3CYAN 3MAGENTA 3YELLOW 3BLACK

 MIT KINÁL A BIOLÓGIA TANKÖNYV ?
 HOGYAN HASZNÁLJUK A TANKÖNYVET ?
Az új országos kerettanterv szellemében összeállított VII. osztályos tankönyv lehetôséget teremt az
emberi bonctan és élettan alapvetô ismereteinek, valamint a legfontosabb higiéniai szabályoknak az
elsajátítására.
´´
LÉGZORENDSZER

GYAKORLATOK

Introducerea oxigenului necesar arderilor de la nivelul
]esuturilor [i eliminarea dioxidului de carbon rezultat `n
urma acestei oxid\ri sunt asigurate prin func]ionarea
sistemului respirator.

1. Procura]i pl\mâni de oaie.
De obicei, ace[tia se vând
împreun\ cu traheea [i cu
inima. Compara]i-i cu sistemul respirator al mamiferelor pe care le-a]i înv\]at
anul trecut [i descoperi]i
p\r]ile componente. T\ia]i
longitudinal unul din pl\mâni
[i observa]i bronhiile, bronhiolele [i ]esutul pulmonar.
Desena]i
componentele
aparatului respirator.

• Minden lecke szövegét rajzok, vázlatok,
grafikonok, fényképek szemléltetik, amelyek
megkönnyítik a különbözô szervek
szerkezetének és mûködésének a
megértését.

A légzo´´ rendszer bonctana
 Care sunt c\ile respiratorii [i care este rolul lor?
 Cum sunt alc\tui]i pl\mânii?
Componentele
sistemului

cavitate nazal\
respirator () sunt c\ile respiratorii
trahee
(cavitatea nazal\, faringele, laringele, traheea, bronhiile) [i pl\bronhie
mânii.
vas
Fosele
nazale,
care
sangvin
alc\tuiesc cavitatea nazal\, se
bronhiole
deschid la exterior prin n\ri, iar în
coast\
faringe prin dou\ orificii. Interiorul
sec]ionat\
foselor nazale este c\ptu[it cu o
mu[chi
intercostal
mucoas\ ale c\rei secre]ii men]in
locul mereu umed. Mucoasa, fiind
inim\
diafragm\
puternic vascularizat\, înc\lze[te

aerul inspirat. Mucusul, cât [i firele
epiglot\
de p\r din fosele nazale opresc
înaintarea prafului [i a altor impularinge
rit\]i care se pot afla în aerul inspim\rul lui Adam
rat.
Faringele este organul în care
gland\ tiroid\
se încruci[eaz\ calea respiratorie
cu calea digestiv\.
Laringele () este alc\tuit din
mai multe cartilaje, dintre care cel
situat anterior prezint\ o proemitrahee
nen]\, numit\ „m\rul lui Adam“.
cartilaj
Dup\ cum a]i aflat când a]i studiat
sistemul digestiv, la intrarea în
laringe se afl\ un c\p\cel numit epiglot\, care, la nevoie, astup\ cavitatea laringelui numit\ glot\. Laringele este [i organul vorbirii,
deoarece în interiorul s\u se afl\ dou\ perechi de pliuri numite coarde
vocale. Prin vibrarea coardelor inferioare se produc sunetele.
Traheea este un tub lung de aproximativ 12 cm, men]inut
deschis datorit\ inelelor cartilaginoase din care este alc\tuit; spre
esofag, ]esutul cartilaginos este `nlocuit cu un ]esut moale, ce
u[ureaz\ trecerea alimentelor prin acesta. Peretele intern al traheii
este c\ptu[it cu o mucoas\ umed\, ale c\rei celule sunt ciliate. Cilii se
mi[c\ de jos în sus, antrenând astfel impurit\]ile spre exterior.

2. Deoarece a]i mai v\zut
asemenea imagini, pute]i s\
preciza]i ce reprezint\ IRM
de mai jos. Indica]i care sunt
organele ce pot fi identificate.

• Ajánlott a leckék keretében különbözô
gyakorlati tevékenységek megvalósítása, a
biológiai laboratórium felszereltségének
függvényében.

3. Pune]i degetul pe partea
anterioar\ a gâtului [i
înghi]i]i. Localiza]i unde se
afl\ „m\rul lui Adam“.
4. Observa]i sec]iunea din
desenul de mai jos. Localiza]i traheea [i esofagul.
Desena]i-o pe caiete [i scrie]i legenda.
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• A szervek,
szervrendszerek bonctanát
és élettanát
bemutató leckék után
összefoglalók
következnek
„Jegyezd
meg!”,
„Ne feledd el!”,
„Tudod-e?”
címmel.

TUDOD – E?
 ...hemoglobina poate forma [i compu[i stabili. Astfel
este carboxihemoglobina, compusul hemoglobinei cu
monoxidul de carbon. Fiind stabil\, ea nu va elibera
hemoglobina pentru ca aceasta s\ transporte oxigenul
la ]esuturi. ~n aceast\ situa]ie, omul moare asfixiat.
 ... ritmul cardiac difer\ în func]ie de vârst\ (nou
n\scut: 130 b\t\i/min.; adult: 70–75 b\t\i/min.; b\trân:
80 b\t\i/min), de sex (este mai mare la femeie), de efortul muscular (munca fizic\ [i sportul m\resc ritmul cardiac), de starea de s\n\tate (la omul febril, ritmul cardiac cre[te).

disc
intercalar

nucleul
fibrei
musculare

vas
sangvin
neuroni din
hipotalamus
neuron din
hipotalamus

n er
voa

s\

ve
ge
ta

t

frig

EXCITANT:
sc\derea
glicemiei 0,70‰
hipofiz\

cale

vas sangvin

tiroid\

neuron din
m\duva
spin\rii

R|SPUNS:
glicemia
1‰

adrenalin\

celule
hepatice

gland\
suprarenal\

r\

glucoz\

c\

ldu

ficat
glucoz\

ficat
celule
(oxid\ri)

Reglarea hormonal\
a temperaturii corpului la frig

CO2

adrenalin\

sânge

adrenalin\

• Mérjétek
fel önállóan
ismereteiteket az
„Önellenôrzés”-ben
foglaltak és
a kísérô
ajánlások
segítségével.

