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Szervrendszereink	 szervekből	 állnak.	 A	
szervek	általában	egy-egy	jól	meghatározha-
tó	működést	végeznek,	és	 jellegzetes	alakkal	
rendelkeznek.	A	 táplálkozás	 szervrendszeré-

nek	 fontos	 szerve	például	 a	
gyomor,	 a	mely	 a	 bélcsator-
nába	 bejutó	 táplálékot	 tá-
rolja,	 és	 megkezdi	 a	 fehér-
jék	 emésztését.	 A	 keringési		
szervrendszer	 központi	
szerve	 a	 szív,	 amely	 össze-
húzódásaival	 a	 vér	 erekben	
történő,	 állandó	 áramlását	
biztosítja.		A	légzőszervrend-
szerben	 a	 tüdő	 felületén	
történik	 a	 gáz	csere,	 a	 gége	
pedig	 a	 hang	adás	 szerve.	
Kiválasztószer	v	ünk	 a	 vese.

A	 szervek	 szövetekből,	
a	 szövetek	 sejtekből	 épül-
nek	fel.	

a szöveteket	 közös	
eredetű,	 hasonló	 működé-
sű,	 hasonló	 alakú	 és	 fel-
építésű	 sejtek	 al	kotják.	 A	
legtöbb	 szövet	 sejtjei	 nem	
illeszkednek	 egymáshoz	
szorosan,	 hanem	 közöttük	
a	 működéshez	 szükséges,	
úgy	nevezett	 sejtközötti	 ál-
lomány	 van.	 A	 testünket	
felépítő	 szövetek	 négy	 tí-
pusba	sorolhatók:	hámszö-
vetek,	 kötő- és	 támasztó-
szövetek,	 izomszöve	tek	 és	
idegszövet.	

az emberi test	–	azaz	szervezet	–	felépítése	és	
működése	évezredek	óta	foglalkoztatja	az	em-
berek	képzeletét.	Tudósok,	orvosok,	kutatócso-
portok	keresték	és	keresik	a	válaszokat	a	fel-
merülő	kérdésekre.	

Szervezetünk	több	külön-
böző,	 kisebb-nagyobb	 rend-
szer	 összehangoltan	 működő	
egysége,	amely	szervrendsze-
rekre,	 szervekre,	 szövetekre 
és	sejtekre	tagolható.	

Az	 életünkhöz	 nélkülöz-
hetetlen	 anyagok	 felvételét	 a	
táp	lálkozási	 szervrendszer	 és	
a	 lég	zőszervrendszer	 végzi.	
A	fe	lesleges	anyagokat	a	kivá-
lasztó		szervrendszer	választja	
ki	 és	 távolítja	 el.	 A	 ke	ringési	
szervrendszer	 a	 tápanyag-
ok,	 légzési	 gázok,	 szabályozó	
anyagok	 stb.	 szállítását	 befo-
lyásolja.	 Kültakarónk	 a	 bőr.	
Mozgásszervrendsze	rünket	
a	 csontrendszerünk	 és	 az	
izomrendszerünk	 alkotja.	
Szaporító	 szervrendszerünk	
működése	 révén	 születhet-
nek	meg	utódaink.	Mindezek	
működését	 az	 idegrendszer		
	szabályozza.	

Az	 idegrendszer	 össze-
hangoló	tevékenysége	teszi	le-
hetővé	a	szervrendszerek	sza-
bályozott	 együttműködését.	
Ez	pedig	a	szervezet	egységét	
adja.	

1.	ábra Az ember szervezete1.	ábra Az ember szervezete

aZ EMBERI TEST SZERVEZŐDÉSE ÉS MŰkÖDÉSE

2.	ábra A szív 3.	ábra 
A vese modellje

4.	ábra Az agy keresztmetszete
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Hámszövet	borítja	testünk	külső	és	belső	
felszínét.	 A	 hámszövetek	 sokfélék	 lehetnek	
	sejtjeik	 alakja	 vagy	 működé	se,	 valamint	 a	
sejtrétegek	 szá	ma	 szerint.	Többrétegű,	 elsza-
rusodó	 hám	 borítja	 testünk	 külső	 felszínét.	
Mirigyhám	 termeli	 például	 a	 nyálat	 és	 az	
emésztőenzimeket.	 A	 kötő- és támasztószö-
vetek	 a	 szervek	 összeköttetését	 biztosítják,	
és	 a	 szervezet	 belső	 szilárdítá	sát	 végzik.	 Ál-
talában	ezekben	a	szövetekben	van	a	legtöbb	
sejtközötti	 állomány,	 ami	 lehet	 rugalmas,	
mint	a	laza	rostos	kötőszövet	a	bőrben,	de	le-
het	 szilárd	 és	 kemény,	mint	 a	 csontszövet	 a	
csontokban.	A	sejtek	alakjukban	is	különböz-
nek,	a	csontszöveti	sejtek	nyúlványokkal	ren-
delkeznek,	míg	a	porcszöveti	sejtek	majdnem	

gömbölyűek.	 Az	 izomszövetek képesek	 ösz-
szehúzódni	és	elernyedni.	Izomszövet	alkotja	
a	vázizmokat,	a	belső	szerveket	(gyomor,	bél)	
mozgató	izmokat	és	a	szívizmot.	Az	idegszö-
vet	 idegrendszerünket	 építi	 fel,	 egyik	 legjel-
lemzőbb	 sejttípusa	 a	 nyúlványokkal	 rendel-
kező	idegsejt.	

A	 legkisebb,	 önálló	 alaki	 és	 működési	
egység	a	sejt.	A	legtöbb	sejt	szabad	szemmel	
nem	látható.	Mikroszkóppal	azonban	jól	vizs-
gálhatóak.	 Alakjuk,	 méretük,	 működésük	
nagyon	sokféle	lehet.	Más	a	feladatuk	a	cson-
tokat	felépítő	csontsejteknek,	más	a	kar	izom-
zatát	 felépítő	 izomsejteknek,	 más	 a	 gyomor	
nyálkahártyájá	ban	található,	emésztőenzimet	
termelő	hám	sejt	eknek.	Alapfelépítésük	azon-
ban	 mégis	 egyforma.	 A	 sejteket	 sejthártya	
borítja,	 amelyen	át	 a	 sejt	 anyagcserét	 folytat,	
és	kapcsolatot	tart	a	környezetével.	A	sejtplaz-
ma	a	sejt	alapállomá	nya.	A	sejtben	különböző	
–	 csak	 elektronmikroszkóppal	 látható	 –	 sejt-
szervecskék	 vannak.	 A	 sejtplazmában	 és	 a	
sejtszervecskékben	zajlanak	az	anyagátalakí-
tási	(lebontó	és	felépítő)	folyamatok.	

A	kisebb	alkotórészek	működése	elenged-
hetetlen	a	nagyobbak,	így	az	egész	szervezet	
működéséhez.	

5.	ábra 
Mirigyhám mikrofotója

6.	ábra 
Mirigyhám rajza

7.	ábra 
Szívizomszövet (mikrofotó)

8.	ábra	
A vér sejtjeinek rajza

9.	ábra	
Idegsejt mikroszkópos fotója

10.	ábra	
A sejt rajza
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MUnkalap 

1.  Írj szavakat és kifejezéseket, amelyek a címben szereplő témáról eszedbe jutnak!!

Írj	olyanokat	is,	amelyek	csak	távolabbról	kapcsolódnak	a	témához!

2.  illene-e mese, szobor, zene a szövegben megjelenő témához?

Mondd	el	röviden	véleményed	indoklással!

Illene,	mert	 

Nem	illene,	mert		 

3.  az emberi test, azaz szervezet felépítése és működése évezredek óta foglalkoztatja az 
embereket…

Kérdezz!	Írj	három	olyan	kérdést	az	óra	témájával	kapcsolatban,	amely	téged	a	legjobban	
érdekel	és	foglalkoztat!	
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4.  a tudósok, orvosok, kutatócsoportok évezredek óta keresték és keresik a válaszokat a 
szervezet felépítésével és működésével kapcsolatban felmerülő kérdésekre.

Miért	volt	nehezebb	dolga	a	régi	korok	orvosainak,	mi	nehezíthette	a	kutatást?	

 

 

Képzeld	magad	egy	orvos	helyébe,	és	kérdezz!	
Milyen	kérdés	foglalkoztathatta	az	ókor	orvosát?

 

 

Milyen	kérdés	foglalkoztatta	a	középkor	orvosát?

 

 

Milyen	kérdés	foglalkoztatja	napjaink	orvosait?

 

 

5.  húzd alá az első két bekezdés kulcskifejezéseit, és írd ki a pontozott vonalra azokat!

 

 

Helyezd	el	a	négyzetben	a	kulcskifejezéseket,	és	nyilakkal	jelöld	kapcsolatukat!

emberi test
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6.  magyarázd a kapcsolatot!

Milyen	kapcsolat	van	a	két	fogalom	között?	Válaszod	röviden	indokold!
Az	emberi	test,	azaz szervezet

 

Melyik	fogalomra	vonatkozik	az	„amely”	névmás	a	harmadik	mondatban?

 

7.  hasonlóságok és különbségek

Írj	legalább	három	hasonlóságot	és	három	különbséget	a	3.	és	4.	bekezdés	szövege	és	a	hoz-
zá	tartozó	1.	ábra	között!

