatok testfelépítéséről esik szó, a következő 
feladatban pedig a színanyagokról.

A test akkor fejlettebb, ha több sejtből áll, ha a sejtek működése különböző, ha a sejtek száma öröklöt-
ten meghatározott. Ezen ismeretek alapján rakd bonyolultság szerint sorba a moszatok fejlődésének 
felsorolt fejlettségi állapotait! A legfejletlenebbet 1-es számmal jelöld!

2.  meghatározatlan számú sejtből álló sejttársulás

7.  rendezett fonalak tömegéből álló teleptest

5.  a két végén különböző sejtfonal

1.  egysejtű

3.  meghatározott számú sejtből álló sejttársulás

4.  egynemű sejtfonal

6.  szabályosan elágazó sejtfonal
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2. Feladat – a zöldmoszatok
  deduktív gondolkodás – kvAntorok, visszAlépő 

következtetés

a) Olvasd el figyelmesen!

A ZÖLDMOSZATOK SZÍNANyAGA MEGEGyEZIK A HARASZTOK SZÍNANyAGÁVAL.

Karikázd be azoknak az állításoknak a betűjelét, amelyek következnek, és húzd át azoknak a betűje-
lét, amelyek nem következnek a nagybetűvel írt kijelentésből!

A)  Nincs olyan moszat, amelyiknek a színanyaga megegyezik a harasztok színanyagával.
B)   Van olyan moszat, amelynek a színanyaga megegyezik a harasztok színanyagával.
C)  Egyetlen moszat színanyaga sem egyezik meg a harasztok színanyagával.
D)  Van olyan moszat, amelynek a színanyaga nem egyezik meg a harasztok színanyagával.
E)  Nincs olyan moszat, amelyiknek a színanyaga nem egyezik meg a harasztok színanyagával.
F)  Minden moszat színanyaga megegyezik a harasztok színanyagával.

Húzd alá azokat az állításokat, amelyek igazak!

Keress példát a lehetséges esetekre! 
B) zöldmoszatok, D) barnamoszat

b)  Fejezd be a megkezdett mondatot!

Ha egy moszat a zöldmoszatok közé tartozik, akkor van zöld színanyaga. A kovamoszatoknak nincs 
zöld színanyaguk, tehát nem tartoznak a zöldmoszatok közé.

békanyálmoszat
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3. Feladat – a zuzmók anyagcseréje
 induktív gondolkodás – AnAlógiák képzése

váljon világossá a gyereknek, hogy a szimbiózis miért előnyös mindkét fajnak. Ügyeljünk arra, hogy a 
moszatok és a mohák ne keveredjenek a diákok fejében!

A zuzmók testét felépítő gombafonalak a telep védelmére és a felszívásra specializálódtak, a moszat-
sejtek pedig fotoszintézisre.
A felsorolásból válaszd ki a megfelelő szót, és írd a kipontozott helyre!

a) 

moszatsejtek
teleptest
gombafonalak
mohasejtek

b) 

moszatsejtek
teleptest
gombafonalak
mohasejtek

c) 

moszatsejtek
teleptest
gombafonalak
baktériumok

üzem :: szállítószalag = zuzmó :: gombafonalak

vár :: katonák = zuzmótelep :: gombafonalak

nyúl :: répa = gomba :: moszatsejtek
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4. Feladat – a zuzmók testFelépítése
 kombinAtív képesség – descArtes-szorzAt képzése

A feladat kapcsán magyarázzuk, hogy gyakran a gomba is és a zuzmó is önálló életre képes faj.  
A fajfogalom határait is feszegethetjük. 

A zuzmók testét gombafonalak és moszatsejtek alkotják. Két különböző gomba (G1, G2) és két külön-
böző moszat (M1, M2) milyen párokat, vagyis milyen zuzmókat alkothat? Jelöld a különféle összeté-
telű zuzmókat!

lemezes testű zuzmó bokros testű zuzmó

G1 M1 G1 M2

G2 M1 G2 M2



2. MODUL
A GERINCTELEN 
ÁLLATOK
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Fejlesztendő képességek

Kompetenciakomponens 1. egység 2. egység 3. egység 4. egység 5. egység

 Rendszerező képesség

Halmazképzés, besorolás

Definiálás + +

Felosztás +

Sorképzés, sorképző osztályozás + + +

Hierarchikus osztályozás +

Kombinatív képesség

Permutálás

Variálás

Kombinálás

Összes részhalmaz képzése +

Descartes-szorzat képzése + +

Deduktív gondolkodás

Kapcsolás

Választás

Feltételképzés + + +

Előrelépő következtetés

Visszalépő következtetés +

Választó következtetés +

Lánckövetkeztetés + +

Kvantorok + + + +

Induktív gondolkodás

Kizárás

Átkódolás

Analógiák képzése + + +

Sorozatok képzése
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1.  EGYSÉG 
A csalánozók

A tudományos rendszerezés szerint a csalánozók közé a hid-
raállatok, a kehelyállatok és a virágállatok tartoznak. Több-
ségük tengerekben él, de a hidraállatok között vannak édes-
vízi fajok is. Néhány édesvízi faj, mint a közönséges hidra és 
a zöld hidra, hazánkban is megtalálható.
A legtöbb csalánozónak hidra- és medúzaformája egyaránt 
van, de az édesvíziek csak hidra alakban fordulnak elő, 
medúza alakjuk nincs. 
A csalánozók, így a hidrák is kivétel nélkül ragadozók. Csa-
lánsejtjeik és karjaik segítségével szerzik táplálékukat. Ha a 
zsákmányállat hozzáér a csalánsejthez, akkor a sejt fedele 
felpattan, a csalánfonal felsérti a zsákmány kültakaróját, és 
a kilövellt bénító hatású anyag bekerül az áldozat szerveze-
tébe. A felhasznált csalánsejtek elpusztulnak, kilökődnek, 
újak fejlődnek helyettük. A csalánsejteknek nemcsak a táp-
lálékszerzésben, hanem a védekezésben is fontos szerepük 
van. 
A csalánozók eukarióta sejtjei szöveteket alkotnak. A zöld 
hidra élénkzöld színét a vele szimbiózisban élő, fotoszinteti-
záló zöldmoszatok okozzák. Ez a vizek aljzatán élő, néhány 
milliméteres állat így a szennyezettebb, oxigénben szegé-
nyebb vízben is meg tud élni. 

1. Feladat – a közönséges hidra rokonsága
 rendszerező képesség – sorképző osztályozás

Helyezd el az alábbi fogalmakat az ábra megfelelő részébe! 

közönséges hidra           eukarióták           csalánozók            hidraállatok          szövetesek

szövetesek

csalánozók

hidraállatok

közönséges hidra

eukarióták

medúza alakú csalánozó
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2. Feladat – hidrák és medúzák
 deduktív gondolkodás – feltételképzés

Olvasd el figyelmesen!

HA EGy CSALÁNOZÓ ÉDESVÍZI, AKKOR NINCS MEDÚZA ALAKJA.

Karikázd be azoknak az eseteknek a betűjelét, amelyek előfordulhatnak, és húzd át azoknak a betű-
jelét, amelyek nem fordulhatnak elő a nagybetűvel írt kijelentés alapján!

A)   A csalánozó nem édesvízi, nincs medúza alakja. 
B)   A csalánozó édesvízi, nincs medúza alakja.
C)   A csalánozó nem édesvízi, van medúza alakja.
D) A csalánozó édesvízi, van medúza alakja.

tegyük fel a kérdést: 
melyek azok a csalánozók, amelyek nem édesvíziek, és nincs medúza alakjuk?
A válasz: a virágállatok.



44 MATEMATIKA „b” • bIológIA • 10. évfolyAM TAnárI úTMuTATó

3. a csalánozók táplálkozási kapcsolatai
 deduktív gondolkodás – kvAntorok

a) Olvasd el figyelmesen!

A ZÖLD HIDRA OLyAN CSALÁNOZÓ, AMELLyEL ZÖLDMOSZATOK ÉLNEK SZIMBIÓZIS-
BAN.

Karikázd be azoknak az állításoknak a betűjelét, amelyek következnek, és húzd át azoknak a betűje-
lét, amelyek nem következnek a nagybetűvel írt kijelentésből!

A) Minden csalánozóval zöldmoszatok élnek szimbiózisban.
B) Nincs olyan csalánozó, amellyel zöldmoszatok élnek szimbiózisban.
C) Van olyan csalánozó, amellyel nem élnek zöldmoszatok szimbiózisban.
D) Egyetlen csalánozóval sem élnek zöldmoszatok szimbiózisban.
E) Nincs olyan csalánozó, amellyel zöldmoszatok nem élnek szimbiózisban.
F)   Van olyan csalánozó, amellyel zöldmoszatok élnek szimbiózisban.

Írd a pontsorra annak az állításnak a betűjelét, amelyik nem következik az állításból, de igaz!

C 

b) Olvasd el figyelmesen!

MINDEN CSALÁNOZÓ RAGADOZÓ.

Karikázd be azoknak az állításoknak a betűjelét, amelyek következnek, és húzd át azoknak a betűje-
lét, amelyek nem következnek a nagybetűvel írt kijelentésből!

A) Nincs olyan csalánozó, amelyik ragadozó.
B)   Van olyan csalánozó, amelyik ragadozó.
C) Egyetlen csalánozó sem ragadozó.
D) Van olyan csalánozó, amelyik nem ragadozó.
E)   Nincs olyan csalánozó, amelyik nem ragadozó.
 

hidra alakú csalánozó
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4. Feladat – a csalánozók csoportosítása
 rendszerező képesség – felosztás

Keresd ki a szövegben a csalánozók csoportosításának szempontjait és az azok szerinti kategóriákat, 
majd rendezd ismereteidet a táblázat segítségével!

tudományos rendszerezés

virágállatok

kehelyállatok

hidraállatok

élőhely
édesvíz

tengervíz

forma (alak)
medúza és hidra alak

hidra alak

5. Feladat – a csalánsejtek működése
 deduktív gondolkodás – lánckövetkeztetés

Fejezd be a mondatot!

Ha a zsákmányállat hozzáér a csalánsejthez, akkor a sejt működésbe lép. Ha a csalánsejt működésbe 
lép, akkor a csalánsejt elpusztul. 
Ha a zsákmányállat hozzáér a csalánsejthez, akkor a csalánsejt elpusztul.
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2.  EGYSÉG 
A laposférgek

A laposférgek közé tartoznak a vízben élő, ragadozó örvényférgek (planáriák); az élősködő, különle-
ges egyedfejlődésű szívóférgek (mételyek) és az állatok belében élősködő galandférgek. 
A laposférgek kültakarója egyrétegű hám. Az örvényférgek hámsejtjeinek felszíne csillós, az élős-
ködők hámrétegét vastag kutikula, azaz védőréteg borítja. Ez az emésztőnedvektől és a gazdaállat 
immunrendszerétől véd.
Az élősködő laposférgek alig mozognak, izmaik csökevényesek. Az örvényférgek bőrizomtömlőjük-
kel perisztaltikus mozgást végeznek. Mozgásukat a testüket borító csillók is segítik.
Bélcsatornájuknak egyetlen nyílása van, a szájnyílás. Bélcsatornájuk szerteágazó, egészen a sejtekig 
szállítja a tápanyagokat, ezért béledényrendszernek nevezzük. Az élősködők bélcsatornája elcsökevé-
nyesedett, egész testfelületükön szívják fel a tápanyagokat.
Érzékelik a kémiai, mechanikai és hőhatásokat. Az élősködők érzékszervei életmódjuknak megfele-
lően csökevényesek. 
A laposférgek hímnősek, egy-egy állatban hímivarsejtek és petesejtek is termelődnek, vagyis hím- és 
női ivarszerv is megtalálható bennük. Több laposféregfaj ivartalanul, kettéosztódással is tud szapo-
rodni.