Citi]i cu aten]ie enun]urile,
observa]i figurile [i r\spunde]i,
pe caiet, cerin]elor formulate. ~n
dreptul fiec\rei cerin]e g\si]i
punctajul corespunz\tor pentru
un r\spuns bun, cu ajutorul
c\ruia ve]i putea s\ v\ calcula]i
punctajul propriu, dup\ ce v\ ve]i
asigura, consultând lec]iile din
manual, c\ a]i dat, sau nu,
r\spunsul corect.
Preciz\m c\ timpul de lucru
este de 45 de minute [i c\ se
adaug\ un punct din oficiu. ~n
pagina al\turat\, `n func]ie de
rezultatul ob]inut, g\si]i recomand\rile ce se impun.

3
2

1

sub un locuitor/km2
1 - 50 locuitori/km2
peste 50 locuitori/km2

s\ mai `nghit\.
Maxime precum cele `nregistrate `n Australia, la Queensland,
de +52,8°C, sau `n Libia, de +
57,8°C, au dus la numeroase
deregl\ri fiziologice [i decese.
Dimpotriv\, un frig perpetuu
este prezent `n regiunile polare,
unde precipita]iile cad numai sub
form\ de z\pad\, iar p\mântul
este tot timpul `nghe]at.
Temperaturile foarte sc\zute,
de –40°C, –50°C, pot produce
`nghe]area lichidelor din mediul
intern, oprirea circula]iei acestora

[i distrugerea citoplasmei din
celule. Cu toate acestea, omul a
g\sit mijloace de adaptare,
cercet\torii celor doi poli ai
P\mântului reu[ind s\ tr\iasc\ [i
s\ munceasc\ `n astfel de condi]ii
extrem de aspre ().
Cu toate c\ ac]iunea celorlal]i factori de mediu asupra corpului omenesc nu poate fi ignorat\
(de pild\, presiunea sc\zut\ a
aerului la altitudine mare) (),
frigul [i c\ldura prezint\ o importan]\ primordial\, deoarece temperaturile extreme ac]ioneaz\ ca
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2. Parcurge]i datele `nscrise `n
chenarul de mai jos. Construi]i un
grafic pentru a demonstra cre[terea
embrionului [i a f\tului `n timpul celor
9 luni de sarcin\. (9 x 0,20)
Total = 1,80 puncte
1 lun\ ......1
c
m
2 luni ...... 2 cm
3 luni .....10 cm
4 luni .....18 cm

5 luni .... 25 cm
6 luni .... 31 cm
7 luni .... 37 cm
8 luni .... 42 cm
9 luni .... 50 cm

spermii

ovar

ovul

Fecundarea
`n eprubet\

Reglarea hormonal\ a glicemiei
`n cazul sc\derii sub limita normal\
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´´
ÖNELLENORZÉS

1. Afirma]iile de mai jos se refer\ la game]i, dar informa]iile
privind game]ii feminini [i cei masculini sunt amestecate. Grupa]i-le
`n dou\ coloane, una pentru ovul [i alta pentru spermie:
 producerea este redus\: unul singur la un ciclu.;
 este mobil\, are flagel [i m\soar\ 60 μm `n lungime;
 este sferic [i m\soar\ 100 μm `n diametru;
 citoplasma con]ine substan]e nutritive;
 producerea este abundent\;
 nu are flagel. (6 x 0,20)
Total = 1,20 puncte

4. Radiografia de mai jos
reprezint\ c\ile genitale femeie[ti,
care sunt puse `n eviden]\ prin
culoarea alb\. Identifica]i organele care sunt marcate prin cifrele
1, 2, 3, 4. (4 x 0,20)
Total = 0,80 puncte

4

uter

18
Ismétlés

 R\spândirea popula]iei

A túlélés lehetoségei
és határai
´´

´´
ÖNELLENORZÉS

A szervezet muködésének
neurohormonális szabályozása
´´

cale
hormonal\

bucat\ de
mu[chi

stria]ii

ÉV VÉGI ISMÉTLÉS

gland\
suprarenal\

bucat\ de
pl\mân

Sec]iune
prin ]esutul
muscular
cardiac

Hipotalamusul este un organ nervos situat la baza encefalului. Rolul s\u `n reglarea
func]iilor organismului [i `n integrarea acestuia `n mediu este deosebit de important.
~ntre hipotalamus [i hipofiz\ - care este o gland\ endocrin\, exist\ o strâns\ leg\tur\.
Neuronii hipotalamusului secret\ hormoni care trec `n hipofiz\, iar aceasta `i trimite `n sânge
sau secret\, la rândul ei, al]i hormoni, care, tot prin intermediul sângelui, ajung la unele glande
endocrine. Acestea, fiind stimulate, `[i indeplinesc func]ia pe care o au `n organism.
Urm\ri]i, cu ajutorul celor dou\ scheme, modul cum se realizeaz\ reglarea neurohormonal\ a temperaturii corpului [i reglarea glicemiei.

iv\

7. Pune]i o bucat\ de
mu[chi [i una de pl\mân în
ap\. Ar\ta]i ce se întâmpl\.
Ce demonstreaz\ acest experiment?
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´´
Anyagforgalmi életmuködések

piele

6. Continua]i activitatea
practic\ nr. 1, realizat\ cu
ajutorul unor pl\mâni de
oaie. Observa]i pl\mânul
drept [i pl\mânul stâng, precum [i suprafa]a lor divizat\
`n mici poligoane. Introduce]i
un tub de sticl\ sau de plastic în trahee. Sufla]i. Ar\ta]i
ce se întâmpl\ cu pl\mânul
nesec]ionat. Înceta]i s\
sufla]i [i observa]i ce se
întâmpl\. Preciza]i ce proprietate a pl\mânului a fost
pus\ în eviden]\ prin experimentul de mai sus.