HAsonlóságok különbségek

8.  szervek és jellemző tulajdonságaik

Olvasd	el	figyelmesen	az	5.	bekezdést,	és	mutasd	be	az	egyes	szerveket	fő	működésük	és	
formájuk	alapján!	Ha	tudsz,	említs	olyan	szervet	is,	amelyről	nem	olvastál	a	szövegben!

szerv működés FormA 

szív

kiválasztás



8    szövegértés–szövegAlkotás  BIOLÓGIA	8.

9. készíts új, találó aláírásokat a három szerv ábrája alá, olyanokat, amelyek utalnak a szerv 
fő funkciójára!

 

 

10.  olvasd el figyelmesen a mondatot, és válaszolj a kérdésekre!

A	szervek	szövetekből,	a	szövetek	sejtekből	épülnek	fel.
Melyik	szó	utal	a	már	megismert	szövegrész	tartalmára	és	melyek	a	még	csak	ezután	követ-
kezőkre?

–	Az	előzőekre:	 

–	Az	elkövetkezőkre:	 

Mi	lehet	a	szövegen	belül	ennek	a	rövid	és	tömör	mondatnak	a	feladata?

 

Indokoltnak	tartod	ennek	a	tömör	mondatnak	a	bővítését?	Írd	le	véleményed,	és	indokold!

 

11.  szövet a szövegben

Tanulmányozd	és	elemezd	az	5.	és	a	6.	ábrán	látható	szövetet:	miben	hasonlít	és	miben	kü-
lönbözik	egymástól?

 

 

Hasonlítsd	össze	a	mirigyhám	és	a	szívizomszövet	mikrofotóját!
Említs	három	lényeges	különbséget	a	két	szövet	között!
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12.  Írj mondatokat a megadott szavak felhasználásával a szövetek jellemző feladatainak és 
tulajdonságainak bemutatására! Természetesen a mondatalkotáshoz más szavakat is fel-
használhatsz, csak a megadottaknak is szerepelniük kell.

idegszövet,	 elszarusodó	hám,	 szívizom,	hámszövet,	gömbölyű,	nyál,	összehúzódás,	 ideg-
sejt,	izomszövet

 

 

 

13.  olvasd el figyelmesen az állításokat, majd jelöld x-szel, hogy igazak-e!

állítás IgAz HAmIs

A	 szöveteket	 közös	 eredetű,	
hasonló	 működésű,	 hasonló	
alakú	 és	 felépítésű	 sejtek	 al-
kotják.

A	szövetek	sejtjei	mindig	szo-
rosan	 illeszkednek	 egymás-
hoz.

A	szövetek	típusai:	idegszövet,	
kötő-	és	támasztószövet,	izom-
szövet	és	hámszövet.



10    szövegértés–szövegAlkotás  BIOLÓGIA	8.

14.  Bemutatkozás

Egészítsd	ki	a	szövegrészlet	hiányzó	adatait	az	idegsejt	bemutatásához!	
Használd	a	szöveg	információit	és	a	„képet”!	

Mint	a	sejtek	általában,	én	sem	vagyok																																																								 látható.	

Viszont	kicsinységem	ellenére	önálló,																															 és 																															egység	vagyok.	

Felépítésemre,	mint	minden	sejtére,	jellemző,	hogy																												borít,	amelyen	keresztül	

																																		folytatok	és	kapcsolatot	tartok	a	környezetemmel.	

Alapállományom	neve:																															.	Bennem	apró																																találhatók.	

Ha	jobban	meg	akarsz	ismerni,	tanulmányozd																																készült	fotómat!

15.  a kisebb alkotórészek működése elengedhetetlen a nagyobbak, így az egész szervezet 
működéséhez. 

Milyen	szerepe	van	a	szövegben	a	lezáró	mondatnak?	
Válaszd	ki	a	lehetőségek	közül	azt,	amelyet	megfelelőnek	gondolsz!	Többet	is	bejelölhetsz!

Összegzi	a	szöveg	tartalmát.

Felhívja	az	összefüggésekre	a	fi	gyelmet.

Valamit	kell	írni	a	végére!

Hangsúlyozza	a	kis	alkotórészek	fontosságát.

Egészítsd	ki	a	sort	egy	általad	megfogalmazott	véleménnyel!
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16.  készítsd el a 13. oldalon található szöveg vázlatát! a vázlatkészítéskor a kulcsszavas, a 
szövegegységek alapján, a kérdésfeltevéses, illetve a sematikus ábra kitöltése közül vá-
laszthatsz.

Kulcsszavak
Pl.:	emberi	test,	emberi	szervezet

 

 

 

 

 

 

Szövegegységek
Pl.:	Az	emberi	test

 

 

 

 

 

 

Kérdések
Pl.:	Mit	nevezünk	szervezetnek,	és	milyen	kisebb,	nagyobb	egységekre	bontható?
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Sematikus	ábra
Pl.:	

17. lehet sorrendet felállítani a szervek fontossága között?

a)	Keress	összefüggést	M.	Agrippa	szövege	és	az	olvasmány	tartalma	között,	majd	fogal-
mazz	meg	szóban	két	állítást!
(Pl.:	„Minden	szervünk	működése	fontos.”)

 

 

b)	Hasonlítsd	 össze	 az	 olvasmány	 befejező	mondatát	 a	 tanmese	 tanulságával!	Mondd	 el 
	véleményed!
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A	szomszéd	népekkel	vívott	harcokban	Róma	
a	 légiók	vitézsége	 folytán	 számos	győzelmet	
aratott,	 de	 a	 külső	 harcok	 mellett	 belsők	 is	
emésztették.	A	patríciusok	 és	plebejusok	kö-
zött	 viszály	 támadt,	 	és	 a	 köztiszteletben	 álló	
Menenius	Agrippát	kérték	meg	a	békítő	sze-
repre.	A	hagyo		mány	szerint	a	bölcs	Agrippá-
nak	egy	mesével	sikerült	meggyőznie	a	lázon-
gókat.	A	meséje	így	hangzott:

–	 Tudjátok	meg,	 rómaiak,	 hogy	 volt	 idő,	
igen-igen	régen,	amikor	az	emberi	test	részei	
még	 ön	álló	 élőlények	 voltak,	megvolt	mind-
egyiknek	 a	 maga	 szabad	 akarata,	 hogy	 ezt	
tegye,	 azt	 pedig	 ne;	 mindegyik	 tudott	 gon-
dolkozni,	 gondolatait	 ki	 tudta	 fejezni;	 meg-
értették	egymást,	mint	egy	család	vagy	állam	
tagjai.	Nos,	 ebben	az	ősi	 időben	 történt	egy-
szer,	hogy	az	emberi	 test	 részei	összesúgtak-
búgtak,	 előbb	 titkon,	 majd	 hangosabban,	 és	
méltatlankodni	 kezdtek,	 hogy	 így	meg	 úgy:	
„Nem	igazság	az,	hogy	mi	mindig	csak	dolgo-
zunk,	fá	radozunk,	a	kéz	kapát	fog,	a	láb	hordja	
a	testet,	a		száj	és	a	fogak	rágnak	és	így	to	vább	
mindegyikünk,	és	a	mi	munkánk	és	fáradsá-
gunk	gyümölcsét	a	gyomor	tétlenül	élvezi,	az	
ott	 csak	 van	 a	 középen,	 nem	 	csi	nál	 semmit,	
nincs	gondja	semmire,	csak	szó	nélkül	befalja	
mindazt	a	jót,	amit	mi,	többiek	verejtékes	mun-
kával	szereztünk”	–	és	addig-addig,	míg	végül	
is	összeesküd	tek	a	gyomor	ellen.	Megesküd-
tek,	hogy	a	kéz	nem	visz	a	 szájhoz	egyetlen	

falatot	sem,	de	ha	vinne	is,	a	száj	ne	fogadja	el,		 
de	ha	el	is	fogadná,	a	fogak	ne	rágják	meg.	És	
így	 tovább,	 mindegyik	 fogadott	 valamit,	 és	
meg	is	tartotta.	Mondom,	mind	kitartott	amel-
lett,	amit	megfogadott.	A	kéz	nem	vitt	 többé	
falatot	a	szájhoz,	de	ha	vitt	volna	is,	a	száj	nem	
fogadta	volna	be,	de	ha	be	is	fogadta	volna,	a	
fogak	nem	őrölték	volna	meg.

És	 mit	 gondoltok,	 mi	 történt?	 Egyszer-
re	 csak	 észreveszik	 ám,	 hogy	 a	 kéznek	már	
nem	 is	 lenne	 ereje,	 hogy	 felemelkedjék	 a	
szájig,	 a	 száj	 a	 kapott	 falatot	 be	 sem	 tud-
ná	 fogadni,	 de	 ha	 befogadná	 is,	 a	 fogaknak	
nem	 lenne	már	 erejük	megrágni.	Valame	ny	- 
nyit	titkos	kór	gyötörte,	meggémbered	tek,	el-
gyengültek.	Most	derült	csak	ki,	milyen	fon-
tos	a	gyomor	szolgálata.	Hogy	az	sem	henyél	
ám,	 hanem	 feldolgozza	 a	 sok	 jó	 falatot,	 az-
után	igazságosan	elosztja,	és	visszaadja	a	test	
részeinek.	Mert	 ugyan	mi	 tenne	 bennünket	
elevenné,	mi	táplálná	tagjainkat,	ha	nem	az	a	
vér,	melyet	ép	pen	a	gyomor	frissít	fel	mindig,	
újra	meg	új	ra?	Belátták	ezt	a	test	részei,	nem	
is	 lázadoztak	 többé,	 hanem	 végezte	 mind-
egyik	a	maga	dolgát,	mert	rájöttek,	hogy	egy	
test,	 egy	 szervezet	 az,	 amit	 közösen	 alkot-
nak.	 Ebben	 a	 testben	 pedig	 mindegyikük-
nek	megvan	a	maga	feladata,	amit	el	kell	lát	- 
nia.	Azután	nem	irigykedtek	egy	másra,	máig	
is	egyetértésben	élnek,	és	így	lesz	ez	most	már	
mindig.