1. Feladat – a laposFérgek rendszerezése
 rendszerező képesség – hierArchikus osztályozás

Helyezd el az ábrában az alábbi csoport- és fajneveket! Segít a szöveg.

horgasfejű galandféreg          simafejű galandféreg          örvényférgek          fülesplanária          
májmétely          tejfehér planária          gyászos planária          galandférgek          szívóférgek          

vérmétely          laposférgek

laposférgek

szívóférgekgalandfér-
gek

örvényfér-
gek

simafejű 
galandféreg

horgasfejű 
galandféreg májmétely vérmétely tejfehér 

planária
füles- 

planária
gyászos 
planária
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2. Feladat – életmód és testFelépítés
 deduktív gondolkodás – feltételképzés

a) Olvasd el figyelmesen!

AKKOR ÉS CSAK AKKOR CSÖKEVÉNyES EGy LAPOSFÉREGFAJ BÉLCSATORNÁJA, HA ÉLőS-
KÖDő ÉLETMÓDOT FOLyTAT.

Karikázd be azoknak az eseteknek a betűjelét, amelyek előfordulhatnak, és húzd át azoknak a betű-
jelét, amelyek nem fordulhatnak elő a nagybetűvel írt kijelentés alapján!

A)   Lehet, hogy egy laposféregfaj élősködő, és csökevényes a bélcsatornája.
B) Lehet, hogy egy laposféregfaj nem élősködő, és csökevényes a bélcsatornája.
C) Lehet, hogy egy laposféregfaj élősködő, és nem csökevényes a bélcsatornája.
D)   Lehet, hogy egy laposféregfaj nem élősködő, és nem csökevényes a bélcsatornája.

b) Olvasd el figyelmesen!

EGy LAPOSFÉREGFAJNAK AKKOR ÉS CSAK AKKOR VAN KUTIKULÁJA, HA ÉLőSKÖDő.

Karikázd be azoknak az eseteknek a betűjelét, amelyek előfordulhatnak, és húzd át azoknak a betű-
jelét, amelyek nem fordulhatnak elő a nagybetűvel írt kijelentés alapján!

A)   Lehetséges, hogy van kutikulája, és élősködő.
B) Lehetséges, hogy van kutikulája, és nem élősködő.
C)   Lehetséges, hogy nincs kutikulája, és nem élősködő.
D) Lehetséges, hogy nincs kutikulája, és élősködő.

3. Feladat – Felépítés és működés
 induktív gondolkodás – AnAlógiák képzése

Írd az üres téglalapokba az odaillő kifejezéseket!

béledényrendszer :: táplálkozás = bőrizomtömlő :: mozgás

csökevényes 
izmok :: élősködő lapos-

féreg = fejlett izmok és 
csillós hám :: ragadozó lapos-

féreg

örvényférgek :: csillós hám = galandférgek :: vastag kutikula

hímnős :: hím- és női 
ivarszerv = váltivarú :: vagy csak hím-

ivarszerv, vagy 
csak női ivarszerv

örvényférgek :: planáriák = szívóférgek :: mételyek



48 MATEMATIKA „b” • bIológIA • 10. évfolyAM TAnárI úTMuTATó

4. Feladat – a laposFérgek bélcsatornája
 deduktív gondolkodás – kvAntorok

Olvasd el figyelmesen!

A BÉLEDÉNyRENDSZER OLyAN BÉLCSATORNA, AMELy EGÉSZEN A SEJTEKHEZ SZÁLLÍTJA 
A TÁPANyAGOT.

Karikázd be azoknak az állításoknak a betűjelét, amelyek következnek, és húzd át azoknak a betűje-
lét, amelyek nem következnek a nagybetűvel írt kijelentésből!

A) Minden bélcsatorna egészen a sejtekhez szállítja a tápanyagot.
B)   Van olyan bélcsatorna, amely egészen a sejtekhez szállítja a tápanyagot.
C) Nincs olyan bélcsatorna, amely egészen a sejtekhez szállítja a tápanyagot.
D) Van olyan bélcsatorna, amely nem szállítja egészen a sejtekhez a tápanyagot.
E) Egyetlen bélcsatornatípus sincs, amely egészen a sejtekhez szállítja a tápanyagot.
F) Nincs olyan bélcsatorna, amely nem szállítja egészen a sejtekhez a tápanyagot.

Húzd alá azokat az állításokat, amelyek igazak!

laposféreg fénymikroszkópos képe
forrás: www.sulinet.hu/tart/fncikk/kiaj/0/6086/patak.htm/plan
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3.  EGYSÉG 
a gyűrűsférgek

1. Feladat – mit, mivel?
 kombinAtív képesség – descArtes-szorzAt képzése

A tanár két kis papírcsoportot hozott az órára. A felelőnek mindkét csoportból egy-egy papírt kellett 
húznia, és meg kellett mondania, hogy összetartozók-e a lapok. Amennyiben nem, indokolnia kellett. 
Milyen lehetőségei voltak a felelőnek?

 ÉLETMŰKÖDÉS SZERV
 Táplálkozás (T)  Bőrizomtömlő (bt)
 Légzés (l) Érrendszer (é)
 Keringés (K) Bélcsatorna (b)
 Mozgás (M)

Karikázd be azokat a párokat, amelyek valóban összetartoznak!

T – É T – B L – BtT – Bt

L – B K – Bt K – ÉL – É

M – Bt M – É M – BK – B

földigiliszta
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2. Feladat – a bőrizomtömlő
 rendszerező képesség – definiálás

Fogalmazd meg az alábbi kifejezések felhasználásával, hogy mi a bőrizomtömlő!

A bőrizomtömlő olyan szerv, amely a hámszövet és az alatta levő simaizomszövet  összenövésével 
alakult ki, és ez működési egységet képezve védelmet nyújt, és ellátja a mozgásszerv feladatát is.

3. Feladat – a Földigiliszta élete
  deduktív gondolkodás – visszAlépő következtetés, 

lánckövetkeztetés

Fejezd be a mondatokat!

a)  Ha a hosszanti lefutású simaizmok összehúzódnak, a gyűrűsférgek teste megrövidül és vastagabb 
lesz. 

     A földigiliszta teste most hosszú és vékony, tehát a hosszanti lefutású simaizmok nem húzódnak 
össze.

b)  Ha egy élőlény ingerszegény környezetben él, az érzékszervei fejletlenek. Ha az élőlény érzékszer-
vei fejletlenek, nem fejlett az idegrendszere sem. 

    A giliszták ingerszegény környezetben élnek, ezért idegrendszerük nem fejlett.

4. Feladat – a Földigiliszta teste
 induktív gondolkodás – AnAlógiák képzése

Írd az üres téglalapokba az odaillő kifejezéseket!

szervhámszövet összenövés

védelem működési egység

simaizomszövet

mozgásszerv

lakás :: a fűtés 
csőrendszere = a gyűrűsférgek 

teste :: zárt keringési 
rendszer 

/ érrendszer

a fűtés 
csőrendszere :: víz = zárt keringési 

rendszer :: vér

vonat :: vasúti kocsik = a gyűrűsférgek 
teste :: szelvények

a fűtőrendszerben 
áramló víz :: hőszállítás = a keringési rend-

szerben áramló 
hemoglobin

:: oxigénszállítás
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4.  EGYSÉG 
a puhatestűek

1. Feladat – a tintahal
 rendszerező képesség – sorképző osztályozás

A tintahal nevét a testéből – veszély esetén – kiürülő sötét „festék”-ről kapta. A tintahal nevével ellen-
tétben nem hal, rendszertanilag a fejlábúak közé, a puhatestűek három fontos csoportjának egyikébe 
soroljuk. A fejlábúakat karjaik száma alapján nyolckarú polipokra (kalmárok, tintahalak) és tízkarú 
polipokra (pl. közönséges polip) osztjuk.

Helyezd el a fenti szövegben kiemelt fogalmakat az ábra megfelelő részébe!

puhatestűek

fejlábúak

nyolckarú polipok

tintahal

tintahalak
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2. Feladat – gyűjtemény és kiállítás
 kombinAtív képesség – összes részhAlmAz képzése

Kamilla puhatestűek mészvázait gyűjti. Gyűjteménye 
tengeri csigákat, hazai vízi és hazai szárazföldi csigákat 
is tartalmaz. Az iskolában kiállítást rendeznek, ehhez 
válogat gyűjteményéből. Sajnos nem tudja előre, hogy 
mennyi mészváz kiállítására lesz lehetősége, ezért min-
den eshetőségre szeretne felkészülni.

Milyen típusú csigákból állíthatja össze a kiállításra 
szánt darabokat?

tengeri csigák (T) 
hazai vízi csigák (v)
hazai szárazföldi csigák (S)

3. Feladat – a Fejlábúak ragadozók
 deduktív gondolkodás – kvAntorok

Olvasd el figyelmesen!

A FEJLÁBÚAK OLyAN TENGERI PUHATESTŰEK, AMELyEK KIVÉTEL NÉLKÜL RAGADOZÓK.

Karikázd be azoknak az állításoknak a betűjelét, amelyek következnek, és húzd át azoknak a betűje-
lét, amelyek nem következnek a nagybetűvel írt kijelentésből!

A)   Van olyan tengeri puhatestű, amelyik ragadozó.
B) Minden tengeri puhatestű ragadozó.
C) Nincs olyan tengeri puhatestű, amelyik ragadozó.
D) Nincs olyan tengeri puhatestű, amelyik nem ragadozó.
E) Van olyan tengeri puhatestű, amelyik nem ragadozó.
F) Egyetlen tengeri puhatestű sem ragadozó.

Húzd alá azokat az állításokat, amelyek igazak!

V S T, VT

V, S T, V, ST, S

pannon csiga
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4. Feladat – a puhatestűek tulajdonságai
 induktív gondolkodás – AnAlógiák képzése

Írd az üres téglalapokba az odaillő kifejezéseket!

csigák :: lassú mozgásúak = fejlábúak :: gyors mozgásúak

vízi csiga :: kopoltyú = szárazföldi csiga :: tüdő

csigák :: ház = kagylók :: héj

kagylók :: korhadékevők = fejlábúak :: ragadozók

nyálmirigy :: nyál = köpeny :: mészváz

éti csiga
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5.  EGYSÉG 
Az ízeltlábúak

1. Feladat – az ízeltlábúak különös élete
 rendszerező képesség – definiálás

a) Fogalmazd meg az alábbi szavak felhasználásával, mi a légcsőrendszer! 

A légcsőrendszer olyan szerv, amely vékony falú csöveivel egészen a sejtekig szállítja a levegőt.

b) Fogalmazd meg az alábbi szavak felhasználásával, mi a vedlés!

A vedlés az a folyamat, amelynek során az ízeltlábúak kitinkutikulája – hormonok által szabályozot-
tan – időnként felreped, és az állat kibújik belőle.

c) Fogalmazd meg az alábbi szavak felhasználásával, mi a feromon!

A feromon olyan speciális kémiai anyag, amellyel fajon belül az egyedek egymás viselkedését vagy 
életműködéseit szabályozzák.

a csápok a feromonokat érzékelő szaglószervekgyapjaslepke hernyói

*

kibújikkitinkutikula felreped

hormonok állat

ízeltlábúak

folyamat

viselkedéskémiai anyag fajon belül

életműködés egyedek

speciális

szabályozás

szervlevegő sejtek vékony falú csövek
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2. Feladat – a rovarok testFelépítése
 deduktív gondolkodás – feltételképzés
Olvasd el figyelmesen!

EGy ÉLőLÉNyT AKKOR ÉS CSAK AKKOR SOROLHATUNK A ROVAROK KÖZÉ, HA TESTE 
FEJRE, TORRA ÉS POTROHRA TAGOLÓDIK.

Karikázd be azoknak az eseteknek a betűjelét, amelyek előfordulhatnak, és húzd át azoknak a betű-
jelét, amelyek nem fordulhatnak elő a nagybetűvel írt kijelentés alapján!

A)   Lehet, hogy egy élőlény rovar, és teste fejre, torra, potrohra tagolódik.
B) Lehet, hogy egy élőlény rovar, és a teste nem tagolódik fejre, torra, potrohra.
C)   Lehet, hogy egy élőlény nem rovar, és a teste nem tagolódik fejre, torra, potrohra.
D) Lehet, hogy egy élőlény nem rovar, és a teste fejre, torra és potrohra tagolódik.