´´
Anyagforgalmi életmuködések

Omul nu poate s\ tr\iasc\ `n
orice loc de pe suprafa]a planetei,
cu toate c\ tehnologia modern\ a
atins cote la care cei de dinaintea
noastr\ nici m\car nu s-ar fi putut
gândi.
~n prezent, imense zone
geografice continu\ s\ r\mân\
aproape nelocuite, a[a fiind regiunile polare, de[ertul tropical [i marile p\duri ecuatoriale ().
Dup\ cum [ti]i, de[ertul este
caracterizat de temperaturi foarte
ridicate, de diferen]e mari de temperatur\ `ntre zi [i noapte, de cantitatea foarte redus\ de ap\, care
poate fi g\sit\ îndeseobi în oaze
(). C\ldura excesiv\ pericliteaz\
via]a
omului,
deoarece
deshidratarea determin\ o serie de
modific\ri fiziologice, mai ales circulatorii. Când pierderea de ap\
reprezint\ 8% din greutatea corporal\, ritmul cardiac poate s\
creasc\ peste valoarea normal\
cu 40 de b\t\i/minut, secre]ia salivar\ `nceteaz\ [i vorbirea devine
deficitar\. La o pierdere de 1012%, omul nu mai poate s\ se
`ngrijeasc\ singur [i este incapabil

• A kiegészítô, nem
kötelezô témakörök „Ha
többet szeretnél megtudni…” címszó alatt,
vagy az – egészségtan
leckék esetében – világoszöld alapon jelennek
meg.

Sec]iune prin
arter\

Sec]iune
prin ven\

5. Desena]i urm\toarele
dou\ scheme în caiet. Recunoa[te]i ce segment al sistemului respirator reprezint\
fiecare dintre ele. Ar\ta]i
care sunt criteriile de recunoa[tere ale acestora. Scrie]i sub fiecare denumirea.

A túlélés lehetoségei
és határai szélsoséges
körülmények között
´´
´´

 Venele au peretele sub]ire [i moale. Ele conduc sângele spre inim\. În pere]ii lor se afl\
valvule în form\ de cuib.
 Activitatea inimii se desf\[oar\ `n trei timpi,
care formeaz\ revolu]ia cardiac\:
- atriile se contract\ [i împing sângele în ventricule (sistola atrial\);
- ventriculele se contract\ [i trimit sângele în
artere (sistola ventricular\);
- inima se odihne[te (diastola general\).
 Revolu]ia cardiac\ dureaz\ 0,8-1 secund\.
Inima este organul care pune sângele în
mi[care.
 Circula]ia sângelui cuprinde marea circula]ie
[i mica circula]ie.

NE FELEDD EL!
Fibrin\ = substan]a rezultat\ `n urma transform\rii fibrinogenului `n contact cu aerul.
Fibrinogen = substan]\, component\ a plasmei
sangvine.
Gref\ = fragmentul de ]esut transplantat dintr-o
regiune `n alta a corpului.
Imunitate = capacitatea unui organism de a
rezista la ac]iunea microbilor [i a toxinelor produse de ace[tia.
Puls = dilata]ia ritmic\ a arterelor produs\ de
fiecare sistol\.
Transplantare = `nlocuirea unui ]esut sau a unui
organ bolnav cu unul s\n\tos, de acela[i fel.

GYAKORLATOK

HA TÖBBET SZERETNÉL MEGTUDNI…

JEGYEZD MEG!
 Sângele face parte din mediul intern al
organismului. El este alc\tuit din plasm\ [i
globule (ro[ii, albe [i plachete sangvine).
 Inima este un organ cavitar, de natur\ muscular\. Ea are dou\ atrii [i dou\ ventricule.
 Jum\tatea dreapt\ [i cea stâng\ nu comunic\ `ntre ele. Între atrii [i ventricule se afl\
valvule. Peretele atriilor este sub]ire, cel al ventriculelor este gros.
 Arterele au un perete elastic [i tare. În
artere, sângele se îndep\rteaz\ de inim\.
 Capilarele sunt vase foarte fine, prin care
sângele circul\ lent. La nivelul capilarelor au
loc schimburile de substan]e între sânge [i
]esuturi.
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• Részleges
vagy év végi
ismétlésre
külön
oldalakat
szántunk.

´´
Anyagforgalmi életmuködések

Bronhiile, în num\r de dou\, sunt ramifica]ii ale traheii care p\trund
în pl\mâni. Inelele cartilaginoase ale acestora sunt complete, iar
mucoasa lor con]ine, de asemenea, celule ciliate. Bronhiile se ramific\ în bronhii secundare: dou\ în pl\mânul stâng, trei în pl\mânul
drept.
Pl\mânii () sunt dou\ organe buretoase elastice, de culoare roz,
a[ezate în cutia toracic\, deasupra diafragmei.
Pl\mânul drept este alc\tuit din trei lobi, iar pl\mânul stâng doar
din doi lobi, `ntre cei doi pl\mâni aflându-se inima.
În fiecare lob p\trunde câte o bronhie secundar\, care se ramific\
în tuburi din ce în ce mai mici, numite bronhiole. Acestea, când ajung
s\ aib\ 1 mm în diametru, nu mai au inele cartilaginoase. Cele mai
fine bronhiole se termin\ cu saci pulmonari, alc\tui]i din mici umfl\turi
cu pere]ii foarte sub]iri, numite alveole pulmonare.
Alveola pulmonar\ este unitatea structural\ [i func]ional\ a
pl\mânului.
Între sacii pulmonari se afl\ un
 Structura pl\mânului
]esut conjunctiv elastic. Pl\mânii
nu au mu[chi. Suprafa]a lor este
lob pulmonar
bronhiole
acoperit\ de dou\ foi]e, numite
pleure. Una este lipit\ de pl\mân,
cealalt\ de peretele intern al
cavit\]ii toracice. Între ele se afl\
o cavitate foarte sub]ire, în care
se g\se[te o pelicul\ de lichid.
Pl\mânii sunt foarte bine vasculariza]i de arterele [i venele pulmonare. Arterele pulmonare
alveole
p\trund în pl\mâni printr-un loc
numit hil, se ramific\ [i înso]esc
bronhiile pân\ la sacii pulmonari,
bronhiole
unde se ramific\ `n arteriole care
sac pulmonar
se continu\ cu capilarele ().
Acestea se deschid `n venule
alveole
care `nconjoar\ sacii, `nso]esc
apoi bronhiolele, bronhiile, se
 Saci pulmonari
unesc în venele pulmonare (câte
bronhiol\
dou\ de fiecare pl\mân) [i ies din
venul\
pl\mân tot prin hil. Ele se deschid
pulmonar\
`n final, în atriul stâng.
Un pl\mân este, deci, alc\tuit
arteriol\
dintr-un mare num\r de saci cu
pulmonar\
aer: sacii pulmonari. Suprafa]a
acestora este foarte mare datorit\
alveol\
alveolelor, a c\ror suprafa]a total\
atinge 200 m2. Astfel, sângele [i
aerul se g\sesc în contact pe o
re]ea de
capilare
mare suprafa]\. Ele sunt separate
doar de pere]ii foarte sub]iri ai
alveolelor [i ai capilarelor.
peretele alveolei