MEnEnIUS aGRIppa MESÉJE



Életműködéseink	 fenntartásához	 energiára	
	van	szükségünk.	Ezt	a	felvett	és	megemész	tett	
táp	anyagok	 sejtekben	
történő	 „lassú	 égése”	
szolgáltatja.	 Az	 ener-
giatermeléshez	 a	 sej-
tek	a	levegő	oxigéntar-
talmát	 használják	 fel.	
A	 lég	zőszervrendszer	
feladata	a	gázcsere	 le-
bo	nyolí	tása,	 vagyis	 a	
sejtlégzéshez	 szüksé-
ges	oxi	gén	felvétele,	és	
a	folyamatban	keletke-
ző	 szén-dioxid	 leadá-
sa.	

A	 „lassú	 égés”	
vagy	 sejtlégzés	 nem	
más,	 mint	 oxidációs	
folyamatok	 sorozata,	
biológiai	 oxidáció.	 A	
biológiai	 oxidáció	 lé-
nyegét	Szent-Györgyi		Albert	fedezte	fel.

Az	 orrnyílásokon	 át	 beszívott	 levegő	 az	
orrüregben	 felmelegszik,	 párával	 telítődik,	
sőt	 az	 orrüreget	 borító	 csillós	 hám	 a	 beke-
rülő	 portól	 is	 megtisztítja.	 Innen	 a	 garatba,	
majd	 a	 gégén	 át	 a	 légcsőbe	 kerül.	 A	 légcső	
falát	C	 alakú	 porcok	merevítik,	 belső	 felüle-

tét	 csillós	 hámú	
nyálkahártya	béle-
li.	 A	 porcok	 meg-
akadályozzák	 a	
lég	cső	 összenyo-
módását,	 például	
ami	kor	 nagyobb	
fa	latot	 nyelünk	 a	
lég	cső	 mellett	 ha-
la	dó	 nyelőcsőben,	
vagy	 amikor	 le-
hajtjuk	 a	 fejünket.	

A	 csillók	mozgásukkal	 a	belélegzett	 levegővel	
bekerülő	szennyező	anyagokat	kifelé,	a	gége	
felé	hajtják.	

A	légcső	két	hörgőre	ágazik	szét,	amelyek	
a	jobb	és	a	bal	tüdőfélbe	ve	zetnek.	A	hörgők	
hörgőcskékre	ágazva	léghólyagokban	végződ-

nek.	A	 lég	hólyagok	 alkotják	 a	 légzőfelületet,	
faluk	vékony	és	erekkel	sűrűn	behálózott.	Itt	

történik	a	gáz	csere:	az	
oxigén	 bejut	 a	 vérbe,	
közben	a	vérből	szén-
dioxid	kerül	a	tüdőbe.

A	 közel	 egymilli-
árd	 léghólyag	 összfe-
lülete	 körülbelül	 100-
150	m2. 

A	dohányzás,		kü-
lö	nösen	a	cigarettázás	
napjaink	talán	leggya-
koribb	 káros	 szenve-
délye.	 A	 cigarettázás	
évek,	 esetleg	 évtize-
dek	 múlva	 jelentke-
ző	 kö	vetkezménye	 a	
tüdő	tágulás:	 kezdet-
ben	 a	 tüdő	 léghólya-
gocskái	ellapulnak,	ké-
sőbb	 egy	beolvadnak.	
A	 lég	zőfelület	 ezáltal	

csök	ken,	légzési	nehézségek	jelentkeznek.	Ez	
már	a	beteg	aktivitását,	mozgását	is	korlátoz-
za,	 hiszen	 az	 izommunkához	 a	 légzésnek	 is	
fokozódnia	kellene.	

Ha	 az	 orrunkat	 borító	nyálkahártyát	 in-
gerli	 valami,	 akkor	 tüsszentünk.	 A	 köhögés	
az	 alsóbb	 légutakat	 tisztítja.	 Ilyenkor	 apró	

a lÉGZŐSZERVREnDSZER FElÉpÍTÉSE ÉS MŰkÖDÉSE

1.	ábra Csillós hám 1.	ábra Csillós hám

3.	ábra A tüdő felépítése

2.	ábra A légzőszervrendszer felépítése2.	ábra A légzőszervrendszer felépítése
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Testmozgás	 esetén	 ezek	 a	 mennyiségek	
változnak,	 hiszen	 az	 izmok	 növekvő	 oxigé-
nigényét	 csak	 a	 légzőszervrendszer	 fokozott	
működése	tudja	biztosítani.	

Gyaloglás	során	kb.	12	 liter	 levegőre	van	
szükségünk	percenként.	Kerékpározáskor	kb.	
40	 li	-ter/perc,	 úszáskor	 kb.	 65	 liter/perc,	 eve-
zéskor	kb.	130	liter/perc	szervezetünk	levegő-
igénye.	

A	légzőrendszer	működésének	hatékony-
ságát	jelentősen	javítja	a	rendszeres	mozgás,	a	
sport.	Az	edzett	ember	 légzésszáma	kevésbé	
növekszik,	ugyanakkor	légvételei	mélyebbek.	
Ez	a	szervezet	számára	gazdaságosabb,	haté-
konyabb	légzés,	ráadásul	nem	is	olyan	fárasz-
tó.	A	kevéssé	edzett	ember	légzése	futás	köz-

ben	szapora,	de	felületes.	Kapkodva	liheg,	ami	
a	légzőizmokat	is	fárasztja.	

Légvételünket	 visszatartani	 csak	 rövid	
ide	ig	tudjuk.	Ha	a	vér	szén-dioxid	szintje	elér	
egy	bizonyos	szintet,	az	ingerli	az	agy	belég-
zőközpontját,	és	akaratunk	ellenére	elindul	a	
belégzés	 folyamata.	A	kilégzés	 ingere	a	 tüdő	
léghólyagjainak	feszülése.	

Az	egy-két	perces,	lassú	ütemű,	mély	be-	
és	kilégzés	javítja	a	közérzetet	és	a	fi	gyelmet.

A	 vitálkapacitás	 a	 tüdő	 maximális	 telje-
sítményét	mutatja.	A	nyugodt	belégzéssel	fel-
vett	0,5	liter	levegőn	túl	erőltetett	belégzéssel	
továb	bi	kb.	2,5	liter	levegőt	(belégzési	tartalék)	
vagyunk	 képesek	 felvenni.	 Erőltetett	 kilég-
zéssel	a	 felvett	kb.	három	 liter	 levegőn	kívül	
még	kb.	1	 liter	 levegőt	 lélegzünk	ki.	 (Ezt	ne-
vezik	kilégzési	tartaléknak.)	Az	edzett	ember	
vitálkapacitása	na-gyobb,	a	tüdő	levegő-befo-
gadóképessége	edzéssel	fokozható.	

nyálcseppek	milliói	 repülnek	 szét	 a	 környe-
zetünkben.	 Köhögéskor	 a	 levegő	 kb.	 50	m/s	
sebességgel	áramlik	a	légutainkban.	

A	 tüdőnek	nincs	 saját	 izomzata,	 a	be-	 és	
kilégzést	 a	 rekeszizom	és	 a	mellkast	mozga-
tó,	 bordákhoz	 tapadó	 izmok	mozgása	 hozza	
létre.	 Belégzéskor	 az	 izmok	 összehúzódnak,	
aminek	hatására	a	mellüreg	és	vele	együtt	a	
tüdő	 térfogata	 is	 megnövekszik.	 Ennek	 kö-
vetkeztében	 a	 tüdőben	 lévő	 levegő	nyomása	
csökken,	és	a	 levegő	kívülről	befelé	áramlik.	
Kilégzéskor	az	izmok	elernyednek,	a	mellüreg	
térfogata	csökken,	a	tüdőben	megnő	a	levegő	
nyomása,	és	a	levegő	belülről	kifelé	áramlik.	

A	tüdőt	és	a	mellkas	belső	felszínét	a	két	
lemezből	 álló	 mellhártya	 borítja.	 A	 két	 hár-
tya	között	folyadék	van.	Ez	úgy	tartja	össze	a	
mellhártya	két	lemezét,	mint	a	víz	két	üvegla-
pot.	Eltávolítani	egymástól	a	két	lemezt	szinte	
lehetetlen,	de	egymáson	könnyen	elcsúsznak.	
Így	tudja	követni	a	tüdő	a	mellkas	mozgásait.

Egy	 pihenő	 ember	 nyugodt	 légzéskor	
percenként	 átlagosan	 16-szor	 vesz	 levegőt.	
Egyetlen	belégzés	alkalmával	kb.	0,5	 liter	 le-
vegő	kerül	be	a	tüdőbe.	

6.	ábra A légzés térfogatviszonyai

5.	ábra Sportolók

4.	ábra		A mellüreg térfogatváltozásai a be- és a kilégzéskor



16    szövegértés–szövegAlkotás  BIOLÓGIA	8.

MUnkalap 1.

1.  Feladat

tudom tudnI szeretném megtAnulom

2.  rendezd el valamilyen rendszer alapján a szókártyákat! 
A	rendező	elv	lehet	a	szövegben	megjelenő	szerkezet,	de	lehet	egy	általad	kialakított	rend-
szer	is.	Indokold	döntésed!