3.  Feladat – minden bogár rovar, vagy minden rovar 
bogár?

 deduktív gondolkodás – kvAntorok
Olvasd el figyelmesen!

A KEMÉNy FEDőSZÁRNyÚ ROVAROK BOGARAK.

Karikázd be azoknak az állításoknak a betűjelét, amelyek következnek, és húzd át azoknak a betűje-
lét, amelyek nem következnek a nagybetűvel írt kijelentésből!

A) Minden rovar bogár.
B) Nincs olyan rovar, amelyik bogár.
C)   Van olyan rovar, amelyik bogár.
D) Egyetlen rovar sem bogár.
E) Van olyan rovar, amelyik nem bogár.
F) Nincs olyan rovar, amelyik nem bogár.

Ha van olyan állítás, amelyik a kijelentésből nem következik, de önmagában igaz, akkor annak betű-
jelét írd a pontsorra, és mondj rá példát!
E  – például a szitakötők

kérjük a tanulóktól, hogy szóban vagy írásban példával igazolják válaszukat! 

katicabogárszitakötő
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4. Feladat – a rovarok sokFélesége
 kombinAtív képesség – descArtes-szorzAt képzése

A jelenleg élő állatfajok mintegy kétharmad része a rovarok közé tartozik. Változatos testfelépítésük 
és életmódjuk tette lehetővé, hogy a Földön szinte mindenhol jelen vannak. 
Sokféleségük jól megfigyelhető szárnyaik és szájszerveik alakulásán is. A legtöbb rovarnak két pár, 
azaz négy (4) szárnya van. De léteznek olyanok is, amelyeknek a második pár szárnya helyzetérzé-
kelő-egyensúlyozó szervvé módosult, így csak egy pár szárnyuk van, azaz kétszárnyúak (2). Szájszer-
vük – többek között – lehet rágó szájszerv (r), nyaló szájszerv (ny) vagy szúró-szívó szájszerv (Sz).
Párosítsd a szárnyak számát és a fent említett szájszerv-típusokat az összes lehetséges módon! 

Számokkal és betűkkel dolgozz!

Írj mindegyikre egy jellegzetes csoportot vagy fajt, ha van ilyen!

4R:    darazsak, bogarak
4Ny: levéltetvek
4Sz:   háziméh
2R:     a kétszárnyúak közé a legyek és szúnyogok tartoznak, nincs rágó szájszervvel rendelkező 

kétszárnyú
2Ny: legyek
2Sz:   szúnyogok

légy

4Ny 4Sz4R

2Ny 2Sz2R
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Fejlesztendő képességek

Kompetenciakomponens 1. egység 2. egység 3. egység 4. egység 5. egység

 Rendszerező képesség

Halmazképzés, besorolás

Definiálás

Felosztás + +

Sorképzés, sorképző osztályozás +

Hierarchikus osztályozás +

Kombinatív képesség

Permutálás

Variálás +

Kombinálás +

Összes részhalmaz képzése

Descartes-szorzat képzése +

Deduktív gondolkodás

Kapcsolás

Választás

Feltételképzés + + +

Előrelépő következtetés +

Visszalépő következtetés

Választó következtetés

Lánckövetkeztetés +

Kvantorok + + + + +

Induktív gondolkodás

Kizárás

Átkódolás + +

Analógiák képzése + + + +

Sorozatok képzése
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1.  EGYSÉG 
a fejlődés irányai

Az állatok egyedfejlődése során a megtermékenyített petesejtből – egymást gyorsan követő osztódá-
sokkal – a zigótánál nem nagyobb, sok apró sejtből álló gömb, a szedercsíra (morula) jön létre. Az osz-
tódás tovább folyik, de a szedercsíra belsejében levő sejtek tápanyag- és oxigénhiány következtében 
elpusztulnak és elfolyósodnak, így alakul ki a folyadékkal teli, egy sejtsorból álló gömb, a hólyagcsíra. 
Ezután a hólyagcsírán kis betüremkedés keletkezik, majd a két sejtréteg összesimul, és kialakul egy 
kehelyhez hasonló képződmény, a bélcsíra. Nyílásának neve ősszáj, az üregé ősbélüreg. A két sejtréteg 
a külső és a belső csíralemez. 
A csalánozók egyedfejlődésében ettől a ponttól kezdve a csalánozókra jellemző, speciális képződmé-
nyek kialakulását figyelhetjük meg. A csalánozókat űrbelűeknek nevezzük.
A többi állat fejlődése továbbhalad, és embriójukban testüreg alakul ki a két csíralemez között. A test-
üreg kialakulásának megfelelően a testüreges állatok három fő fejlődési irányba sorolhatók.
Az őstestüregesekben a belső és a külső csíralemez között kialakuló testüreg az elsődleges testüreg. 
Ilyen, őstestüreges állatok a laposférgek és a fonálférgek.
A valódi testüregesekben az elsődleges testüreget egy harmadik, a középső csíralemez tölti ki.  
A középső csíralemezen belül viszont kialakult egy másik, a másodlagos testüreg. A valódi testürege-
sek közé tartoznak a gyűrűsférgek, a puhatestűek és az ízeltlábúak. 
A hármas testüregűeknek szintén van középső csíralemezük és másodlagos testüregük, de ezek 
másképpen alakultak ki, mint az előző csoportnál. A hármas testüregűek két jelentősebb csoportja 
a tüskésbőrűeké és a gerinchúrosoké. Utóbbit az előgerinchúrosok, a fejgerinchúrosok, valamint a 
gerincesek alkotják.

barázdálódás
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1. Feladat – az állatok csoportjai 
 rendszerező képesség – hierArchikus osztályozás

Helyezd el az ábrában az alábbi élőlénycsoportokat! Segít a szöveg!

állatok               testüreges állatok               fejgerinchúrosok               gerincesek          

valódi testüregesek               laposférgek               fonálférgek               tüskésbőrűek

                     hármas testüregűek               őstestüregesek               űrbelűek               ízeltlábúak          

előgerinchúrosok               gerinchúrosok               puhatestűek               gyűrűsférgek

testüregesek

valódi testüregesekőstestüregesek hármas testüregűek

lapos- 
férgek

fonál- 
férgek

gyűrűs- 
férgek

puha- 
testűek

ízelt- 
lábúak

gerinc- 
húrosok

tüskés- 
bőrűek

előgerinc- 
húrosok

fejgerinc- 
húrosok gerincesek

állatok

űrbelűek

tengeri sün
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2.  Feladat – mely élőlényeket sorolhatjuk az állatok 
közé?

 deduktív gondolkodás – feltételképzés

Olvasd el figyelmesen!

 EGy ÉLőLÉNyT AKKOR ÉS CSAK AKKOR SOROLHATUNK AZ ÁLLATOK KÖZÉ, HA SZÖVETES 
SZERVEZőDÉSŰ.

Karikázd be azoknak az eseteknek a betűjelét, amelyek előfordulhatnak, és húzd át azoknak a betű-
jelét, amelyek nem fordulhatnak elő a nagybetűvel írt kijelentés alapján!

A) Lehet, hogy az élőlény állat, és nem szövetes szerveződésű. 
B)   Lehet, hogy az élőlény állat, és szövetes szerveződésű. 
C)   Lehet, hogy az élőlény nem állat, és nem szövetes szerveződésű.
D) Lehet, hogy az élőlény nem állat, és szövetes szerveződésű.

3. Feladat – testüregviszonyok
 deduktív gondolkodás – kvAntorok

Olvasd el figyelmesen!

A VALÓDI TESTÜREGESEK OLyAN ÁLLATOK, AMELyEKBEN A KÖZÉPSő CSÍRALEMEZEN 
BELÜL KIALAKULT A MÁSODLAGOS TESTÜREG.

Karikázd be azoknak az állításoknak a betűjelét, amelyek következnek, és húzd át azoknak a betűje-
lét, amelyek nem következnek a nagybetűvel írt kijelentésből!

A)  Minden testüreges állatban kialakult a középső csíralemezen belül egy másodlagos testüreg.

B)    Van olyan testüreges állat, amelyben a középső csíralemezen belül egy másodlagos testüreg ala-
kult ki.

C)  Nincs olyan testüreges állat, amelyben a középső csíralemezen belül egy másodlagos testüreg 
alakult ki.

D)  Van olyan testüreges állat, amelyben a középső csíralemezen belül nem alakult ki egy másodla-
gos testüreg.

E)  Egyetlen testüreges állatban sem alakult ki a középső csíralemezen belül egy másodlagos test-
üreg.

F)  Nincs olyan testüreges állat, amelyben nem alakult ki a középső csíralemezen belül egy másod-
lagos testüreg.

Írd a pontsorra annak az állításnak a betűjelét, amelyik nem következik az állításból, de igaz!
D  

kérjük, hogy szóban vagy írásban példával igazolják válaszukat!
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4.  Feladat – mi lesz a petesejtből a megtermékenyítést 
követően?

 rendszerező képesség – sorképzés

Sorszámozással állítsd időrendi sorrendbe az alábbi eseményeket, illetve a fejlődés állomásait! 

3.  szedercsíra 

2.  egymást követő, gyors osztódások 

4.  a belső sejtek tápanyag- és oxigénhiány következtében elpusztulnak 

5.  hólyagcsíra 

7.  a két sejtréteg összesimul 

8.  kialakul egy kehelyhez hasonló képződmény 

9.  bélcsíra

6.  kicsi, majd egyre nagyobb betüremkedés keletkezik 

1.  zigóta 
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2.  EGYSÉG 
a halak és a kétéltűek

1. Feladat – gerincesek, kloáka
 rendszerező képesség – definiálás

a) Fogalmazd meg az alábbi szavak felhasználásával, mely állatokat nevezzük gerinceseknek! 

A gerincesek olyan állatok, amelyek a gerinchúrosok fejlődési vonalán alakultak ki, szelvényezett 
belső vázzal (gerincoszlop) és csőidegrendszerrel rendelkeznek.

b) Fogalmazd meg az alábbi szavak felhasználásával kétféle módon, hogy mi a kloáka!

A kloáka olyan szerv, amely a bélcsatorna, valamint a húgy- és ivarszervek közös kivezetője.

Egy állat testének valamelyik szerve akkor és csak akkor kloáka, ha az a húgy- és ivarszervek, vala-
mint a bélcsatorna közös kivezető szerve.

közös szerv

húgy- és ivarszervek bélcsatorna kivezető

gerinchúrosok belső váz csőidegrendszer

szelvényezett fejlődési vonal állatok
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2. Feladat – a kétéltűek egyedFejlődése, az oldalvonal
 deduktív gondolkodás – kvAntorok

a) Olvasd el figyelmesen!

A CSONTOS HALAK JELLEGZETES ÉRZÉKSZERVE AZ OLDALVONALSZERV.

Karikázd be azoknak az állításoknak a betűjelét, amelyek következnek, és húzd át azoknak a betűje-
lét, amelyek nem következnek a nagybetűvel írt kijelentésből!

A) Minden halnak van oldalvonalszerve. 
B)   Van olyan hal, amelyiknek van oldalvonalszerve.
C) Egyetlen halnak sincs oldalvonalszerve.
D) Van olyan hal, amelyiknek nincs oldalvonalszerve.
E) Nincs olyan hal, amelyiknek nincs oldalvonalszerve.
F) Nincs olyan hal, amelyiknek van oldalvonalszerve.

Írd a pontsorra annak az állításnak a betűjelét, amelyik nem következik az állításból, de igaz!
D  

b) Olvasd el figyelmesen!

A KÉTÉLTŰEK ÁTALAKULÁSSAL FEJLőDNEK.

Karikázd be azoknak az állításoknak a betűjelét, amelyek következnek, és húzd át azoknak a betűje-
lét, amelyek nem következnek a nagybetűvel írt kijelentésből!

A)   Minden kétéltű átalakulással fejlődik.
B)   Van olyan kétéltű, amelyik átalakulással fejlődik.
C) Nincs olyan kétéltű, amelyik átalakulással fejlődik.
D) Egyetlen kétéltű sincs, amelyik átalakulással fejlődik.
E) Van olyan kétéltű, amelyik nem átalakulással fejlődik.
F)   Nincs olyan kétéltű, amelyik nem átalakulással fejlődik.