Fecunda]ie
embrion

3. Copia]i [i completa]i tabelul,
clasând informa]iile de mai jos `n
rubricile corespunz\toare.
 func]ioneaz\ de la pubertate pân\ la menopauz\;
 produce spermii;
 locul menstrua]iei;
 func]ioneaz\ ciclic;
 organ de natur\ muscular\;
 func]ioneaz\ de la pubertate pân\ la sfâr[itul vie]ii;
 produce ovule;
 locul de fixare a embrionului.
(8 x 0,20) Total = 1,60 puncte
Ovar

Uter

AJÁNLÁSOK

6. Desena]i `n caiete,
a[ezându-le `n ordinea lor
fireasc\, imaginile al\turate, care
prezint\ etapele fecunda]iei [i
form\rii embrionului. Nota]i cu
cifre succesiunea lor fireasc\.
Se puncteaz\ cu 0,20
fiecare etap\ bine desenat\ [i
identificat\ (4 x 0,20) [i cu 0,50
succesiunea corect\ a etapelor.
Total = 1,30 puncte

7. G\si]i un titlu adecvat pentru schema de mai jos, desena]i-o
`n caiete [i completa]i legenda.
Justifica]i
r\spunsul,
ar\tând transform\rile care au
loc `n ovar [i `n uter `n timpul
ciclului sexual. Se puncteaz\ cu
0,20 fiecare transformare explicat\ corect (4 x 0,20) [i cu 0,50
titlul g\sit.
Total = 1,30 puncte

Testicul

5. Louise Brown este primul
„copil-eprubet\”, n\scut `n 1978.
Venirea ei pe lume s-a datorat
aplic\rii unei metode deosebite:
ovulul a fost extras din ovarul
viitoarei mamei, apoi a fost fecundat de c\tre o spermie, `n condi]ii
de laborator, `n afara corpului
acesteia. Celula-ou format\ a fost
introdus\ `n corpul mamei, unde
s-a dezvoltat normal, pân\ la
na[tere. Unde anume a fost
implantat\ celula-ou? De ce
crede]i c\ nu a fost posibil\
fecundarea normal\ `n organismul mamei? (2 x 0,20)
Total = 0,40 puncte
Szaporodási életmuködések

8. Analiza]i informa]iile din tabelul de mai jos [i identifica]i 3 reguli de igien\ a vie]ii pe care trebuie s\ le respecte viitoarea mam\
pentru a nu periclita s\n\tatea copilului. (3 x 0,20)
Total = 0,60 puncte
Placenta
Mam\
Oxigen
Ap\, s\ruri minerale
Glucide, lipide, proteine

F\t

Substan]e
nefolositoare
Medicamente
Alcool

Nicotina din tutun

Szaporodási életmuködések

Consecin]e
Respira]ia f\tului
Alimentarea f\tului
Alimentarea f\tului
Eliminare
Riscuri diferite, dup\
tipul de medicament
Risc de `ntârziere
mintal\ [i de cre[tere, a
copilului
Risc de na[tere `nainte
de termen

10 - 9 puncte: V-a]i `nsu[it corect
no]iunile de baz\, le pute]i
recunoa[te [i aplica u[or.
9 - 8 puncte: V-a]i `nsu[it corect
no]iunile de baz\, dar mai ezita]i
`n utilizarea lor. Persevera]i, efectuând mai multe aplica]ii.
8 - 7 puncte: V-a]i `nsu[it o parte
a no]iunilor de baz\ [i doar pe
acestea le pute]i recunoa[te [i utiliza `n diferite contexte. Se
impune revenirea asupra no]iunilor fundamentale, ne`n]elese
sau neaprofundate suficient.
7 - 6 puncte: Pute]i s\ opera]i cu
pu]ine no]iuni fundamentale, confunda]i procese [i fenomene.
Revede]i materia parcurs\ [i
fixa]i-o prin efectuarea unui
num\r mare de exerci]ii, scheme
func]ionale, lucr\ri practice.
6 - 5 puncte: V-a]i `nsu[it prea
pu]ine no]iuni de biologie uman\
[i pute]i s\ efectua]i doar o mic\
parte a activit\]ilor propuse.
Relua]i [i aprofunda]i, pe baz\ de
exerci]ii,
toat\
prezentarea
no]iunilor fundamentale. Nu
ezita]i s\ cere]i l\muriri profesorilor vo[tri atunci când nu
`n]elege]i logica func]ion\rii
organelor [i sistemelor.
5 - 4 puncte: Chiar dac\ v-a]i
`nsu[it câteva no]iuni, sunt pu]ine
[i prea izolate ca s\ pute]i opera
cu ele, s\ sesiza]i cauze [i efecte
`n func]ionarea corpului. Trebuie
intensificat studiul individual,
aprofundându-l cu multe exerci]ii,
desene aplicative, lucr\ri practice.
4 - 1 puncte: Nu v\ descuraja]i!
Dac\ privi]i cu aten]ie imaginile,
precum [i explica]iile lor, insistând
asupra paginilor de sintez\
plasate dup\ anumite lec]ii, ve]i
ob]ine rezultate `ncurajatoare.
Acorda]i o aten]ie sporit\ explica]iilor din timpul orelor de biologie [i celor din manual.
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AZ EMBERI TEST
helyzete, méretei, arányai, alaktani típusai
Mivel ebben a tankönyvben majdnem minden lecke a szervek
szerkezetét és elhelyezkedését tárgyalja az emberi testben
(anatómia), valamint ezek mûködését (fiziológia), nagyon fontos már
kezdetben megértenünk azokat a különbségeket, amelyek az elmúlt
években tanulmányozott állatok és az emberi test között léteznek a
testfelépítés és testhelyzet tekintetében – természetes környezetben.
VI. osztályban tanultuk,
hogy a négylábúak testének
négy része van: elülsô, hátsó,
háti és hasi ().