A	szöveg	struktúráját	választottam,	mert…	 

A	saját	elrendezésem	azért	ilyen,	mert…	 

3.  rendezd el a szókártyákat a szöveg tartalmi és formai jegyeinek, szerkezetének figyelem-
bevételével!
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MUnkalap 2.

1.  Válaszolj röviden!

Mi	a	feladata	a	szövegekben	a	bevezetésnek?

 

Mennyire	felel	meg	az	elvárásoknak	a	szöveg	bevezetése?

 

Milyen	tartalmi	kapcsolat	van	a	bevezetés	és	a	cím	között?

 

2.  olvasd el figyelmesen újra a bevezetést! Válaszolj a kérdésekre!

Életműködéseink fenntartásához energiára van szükség. Ezt a felvett és megemésztett tápanyagok sej-
tekben történő „lassú égése” szolgáltatja. Az energiatermeléshez a sejtek a levegő oxigéntartalmát hasz-
nálják fel. A légzőszervrendszer feladata a gázcsere biztosítása, vagyis a sejtlégzéshez szükséges oxigén 
felvétele és a folyamatban keletkező szén-dioxid leadása.

a)	 Jelöld	X-szel,	hogy	milyen	fokon	vagy	tisztában	a	felsorolt	szavak,	szókapcsolatok	je	len	- 
	té		sével!

szó Ismerem bIzonytAlAn 
vAgyok nem Ismerem

életműködés

energia

tápanyag

a levegő 
oxigéntartalma

sejtlégzés

b)	 Melyik	szóra	vonatkozik	a	második	mondat	elején	lévő	ezt	névmás?
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c)	 	A	bevezetés	hányadik	mondata	utal	már	konkrétan	a	szöveg	címében	is	megjelenő	tar-
talomra?	Karikázd	be	a	helyes	választ!

 1.  2.  3.  4.

d)	 Mondd	el	saját	szavaiddal	a	bevezetés	lényegét!

e)	 Mi	lehet	a	feladata	a	bevezetéshez	tartozó	apró	betűs	szövegnek?	
	 Húzd	alá	azt	az	állítást,	amelyikkel	egyetértesz!

	 –	Így	hosszabb	a	bevezetés.
	 –	Magyaráz	egy	fogalmat	a	bevezetőben.
	 –		Magyaráz	egy	fogalmat,	és	új	ismeretet	is	nyújt,	de	ez	nem	tartozik	szorosan	az	anyag-

hoz.

3.  készíts magyarázatot – és egy általad kiválasztotthoz ábrát is – a szavakhoz és kifejezé-
sekhez!

orrüreg:	

 

porc:	

 

bélel:	

 

légzőfelület:	

 

gázcsere:	

 

4.  a szövegkörnyezet és az ábrák alapos tanulmányozása után készíts magyarázatot a sza-
vakhoz!

nyomás:	

 

vitálkapacitás:	

 

térfogatviszony:	
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5.  keresd ki a szövegből, hogy mi következik abból, hogy a tüdőnek nincs saját izomzata!

–	 

–	 

–	 

Ha	van	olyan	következmény,	amelyik	nem	szerepel	a	szövegben,	de	te	 idetartozónak	gon-
dolsz,	írd	le!

–	 

6.  Írj kiegészítendő kérdéseket az apró betűs szövegek tartalmához és az ábrák által közve-
tített információkhoz!

Kérdés:

 

Kérdés:
 

7.  Tanulmányozd, majd alakítsd át szövegessé a diagram által bemutatott témát!  
ügyelj arra, hogy minden lényeges információ megjelenjen a szövegben!

 

 

 

 

 

 



20    szövegértés–szövegAlkotás  BIOLÓGIA	8.

8.  mi jellemzi a be- és kilégzést?
 Töltsd ki a táblázatot!

A	légzésben	résztvevők	
jellemzői

Belégzés Kilégzés

A	rekeszizom	állapota

A	mellüreg	térfogata

A	levegő	nyomása	a	tüdőben

A	levegő	áramlásának	iránya

9.  készítsd el a szöveg vázlatát! Választhatsz a szempontok közül: kulcskifejezés, tételmon-
dat, fejezetcím. kapcsold a vázlathoz a szókártyákat!
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MUnkalap 3.

1.  gyűjts 1-1 szólást, közmondást, szállóigét a bevezetéshez és a befejezéshez! 

 

 

 

2.  Írj rövid felhívó és tájékoztató jellegű szöveget (reklám) az egészséges életmód, a sporto-
lás népszerűsítéséhez!

 

 

3.  gyűjts 3 érvet a dohányzás káros voltáról, és otthon állíts össze érvgyűjteményt arról, 
hogy miért is káros a dohányzás! 

 

 

 

4.  keress valamilyen kapcsolatot a légzőszervek és a felsorolt fogalmak és tárgyak között!

Írj	egy	rövid	szöveget!

 

 

 

 

 

 

LÉGZŐSZERVEK

kirándulás, kutya, számítógép, túlsúly, közlekedés, barátság



A	sejtek	 felépítéséhez	és	 anyagcseréjéhez,	 az	
állandó	 testhőmérséklet	 fenntartásához,	 a	
vér	keringetéséhez,	a	gondolkodáshoz,	a	hor-
monok	 termeléséhez,	 a	 mozgáshoz,	 vagyis	
szervezetünk	 működéséhez	 energia	 kell.	 Az	
életműködéseink	 fenntartásához	 szükséges	
energiát	 a	 táplálkozás során	 felvett	 anyagok	
„elégetéséből”,	oxi	dá	ció	jából	nyerjük.	

a táplálék	a	szervezet	számára	felhasznál-
ha	tóvá	 az	 emésztés	 fo	lyamatában	 válik.	 Az	
emésztés	 teszi	 alkalmas	sá	 a	 tápanyagokat	 a	
fel	szívódásra,	 amelynek	 során	 a	 tápanyagok	
a	 táp			csatornából	 az	 anyag	szállító	 (keringési)	
rend	szerbe,	majd	a	sejtekbe	jutnak.	

A	 táplálék	 felvételét	 és	 feldolgozását	 a	
táp	lálkozás	 szervrendszere,	 az	 emésztő szerv-
rendszer	 végzi.	 Részei	 a	 tápcsatorna,	 a	 tápcsa-
tornához	kap	csolódó	emésztőmirigyek	és	a	máj. 
A	tápcsatorna	a	szájnyílástól	a	végbélnyílásig	
tart.	

a szájüregben	található	a	fogazat,	a	nyelv.	Ide	
	nyílnak	a	nyálmirigyek	kivezetőcsövei	is.	A	száj-
üregnek	 a	 táplálék	 felvételében,	 aprításában	
és	 a	 szénhidrátok	 emésztésének	 megkezdé-
sében	 van	 szerepe.	 Rágás	 közben	 a	 táplálék	
f	elaprózódik	 és	 nyállal	 keveredik.	 A	 nyelv	

segít	a	keverésben,	majd	a	falatot	a	garat	felé	
továbbítja.

A	nyelv	feladata	igen	széles	körű:	nyelés,	
keverés,	táplálékirányítás,	ízlelés.	A	felszínén	
elhelyezkedő	 ízlelőbimbók	 teszik	 az	 ízérzés	
szervévé.	 A	 négy	 alapíz	 érzékelésére	 szolgá-

ló	 ízlelőbimbók	 a	 nyelv	 más-más	 területén	
helyez	kednek	el:	a	nyelv	hegyén	az	édes	 ízt,	
oldalt	 hátrafelé	 a	 sóst	 és	 a	 savanyút,	 hátul	
pedig	a	keserűt	érzékelők	találhatók.	Termé-
szetesen		egy	falat	többféle	ízérző	sejtet	is	mű-
ködésbe	hoz,	 ezek	 aránya	határoz	za	meg	 az	

érzett	 ízt,	 amit	 be-
folyásol	még	az	illat	
és	 a	 hőmérséklet	
is.	Az	anya	gok	 ízét	
legjobban	10–20	 oc 
között	érezzük.

A	 nyelés	 során	
a	 falat	 a	 garaton át 
a	nyelőcső	be	 jut.	A	
nye lőcső	 fa	lára	 és	 a	
tápcsator	na	 teljes	
to	vábbi	 szakaszá-
ra	 a	 perisztaltikus	
moz		gás	 jellemző.	
A	nye	lőcső	 falának	

izomösszehúzódási	 hullámai	 egyenlete	sen	
továbbít	ják	a	táplálékda	ra	bokat	a	gyomorba.	

a gyomor	a	táp	lálék	minőségétől	függően	
rövidebb	vagy	hosszabb	ideig	tárolja	a	táp	lálé-
kot,	miközben	falának	izomműködései	tovább	
ap	rózzák,	és	gyomor nedvvel	keverik	azt.

a TÁplÁlkOZÁS SZERVREnDSZERE

2.	ábra A nyelés folyamata2.	ábra A nyelés folyamata

1.	ábra A tápcsatorna felépítése
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A	gyomor	 térfogata	 kb.	 1-2,5	 liter	 (1000-
2500	cm3).