Van-e olyan állítás, amelyik nem következik az állításból, de igaz? Ha van, melyik az?
nincs ilyen  

kérjük, hogy szóban vagy írásban példával igazolják válaszukat!

kecskebékaebihalak
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3. Feladat – a csontos halak és a porcos halak
 induktív gondolkodás – AnAlógiák képzése

A minta alapján végezd el a mondatok átalakítását!

A csontos halaknak kopoltyúfedőjük van.                –  A porcos halaknak nincs kopoltyúfedőjük.

A csontos halaknak van úszóhólyagjuk.                    –  A porcos halaknak nincs úszóhólyagjuk.

A csontos halak oldalvonalszervvel rendelkeznek.  –   A porcos halak oldalvonalszervvel nem rendel-
keznek.

A csontos halak belső váza elcsontosodott.                –  A porcos halak belső váza nem csontosodott el.

4. Feladat – a halak mozgása
 induktív gondolkodás – AnAlógiák képzése

Írd az üres téglalapokba az odaillő kifejezéseket!

hajó :: motor = hal :: farokúszó 
/ szívizom

hajó :: kormánylapát = hal :: farokúszó

porcos halcsontos hal
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5. Feladat – a kétéltűek változatossága
 induktív gondolkodás – descArtes-szorzAt képzése

Jácint és Boglárka a biológiaterem élősarkában egy, a hazai kétéltűeket bemutató terráriumot szeretne 
berendezni. A kétéltűek között vannak fajok, amelyek kifejlett állatként is vízben élnek, és vannak 
olyanok, amelyekkel a vizektől távol találkozhatunk. Tudományos rendszerükben a farkos kétéletűe-
ket és farkatlan kétéltűeket (békákat) különböztetjük meg. 

Milyen élőhelyeket kell biztosítania Jácintnak és Boglárkának a terráriumban, ha a fent ismertetett 
kétéltű-csoportokat mind be akarják mutatni? Írd fel az alábbi kezdőbetűk felhasználásával az össze-
set!

 Tudományos rendszerük szerint:  Élőhelyük szerint:
 farkos kétéltűek (f) vízben élnek (v)
 farkatlan kétéltűek, vagyis békák (b) a víztől távol élnek (T)

Négy különböző élőhelyet kell bemutatniuk. 

Írj példaként egy-egy fajt mindegyikre! 

A bevezető szöveg szerint hazai fajokat szeretnének bemutatni!

F, V:  pettyes gőte, tarajos gőte, alpesi gőte
F, T:  foltos szalamandra
B, V:  kecskebéka
B, T:  zöld levelibéka, zöld varangy, barna varangy, barna ásóbéka

F, T B, V B, TF, V

erdei béka
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3.  EGYSÉG 
a hüllők

1.  Feladat – alkalmazkodás a szárazFöldi életmódhoz
 deduktív gondolkodás – feltételképzés

Olvasd el figyelmesen!

 HA EGy GERINCES ÁLLAT KÜLTAKARÓJA ELSZA-
RUSODOTT, AKKOR A TÜDEJE FEJLETT.

Karikázd be azoknak az eseteknek a betűjelét, amelyek 
előfordulhatnak, és húzd át azoknak a betűjelét, ame-
lyek nem fordulhatnak elő a nagybetűvel írt kijelentés 
alapján!

A)   A kültakaró elszarusodott. A tüdő fejlett.
B) A kültakaró elszarusodott. A tüdő nem fejlett.
C)   A kültakaró nem szarusodott el. A tüdő nem fejlett.
D)   A kültakaró nem szarusodott el. A tüdő fejlett.

2. Feladat – a krokodilok
 deduktív gondolkodás – kvAntorok

Olvasd el figyelmesen!

A KROKODILOK OLyAN HÜLLőK, AMELyEK MESZES HÉJÚ TOJÁSOKKAL SZAPORODNAK.

Karikázd be azoknak az állításoknak a betűjelét, amelyek következnek, és húzd át azoknak a betűje-
lét, amelyek nem következnek a nagybetűvel írt kijelentésből!

A) Minden hüllő meszes héjú tojással szaporodik.
B)   Van olyan hüllő, amelyik meszes héjú tojással szaporodik.
C) Van olyan hüllő, amelyik nem meszes héjú tojással szaporodik.
D) Egyetlen hüllő sincs, amelyik meszes héjú tojással szaporodik.
E) Nincs olyan hüllő, amelyik meszes héjú tojással szaporodik.
F) Nincs olyan hüllő, amelyik nem meszes héjú tojással szaporodik.

Írd a pontsorra annak az állításnak a betűjelét, amelyik nem következik az állításból, de igaz! Írj pél-
dát!
C  –  gyíkok, kígyók, teknősök

kérjük, hogy szóban vagy írásban példával igazolják válaszukat!

fürge gyík
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3. Feladat – a hüllők szaporodása
  deduktív gondolkodás – lánckövetkeztetés, 

előrelépő következtetés

Fejezd be a mondatokat!

a)  A hüllők szaporodása a víztől független. A víztől független szaporodású állatok sikeresen alkal-
mazkodtak a szárazföldi körülményekhez. 

    A hüllők tehát sikeresen alkalmazkodtak a szárazföldi körülményekhez.

b)  Ha az állat tojással szaporodik, a megtermékenyítés belső. 
    A hüllők tojással szaporodnak, tehát a megtermékenyítésük belső.

4. Feladat – a hüllők egyedFejlődése
  induktív gondolkodás – AnAlógiák képzése

Írd az üres téglalapokba az odaillő kifejezéseket!

5. Feladat – a magzatburok
 rendszerező képesség – definiálás

Fogalmazd meg az alábbi szavak felhasználásával, mi a magzatburok! 

A magzatburok olyan burok, amely a hüllők, a madarak és az emlősök embriója körül alakul ki, az 
embrió számára védelmet, jobb táplálást biztosítva, és magzatvíz tölti ki.

magzatvízembrió védelem táplálás

burokhüllők madarak emlősök

kétéltűek :: külső megter-
mékenyítés = hüllők :: belső megter-

mékenyítés

a kétéltűek lárvája :: vízben él = a hüllők embriója :: a tojás 
belsejében él

kétéltűek :: pete = hüllők :: tojás

kétéltűek :: átalakulás = hüllők :: közvetlen fejlődés

pete :: lárva = tojás :: kifejlett állat



70 MATEMATIKA „b” • bIológIA • 10. évfolyAM TAnárI úTMuTATó

4.  EGYSÉG 
a madarak

1. Feladat – „madarat tolláról”
 deduktív gondolkodás – kvAntorok

Olvasd el figyelmesen!

A TOLLAS GERINCESEK MADARAK.

Karikázd be azoknak az állításoknak a betűjelét, amelyek következnek, és húzd át azoknak a betűje-
lét, amelyek nem következnek a nagybetűvel írt kijelentésből!

A) Minden gerinces madár.
B)   Van olyan gerinces, amelyik madár.
C) Egyetlen gerinces sem madár.
D) Nincs olyan gerinces, amelyik madár.
E) Van olyan gerinces, amelyik nem madár.
F) Nincs olyan gerinces, amelyik nem madár.

Húzd alá az igaz állításokat, és példával igazold!

kérjük, hogy szóban vagy írásban példával igazolják válaszukat!

Hervis-héja
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2. Feladat – Fészeklakók és Fészekhagyók
 deduktív gondolkodás – feltételképzés

Olvasd el figyelmesen!

EGy MADÁRFAJ AKKOR ÉS CSAK AKKOR FÉSZEKHAGyÓ, HA FIÓKÁI A TOJÁSBÓL KIKELVE 
ANyJUKAT KÖVETNI TUDJÁK, ÉS ÖNÁLLÓAN TÁPLÁLKOZNAK.

Karikázd be azoknak az eseteknek a betűjelét, amelyek előfordulhatnak, és húzd át azoknak a betű-
jelét, amelyek nem fordulhatnak elő a nagybetűvel írt kijelentés alapján!

A)  A madárfaj nem fészekhagyó. Fiókái a tojásból kikelve anyjukat követik, és önállóan táplálkoz-
nak. 

B)    A madárfaj nem fészekhagyó. Fiókái a tojásból kikelve anyjukat nem követik, és önállóan táplál-
koznak. 

C)    A madárfaj nem fészekhagyó. Fiókái a tojásból kikelve anyjukat nem követik, és nem önállóan 
táplálkoznak. 

D)    A madárfaj nem fészekhagyó. Fiókái a tojásból kikelve anyjukat követik, és nem önállóan táplál-
koznak. 

E)    A madárfaj fészekhagyó. Fiókái a tojásból kikelve anyjukat követik, és önállóan táplálkoznak. 

F)  A madárfaj fészekhagyó. Fiókái a tojásból kikelve anyjukat nem követik, és önállóan táplálkoz-
nak. 

G)  A madárfaj fészekhagyó. Fiókái a tojásból kikelve anyjukat nem követik, és nem önállóan táplál-
koznak. 

H)  A madárfaj fészekhagyó. Fiókái a tojásból kikelve anyjukat követik, és nem önállóan táplálkoz-
nak. 

a kacsák fészekhagyók



72 MATEMATIKA „b” • bIológIA • 10. évfolyAM TAnárI úTMuTATó

3. Feladat – állatkerti madarak
 kombinAtív képesség – vAriálás

A madarak meghódították a levegőt, de néhány csoportjuk az evolúció során különböző táplálékforrá-
sokhoz alkalmazkodva áttért a vízi, illetve a szárazföldi életmódra. Az állatkertben a madarak három 
csoportjának képviselőjét szeretnék bemutatni:
futómadarak (f)
pingvinek (P)
repülő életmódot folytatók (r)

Az állatkertben azonban csak két kifutó szabad. Milyen sorrendben tekinthetik meg a látogatók a 
madarakat, ha az állatkert látogatóinak haladási irányát is meghatározzák? Írd betűjelekkel az alábbi 
téglalapokba!

4. Feladat – a madarak szervezete
 induktív gondolkodás – AnAlógiák képzése

Írd az üres téglalapokba az odaillő kifejezéseket!

orgonasípok :: fújtató = madártüdő :: légzsákok

hüllők :: szarupikkelyek = madarak :: tollak

hüllők :: változó 
testhőmérséklet = madarak :: állandó 

testhőmérséklet

fedőtoll :: alak, repülés = pehelytoll :: hőszigetelés

F R P F

R F R P

F P

P R
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5.  EGYSÉG 
az emlősök

1. Feladat – az emlősök csoportjai
 rendszerező képesség – kombinálás

A ma élő emlősöket a szaporodás típusa szerint soroljuk csoportokba. Három csoportjukat a tojásrakó 
emlősök (T), az erszényes emlősök (E) és a méhlepényes emlősök (M) képezik. 
Biológiaórán lehetőség nyílt kiselőadás tartására, melynek témája a három csoport közül bármelyik 
kettő  összehasonlítása. Mely csoportok összehasonlításáról szólhatott a kiselőadás? Írd a betűpárokat 
az alábbi téglalapokba!

kérjük a tanulóktól, hogy röviden, néhány szóban mondják el a csoportok közötti lényeges hasonlósá-
gokat és különbségeket!

Írj az emlősök mindhárom csoportjához egy-egy jellemző fajt!

Tojásrakó emlősök:  kacsacsőrű emlős / hangyászsün

Erszényes emlősök:  óriás kenguru / erszényes farkas / oposszum

Méhlepényes emlősök:  mókus / őz / pocok / házimacska 

T, M E, MT, E

a legtöbb emlős méhlepényes, kicsinyeit emlőiből szoptatja
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2. Feladat – a vízi emlősök
 deduktív gondolkodás – kvAntorok

Olvasd el figyelmesen!

A VÍZI EMLőSÖK TÜDőVEL LÉLEGEZNEK.

Karikázd be azoknak az állításoknak a betűjelét, amelyek következnek, és húzd át azoknak a betűje-
lét, amelyek nem következnek a nagybetűvel írt kijelentésből!