Háti

Hátsó
Elülsô
Hasi

Az emberi test arányait vizsgálva megfigyelték, hogy az
bizonyos szabályszerûségek
szerint fejlôdik az évek során,
és megállapították, hogy a felnôtt ember feje általában a test
magasságának egynyolcad
részét teszi ki, míg hároméves
gyereknél a fej csak egyötöde a
magasságnak ().

Ugyanakkor léteznek bizonyos alaktani (morfológiai) típusok a különbözô szervek, az
arc, a végtagok és a test
arányainak függvényében; ezek
a típusok – emésztô, légzô,
izmos, agyi – láthatók vázlatosan a mellékelt rajzokon ().
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Az ember testhelyzete füg- 
gôleges, mert két lábon jár.
Ezért az embernél a testtájékok: felsô, alsó, elülsô és Hátsó
hátsó tájék (). Mint a legtöbb
állatfaj esetében, az ember
szimmetriája is kétoldali; vagyis
a test két egyforma részre
osztható egy képzeletbeli sík
segítségével, amely meghatározza a jobb és a bal oldalt.

Felsô

Felsô

Elülsô

Bal

Jobb

Alsó

Alsó





Emésztô

Légzô

Izmos

Agyi

Bevezetó´
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AZ EMBER KÖRNYEZETE
A Világegyetem milliárdnyi galaxisának egyikében, a Tejútban,
számtalan csillag és bolygó között találjuk azokat is, amelyek a mi
Naprendszerünket alkotják. Ennek a rendszernek a közepén, amelyben 9 bolygó és ezernyi kisbolygó van, található a Nap.
A belsejében zajló reakciók eredményeképpen a Nap energiát
sugároz ki, hô és fény formájában. Ez, az élet számára
nélkülözhetetlen energia, túl erôs a közelebbi bolygóknak és nem
elégséges a távolabbiaknak, de éppen kedvezô… a Földnek. Így vált
lehetségessé az élet kialakulása és egy nagyon változatos
növényzet és állatvilág kifejlôdése bolygónkon.
Kék bolygónkon, amelyet
sugárzásokat kivédô burok vesz
körül, együtt van minden kedvezô feltétel az élet fejlôdéséhez:
a Nap melege és fénye,
nagyrészt oxigénbôl és nitrogénbôl összetevôdô atmoszféra és a
víz, amely a Föld felszínének
több, mint 70%-át borítja.
Mindezeket felhasználja a
bolygónkat jelenleg benépesítô
több mint 500 000 növényfaj,
1 500 000-nél több állatfaj, vala-

mint a Homo sapiens sapiens, az
emberi faj.
Az élôlény környezete a
világnak az a része, amellyel
kapcsolatba kerül és ez abiotikus
– élettelen (levegô, víz, talaj,
fény, hômérséklet stb.) és biotikus – élô (élôlények) tényezôkbôl áll.
Hosszú ideig, az emberiség
hajnalán, az ember ugyanúgy
használta természetes környezetét (), mint a többi élôlény,







Bevezetó´

hasznot húzva a kedvezô
tényezôkbôl és visszavonulva az
ellenségesektôl. Idôvel, intelligenciájának és alkotókészségének köszönhetôen, az embernek
sikerült megakadályoznia, legalább részben, hogy a mostoha
természeti körülmények elpusztítsák termését és lakhelyét.
Fokozatosan sikerült megvalósítania mindazt, ami, lenyûgözô
változatosságával () és kiterjedésével, mai világát képezi.
Az ember állandó beavatkozása a környezetébe () –
lakóházak, ipari, mezôgazdasági, kereskedelmi központok
építésével, közlekedési útvonalak kialakításával, az ásványok
kitermelésével,
a
hasznos
növények és állatok gyarapitásával, a károsak elpusztításával –
gyakran romboló, ritkábban
jótékony hatású.
Amit a mai emberek többsége „természetként” ismer, az
nem más, mint az évszázadok
folyamán az ember által kialakított táj.
Sajnos, a rendkívüli technikai
fejlôdés következtében az ember
veszélyezteti a természeti egyensúlyt. Saját érdekében tisztelnie
kell környezetét. Ha ésszerûen
használja fel, biztosítja az élet
fennmaradását a Földön.

5
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I

FEJEZET

AZ EMBERI SZERVEZET ÉLET´´
MUKÖDÉSEI
ÉS AZOK BONCTANI
ALAPJA, HIGIÉNÉ ÉS EGÉSZSÉG
´´
Az emberi szervezet, mint bármely más élolény,
normális
életkörülmények közötti fennmaradásának biztosításáért a
´´ életmuködéseket
´´
következo
végzi:

Szaporodási életmuködések
´´
 biztosítják az emberi faj fennmaradását;
 a szaporító szervek révén valósulnak meg.

Kapcsolatteremto
´´ életmuködések
´´
 kapcsolatba hozzák az embert a környezetével, akár ked´´ az, akár ellenséges;
vezo
´´ szervek által valósulnak meg, amelyek
 különbözo
´´ szervrendszerekbe tömörülnek:
megfelelo
- az érzékszervek és az idegrendszer – az érzékelést biztosítják;
- a helyváltoztató készülék – a mozgást végzi.

Anyagforgalmi életmuködések
´´
 biztosítják a szervezet számára szükséges anyagok
bevitelét, átalakítását, szállítását a szövetekhez, beépítését és
lebontását a sejtekben;
´´
´´ légzo-,
´´ kiválasztó
 fenntartását teszi lehetové
az emészto-,
készülék és a keringési rendszer.
´´ muködéseinek
´´
A szervezet különbözo
normális körülmények
´´
közötti megvalósítása csak egészségének megorzése
révén
lehetséges.
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Az ivaros szaporodás alapjai a
növényeknél, az állatoknál és
az embernél
 Mi a szerepe az ivaros szaporodásnak a faj-fenntartásban?
 Hogyan találkozhatnak az ivarsejtek a növényeknél, az állatoknál és az embernél?
 Milyen típusú megtermékenyítéssel találkozunk az állatvilágban?
A NÖVÉNYEK IVAROS SZAPORODÁSA