A	 gyomor	 (fehérjét)	 emésztő	 enzime	 a	
pepszin,	 amely	 csak	 erősen	 savas	 közegben	
ké	pes	 feladatát	 ellátni.	 A	 savas	 kémhatást	 a	
gyomorban	 termelődő	 sósav	biztosítja.	A	 só-
sav	és	a	pepszin	együttes	hatásától	a	gyomor	
falát	 normális	 működés	 esetén	 nyálka	 védi	
meg.	A	gyakori	 idegesség,	 a	 stressz	hatására	
a	gyomorfal	erei	tartósan	összeszűkülnek.	Az	
ennek	következtében	kialakult	 rossz	vérellá-
tás	idézi	elő	a	gyomorfekélyt.	Ilyenkor	a	gyo-
mornedvtől	a	gyomornyálkahártyán	vérzések	
jelennek	meg,	súlyosabb	esetben	a	gyomorfal	
át	is	fúródhat.	

A	gyomor	mozgása	az	elfolyósodott	 táp-
lálékot	a	vékonybélbe	továbbítja.	Itt	folytatódik	
a	le	bontás,	hiszen	ide	önti	váladékát	a	hasnyál-
mirigy,	és	ide	ömlik	a	máj	által	termelt	epe	is.	
Az	 emésztés	 a	 vékonybél	 további	 szakaszai-
ban	fejeződik	be	a	bélnedv	segítségével.	

A	 megemésztett	 anyagok	 és	 a	 vitami-
nok	 felszívását	 is	a	vékonybél	végzi.	A	mintegy	
6-7	méter	hosszú	vékonybél	 felszívó felületét	 a	
számtalan	 apró,	 erekkel	 átszőtt	 bélboholy	 kb.	
200 m2-re	növeli.	

A	 vékonybél	 a	 vastagbélbe	 torkollik.	 Ez	
a	bél	szakasz	a	víz	és	a	benne	oldott	 ásványi	
anya	gok	felszívódásának	területe.	Itt	sűrűsö-
dik	a	béltartalom	székletté.	A	széklet	fel	nem	
szívódott	és	emészthetetlen	anyagokat,	továb-
bá	 baktériumokat	 tartalmaz.	 A	 vastagbélben	
ugyanis	 nagy	 mennyiségű	 baktérium	 él.	 A	
gazdag	 bakté  rium fl óra	 egyensúlyban	 tartja	 a	
bél	erjedési	és	rothadási	folyamatait,	és	képes	
pl.	 K-vitamint	 előállítani,	 valamint	 cellulózt	
bontani.	

A	bélcsatorna	utolsó	részében,	a	végbélben 
gyűlik	össze	a	széklet,	melynek	ürítését	aka-
ratunkkal	szabályozzuk.	

a táplálékkal	 felvett	anyagok	a	 tápanyagok. 
a fehérjék	 elsősorban	 testépítő,	 a	 zsírok	 és	 a	

szénhidrátok	 fő-
leg	 energiát	 adó	
anyagok,	de	szük-
ségünk	 van	 vita-
minokra,	 vízre	 és	
különböző	ásványi 
anya gokra is. a táp-
anyagszükségletün-
ket	 alapvetően	 az	
energiafelhaszná-
lás,	 az	 energia-
igény	 ha	tá	roz	za	
meg.	

Az	 energiát	 szol	gáltató	 tápanya	gok	 túl-
zott	bevitel	esetén	elraktározódnak.	

Ha	 a	 szervezet	 még	 az	 alap	 energia-
szükséglet	 fedezéséhez	 elegendő	 tápanyag-
mennyiséghez	 sem	 jut,	 akkor	 először	 a	
szénhidráttartalékok,	 majd	 a	 zsírraktárak	
használódnak	 fel.	 Ezután	 a	 szervezet	 a	 fe-
hérjékből	 kénytelen	 energiát	 felszabadítani,	
további	éhezés	esetén	már	az	életveszély	fe-
nyeget.

A	 tápanyagoknak	nemcsak	a	mennyiségé-
re,	hanem	a	minőségére	is	oda	kell	fi	gyelnünk.	
Minél	változatosabban	 étkezünk,	 annál	 kisebb	
a	valószínűsége	annak,	hogy	valamelyik	táp-
anyagból	 kevesebbet	 fogyasztunk	 a	 szük-
ségesnél.	 A	 tudatos	 és	 helyes	 táplálkozás	 a	
legfontosabb	 az	 egészség megőrzésében.	 A	 táp-
lálkozás	 minősége	 befolyásolja	 a	 betegségek	
kialakulását	és	az	élettartamot.	

Mennyit	és	hányszor	együnk?	
A	táplálkozás	ritmusa	a	napi	energia-	és	

4.	ábra Tápanyagaink

5.	ábra Táplálkozási piramis

3.	ábra A gyomor belső felülete
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táp	anyagbevitel	 időbeni	 és	 mennyiségbe-
li	 arányos	 elosztását	 jelenti.	 Az	 egyes	 étke-
zések	között	 legalább	2	óra	teljen	el,	hogy	a	
gyomrunk	 közben	 kiürülhessen!	 Lehetőleg	
mindennap	ugyanabban	az	időben	együnk,	
hogy	 a	 táplálkozás	 ritmusa	 kialakulhasson!	
A	reggelit	ne	hanyagoljuk	el,	hiszen	délelőt-
ti	 tevékenységeinkhez	 is	 sok	 	energiára	 van	
szükségünk!

Az	emberré	válás	kezdetén	őseink	–	ked-
vencük,	a	hús	mellett	–	növényi	eredetű	éte-
leket	 is	 fogyasztottak.	 Feltételezhető,	 hogy	 a	
kevésbé	ízletes	gyökereket	nem	fogyasztották	
szívesen,	így	szénhidrátforrásukat	valószínű-
leg	az	é	des	gyümölcsök	jelentették.	Étrendjük	
fehérjében	 gazdag,	 szénhidrátban	 általában	

sze	gény	volt.	Az	elfogyasztott	szénhidrát	is	in-
kább	több	cukorból	és	viszonylag	kevés	kemé-
nyítőből	állt.	

A	 földművelés	kialakulásával	kezdődött	
el	az	„élelmiszertermelés”.	A	gabona,	az	ehe-
tő	gumók	és	gyökerek	tervszerű	termesztésé-
nek	egyik	eredménye	az	volt,	hogy	az	étrend	
szénhidrátban	 (főleg	 keményítőben)	 gazda-
gabb,	 fehérjében	 pedig	 szegényebb	 lett.	 Ér-
dekes,	hogy	ebben	az	időszakban	voltak	ész-
lelhetők	először	a	fehérje-	és	a	vitaminhiány	
tünetei.	

(A modern ember  biológiai paradoxona	 című	
könyv	 nyomán.	 Medicina.	 Budapest,	 1989.	
Szerk.:	Dr.	Csaba	György)

6.	ábra Túltáplált személyek

7.	ábra Alultáplált személy
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MUnkalap 1.

1.  Tanulmányozd a régi korok bölcsességét!

Gondolkodj	el	az	idézetek	tartalmán,	és	mondd	el	véleményed!	

– Nem azért élünk, hogy együnk, hanem azért eszünk, hogy éljünk!

– Mondd meg, mit eszel, s megmondom, ki vagy! Az ember az, amit megeszik.

– Reggel, mint a király, délben, mint a polgár, este, mint a koldus (étkezési tanács).

2.  Feladat

FÜRTÁBRA

táPlálkozás  

																								Egészséges

3.  kérdezz!

Fogalmazz	meg	3	kiegészítendő	kérdést	a	címmel,	a	fürtábrán	megjelenő	kulcsszavakkal,	
kifeje	zésekkel,	a	fogalmak	tartalmával	kapcsolatban!	A	kérdések	írásakor	kövess	egy	rendező	elvet		 
(pl.	mondatról	mondatra	 haladás,	 fontossági	 sorrend	 a	 tartalommal	 kapcsolatban,	 ismered	 a	
választ	–	nem	ismered	a	választ	stb.)!	

A	kérdések	között	legyen	olyan,	amelyikben	használsz	-e	kérdőszót,	és	legyen	olyan,	ame-
lyikben	nem.	
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MUnkalap 2.

1.  készíts magyarázatot az első szövegegység kulcsszavaihoz! 
munkádhoz használj lexikont, értelmező szótárt stb.!

energia: 

 

táplálkozás: 

 

táplálék: 

 

Fogalmazd	meg	a	kulcsszavak	kapcsolatát	és	viszonyát	egymáshoz!	Mondd	el	a	társadnak!

                         energia                  táplálkozás                 táplálék

2.  kulcskérdés

Írj	3-3	kérdést	a	kulcsszavakhoz	a	szöveg	tartalmához	kapcsolódva	és	a	szövegtől	függetle-
nül!	

A	szöveg	alapján:

 

 

A	szövegtől	függetlenül:

 

 

3.  add meg a szöveg alapján a kulcsszavak rövid magyarázatát! 

tápcsatorna:	 

garat:	 

gyomornedv:	 
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Keress	mindhárom	szóhoz	két-két	olyan	szót	a	szövegből,	amely	szoros	tartalmi	kapcsolat-
ban	van	vele!

tápcsatorna

garat

gyomornedv

Ismered-e	a	csatorna,	garat,	nedv	szavak	más	jelentését	is?	Írd	le	azokat	is!

csatorna:	

 

garat:	

 

nedv:	

 

4.  Jellemezz hármat az emésztőszervek közül a megadott szempontok alapján!  a jellemző-
ket kapcsold össze a feladattal és működéssel!

szerv Jellemzők: 
szín, FormA, Felület FeladaT – működés

Szájüreg

Máj

Epehólyag

5.  az első ábra és a szöveg felhasználásával mondd el, hogy a táplálék milyen úton megy 
keresztül a szájba kerüléstől a vékonybélbe érkezésig!
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Készítsd	el	a	nyelv	„íztérképét”!	Jelöld,	hogy	melyik	ízt	hol	érzékeli!
Nyelv:	négy	alapíz

Nem	veszi	be	a	gyomrom!
Mikor	használjuk	ezt	a	kifejezést?