A)   Van olyan emlős, amelyik tüdővel lélegzik.
B) Minden emlős tüdővel lélegzik.
C) Egyetlen emlős sem lélegzik tüdővel.
D) Van olyan emlős, amelyik nem tüdővel lélegzik.
E) Nincs olyan emlős, amelyik nem tüdővel lélegzik.
F) Nincs olyan emlős, amelyik tüdővel lélegzik.

Írd a pontsorra annak az állításnak a betűjelét, amelyik nem következik az állításból, de igaz!
B) és E)  
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3. Feladat – az emlősök és a többiek
 induktív gondolkodás – AnAlógiák képzése

Írd az üres téglalapokba az odaillő kifejezéseket!

madarak :: tollazat = emlősök :: szőrzet

hüllők :: változó 
testhőmérséklet = emlősök :: állandó 

testhőmérséklet

madártüdő :: léghajszálcsövek = emlőstüdő :: léghólyagocskák

zöld levelibéka :: pete = homoki vipera :: tojás

pingvinek :: madarak = erszényesek :: emlősök

hüllők :: ősi kétéltűek = emlősök :: ősi hüllők

ízeltlábúak :: dúcidegrendszer = gerincesek :: csőidegrendszer

madarak :: viselkedésük 
nagyrészt ösz-

tönös = emlősök :: viselkedésük 
nagyrészt tanult

faligyík embriója :: tojás = nyúl embriója :: anyaméh
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4. Feladat – lábak és szárnyak
 induktív gondolkodás – AnAlógiák képzése

Figyeld meg, mi alapján kapcsolódnak össze az alábbiak! 
Te is állíts össze párokat a felsoroltakból, és írd a megfelelő helyre!

A kék vércse szárnya és a denevér szárnya.
A halak úszója és a cetek uszonya.
A békák lába és a szöcskék lába.

A kerecsensólyom csőre és a nyári lúd csőre.
A kanalasgém lába és a vörös vércse lába.
A ló lába és a vakond lába.

a kanalasgém lába
a ló lába 
a vörös vércse lába
a vakond lába
a békák lába
a szöcskék lába

Az első oszlopban konvergens fejlődés eredményeképpen kialakult szervpárokat soroltunk fel, ezt 
kell megfelelő példákkal kiegészíteni. A második oszlopba divergens fejlődés következtében kialakult, 
homológ szervpárokat várunk. 
például:

a bárány és a cica lába közös eredetű, de eltérő felépítésű
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Fejlesztendő képességek

Kompetenciakomponens 1. egység 2. egység 3. egység 4. egység 5. egység

 Rendszerező képesség

Halmazképzés, besorolás

Definiálás + +

Felosztás +

Sorképzés, sorképző osztályozás +

Hierarchikus osztályozás +

Kombinatív képesség

Permutálás

Variálás +

Kombinálás +

Összes részhalmaz képzése + +

Descartes-szorzat képzése +

Deduktív gondolkodás

Kapcsolás

Választás

Feltételképzés + +

Előrelépő következtetés

Visszalépő következtetés + + + +

Választó következtetés +

Lánckövetkeztetés + +

Kvantorok + + + + +

Induktív gondolkodás

Kizárás

Átkódolás + +

Analógiák képzése + +

Sorozatok képzése
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1.  EGYSÉG 
A mohák

A feladatokat használhatjuk az óra végén, a tanultak áttekintésére, de a tananyag fő csomópontjainak 
lezárására is. minden növényrendszertanos rész hasonló felépítésű: rendszerezés, testfelépítés, életmű-
ködés (anyagcsere és szaporodás). A feladatcímek is ezt a szerkezetet követik. 

1. Feladat – rendszerezésük
 deduktív gondolkodás – kvAntorok

Olvasd el figyelmesen!

A LOMBOSMOHÁKNAK GyÖKÉRSZERŰ, SZÁRSZERŰ, LEVÉLSZERŰ KÉPZőDMÉNyEIK VAN-
NAK.

Karikázd be azoknak az állításoknak a betűjelét, amelyek következnek, és húzd át azoknak a betűje-
lét, amelyek nem következnek a nagybetűvel írt kijelentésből!

A) Minden mohának van gyökérszerű, szárszerű és levélszerű képződménye.
B)   Van olyan moha, amelyiknek van gyökérszerű, szárszerű és levélszerű képződménye.
C) Van olyan moha, amelyiknek nincs gyökérszerű, szárszerű és levélszerű képződménye.
D) Egyetlen mohának sincs gyökérszerű, szárszerű és levélszerű képződménye.
E) Nincs olyan moha, amelyiknek van gyökérszerű, szárszerű és levélszerű képződménye.
F) Nincs olyan moha, amelyiknek nincs gyökérszerű, szárszerű és levélszerű képződménye.

Húzd alá azokat az állításokat, amelyek igazak!

Keress példát a lehetséges esetekre!
B) lombosmohák, C) májmohák

lombosmoha spóratartókkal
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2. Feladat – testFelépítésük
 deduktív gondolkodás – visszAlépő következtetés

Fejezd be a megkezdett mondatot!

A mohák közé tartozó fajoknak nincsenek szöveteik. Az aranyos fodorkának vannak szövetei, tehát  
nem tartozik a mohák közé.

3. Feladat – életmódjuk
 deduktív gondolkodás – feltételképzés

Olvasd el figyelmesen!

 EGy MOHANÖVÉNy AKKOR SZÁRAD KI, HA NEM KAP ELÉG VIZET, DE AKKOR MINDEN-
KÉPPEN KISZÁRAD.

Karikázd be azoknak az eseteknek a betűjelét, amelyek előfordulhatnak, és húzd át azoknak a betű-
jelét, amelyek nem fordulhatnak elő a nagybetűvel írt kijelentés alapján!

A)   A mohanövény nem kap vizet, és kiszárad.
B) A mohanövény nem kap vizet, de nem szárad ki.
C) A mohanövény kap vizet, és kiszárad.
D)   A mohanövény kap vizet, de nem szárad ki.

mohás fa
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4. Feladat – a mohák kétszakaszos egyedFejlődése
 rendszerező képesség – sorképzés 
 induktív gondolkodás – AnAlógiák képzése 
 rendszerező képesség – definiálás

2.  az előtelepből kihajt a mohanövény

6.  a zigótából spóratartó nyél és tok képződik

1.  a spórából fonalas előtelep képződik

5.  egy hímivarsejt megtermékenyíti a petesejtet, létrejön a zigóta

4.  az ivarszervekben petesejtek és hímivarsejtek jönnek létre

3.  a mohanövényen ivarszervek képződnek

7.  a spóratartó tokból kihullik a spóra

a) Számozd meg a kétszakaszos egyedfejlődés lépéseit a spórától kezdve!

b) Folytasd a sort!
 pete   spóra
    

 lárva   mohanövény
    

 báb   zigóta
    

 kifejlett rovar   spóratartó nyél és tok

c) A megadott szavak felhasználásával fogalmazd meg, mi a zigóta!

A zigóta olyan sejt, amely a petesejt és a hímivarsejt összeolvadásával jön létre, és amely kétszeres 
információtartalmú.

hímivarsejt összeolvadás

kétszeres 
információtartalom sejt petesejt
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2.  EGYSÉG 
A harasztok

A diákokat érdeklik a dinoszauruszok. kezdhetjük ezzel a motiváló résszel az órát, hogy jóval a dino-
szauruszok előtt volt a harasztok virágkora; a kőszén letűnt idők emléke.

1. Feladat – a harasztok virágkora
 deduktív gondolkodás – kvAntorok

Olvasd el figyelmesen!

AZ őSI HARASZTOKBÓL KÉPZőDÖTT A KőSZÉN.

Karikázd be azoknak az állításoknak a betűjelét, amelyek következnek, és húzd át azoknak a betűje-
lét, amelyek nem következnek a nagybetűvel írt kijelentésből!

A) Nincs olyan haraszt, amelyikből kőszén képződött.
B) Van olyan haraszt, amelyikből nem képződött kőszén.
C)   Van olyan haraszt, amelyikből kőszén képződött.
D) Nincs olyan haraszt, amelyikből nem képződött kőszén. 
E) Egyetlen harasztból sem képződött kőszén.
F) Minden harasztból kőszén képződött.

Húzd alá azokat az állításokat, amelyek igazak!

ha óra végén oldatjuk meg a feladatokat, akkor ez jó helyen van a rendszerezésnél, mert a diákok már 
értik, miért párhuzamos fejlődési ág a mohák és a harasztok fejlődése. ha az óra menete közben oldjuk 
meg a feladatokat, akkor ez a kétszakaszos egyedfejlődés után használható csak.

2. Feladat – a harasztok helye a rendszerezésben
 deduktív gondolkodás – visszAlépő következtetés

Fejezd be a megkezdett mondatot!

Ha egy növény a harasztok közé tartozik, akkor kétszakaszos egyedfejlődésében az ivartalan (diploid) 
szakasz hosszabb, mint az ivaros (haploid) szakasz. A mohák ivartalan (diploid) szakasza rövidebb, 
mint az ivaros (haploid) szakasz, tehát a mohák nem tartoznak a harasztok közé.
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3. Feladat – csoportjaik

 induktív gondolkodás – AnAlógiák képzése

A harasztokhoz tartoznak a korpafüvek, a zsurlók és a páfrányok. 

Ennek ismeretében írd a megfelelő szót az üres  téglalapokba!

4. Feladat – testFelépítésük
 rendszerező képesség – definiálás

A megadott szavak segítségével határozd meg, mi a gyöktörzs!

A gyöktörzs olyan szár, amely a talajban vízszintesen kúszik.

szőlő :: gyümölcs = korpafüvek :: harasztok

zongora :: hegedű = páfrányok :: zsurlók vagy 
korpafüvek

vízszintes kúszás

talaj szár
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5. Feladat – páFránylevelek
 kombinAtív képesség – összes részhAlmAz képzése

Egy virágkötő azon gondolkodik, hogy száraz páfránylevelekkel is díszíthetné a csokrot. A gímpáf-
rány levele ép (é), az édesgyökerű páfrányé egyszeresen szeldelt (E), az erdei pajzsikáé pedig többszö-
rösen szeldelt (T). Mindhárom levélből van készlete. Milyen levéltípusok lehetnek a csokorban?

6. Feladat – a harasztok kétszakaszos egyedFejlődése
 induktív gondolkodás – AnAlógiák képzése

Folytasd a sort!

vírus spóra

 

a vírus megfertőzi a sejtet előtelep

 

a sejt sok vírust állít elő zigóta

 
a kész vírusok kiszabadulnak a sejtből, 

a sejt elpusztul
harasztnövény

É E T–

É, T E, T É, E, TÉ, E

többszörösen szeldelt levelű páfrány a spórák a páfránylevelek fonákán képződnek
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3.  EGYSÉG 
a nyitvatermők

ez a feladat motiválásra, óra eleji rávezetésre alkalmas. jó, ha a diákoknak a nyitvatermőkkel kapcsolat-
ban először a karácsonyfa jut eszébe. beszélgethetünk a karácsonyfának szánt faültetvényekről is.

1. Feladat – karácsonyFa
 kombinAtív képesség –  vAriálás

Karácsonyfaként legkedveltebb a lucfenyő (l), a jegenyefenyő (J) és az ezüstfenyő (E). Egy gazdának 
a háza előtt és a háza mögött van egy-egy olyan földterülete, ahol fenyőfákat szeretne nevelni. Egy 
földterületet egyféle fenyővel szeretne beültetni. Igyekszik végiggondolni az összes lehetőséget, hogy 
hova mit ültethetne. Segíts a gazdának! A kezdőbetűk beírásával jelöld a különféle lehetőségeket.

e feladatcsoport kapcsán szót ejthetünk a fejlődést segítő evolúciós hajtóerőkről, a fás  hajtásról, a virág 
és mag kialakulásáról. tegyük fel a kérdést: miért lettek épp ilyenek a nyitvatermők?

L J L E

J J R E

L L

J L

ház előtt ház mögött ház előtt ház mögöttház előtt ház mögött

E J E EE L

ezüstfenyő a toboz pikkelylevelein két-két hártyás repítőkészülékű mag 
fejlődik
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2. Feladat – szárazFöldi élet
  deduktív gondolkodás – visszAlépő következtetés, 

lánckövetkeztetés, feltételképzés, kvAntorok

a) Fejezd be a megkezdett mondatot!