Megporzás

Megtermékenyítés

A virágos növények ivaros szaporodása a pollenszemcsék bibére
való szállításával (megporzás) kezdôdik. A hím ivarsejtek bejutnak a
magkezdeménybe, ahol létrejön a megtermékenyítés. Így keletkezik a
mag, amely be van zárva a termésbe ().
AZ ÁLLATOK IVAROS SZAPORODÁSA


hím

Belsô
megtermékenyítés

Zigóta
(megtermékenyített
petesejt)

nôstény
Párzás
új egyed

A legtöbb állat esetében elkülönül a két nem: a hím termeli a spermiumokat (ondósejteket), a nôstény pedig a petesejteket. A megtermékenyítéshez az szükséges, hogy az ivarsejtek egyesüljenek,
amely a külvilágba való egyidejû kijuttatásával, vagy pedig a hím és a
nôstény párzása révén valósul meg ().
A párzás után a spermiumok bejutnak a petevezetékbe
(méhkürtbe), ahol a petefészek által termelt petesejt található. Itt
történik meg az ivarsejtek egyesülése (megtermékenyítés), amelynek
az eredménye a zigóta. Ez rögzül a méh falában, osztódni kezd és
létrehozza az embriót. Az embrióból fejlôdik ki az új egyed.

´´
Szaporodási életmuködések

GYAKORLATOK
1. Figyeld meg az  ábrát
és idézd fel az V. osztályban
tanultakat! Jelöld meg a
helyes választ a következô
kijelentések esetén:
 A zárvatermôk virágának
elemei közül:
- hím ivarú:
a) vacok;
b) porzó;
c) termô;
- nôi ivarú:
a) sziromlevél;
b) termô;
c) porzó.
 A megtermékenyítés eredménye:
- termés, amely kialakulhat:
a) a magházból;
b) a bibeszálból;
c) a bibébôl;
- a mag, amely származhat:
a) a porzó által megtermékenyített magházból;
b) a hím ivarsejtek által
megtermékenyített magkezdeménybôl;
c) a portok által megtermékenyített bibeszálból.
2. Ismételd át az emlôsállatok és a halak szaporodásáról tanultakat.
3. A  ábra felhasználásával készíts a füzetedben
vázlatot az ôz szaporodásáról. A rajzok helyére
egy-egy téglalap kerüljön,
amelybe beleírod, hogy a
rajz a szaporodás melyik
szakaszát jeleníti meg.
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AZ EMBER SZAPORODÁSA

GYAKORLATOK
4. Írd le a  ábrán látható
emberi spermiumot. Próbáld
meg elképzelni a valódi
méretét!

ostor



test
nyak
fej

a

5. Rajzold le füzetedbe az
alábbi ábrát, és egészítsd ki
a vonalkáknak megfelelôen!


6. A spermium melyik tulajdonsága nem figyelhetô
meg a készítmény mikroszkopos vizsgálata során?
7. Rajzold le füzetedbe a 
ábrát! Készíts mûködési
vázlatot, amelyen nyilakkal
jelöld a spermium útját
kialakulási helyétôl egészen
a hímvesszô nyílásáig, ahol
a szabadba jut.
8. Figyeld meg az alábbi
fényképet, olvasd el figyelmesen a jelmagyarázatot és
nevezd meg, milyen folyamat látható rajta.
petesejt

8

spermium
(ondósejt)

b
A férfi szaporító (nemi) szervei () két, herének nevezett nemi
mirigybôl, valamint csatornákból, járulékos mirigyekbôl és a
hímvesszôbôl épülnek fel.
A herék a herezacskóknak nevezett bôrképzôdményekben
helyezkednek el.
A serdülôkor kezdetétôl a herék állandóan milliónyi hím ivarsejtet termelnek, amelyeket spermiumoknak (ondósejtek) nevezünk (a). Ezek
az ivarsejtek különbözô csatornákon áthaladva jutnak el a hímvesszô
közepén levô húgycsônek nevezett csatornába. A spermiumok a dülmirigy és más járulékos mirigyek által termelt ondófolyadékban mozognak.
Az ondófolyadék és a spermiumok együttesen alkotják az ondót, amely
a hímvesszôn keresztül ürül ki a szabadba (ejakuláció).
A közösülés során a spermiumok bejutnak a nôi szaporító
szervekbe, ahol 3–5 napot élnek, mialatt a méhkürt felé haladnak,
 ahol megtermékenyíthetik a petesejtet.
A spermium (b) 60 μm
csatorna
hosszú sejt, amelynek feje
(2–3 μm hosszú), nyaka, teste és
ondóhólyag ostora (farok) van.
dülmirigy
A fejet hártya határolja,
húgycsô
amelyben nagy sejtmag van és
here
kevés citoplazma. Az ostor segíti
az ondósejt haladását a petesejt
himvesszô
felé; az ondósejt mozgékony.

´´
Szaporodási életmuködések
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sejthártya

GYAKORLATOK

sejtmag

citoplazma

b

petesejt

9. Figyeld meg az elektronmikroszkóppal készült két
fotót és rajzold le a petesejtet ( b). Próbáld meg felbecsülni valódi méretét!
10. Magyarázd meg, hol és
hogyan alakul ki a petesejt.

petefészek

11. Rajzold le füzetedbe a
ábrát! Készíts ezen a képen
mûködési vázlatot, amelyen
nyilakkal jelöld a petesejt
útját kialakulásától kezdve
egészen a kilökôdéséig.

a
A nôi szaporító (nemi) szerveket ( ) két, petefészeknek nevezett
nemi mirigy és a következô szervek alkotják: méhkürt (kettô), méh,
hüvely és szeméremtest; ezek mind a hasüreg alsó felében
helyezkednek el.
A méhkürtök a méhbe nyílnak, amely zsákszerû szerv, vastag,
izmos falát nyálkahártya béleli. A méh és a külsô nemi szerv, a
szeméremtest között van a hüvely. A terhesség alatt a leendô gyermek a méhben fejlôdik ki.
A nôi ivarsejt – neve petesejt – havonta termelôdik az egyik petefészekben, és az ovuláció folyamán szabadul fel ( a). A petesejt
bejut a méhkürtbe, innen a méhbe.
Az emberi petesejt ( b) nagy méretû sejt – átmérôje 100 μm -,
gömbölyded, nagy sejtmagvú és mozgásképtelen. Átlátszó, lágy
burok veszi körül.
méh
Élettartama nem haladja meg
a két napot. A petefészekbôl
kilökôdött, a méhkürtben elôrehaméhkürt
ladó petesejt találkozhat az
peteondósejtekkel, amelyek a közösüfészek
lés folyamán jutottak ide. Ha minméh nyálkaden feltétel biztosított, megtörténik
hártya
a megtermékenyítés.
hüvely
Ha a megtermékenyítés nem
következik be, a petesejt kiürül, a
szeméremméh nyálkahártyájával együtt.
test