 

Milyen	összefüggés	van	a	mondás	és	a	gyomor	tényleges	működése	között?

 

6.  Fogalmazz meg állításokat (3) a táplálék mennyisége és minősége közötti összefüggés 
bemutatására! alakítsd át kérdésekké az állításokat úgy, hogy a válasz mindig pontosan 
az eredeti állítás legyen! 

Állítás:	 

Kérdés:	 

Állítás:	 

Kérdés:	 

Állítás:	 

Kérdés:	 
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7.  értelmezzétek az egyes tápanyagfajták százalékos eloszlását bemutató diagramot és a 
táplálékpiramis-ábrát!

Írjatok	egy-egy	területhez	kérdéseket!	Az	összefüggő	kérdésekből	alakítsatok	ki	kérdésbok-
rokat!	

Egészséges	
táplálkozás

8.  készítsd el az általad kiválasztott szempont alapján a szöveg vázlatát!

1.	A	szerkezeti	egységek	felsorolása

2.	A	kulcskifejezések	felsorolása

3.	A	fejezetekhez	tartozó	alapkérdések	feltevése

 

 

Írjatok	egy-egy	területhez	kérdéseket!	Az	összefüggő	kérdésekből	alakítsatok	ki	kérdésbok-
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MUnkalap 3.

1.  gyűjts vitatémákat!

Fókuszban:	az	egészséges	táplálkozás,	az	étkezési	szokások	kezelése,	a	mozgáshiány	és	a	
táplálkozás	kapcsolata	
Írj	a	témákhoz	tételmondatokat!	

 

 

 

2.  állíts össze egészséges napi étrendet magadnak vagy ismerősödnek az ábrák információi 
és saját meglévő ismereteid segítségével!

reggeli:	 

 

 

 

 

vacsora:	 

 

 

3.  Tömörítsd rövid tanácsokká a „mennyit és hányszor együnk?” szövegrészt!
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4.  készíts előadástervet a táplálkozás kezdeti történetét bemutató szövegrészhez! 

(Az	előadáshoz	javasolt	formák:	Power	Point	vagy	összehasonlító	fólia)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



az egészség	nem	egyszerűen	a	betegség	hiánya,	
jóval	 több	 a	 „jó”	 testi	 közérzetnél.	 Aki	 nem	
be	teg,	 az	 még	 nem	 érzi	 okvetlenül	 egészsé-
gesnek	magát.	 Az	 egészség	 érzéséhez	 hozzá	
tartoz	nak	a	megelégedést	jelentő	kapcsolatok,	
az	egészséges	lakás-	és	környezeti	viszonyok,	
a	jó	munkakörülmények	és	a	szociális	bizton-
ság.	

Az	 Egészségügyi	 Világszervezet	 (WHO)	
meghatározása	 szerint	 az	 egészség	 „a	 teljes	
testi	és	 lelki,	valamint	a	 szociális	 jó	közérzet	
állapota”.	

Tehát	az	egészséges,	aki	testileg	és	lelkileg	
e	gyen	súlyban	 van,	 és	 környezetével	 megfe-
lelő	 össz		hangban	 él,	 szervezete	 zavartalanul	
mű	kö	dik.

Az	egészség	alapvető	értékünk.	Törekedj	
megőrzésére	és	védelmére!

a betegség	 legegyszerűbben	 úgy	 fogal-
mazható	meg,	mint	az	egészség ellentéte,	a	testi-
lelki	egyensúly	 felborulása,	olyan	kóros	álla-
pot,	 amelyben	 az	 életfolyamatok	 eltérnek	 az	
optimálistól.	A	betegség	kialakulásában	belső 
és külső té nyezők	 is	 közrejátszanak.	A	kromo-
szómák	 vagy	 a	 gének	 rendellenessége	 okoz-
za	 az	 öröklődő	 betegségeket,	 de	 nem	 ritka,	
hogy	valaki	 csak	a	betegség	hajlamát	örökli.	
Ebben	az	esetben	az	ember	életmódja	vagy	a	
környezeti	tényezők	„hívják	elő”	a	betegséget.	
Napjainkban	egyre	gyakoribb,	hogy	a	túlhaj-
szolt	életmód	súlyos	lelki	és	testi	betegségeket	
okoz.	A	szervezetre	károsan	ható	fi	zikai	 (pl.:	
különböző	sugárzások,	túl	magas	vagy	túl	ala-
csony	hőmérséklet,	ütés),	kémiai	(pl.:	mérgek)	

és	 biológiai	 (pl.:	 kórokozók,	 nem	 megfelelő	
táplálkozás)	 hatások	 mind-mind	 betegséget	
okozhatnak.	

A	betegség	lehet	gyorsan	lezajló,	ilyenkor	
akut	 betegségről	 vagy	 heveny	 lefolyású	 be-
tegségről	beszélünk.	Az	elhúzódó	betegséget	
az	orvosok	krónikus	vagy	 idült	 betegségnek	
nevezik.	

A	 beteg	 ember	 általában	 fáradtságot,	 le-
vertséget,	fájdalmat	érez,	de	az	egyes	betegsé-
geknek	 jellegzetes	 megnyilvánulásai,	 tünetei 
is	 vannak.	 Az	 orvos	 füllel,	 kézzel,	 szemmel	
végzett	vagy	kémiai,	biológiai	módszerekkel,	
sokszor	műszeres	vizsgálatok	segítségével	ál-
lapítja	meg	 a	 kórismét (diagnózist).	A	 betegség	
leküzdésének	 érdekében	 legtöbbször	 (orvos	
által	 felírt!)	 gyógyszereket	 alkalmazunk,	 de	
a	 beteg	 embernek	 pihenésre,	 nyugalomra	 és	
megértésre	is	szüksége	van.	A	teljes	gyógyulá-
sig	 tartó	 időszak	 fontos	 szakasza	 a	 lábadozás. 
Ekkor	a	betegség	tünetei	már	nem	tapasztal-
hatók,	a	szervezet	feltölti	raktárait,	visszanyeri	
energiáját.	

A	 betegségek	 kialakulása	 ellen	 megelő-
zéssel	védekezhetünk.	

a fertőző	 betegségeket	 kórokozók	 idézik	
elő.	 Ilyen	 kórokozók	 például	 a	 baktériumok	
is.	Baktérium	okozza	például	a torokgyulladást,  
a tüdőgyulladást, a tuberkolózist, a vérhast, a to-
rokgyíkot (diftériát), a tetanuszt. A gyomorrontás 
és a hasmenés	is	gyakran	baktériumos	eredetű.	
A	 középkorban	 nagy	 járványokat	 okozott	 a 
pestis, a kolera és a lepra. 

EGÉSZSÉG – BETEGSÉG, kUTaTÁSOk – kUTaTÓk

1.	ábra Test és lélek harmóniája

2.	ábra Látható fájdalom
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Ezek	a	betegségek	sajnos	még	mindig	elég	
gyakoriak.	A	lepra	főleg	a	trópusokon,	a	kole-
ra	a	Távol-Keleten	és	Afrikában	fordul	elő.

A	 baktériumok	 a	 testnyílásokon	 vagy	 a	
bőr	kisebb-nagyobb	sérülésein	jutnak	a	szer-
vezetünkbe.	 Ha	 ott	 megtelepszenek,	 fertő-
zésről be	szélünk.	 Szervezetünk	 immunrend-
szere	megpróbálja	„legyőzni”,	elpusztítani	az	
„idegeneket”.	Ha	ez	nem	sikerül,	akkor	alakul	
ki	a	betegség.	

A	 baktériumok	 elleni	 védekezés	 terén	
nagy	érdemeket	 szerzett	Louis Pasteur (1822–
1895),	aki	 felfedezte,	hogy	a	kórokozók	heví-
téssel	elpusztíthatók.	Az	ő	nevére	emlékeztet	
a	„pasztőrözés”.	Kifejlesztette	a	veszettség	el-
leni	védőoltást	is,	amelyet	Hőgyes Endre (1847–
1906)	tökéletesített.	

Robert Koch (1843–1910)	Nobel-díjas	német	
orvos	 a	 bakteriológia	 megteremtője.	 Megfi	-
gyelte	a	tuberkulózis	és	a	kolera	kórokozóját.	

Robert	Kochot	1905-ben	Nobel-díjjal	tün-
tették	ki.

A	tbc	elleni	védőoltás	legyengített	bakté	riu	-
mait	Albert Calmette (1863–1933)	és	Camille Gué-
rin	13	évig	tartó	munkával	tenyésztette	ki.	Az	ő	
nevüket	viseli	a	BCG	oltás	(Bacillus	Calmet	te-
Guérin),	 amelyet	 hazánkban	 kötelező	 vé	dő-
oltásként	mindenki	megkap	3	hónapos	korá-
ban.	