 Ha egy növény a nyitvatermők közé tartozik, akkor mindig van hajtása. 
A csillárkamoszatnak nincs hajtása, tehát nem tartozik a nyitvatermők közé.

b) Fejezd be a megkezdett mondatot!

A nyitvatermők szaporodása a víztől független. A víztől független szaporodású növények igazi szá-
razföldi növények. 
A nyitvatermők tehát igazi szárazföldi növények.

c) Olvasd el figyelmesen!

HA A FENyőK MAGJA MEGÉRIK, AKKOR – DE CSAK AKKOR – ELREPÜL.

Karikázd be azoknak az eseteknek a betűjelét, amelyek előfordulhatnak, és húzd át azoknak a betű-
jelét, amelyek nem fordulhatnak elő a nagybetűvel írt kijelentés alapján!

A)   A fenyő magja megérik, és elrepül.
B) A fenyő magja megérik, de nem repül el.
C) A fenyők magja nem érik meg, és elrepül.
D)   A fenyők magja nem érik meg, és nem repül el.

d) Olvasd el figyelmesen!

A VIRÁGOS NÖVÉNyEKNEK VAN MAGJA.

Karikázd be azoknak az állításoknak a betűjelét, amelyek következnek, és húzd át azoknak a betűje-
lét, amelyek nem következnek a nagybetűvel írt kijelentésből!

A) Minden növénynek van magja.
B) Nincs olyan növény, amelyiknek van magja.
C)   Van olyan növény, amelyiknek van magja.
D) Van olyan növény, amelyiknek nincs magja.
E) Egyetlen növénynek sincs magja.
F) Nincs olyan növény, amelyiknek nincs magja.

Húzd alá azokat az állításokat, amelyek igazak!

Keress példát a lehetséges esetekre!
C) fenyők, D) virágtalan növények.

ez a feladat azt mutatja meg, hogy a szárazföld belsejében is elterjedni képes nyitvatermők igen nagy 
elterjedtsége lehetőséget adott a változatosság kialakulására is. 
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3. Feladat – változatosság
 kombinAtív képesség – descArtes-szorzAt képzése

A nyitvatermők levele lehet tűlevél (T) vagy pikkelyes levél (P), magja lehet száraz (SZ) vagy húsos 
(H) magköpenyű. Egy kertészeti növénynemesítő azon gondolkodik, megvan-e a természetben min-
den lehetséges levél – mag-pár, vagy neki lesz lehetősége új változatot létrehozni. Írd le, milyen páro-
sításokat tudsz elképzelni!

Hogyan tudnál ezekből az információkból táblázatot készíteni? Írd a táblázat megfelelő helyére a 
következő növényeket: tiszafa, feketefenyő, tuja!

levél                                    mag száraz mag húsos mag

tűlevél feketefenyő tiszafa

pikkelyes levél tuja –

T H

P H

T SZ

P SZ
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4.  EGYSÉG 
a zárvatermők 1.

A 4. egység a zárvatermők rendszertani helyével, osztályaival és családjaival foglalkozik, míg az 5. rész 
a testfelépítésükkel és szaporodásukkal. A fajismeret növelése itt nagyon fontos, hiszen azt szeretjük, 
amit ismerünk. A tavasz különösen alkalmas arra, hogy még a fiúk is örök barátságot kössenek a növé-
nyekkel. A tananyag itt inkább rendszerező, az eddigieket elrendező típusú, és egyáltalán nem sok.

1. Feladat – elnevezés
 deduktív gondolkodás – kvAntorok

Olvasd el figyelmesen!

A ZÁRVATERMő NÖVÉNyEK TERMőLEVELE ZÁRT.

Karikázd be azoknak az állításoknak a betűjelét, amelyek következnek, és húzd át azoknak a betűje-
lét, amelyek nem következnek a nagybetűvel írt kijelentésből!

A) Egyetlen növény termőlevele sem zárt.
B) Nincs olyan növény, amelyiknek a termőlevele nem zárt.
C) Minden növény termőlevele zárt. 
D) Nincs olyan növény, amelyiknek a termőlevele zárt. 
E) Van olyan növény, amelyiknek a termőlevele nem zárt.
F)   Van olyan növény, amelyiknek a termőlevele zárt.

Húzd alá azokat az állításokat, amelyek igazak!

Keress példát a lehetséges esetekre!
E) nyitvatermők, F) zárvatermők
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2. Feladat – a növényvilág csoportjai
 rendszerező képesség – hierArchikus osztályozás

A leírás figyelmes elolvasása után töltsd ki a téglalapokat!

Az eukarióta növények lehetnek teleptestesek (pl. mohák) és szövetes testfelépítésűek. A szövetes 
növények mind hajtásosak, de lehetnek virágtalanok (pl. harasztok) és virágosak. A virágos növények 
közül a nyitvatermők csak magvasak, a zárvatermők magvasak és termésesek. A zárvatermők két 
nagy csoportját az egyszikűek és a kétszikűek alkotják.

virágtalan  
pl. harasztok virágos

magvas  
pl. nyitvatermők

magvas és terméses  
pl. zárvatermők

egyszikűek kétszikűek

teleptestű  
pl. mohák

szövetes,  
hajtásos

eukarióta növények

cseresznyevirág – kétszikűtulipánvirág – egyszikű
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3. Feladat – a zárvatermők csoportjai
 deduktív gondolkodás – visszAlépő következtetés 
 induktív gondolkodás – AnAlógiák képzése

a) Fejezd be a megkezdett mondatokat!

     Ha egy növény kétszikű, akkor mindig zárvatermő. A fenyők nem zárvatermők, tehát nem kétszikű 
növények.

     Ha egy növénynek van zárt termőlevele, akkor a virágos növények közé tartozik. A harasztok nem 
virágos növények, tehát nincs zárt termőlevelük.

b) Válaszd ki a felsorolt szavak közül a megfelelőt, és írd az üres téglalapokba!

harasztok 
nyitvatermők 
egyszikűek 
növények

kétszikűek 
nyitvatermők 
harasztok 
mohák

pékáruk :: zsemle = zárvatermők :: egyszikűek

perec :: sós ennivaló = kétszikűek :: zárvatermők
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4. Feladat – a zárvatermők családjai
 rendszerező képesség – kombinálás

A zárvatermő növények jellegzetes családokba sorolhatók. A kétszikűek közül például könnyen fel-
ismerhető és elkülöníthető a rózsafélék (r), a pillangósvirágúak (P) és a fészkesvirágzatúak (f) csa-
ládja. Mindhárom családba sok kerti és szántóföldi faj tartozik. A tanár házi feladatként azt adta, hogy 
mindenki e három családból kettőhöz keressen fajokat a Növényismeret című könyvből. A diákok 
bármelyik két családot választhatták. Milyen csoportok jöttek létre így az osztályban?
Írd fel az összes lehetséges csoportot a három kezdőbetű felhasználásával!

Írj mindegyik családhoz egy-egy tipikus fajt!

Rózsafélék  cseresznyefa, almafa, vadrózsa
Pillangósvirágzatúak  borsó, akác 
Fészkesvirágzatúak  napraforgó, pongyola pitypang

R, F P, FR, P

rózsaféle – vadrózsa pillangósvirágú – lednek fészkesvirágzatú – rézvirág
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5.  EGYSÉG 
a zárvatermők 2.

1. Feladat – a zárvatermők testFelépítése
 rendszerező képesség – felosztás

Válogasd az alábbi szavakat két csoportba, és adj nevet a két halmaznak!
 
öttagú virág hálózatos erezetű csészelevél és sziromlevél
főgyökérzet háromtagú virág mellékgyökérzet
lepellevél edénynyalábok egy körben edénynyalábok szórtan
 párhuzamos erezetű

2. Feladat – megporzás
 deduktív gondolkodás – válAsztó következtetés, 
 lánckövetkeztetés

Fejezd be a megkezdett mondatokat!

a)  A szárazföldi növények megporzását vagy a szél, vagy a rovarok végzik. A mogyorót nem a rovarok 
porozzák meg, tehát megporzását a szél végzi.

b)  A virágok és a rovarok evolúciója együttesen, egymást segítve haladt. Az együttes fejlődés a koevo-
lúció. A virágok és rovarok evolúciója tehát koevolúció.

rovarmegporzásszélmegporzás

csészelevél és sziromlevél
öttagú virág
hálózatos erezetű levél
edénynyalábok egy körben
főgyökérzet

lepellevél
háromtagú virág
párhuzamos erezetű levél
edénynyalábok szórtan
mellékgyökérzet

KÉTSZIKŰEK EGySZIKŰEK
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3. Feladat – termés
 deduktív gondolkodás – kvAntorok

Olvasd el figyelmesen!

A ZÁRVATERMő NÖVÉNyEKNEK TERMÉSE 
VAN.

Karikázd be azoknak az állításoknak a betűjelét, 
amelyek következnek, és húzd át azoknak a betű-
jelét, amelyek nem következnek a nagybetűvel írt 
kijelentésből!

A)   Van olyan növény, amelynek van termése.
B) Van olyan növény, amelynek nincs termése.
C) Nincs olyan növény, amelynek van termése.
D) Nincs olyan növény, amelynek nincs termése.
E) Minden növénynek van termése.
F) Egyetlen növénynek sincs termése.

Húzd alá azokat az állításokat, amelyek igazak!

Keress példát a lehetséges esetekre!
A) zárvatermő, B) a nyitvatermők és a virágtalan 
növények közül bármelyik 

4.  Feladat – zárvatermők a kertben
 rendszerező képesség – összes részhAlmAz képzése

A legtöbb dísznövényünk a zárvatermők közé tartozik. Bár gyomok is nőnek a kertben, mégis a leg-
több növényt díszítőértéke miatt ültetjük. Vannak olyan kerti növények, amelyek elsősorban lomb-
jukkal díszítenek (L), mások virágukkal (V), megint mások pedig a termésükkel (T), de egy növény 
más-más évszakban különböző részével is díszíthet. 

a) Gondold át, hogy a díszítőérték szempontjából milyen lehet egy növény!

b)  Melyik a Te legkedvesebb kerti növényed? Milyen részével díszít? Az év melyik időszakában?

A feladat inkább motiváló, az órát lezáró, továbbgondolásra késztető, hangulatkeltő.

L V T–

V, T L, T L, V, TL, V

virágukkal díszítő növények



5. MODUL
a zárvatermő 
NÖvÉNYEK SZERvEI
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Fejlesztendő képességek

Kompetenciakomponens 1. egység 2. egység 3. egység 4. egység 5. egység

 Rendszerező képesség

Halmazképzés, besorolás

Definiálás +

Felosztás +

Sorképzés, sorképző osztályozás + +

Hierarchikus osztályozás

Kombinatív képesség

Permutálás

Variálás + + +

Kombinálás

Összes részhalmaz képzése + +

Descartes-szorzat képzése + +

Deduktív gondolkodás

Kapcsolás

Választás +

Feltételképzés + + + +

Előrelépő következtetés

Visszalépő következtetés +

Választó következtetés +

Lánckövetkeztetés +

Kvantorok + + + + +

Induktív gondolkodás

Kizárás

Átkódolás + + +

Analógiák képzése + +

Sorozatok képzése
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1.  EGYSÉG 
a gyökér

ez a témakör nem leíró, hanem oknyomozó jellegű. A „miértek” keresése általában érdekli ezt a kor-
osztályt, ezért a tananyagnak ezt a részét domborítsuk ki jobban.

1. Feladat – Főgyökérrendszer vagy bojtos gyökérzet?
 deduktív gondolkodás – feltételképzés

Olvasd el figyelmesen!

EGy NÖVÉNyNEK AKKOR ÉS CSAK AKKOR VAN BOJTOS GyÖKÉRZETE, HA EGySZIKŰ. 

Karikázd be azoknak az eseteknek a betűjelét, amelyek előfordulhatnak, és húzd át azoknak a betű-
jelét, amelyek nem fordulhatnak elő a nagybetűvel írt kijelentés alapján!