´´
Szaporodási életmuködések

12. Az ondósejt különbözik
a petesejttôl. Végezz összehasonlítást füzetedben, a
következô táblázat segítségével:
Ivarsejt
Az ivarsejt
megnevezése
Alakja
Mérete
Mozgékonysága

Hím

Nôi

13. Az alábbi fényképen
zigóta látható. Rajzold le a
füzetedbe és egészítsd ki a
jelmagyarázatot!

14. Vizsgáld meg a laboratóriumban található, sejteket ábrázoló diaképeket!
Ismerd fel az ivarsejteket, és
mutasd be, milyen tulajdonságok alapján ismertél rájuk!
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JEGYEZD MEG!
 Az egyedek elhalnak, de a fajok fennmaradnak.
A legtöbb növény- és állatfaj esetében az ivaros
szaporodás biztosítja a faj folytonosságát az utódok révén. Az egyedek ily módon járulnak hozzá
fajuk fennmaradásához.
 Az ivaros szaporodásban két sejttípus vesz
részt: nôi ivarsejtek (petesejt) és hím ivarsejtek
(spermium).
 Egyes vízi fajok egyedei kiürítik ivarsejtjeiket a
 Külso
´´ megtermékenyítés

környezetükbe (külsô megtermékenyítés) ().
 Más fajoknál a hím és nôstény párzása biztosítja az ivarsejtek egyesülését (belsô megtermékenyítés) ().
 Az ivaros szaporodás fontos szakasza a
megtermékenyítés, vagyis a hím ivarsejt
egyesülése a nôi ivarsejttel. Ennek eredménye a
zigóta, amelybôl új egyed alakul ki.
 Az embernél a megtermékenyítés belsô.

NE FELEDD EL !

ivarsejtek

zigóta

új egyed

 Belso
´´ megtermékenyítés

Dülmirigy (prosztata) = az ondófolyadék elôállításában résztvevô mirigy
Ejakuláció = spermaürítés
Faj = sajátságukban megegyezô, hasonló egyedek
összessége
Gaméta (ivarsejt) = nôi szaporító sejt (petesejt) és
hím szaporító sejt (spermium)
Méh = az a szerv, amely biztosítja a megtermékenyített petesejt fejlôdését
Méhkürt (petevezeték) = csatorna, amelyben
megtermékenyül a petesejt és megkezdôdik a zigóta osztódása
Ovuláció = a petesejt kilökôdése a petefészekbôl
Pubertáskor (serdülokor)
= az emberi szervezet
´´
fejlôdésében a 11–14 év közötti idôszak, amelyben
a szervezet nagy változásokon megy át
Sperma (ondó) = a spermiumok és az ondófolyadék elegye
Zigóta = a spermium és a petesejt egyesülésébôl
keletkezô sejt

TUDOD–E ?
Az embriók az anya
testében fejlôdnek ki

fiókák

kifejlett egyed
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 ... a szabad szemmel nem látható sejteket és
szöveteket ábrázoló fényképek mikroszkóp, optikai
vagy elektronmikroszkóp felhasználásával készülnek. A preparátumokat különleges festékkel
színezik, amely kiemeli az alkotórészeket.
 … a sperma fehéres színû és 100 millió spermiumot tartalmaz milliliterenként (térfogatának 10 %-a),
valamint ondófolyadékot, amely térfogatának 90 %át teszi ki.
 ... egy ejakuláció során 3–4 ml sperma ürül ki,
tehát körülbelül 350 millió spermium.

´´
Szaporodási életmuködések
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´´ a felnottig
´´
A gyermektol

GYAKORLATOK

 Melyek a nôi és férfi nemi jellegek?
 Milyen változásokat von maga után a havi ciklus?
Az elôzô leckékben bemutattuk az ember szaporító szerveinek az
alkotóelemeit, a nemi mirigyeket és szerveket. Az ivarmirigyek (petefészkek és herék) és ivarszervek az elsôdleges nemi jelleget képviselik, amellyel születünk. A serdülôkor kezdetén megjelennek, majd a
serdülôkor folyamán kifejlôdnek a másodlagos nemi jellegek (),
amelyek jelzik, hogy a szaporodás lehetséges.
 A másodlagos nemi jellegek megjelenése

1. Másold le füzetedbe az
alábbi táblázatot, és írd be a
két oszlopba a megfelelô
nemi jelleget: hónaljszôr,
petefészkek és herék jelenléte, a medence kiszélesedése, szeméremszôrzet,
hangszínváltás, a méh és a
hüvely jelenléte, a mellek
fejlôdése.
Nemi jelleg
Elsôdleges
Másodlagos

18 év

2. Másold le füzetedbe az
alábbi táblázatokat, és jelöld
+, illetve – jellel az említett
tulajdonság meglétét vagy
hiányát!

14 év
10 év

Tulajdonság/
életkor
10 éves 14-15 éves
Széles váll
Mély hang
Szeméremszôrzet
Magömlés
1,40 m

1,40 m

1,65 m

1,60 m

1,80 m

1,65 m

A lányoknál ezek a jelek 10–11 éves kortól jelennek meg: meggyorsul a növekedés ritmusa, kifejlôdnek a mellek, a szeméremtájékot
és a hónaljat szôr borítja be, a medence kiszélesedik, miközben a
derék karcsú marad. Az elsô havi vérzés megjelenése, amely a
szeméremtesten keresztüli vérfolyásként jelentkezik, azt mutatja,
hogy a szaporító szervek mûködôképes állapotba kerültek.
A fiúknál 10 és 13 éves kor között kezdôdik meg a herék és a
hímvesszô kifejlôdése, a mellen és a szeméremtájékon szôr jelenik
meg. 14–15 éves korban gyorsul fel a növekedés, kiszélesedik a váll,
míg a medence keskeny marad. Megjelenik a szôrzet a hónaljban és
az arcon, a hang pedig mélyebb lesz. Az elsô magömlések – vagyis
sperma-eltávozások a hímvesszôn át – jelzik, hogy a szaporítószervek kezdenek mûködni.
A serdülôkorban (pubertás) és kamaszkorban (adoleszcencia)
viselkedésbeli változások is észlelhetôk:
- a fiatalok szükségesnek érzik, hogy idejük egy részét barátaik,
kollégáik társaságában töltsék, de ugyanakkor szükségük van néha a
magányra, az elszigetelôdésre is;
- a lányok és fiúk kölcsönösen vonzódnak egymáshoz, szeretnék,
ha megismernék és megértenék ôket, szükségük van a szeretetre.