A	 szervezet	 védettsége	 mesterségesen,	
vé	dőoltással	 is	 kialakítható.	 A	 védőoltással	
legyen	gített	 kórokozókat	 juttatnak	 a	 szer-
vezetbe.	Ezek	nem	okoznak	betegséget,	de	a	
szervezet	 „megtanul”	védekezni	ellenük.	Ha	
legközelebb	a	kórokozók	bekerülnek	a	szerve-
zetbe,	hatásos	 lesz	az	 immunrendszer	 „fellé-
pése”	 ellenük.	 (Az	 első	 védőoltást	 1798-ban,	

a	vírus	által	okozott	fekete	himlő	ellen	alkal-
mazták.)

a gyomorfekély	évezredek	óta	kínozza	em-
berek	millióit.	Sokáig	a	stresszt	és	a	helytelen	
táp	lálkozási	 szokásokat	 tartották	 a	 betegség	
kivál	tó	 okának,	 ezért	 gyógyítására	 elsősor-
ban	az	életmód	és	az	étrend	megváltoztatását	
javasolták.	 Tünetét,	 a	 gyomorfájdalmat	 gyo-
morsavlekötők	használatával	enyhítették.	De	
a	fekély	előbb	vagy	utóbb,	de	mindig	kiújult.	
Robin Warren	fi	gyelt	fel	arra,	hogy	a	betegektől	
vett	 szövetmintákban	 addig	 ismeretlen,	 csa-
vart	alakú	baktériumok	találhatók.	

A	 felfedezett	 baktériumtörzs	 sikeres	 ki-
tenyésztése	Barry Marschall	 érdeme.	 Vizsgá-
lataikról	elő	ször	egy	tekintélyes	orvosi	lapban	
számoltak	be	1983-ban.	A	két	ausztrál	kutató	
a	Helicobacter	 pylori	 nevű	 baktérium	 felfe-
dezéséért,	 illetve	 annak	 megál	lapításáért,	
hogy	ez	a	baktérium	felelős	a	gyomor-	és	bél-
betegségek	 egy	 részéért,	 megkapta	 a	 2005.	
évi	orvosi-élettani	Nobel-díjat.	

5.	ábra Louis Pasteur5.	ábra Louis Pasteur4.	ábra Hőgyes Endre4.	ábra Hőgyes Endre3.	ábra Robert Koch3.	ábra Robert Koch

6.	ábra Robin Warren  7.	ábra Barry Marschall



TANULÓI	MUNKAFÜZET	 egészség – betegség...    35

a	megfázásra	és	náthára	legjobb	gyógyszer	az	
antibiotikum,	és	szinte	követelik	az	orvostól,	
hogy	azt	adja.	Érdemes	megfogadni	az	alábbi	
tanácsokat.

Ne	követeljük	az	orvostól,	hogy	antibioti-
kumot	adjon!	Bízzuk	a	belátására,	hogy	egyál-
talán	szükséges-e	gyógyszert	szednünk,	és	ha	
igen,	az	melyik	legyen!	

Tartsuk	be	pontosan	az	antibiotikum	sze-
désének	rendjét!	Csináljuk	végig	az	antibioti-
kum-kúrát	akkor	is,	ha	a	tünetek	már	elmúl-
tak!	

Kizárólag	 akkor	 használjunk	 antibioti-
kumos	 szappant,	 hintőport	 és	 egyéb	 készít-
ményt,	ha	az	feltétlenül	szükséges!

A	baktériumok	között	nem	csak	kóroko-
zók	vannak,	többségük	kifejezetten	hasznos.	
Számtalan	olyan	baktériummal	élünk	együtt,	
melyek	fontosak	az	egészségünk	számára.	Tes-
tünk	 felületén,	 nyálkahártyáin	 baktériumok	
élnek,	amelyek	védik	szervezetünket	a	gom-
bák	és	a	kórokozó	baktériumok	elszaporodá-
sától.	Egy	70	kg-os	emberben	átlagosan	1,5	kg	
szimbionta	baktérium	van.	Ezek	az	egészséges	
bélműködéshez	nélkülözhetetlenek.	

Az	 antibiotikumok	 megbontják	 szerve-
zetünk	 és	 a	 velünk	 együtt	 élő	 baktériumok	
egyensúlyát.	 A	 következmények:	 hasmenés,	
fokozott	gomba-	és	vírusfertőzés.	

Egy-egy	 antibiotikum-kúra	 alatt	 (és	 né-
hány	napig	még	utána	 is)	 a	 naponta	 kétszer	
fogyasztott	 friss,	 élőfl órás joghurt	 segít	 meg-
őrizni	a	bélbaktériumok	egyensúlyát.

A	 legtöbb,	 baktériumok	által	 okozott	 be-
tegség	 az	 antibiotikumok	 felfedezése	 óta	 vi-
szonylag	 könnyen	 gyógyítható.	 Az	 antibio-
tikumok	 baktériumölő	 vagy	 a	 baktériumok	
szaporodását	gátló	hatású	anyagok.	Alexander 
Fleming (1881–1955)	 fedezte	 fel	és	állította	elő	
először	 a	 penicillint,	 amiért	 1945-ben	 No-
bel-díjat	 is	 kapott.	 Azóta	 az	 antibiotikumok	
széles	 skáláját	 állították	 elő,	 amelyeket	 nagy	
mennyiségben	gyártanak	és	alkalmaznak.	Az	
egyes	hatóanyagokat	megfelelő	kórokozók	el-
len	fejlesztették	ki.	

Azonban	 nem	 minden	 baktériumra	 hat	
valamennyi	 antibiotikum.	 A	 több	 baktérium	
ellen	 is	 hatékony	 szerek	 a	 széles	 spektrumú	
antibiotikumok.	 Előnyük,	 hogy	 viszonylag	
nagy	valószínűséggel	hatásosak	az	adott	kór-
okozóval	szemben.	

Hátrányuk,	hogy	velük	szemben	könnyen	
rezisztencia	alakulhat	ki,	hiszen	a	baktériumok	
is	tudnak	védekezni	az	antibiotikumok	ellen.	
A	rezisztencia	akkor	alakulhat	ki,	ha	a	bakté-
rium	viszonylag	gyakran	találkozik	az	ellen-
szerrel,	és	ennek	következtében	vele	szemben	
érzéketlenné,	 ellenállóvá	 válik.	 Megjelentek	
multirezisztens	 baktériumtörzsek	 is,	 melyek	
mindenfajta	gyógyszerrel	szemben	ellenálló-
ak.	A	kutatók	úgy	gondolják,	ebben	a	 legna-
gyobb	 szerepe	 az	 antibiotikumok	 felelőtlen	
használatának	van.

Sajnos,	még	mindig	kevesen	tudják,	hogy	
az	 antibiotikumok	 helytelen	 használata	 ko-
moly	veszélyekkel	jár.	Sokan	azt	hiszik,	hogy	

8.	ábra Alexander Fleming8.	ábra Alexander Fleming
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MUnkalap 1.

TÉMAHÁLÓ

1.  Vizsgáld meg a címet!

Hány	részből	áll,	és	melyek	ezek?

 

A	cím	mely	elemei	között	van	szorosabb	és	melyek	között	kevésbé	szoros	kapcsolat?

Szoros:	

 

Kevésbé	szoros:	
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Milyen	szófajúak	a	címben	szereplő	szavak?

egészség:																									betegség:																									kutatók:																									kutatások:				

 

Kihagyható-e	valamelyik	szó	a	címből?	Melyik?	

Kihagyható	a																																																,	mert	 

Nem	hagyható	ki,	mert	 

Milyen	témára	számítanál,	ha	a	cím	az	Egészség	–	betegség	lenne?

 

Milyen	témára	számítanál,	ha	a	cím	a	Kutatók	–	kutatások	lenne?

 

Milyenre,	ha	együtt	látod	azokat?

 

Szűkült	vagy	bővült	a	téma	a	teljes	cím	ismeretében?

 

Adj	új	címet	a	szövegnek!	Ügyelj	arra,	hogy	utaljon	a	szöveg	teljes	tartalmára!
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MUnkalap 2.

1.  olvasd el újra az első és harmadik bekezdést! határozd meg a szavak jelentését!

egészség:	 

egészséges:	 

egészségtelen:	 

2.  keress logikai kapcsolatot a három fogalom között, és fogalmazd meg röviden!

 

 

3.  hasonlítsd össze a harmadik és negyedik bekezdés mondatait! miben hasonlítanak és 
miben különböznek a mondatok?

hasonlít:	 

különbözik:	 

4.  alakítsd egy mondattá a negyedik bekezdés két mondatát úgy, hogy tartalmuk ne változ-
zon!

 

 

5.  Írj új képaláírást az 1. ábrához!

 

6.  magyarázd a szavakat! használd a szöveg kínálta segítséget!

akut:	 

heveny:	 

krónikus:	 

idült:		 
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7.  pótold a hiányzó szavakat a szövegben!

A	betegség	lehet																																										lezajló,	ilyenkor																																										betegségről

vagy																																																	lefolyású	betegségről	beszélünk.	Az	elhúzódó	betegséget	

az	orvosok	krónikus	vagy																																																betegségnek	nevezik.

8.  Írd át a mondatot úgy, hogy az idegen szakszavak rokon értelmű változatát használod!

A	doktor,	miután	a	diagnosztizálta	az	esetet,	medicinát	írt.	

 

9.  milyen belső és külső tényezők játszanak szerepet a betegség kialakulásában? 
 Töltsd ki a táblázatot a szöveg információi alapján! 

Belső külső

10.  mi a lábadozás szó jelentése? húzd alá a jó választ!

a)	a	lábak	gyógyulásának	folyamata

b)	a	beteg	gyógyulásának	folyamata

c)	keleti	gyógymód	a	talpak	és	lábak	kezelésére

11.  Jellemezd a beteg embert külső és belső jegyek alapján! 

 

 

  

 

 



40    szövegértés–szövegAlkotás  BIOLÓGIA	8.