A)   Egy növény egyszikű, gyökérzete bojtos.
B) Egy növény nem egyszikű, gyökérzete bojtos.
C) Egy növény egyszikű, gyökérzete nem bojtos.
D)   Egy növény nem egyszikű, gyökérzete nem bojtos.

2. Feladat – hogyan épül Fel a gyökér?
 rendszerező képesség – sorképzés 
 induktív gondolkodás – AnAlógiák képzése
A gyökér osztódó szövetét a tenyészőcsúcs védi. Az osztódó szövet működéseként keletkező sejtek 
megnyúlnak, és létrehozzák a gyökér állandósult szöveteit. A bőrszövet nyúlványai a felszívást végző 
gyökérszőrök. Az alapszöveten áthaladva a tápanyagok a szállítószövet facsöveibe jutnak, és itt áram-
lanak felfelé. A vastagabb gyökerekben több hajszálgyökér facsövei szedődnek össze.

a)  Rendezd sorrendbe a gyökér öt zónáját (felszívási, osztódási, megnyúlási, elágazási, szállítási)!

    elágazási zóna
    
    szállítási
    
    felszívási
    
    megnyúlási
    
    osztódási
    
    gyökérsüveg

b  A gyökérben mind a három állandósult szövetet, a szállítószövetet, az alapszövetet és a bőrszövetet 
is megtalálhatjuk.

    Folytasd a sort!
    hámszövet    kötőszövet    izomszövet
    bőrszövet    alapszövet    szállítószövet
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3. Feladat – hogyan jön létre a gyökérnyomás?
 rendszerező képesség – sorképzés

A kivágott fák tuskója még hosszú ideig nedves, mert a gyökérnyomás kinyomja a gyökér által felvett 
vizet és ásványi sókat. Tudjuk, hogy az élőlényekben mindig az ionok aktív mozgását követi a víz  
passzív mozgása. Azt is megtanultuk, hogy a gyökér külső, bőrszöveti sejtjei a gyökérszőrök.

A leírás ismeretében számozd meg a gyökér felszívó működésének lépéseit!

3.  az ionok aktív átadása az alapszövet sejtjeibe

5.  az ionok aktív átadása a szállítószövet sejtjeibe

1.  az ionok aktív felvétele a gyökérszőrbe

2.  a víz passzív felvétele a gyökérszőrbe

6.  a víz passzív áramlása a szállítószövet sejtjeibe

4.  a víz passzív áramlása az alapszövet sejtjeibe

a télen kivágott fák tönkje tavasszal a gyökérnyomás miatt 
nedvedzik
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4. Feladat – módosulások
 kombinAtív képesség – descArtes-szorzAt képzése

Minden gyökér feladata a felszívás, a szállítás és a rögzítés, de más feladatokat is elláthat, azaz módo-
sult gyökérré alakulhat. A gyökér a mag gyököcskéjéből képződik, de a rügyecskéből létrejött szer-
vekből is kialakulhatnak úgynevezett járulékos gyökerek, amelyek a gyökér feladatait látják el.

a) Képezz párokat a két csoportból! 
    1. szempont    a gyököcskéből képződik (gyököcskeeredetű) 

nem gyököcskéből képződik (nem gyököcskeeredetű)
    2. szempont    a gyökér feladatát látja el (gyökérfeladatú) 

nem a gyökér feladatát látja el (nem gyökérfeladatú)

A zárójelben lévő kifejezésekkel dolgozz!

 szakkifejezések

Írd mindegyik pár mellé a következő szakkifejezések közül a megfelelőt! A szakkifejezések: gyökér, 
járulékos gyökér, módosult gyökér, nem gyökér.

b) Oldd meg ugyanezt a feladatot táblázat segítségével is!

                          a szerv feladata

a szerv képződése
a gyökér feladatát látja el nem a gyökér feladatát látja el 

gyököcskéből képződik gyökér módosult gyökér

nem gyököcskéből képződik járulékos gyökér nem gyökér

gyököcskeeredetű gyökérfeladatú

gyököcskeeredetű nem gyökérfeladatú

nem gyököcskeeredetű gyökérfeladatú

nem gyököcskeeredetű nem gyökérfeladatú

 gyökér 

 módosult gyökér 

 járulékos gyökér 

 nem gyökér 

szárból gyökér
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2.  EGYSÉG 
A szár

1. Feladat – telepítsünk arborétumot!
 kombinAtív képesség –  vAriálás

Az arborétum gondozói a kert bejáratával szemben egy különösen szép és jellegzetes növényegyüttest 
szeretnének létrehozni. Abban állapodtak meg, hogy – az arborétum nevének megfelelően – a fás-
szárú növények, azaz a fák (F), a cserjék (C) és a pálmák (P) közül választanak, és két darab növényből 
alkotják a csoportot. Milyen lehetőségeket tudsz elképzelni?

bal oldalon           jobb oldalon           bal oldalon           jobb oldalon          bal oldalon           jobb oldalon

arborétum

fa fa fa cserje fa pálma

cserje fa cserje cserje cserje pálma

pálma fa pálma cserje pálma pálma
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2. Feladat – a szár Felépítése
 deduktív gondolkodás – feltételképzés, kvAntorok

a) Olvasd el figyelmesen!

EGy NÖVÉNy AKKOR ÉS CSAK AKKOR EGySZIKŰ, HA A SZÁRÁBAN AZ EDÉNyNyALÁBOK 
SZÓRTAN HELyEZKEDNEK EL.

Karikázd be azoknak az eseteknek a betűjelét, amelyek előfordulhatnak, és húzd át azoknak a betű-
jelét, amelyek nem fordulhatnak elő a nagybetűvel írt kijelentés alapján!

A)   A növény egyszikű, szárában az edénynyalábok szórtan helyezkednek el.
B) A növény egyszikű, szárában az edénynyalábok nem szórtan helyezkednek el.
C) A növény nem egyszikű, szárában az edénynyalábok szórtan helyezkednek el.
D)   A növény nem egyszikű, szárában az edénynyalábok nem szórtan helyezkednek el.

b) Olvasd el figyelmesen!

A KÉTSZIKŰ NÖVÉNyEK KIFEJLETT EDÉNyNyALÁBJAIBAN VAN OSZTÓDÓSZÖVET (KAM-
BIUM).

Karikázd be azoknak az állításoknak a betűjelét, amelyek következnek, és húzd át azoknak a betűje-
lét, amelyek nem következnek a nagybetűvel írt kijelentésből!

A) Minden növény edénynyalábjában van osztódószövet.
B) Egyetlen növény edénynyalábjában sincs osztódószövet.
C) Nincs olyan növény, amelynek edénynyalábjában van osztódószövet.
D) Nincs olyan növény, amelynek edénynyalábjában nincs osztódószövet.
E)   Van olyan növény, amelynek edénynyalábjában van osztódószövet.
F) Van olyan növény, amelynek edénynyalábjában nincs osztódószövet.

Húzd alá azokat az állításokat, amelyek igazak!

Keress példát a lehetséges esetekre!
E) kétszikű növények, F) egyszikű növények
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3. Feladat – a szár működése – a víz útja
 deduktív gondolkodás – lánckövetkeztetés

Fejezd be a megkezdett mondatokat!

a)  A talajból felszívott víz egyik része a növények fotoszintéziséhez, másik része a szállítást lehetővé 
tevő párologtatáshoz szükséges. A fotoszintézishez és a párologtatáshoz szükséges víz a levélben 
használódik fel. 

    A talajból felszívott víz tehát a levélben használódik fel.

b)  A talajból felszívott víz a gyökér farészében áramlik felfelé. A gyökér farészében felfelé áramló víz 
a szár farészében áramlik tovább a levelek felé. 

    A talajból felszívott víz tehát a szár farészében áramlik a levelek felé.

fásszárlágyszár
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4. Feladat – a szár működése – a szerves anyag útja
 induktív gondolkodás – AnAlógiák képzése

A talajból felvett víz a szár farészében áramlik a levelek felé, míg a levelek fotoszintézise során képző-
dött szerves anyagok a szár háncsrészében jutnak el a fejlődő részekhez és le a gyökérhez. 

Válaszd ki a felsorolt szavak közül azt, amelyik az üres téglalapba illik!

a szállítószövet farésze 
alapszövet 
a szállítószövet háncsrésze 
osztódószövet

a szállítószövet farésze 
alapszövet 
a szállítószövet háncsrésze 
osztódószövet

A feladatnak más megoldása is elképzelhető, ha a diák meg tudja magyarázni, hogy mi volt választásá-
nak a szempontja. A mi választásunk alapja a működésbeli hasonlóság volt. ha a felépítés a szempont, 
akkor a lakásnak része a vízvezeték, tehát a növénynek része lehet a szövetek bármelyike.

5. Feladat – szármódosulások
  deduktív gondolkodás – válAsztás, válAsztó 

következtetés

a)  Két kutató a szármódosulásokkal foglalkozik. Egyiküknek a vízraktározás, másikuknak a foto-
szintézis a legkedvesebb témája. Közös vizsgálati alanyuk a kaktusz szára, amely vízraktározásra 
és fotoszintézisre módosult.

A KUTATÓK VAGy A KAKTUSZ VÍZRAKTÁROZÁSÁT VAGy A FOTOSZINTÉZISÉT VIZSGÁLJÁK.

Karikázd be azoknak az eseteknek a betűjelét, amelyek előfordulhatnak, és húzd át azoknak a betű-
jelét, amelyek nem fordulhatnak elő a nagybetűvel írt kijelentés alapján!

A)   A kutatók csak a kaktusz vízraktározását vizsgálják, a fotoszintézist nem.
B)   A kutatók csak a kaktusz fotoszintézisét vizsgálják, a vízraktározást nem.
C)   A kutatók a kaktusz vízraktározását is és fotoszintézisét is vizsgálják.
D) A kutatók sem a kaktusz vízraktározását, sem a fotoszintézisét nem vizsgálják.

b)  Fejezd be a mondatot! 

A védekezésre módosult szárképződmény vagy tüske, vagy tövis lehet.
A kökény szárán lévő, védekezésre módosult szárképződmény nem tüske, tehát a kökény szárán tövis 
van.

lakás :: vízvezetékek = növény :: a szállítószövet 
farésze

lakás :: szennyvízcsövek = növény :: a szállítószövet 
háncsrésze
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3.  EGYSÉG 
A levél

1. Feladat – levélállás
 kombinAtív képesség –  vAriálás

A levelek száron való elhelyezkedési módja a levélállás, amely szórt (SZ), keresztben átellenes (á) és 
örvös (Ö) lehet. A tanár gyakorlásképpen minden csoportnak véletlenszerűen adott először egy, aztán 
még egy növényt, amelynek a levélállását fel kellett írni. Pista ezt a témakört nem tudja, ezért gyorsan 
végiggondolta, milyen lehetőségeket választhat. Írd le, mit gondolhatott Pista!

SZ Á SZ Ö

Á Á Á Ö

SZ SZ

Á SZ

1. növény 2. növény 1. növény 2. növény1. növény 2. növény

Ö Á Ö ÖÖ SZ

levélállás – szórt levélállás – keresztben átellenes levélállás – örvös
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2. Feladat – összekeveredett szavak
 rendszerező képesség – felosztás

Válogasd az alábbi szavakat két csoportba, és adj nevet a két halmaznak!

csipkés          ép          ép          fogas          fűrészes          hasadt          hullámos          

         karéjos          osztott          szeldelt

ép
karéjos
hasadt
osztott
szeldelt

ép
hullámos
fűrészes
fogas
csipkés

LEVÉLLEMEZ LEVÉLSZÉL
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3. Feladat – a levél Feladata
 deduktív gondolkodás – kvAntorok, feltételképzés

a) Olvasd el figyelmesen!

A ZÖLD SZÍNANyAGOT TARTALMAZÓ LEVELEK FOTOSZINTETIZÁLNAK.

Karikázd be azoknak az állításoknak a betűjelét, amelyek következnek, és húzd át azoknak a betűje-
lét, amelyek nem következnek a nagybetűvel írt kijelentésből!