´´
Szaporodási életmuködések

Tulajdonság/
életkor
10 éves 14-15 éves
Fejlett mellek
Szeméremszôrzet
Szélesebb csípô
Menstruáció
(havi vérzés)

3. Elemezd az alábbi képet,
és állapítsd meg, a kamaszkor milyen jellegzetes
magatartásformáját mutatja
be!
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A HAVI CIKLUS

GYAKORLATOK
4. Figyeld meg a  ábrát és
írd le a méhben és a petefészekben lezajló átalakulásokat.
5. Vizsgáld meg figyelmesen
a  ábrán látható naptárban
feltüntetett idôpontokat és
állapítsd meg, június hónapban mikorra esik a havi
vérzés.

Érettségük pillanatától kezdve a petefészkek mûködése ciklikus
(): minden 28–30 napban a két petefészek egyike kilök magából egy
petesejtet (ovuláció), amely bekerül a méhkürtbe. A méh minden alkalommal kész befogadni a megtermékenyített petesejtet és
fejlôdéséhez biztosítani a megfelelô körülményeket.
A meg nem termékenyített petesejt a méh nyálkahártyájának
elpusztult rétegével együtt, vérzés kíséretében kiürül; ez a havi vérzés
(menstruáció); periodikusan ismétlôdik (menstruációs ciklus) és 4–5
napot tart.
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6. A nôi ciklust egy kör segítségével ábrázolhatjuk, amelyen feltüntetjük az ovulációt
és a menstruációt. Rajzold le
a következô vázlatot a
füzetedbe és töltsd ki a nyilak mentén!

méh

új petesejt

Ovuláció
(Petekilökôdés)

petefészek
a) A meg nem termékenyített
petesejt kiürítése a méh
nyálkahártyájával együtt
(menstruáció).
A petefészek megkezdi az
új petesejt termeléset.

7. Tanulmányozd az elsô
menstruáció megjelenését
bemutató grafikont! Állapítsd
meg azt az életkort, amikor a
legtöbb lány petefészke
mûködni kezd!
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c) A méh nyálkahártyája
megvastagodik és redôket
képez.
A méh készen áll a megtermékenyített petesejt befogadására.

Ajánlatos, hogy minden nô jegyezze fel egy naptárba () rendszeresen a havi vérzés kezdetét és idôtartamát, hogy minél jobban
megismerhesse ovulációs (peteérési) és termékeny idôszakát. Úgy
tartják, hogy függetlenül a havi ciklus idôtartamától, az ovuláció a
következô vérzés elsô napja elôtt 14 nappal történik: egy 28 napos
ciklus esetén például a 14. napon.
A termékeny idôszak megállapításában fontos szem elôtt tartani
az ivarsejtek különbözô élettartamát. Az ondósejtek 3–5 napot élhetnek a nôi szaporító szervekben, míg a petesejt alig 36–48 órát az
ovuláció után. Ezért tartják azt, hogy a termékeny idôszak 3–5 nappal
az ovuláció elôtt kezdôdik és még 2 napot tart utána is.
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b) 14 nappal az új menstruáció
elôtt az érett petesejt kilökôdik a
petefészekbôl (ovuláció).
A petesejt a méhkürtbe jut.
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A megtermékenyítéstol
újszülöttig

GYAKORLATOK

 Hol történik a megtermékenyítés? Hát a beágyazódás?
 Mit tartalmaz a méh a terhesség alatt?
Mind a növényvilágban, mind az állatvilágban az új egyed élete a
zigóta kialakulásával kezdôdik, amely a megtermékenyítés eredménye. Ez a pillanat jelenti az élet kezdetét az emberi szervezet
számára is.
A nemi kapcsolatot követôen a hüvelybe bejutott ondósejtek
továbbhaladnak a méhen át a méhkürt felé. Itt találkoznak az ondósejtek a petesejttel és ha a nemi aktus a nô termékeny periódusában
történt, és ha minden más megfelelô körülmény biztosított, létrejön a
megtermékenyítés ().
 Megtermékenyítés
méh

méhkürt
petefészek

1. Az alábbi felsorolás felhasználásával írd le a
füzetedbe
azoknak
a
szerveknek a sorrendjét,
amelyeken az ondósejt áthalad, képzôdésétôl kezdve a
megtermékenyítés helyszínéig: méhkürt, csatorna,
here, hüvely, méh.
2. Figyeld meg a nôi ivarszervek részleges keresztmetszetét és azonosítsd a
számoknak megfelelô kifejezéseket: ovuláció, megtermékenyítés, zigóta vándorlása, beágyazódás, méhkürt,
méh- nyálkahártya, méh.
Rajzold le az alábbi ábrán
látható
hosszmetszetet,
amely csak a beágyazódást
szemlélteti.
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a méh fala

Ovuláció

8

6

A petesejt megtermékenyítése
petesejt
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spermiumok

1

A két ivarsejt összeolvadásából keletkezik a zigóta, amely
barázdálódása révén létrehozza az embriót.
Ez levándorol a méhbe, ahol a méh falának nyálkahártyájában
rögzül (a folyamat neve beágyazódás vagy nidáció) ().
 Nidáció

16 sejtes állapot
4 sejtes, majd 8
sejtes állapot

Nidáció
(a pete beágyazódása)
a méh
fala
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Az embrió
vándorlása
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3. Figyeld meg a következô
képeket, hasonlítsd össze
az  és  ábrán látható
folyamatokkal, rajzold le a
füzetedbe és írd le, hogy mit
ábrázolnak!

2
sejtes
állapot

zigóta
(megtermékenyített
petesejt)
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