Hasonlíts	össze	egy	beteg	és	egy	egészséges	embert	néhány	általad	kiválasztott	szempont	
alapján!

szemPont egészséges beteg

Közérzet,	hangulat

12.  adatlap a kutatókról és kutatásokról

Töltsd	ki	az	1.	adatlap	üres	rubrikáit!	Töltsd	ki	a	2.	adatlapot	a	szövegben	szereplő,	általad	
kiválasztott	kutató	adataival!

1.	ADATLAP

Név Robert	Koch

Születési év

Nemzetiség

Foglalkozás

Szakterület

Kutatási eredmény

Kitüntetés
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2.	ADATLAP

Név

Születési év

Nemzetiség

Foglalkozás

Szakterület

Kutatási eredmény

Kitüntetés

13.  Feladat

a)	Egy	betegség	többféle	elnevezése

A	szövegben	a	tüdőbetegség	többféle	elnevezésével	találkozol.	Melyek	ezek?

 

b)	A	szövegben	a	betegség	megelőzésének	milyen	módjáról	olvasol?

 

14.  keresd az ismeretlen és nehezen értelmezhető szavak magyarázatát! 
párokban adjuk meg a szavakat, figyeld a kapcsolatot a jelentések között! 
használd az idegen szavak szótárát és a Biológiai lexikont!

kór:																																																																											kórokozó:																																																																							

baktérium:																																																															baktériumtörzs:																																						

antibiotikum:																																																										rezisztencia:																																																																			
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15.  Tanulmányozd a kutatók arcképét, és írj (tevékenységük ismeretében) új, találó kiegészí-
tést az ábraaláírásokhoz nevük mellé!

16.  Feladat

Írj	egy-egy	olyan	kérdést	a	betegség	vagy	tudományos	téma	mellé,	amire	még	kíváncsi	len-
nél!

témA kérdés

torokgyulladás

gyomorfekély

tetanusz

tüdőbetegség

antibiotikumok

17.  Tömörítsd a gyomorfekéllyel foglalkozó részt!

 

 

 

Fogalmazd	meg	a	szöveg	alapján	egy	mondatban,	hogy	mi	a	rezisztencia!

 



TANULÓI	MUNKAFÜZET	 egészség – betegség...    43

MUnkalap 3. 

a)	 Nézd	át	újra	a	szöveget,	majd	a	szöveg	fő	szerkezeti-tartalmi	egységeit,	és	az	azokon	belül	 
	 megjelenő	fontosabb	szerkezeti-tartalmi	elemeket	felhasználva	készítsd	el	a	vázlatot!

vagy

b)	 Nézd	át	újra	a	szöveget,	majd	fogalmi	háló	formájában	a	kulcskifejezések	és	a	köztük	lévő	 
	 tartalmi	kapcsolat	jelölésével	készítsd	el	a	vázlatot!
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MUnkalap 4.

 Tanulmányozd a szövegalkotáshoz javasolt témákat! Válassz ki egyet, és önállóan vagy 
csoportmunkában dolgozd ki!

1.  Megtaláltam! – élménybeszámoló	írása,	egy	kutatási	eredmény	bemutatása	(új	cím,	élmény-
szerű	előadás,	az	elbeszélő	személyének	megválasztása)	

vagy

Megtalálta!	–	riport	a	tudóssal,	párbeszédes	forma,	tématartó	kérdések,	érthetőség

2.  Gyógyulásom története – napló	írása	a	szövegtípus	sajátosságainak	figyelembevételével	(kro-
nologikus	tagolás,	rövid,	címszavas	megfogalmazás,	személyes	hang)	

vagy

Képregény	hat	képben,	a	legfontosabb	történések,	cselekvések	képi	és	nyelvi	bemutatásá-
val

vagy

elbeszélés	–	Keserű pirula	címmel

3.  Tegyél az egészségedért! –	jó	tanácsok	és	ajánlások	fogalmazása	a	szöveg	és	saját	tapasztalataik	
alapján	(felszólító	mondatok,	rövid,	tömör	megfogalmazás,	cél:	a	meggyőzés)

4.  Nobel-díj átadás	–	 forgatókönyv	készítése	 (időterv,	 résztvevők,	 feladatok,	 rövid	méltató	be-
széd,	a	díjazott	köszönő	beszéde	stb.)	

vagy

csak	a	méltató beszéd	vagy	a	köszönő beszéd	írása

5.	 A penicillin	–	előadásterv	írása	a	18.	bekezdés	és	a	kiegészítő	szöveg	(„Fleming	és	a	penicil-
lin”)	felhasználásával,	amely	bemutatja	a	penicillin	felfedezését	és	jelentőségét	(képi	anyag,	
fóliák,	tablók,	Power	Point	stb.)	

Fleming és a penicillin

Alexander	Fleming	1928	nyarán,	háromhetes	
szabadsága	után	a	londoni	St.	Mar	-ry’s	kórház	
fertőző	betegségek	osztályára	visszatérve	azt	
tapasztalta,	hogy	az	asztalon	felejtett	tenyész-
tőcsészék	 tartalma	 valahonnan	 penészgom-
bával	fertőződött.	

Az	újra	munkához	látó	Fleming	nem	dobta	
ki	rögtön	a	használhatatlanná	vált	baktérium-
tenyészeteket,	mert	megfigyel	-te,	hogy	a	gom-
batelep	környékén	a	bak	tériumtelep	átlátszóvá	

vált,	mintha	feloldódtak	volna	a	Staphylococ-
cusok.	Mint	kiderült,	valamilyen,	a	gombák-
ból	 származó	 	anyag	 teljesen	 elpusztította	 a	
környező	területeken	élő	baktériumokat.	Mi-
vel	 az	 anyag	 a	 Penicillin	 notatum	gom	bából	
származott,	 a	 különleges	 anyag	 a	 penicillin	
nevet	kapta.	

Az	elkövetkező	hónapokban	Fleming	szá-
mos	kísérletet	végzett.	Kiderítet	te,	hogy	a	fel-
fedezett	 	anyag	sok	bakteriá	lis	eredetű	beteg-
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6.  A baktériumok károsak – tételmondathoz	érvek	(bizonyító	és	cáfoló)	gyűjtése	

7.  Családi gyógymódok – gyűjtemény	 összeállítása	 a	 család	 gyógyítási	 hagyományaiból 
(kitől	származik,	mi	jellemzi	stb.)	

Írd	meg	a	fogalmazást!	

A	választott	téma	címe:	

 

 

 

 

 

 

ség	kórokozóját	ugyan	úgy	elpusztítja,	mint	a	
Staphylococcusokat,	 ugyanakkor	 nem	 káro-
sítja	az	egészséges	szervezetet,	 továbbá	hogy	
nem	minden	baktériumot	pusztít	el.

Kutatókat	gyűjtött	maga	köré,	akiket	azó-
ta	oxfordi	kutatócsoport	néven	tart	számon	az	
orvos	történet.	 Legjelesebb	 tagjai:	 az	 ausztrál	
születésű	 Florey,	 aki	 kí	sérleteivel	 a	 sejttani	
vonatkozásokat	 tisztázta,	 valamint	 a	Német-
országból	 elmenekült	 kémikus,	 Chain,	 aki	
a	 vegyület	 képletét	 állapította	 meg.	 1940-re	
sikerült	 a	 penicillint	 tisztított	 formában	 elő-
állítaniuk.	A	kísérletek	 teljes	 sikert	 	hoztak,	 s	
így	elhárult	a	tömeggyártás	elől	az	utolsó	aka-
dály,	amire	a	már	javában	dúló	háború	miatt	
is	nagy	szükség	volt.	A	penicillint	eleinte	ki-
zárólag	 a	 szövetséges	 csapatok	 katonái	 kap-
hatták,	s	csak	a	háború	vége	felé,	illetve	utána	
jutot	tak	hozzá	az	amerikai	civilek	is.

Mint	minden	nagy	horderejű	felfedezés-
nél,	itt	is	akadtak	előzmények,	éppen	bennün-
ket	érintőek.	Bár	a	tudománytörténetben	ezek	
annyira	 sem	 váltak	 köztudottá,	 mint	 Jedlik	
Ányos	 dinamója.	Ugyanis	 száz	 évvel	 azelőtt	
figyelte	meg	a	fiatal	higiénikus	Rigler	Gusztáv,	

hogy	a	penészgombával	szennyeződött	tápta-
lajokon	a	baktériumkultúrák	 tönkremennek.	
A	Duna	vizét	vizsgálva	 tapasztalta:	 ahol	 sok	
a	hasadógomba,	ott	kevés	a	 coccus	és	 fordít-
va.	Csak	éppen	a	miért	kérdést	nem	tette	fel.	 
Megfigyeléseit	magyarul	tette	közzé,	így	ket-
tős	érdektelenség	vette	körül.	

A	kristályos	 „sárga	csodá”-val	gyógyítot-
ták	ki	makacs	és	végzetesnek	tűnő	tüdőgyul-
ladásából	Churchillt,	 és	 egyre	kevesebb	vég-
tag-amputációra	került	sor.

„A	kutató	tudja,	mi	a	csalódás,	tudja,	hány	
hónapon	keresztül	dolgozott	 rossz	 irányban,	
és	 ismeri	a	kudarcokat.	De	a	kudarcok	hasz-
nosak	is,	mert	ha	helyesen	elemzi	őket	az	em-
ber,	sikerre	vezethetnek.”

(Alexander	Fleming)

„A	 penicillint	 senki	 sem	 találhatta	 fel,	
mert	végtelen	idők	előtt	a	természet	és	egy	bi-
zonyos	penész	már	előállította...”	

(Alexander	Fleming)