A) Minden levél fotoszintetizál.
B)   Van olyan levél, amelyik fotoszintetizál.
C) Egyetlen levél sem fotoszintetizál.
D) Van olyan levél, amelyik nem fotoszintetizál.
E) Nincs olyan levél, amelyik nem fotoszintetizál.
F) Nincs olyan levél, amelyik fotoszintetizál.

Húzd alá azokat az állításokat, amelyek igazak!

Keress példát a lehetséges esetekre!
B) lomblevél, D) teljesen élősködő növények, pl. napraforgó vajvirág

b) Olvasd el figyelmesen!

EGy NÖVÉNy AKKOR ÉS CSAK AKKOR FOTOSZINTETIZÁL, HA KAP TÁPANyAGOT ÉS ENER-
GIÁT.

Karikázd be azoknak az eseteknek a betűjelét, amelyek előfordulhatnak, és húzd át azoknak a betű-
jelét, amelyek nem fordulhatnak elő a nagybetűvel írt kijelentés alapján!

A)   A növény nem fotoszintetizál, nem kap tápanyagot, és nem kap energiát.
B)   A növény nem fotoszintetizál, nem kap tápanyagot, de kap energiát.
C)   A növény nem fotoszintetizál, kap tápanyagot, de nem kap energiát.
D) A növény nem fotoszintetizál, kap tápanyagot, és kap energiát.
E) A növény fotoszintetizál, nem kap tápanyagot, és nem kap energiát.
F) A növény fotoszintetizál, nem kap tápanyagot, de kap energiát.
G) A növény fotoszintetizál, kap tápanyagot, de nem kap energiát.
H)   A növény fotoszintetizál, kap tápanyagot, és kap energiát.

a levél fő feladata a fotoszintézis
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4. Feladat – a gázcserenyílások működése
 induktív gondolkodás – AnAlógiák képzése

Folytasd a sort!

a gázcserenyílások zárósejtjeit nem éri fény  a gázcserenyílások zárósejtjeit fény éri
	 	 	     
a zárósejtekben nem képződik cukor   a zárósejtekben cukor képződik
	 	 	     
a szomszédos sejtekből nem vonnak el vizet  a szomszédos sejtekből vizet vonnak el
	 	 	     
a zárósejtek nem vesznek fel vizet   a zárósejtek vizet vesznek fel
	 	 	     
a zárósejtek nem duzzadnak meg   a zárósejtek megduzzadnak
	 	 	     
a légrés nem nyílik ki     a légrés kinyílik

5. Feladat – sziklevél
 rendszerező képesség – definiálás

A megadott szavak segítségével határozd meg, mi a sziklevél!

A sziklevél olyan levél, amely raktározza vagy a csírához közvetíti a mag tartalék tápanyagát.

tartalék tápanyagát csíra levél

mag közvetíti raktározza
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6. Feladat – rügy
 kombinAtív képesség – összes részhAlmAz képzése

A kertészek a rügyeket a dugványozás szempontjai szerint csoportosítják. A csúcsrügyből lesz a leg-
szebb dugvány. Az oldalrügyből lassabban, és kezdetben kicsit féloldalasan fejlődik az új növény, míg 
az alvórügyből csak nehezen hajt ki a szárdugvány. Egy szárdarabon lehet csúcsrügy (CS), oldalrügy 
(o) és alvórügy (A) is. Ha egy növényt szárdugvánnyal akarok szaporítani, és ehhez levágok egy szár-
darabot, akkor a rügyek megléte és típusa szerint milyen változatok képzelhetők el? Írd fel az összes 
lehetőséget!

CS, O CS, A O, ACS, O, A

O A –CS

orgona vegyes rügye
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4.  EGYSÉG 
A virág

1. Feladat – a virág részei
 induktív gondolkodás – AnAlógiák képzése

Folytasd a sort! Készíts rajzot is a kétszikű növény virágának 
részeiről!

bőrszövet  csészelevél 
	 	  
alapszövet  sziromlevél
	 	  
szállítószövet  porzó
	 	  
   termő

2. Feladat – ivarlevelek, takarólevelek
  deduktív gondolkodás – válAsztó következtetés, 

visszAlépő következtetés

Fejezd be a megkezdett mondatokat!

a)  A virág részei vagy ivarlevelek, vagy takarólevelek. A sziromlevél nem ivarlevél, tehát a szi-
romlevél takarólevél.

b)  Ha egy virágban nincsenek ivarlevelek, akkor a virág nem teljes. A petúnia virágai teljes 
virágok, tehát vannak benne ivarlevelek.
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3. Feladat – egyivarú virágok
 deduktív gondolkodás – kvAntorok

Olvasd el figyelmesen!

A KÉTLAKI NÖVÉNyEK PORZÓS ÉS TERMőS VIRÁGAI KÜLÖN NÖVÉNyEN NőNEK.

Karikázd be azoknak az állításoknak a betűjelét, amelyek következnek, és húzd át azoknak a betűje-
lét, amelyek nem következnek a nagybetűvel írt kijelentésből!

A) Minden növény porzós és termős virágai külön növényen nőnek.
B)   Van olyan növény, amelyiknek a porzós és termős virágai külön növényen nőnek.
C) Egyetlen növény sincs, amelynek porzós és termős virágai külön növényen nőnek.
D) Van olyan növény, amelyiknek a porzós és termős virágai azonos növényen nőnek.
E) Nincs olyan növény, amelyiknek a porzós és termős virágai azonos növényen nőnek.
F) Nincs olyan növény, amelyiknek a porzós és termős virágai külön növényen nőnek.

Húzd alá azokat az állításokat, amelyek igazak!

Keress példát a lehetséges esetekre!
B) pl. fűzfa, D) egylaki növények, pl. kukorica 

a termős kecskefűz barkáia porzós kecskefűz barkái
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4. Feladat – szélbeporzás
 kombinAtív képesség – összes részhAlmAz képzése

A szélbeporzású növények virágpora nagy mennyiségben kering a levegőben. Sok ember allergiás a 
virágporra. Aki tavasszal allergiás, az elsősorban a fák virágporára érzékeny, aki nyáron, az a füvek 
virágporától szenved, aki ősszel, az pedig elsősorban a parlagfű virágporától lesz náthás. Írd össze, 
hogy milyenek lehetnek az emberek a virágpor-érzékenységet illetően? Jelöljük a tavaszi érzékenysé-
get T-vel, a nyárit ny-nyel, az őszit Ő-vel!

5. Feladat – a kettős megtermékenyítés
 rendszerező képesség – sorképzés

Sorszámozással tedd időrendi sorrendbe a zárvatermők megtermékenyítési folyamatának lépéseit!

2.  a virágporszem magja kettéosztódik egy vegetatív és egy generatív sejtmagra

6.  a megtermékenyített petesejtből megindul a mag csírájának a fejlődése

1.  a virágporszem ráhullik a bibére

5.  az egyik hímivarsejt megtermékenyíti a petesejtet, a másik a központi sejtet

4.  a generatív sejt két hímivarsejtet hoz létre

3.   a vegetatív sejt a termőszövetében tömlőt hajt, és ezzel lehetővé teszi a hímivarsejtek eljutá-

sát a petesejtig

6. Feladat – a mag Fejlődése
 deduktív gondolkodás – lánckövetkeztetés

Fejezd be a megkezdett mondatot!

a)  A megtermékenyített petesejt két szülő információit hordozó, diploid sejt. A két szülő információit 
hordozó, diploid sejtből a csíra fejlődik. 

    A megtermékenyített petesejtből tehát a csíra fejlődik.

b)  A megtermékenyített központi sejt háromszoros információtartalmú. A háromszoros információ-
tartalmú sejtből a táplálószövet képződik. 

    A megtermékenyített központi sejtből tehát a táplálószövet képződik.

T Ny ő–

T, ő Ny, ő T, Ny, őT, Ny
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5.  EGYSÉG 
A termés

1. Feladat – mag és termés
 deduktív gondolkodás – kvAntorok

a) Olvasd el figyelmesen!

A ZÁRVATERMő NÖVÉNyEKNEK MAGJA IS ÉS TERMÉSE IS VAN.

Karikázd be azoknak az állításoknak a betűjelét, amelyek következnek, és húzd át azoknak a betűje-
lét, amelyek nem következnek a nagybetűvel írt kijelentésből!

A) Egyetlen növénynek sincs sem magja, sem termése.
B) Van olyan növény, amelyiknek nincs sem magja, sem termése.
C) Nincs olyan növény, amelyiknek nincs sem magja, sem termése.
D)   Van olyan növény, amelyiknek magja is és termése is van.
E) Nincs olyan növény, amelyiknek magja is és termése is van.
F) Minden növénynek magja is és termése is van.

Húzd alá azokat az állításokat, amelyek igazak!

Keress példát a lehetséges esetekre!
B) a virágtalan növények, D) a zárvatermő növények
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2. Feladat – mag és termés
 induktív gondolkodás – AnAlógiák képzése

Válaszd ki a felsorolt szavak közül azt, amelyik az üres téglalapba illik!

mag 
termés 
termő 
magház

mag 
termés 
embriózsák 
magház

3. Feladat – valódi termés, áltermés
 deduktív gondolkodás – visszAlépő következtetés

Fejezd be a megkezdett mondatot!

Ha egy termés a valódi termések közé tartozik, akkor kialakításában a termőn kívül más virágrészek 
nem vesznek részt. Az almatermés kialakításában a termőn kívül vacok is részt vesz, tehát az almater-
més nem valódi termés.

A tanár mutasson rá, hogy szakszóval a nem valódi termést áltermésnek nevezzük.

csecsemő :: kisgyermek = embriózsák :: mag

bimbó :: virág = termő :: termés

a vadrózsa termése a csipkebogyó, 
amely áltermés
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4. Feladat – a termések terjedése
 deduktív gondolkodás – feltételképzés

Olvasd el figyelmesen!

HA A TERMÉST AZ ÁLLATOK ELFOGyASZTJÁK, AKKOR TERJESZTIK A NÖVÉNy MAGVAIT.

Karikázd be azoknak az eseteknek a betűjelét, amelyek előfordulhatnak, és húzd át azoknak a betű-
jelét, amelyek nem fordulhatnak elő a nagybetűvel írt kijelentés alapján!

A)   A termést az állatok elfogyasztják, és terjesztik a növény magjait.
B)   A termést az állatok nem fogyasztják el, és terjesztik a növény magjait.
C) A termést az állatok elfogyasztják, és nem terjesztik a növény magjait.
D)   A termést az állatok nem fogyasztják el, és nem terjesztik a növény magjait.

5. Feladat – a termések típusai
 kombinAtív képesség – descArtes-szorzAt képzése

A terméseket sokféle szempont szerint csoportosíthatjuk. A termés terjedhet úgy, hogy az állatok vagy 
elfogyasztják a táplálékot, vagy akaratlanul magukkal hurcolják. Más szempontból a termés lehet 
száraz vagy húsos.
Készíts olyan táblázatot, amelyben e két tényező összes párosítási lehetőségét bemutathatod! Írd a 
táblázat megfelelő helyére a következő növények terméseit! 

mák                  szamóca                  bogáncs                  sárga fagyöngy

száraz termés húsos termés

az állatok fogyasztják mák szamóca

az állatok hurcolják bogáncs sárga fagyöngy
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5. Feladat – a termések varázsa
 kombinAtív képesség –  vAriálás

év végére való, levezető feladat.

Három lány vitatkozik azon, hogy milyen gyümölcsből készüljön a pénteki névnapra és a szombati 
bulira a gyümölcstorta. Egyikük az epret (E), másikuk az őszibarackot (Ő) szereti leginkább, a harma-
dik lány pedig a szedret (SZ) javasolja. Nehezen tudnak dönteni, ezért abban állapodnak meg, hogy 
az előző napon mindig kisorsolják, hogy a három gyümölcs közül melyik kerüljön a tortára. Mit gon-
dolsz, milyen tortát ehetnek a lányok a hétvégén? Írd fel az összes lehetőséget!

E ő E SZ

ő ő ő SZ

E E

ő E

pénteken szombaton pénteken szombatonpénteken szombaton

SZ ő SZ SZSZ E

őszibarack

szamóca szeder


