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1. BEVEZETÉS – AZ EMBERI TEST FELÉPÍTÉSE 

 

1.1. Magyarázza meg az alábbi fogalmakat!  

 

élettan: Az egészséges (emberi) test életjelenségeivel foglalkozó tudományág.    

Vizsgálja az élő szervezet működését, az életfolyamatok okát és törvényszerűségét. 

 

anatómia: Az egészséges   test felépítésével (alakjával és szerkezetével) foglalkozó 

tudományág.  

 

sejt: A szervezet legkisebb alaki és működési, szerkezeti egysége, ami önálló 

életjelenségeket mutat. 

 

szövet: Hasonló alakú és azonos működésű sejtek csoportja, mely sejtes és sejtközötti 

állományból áll.  

 

szerv: Többféle, meghatározott funkciót ellátó szövetből épül fel. 

 

szervrendszer: Egy adott funkció (légzés, keringés stb.) ellátására csoportosuló szervek 

összessége. 

 

szervezet: A szervrendszerek összessége. 

 

1.2. Egészítse ki a fogalmak felosztását!  

anatómia 

mikroszkópos: sejttan (cytologia), szövettan (hystologia)     

makroszkópos: táj, összehasonlító, alkalmazott, röntgen, funkcionális,  

embriológiai 

élettan 

emberélettan: összehasonlító-, munka-, táplálkozásélettan 

                       

1.3. Ismertesse az emberi test felépítésének fő jellemzőit (szerkezeti elveit), és írjon rá 

egy-egy példát! 

- kétoldali részarányosság (bilaterális szimmetria) pl: végtagok, petefészkek, herék 

- szelvényezettség                                                   pl.: csigolyák és bordák 
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1.4. Sorolja fel az emberi test fő részei, majd nevezze meg őket latinul! 

- fej (caput) 

- nyak (collum) 

- törzs (truncus) 

-   mellkas (thorax) 

-   has (abdomen) 

-   medence (pelvis) 

- végtagok (extremitates) 

-   felső végtag (membrum superior) 

-   alsó végtag (membrum inferior) 

 

1.5. Sorolja fel az emberi szervrendszereket!  

- mozgás- 

- emésztés- 

- légzés- 

- keringési- 

- kiválasztó- 

- hormonális- 

- szaporodás- 

- idegrendszer 

 1.6. Állítsa párba magyarul és latinul is az ellentétes irányokat!   

 magyar latin 

 A           →           B A           →           B 

1. Fejvégű farokvégű cranialis caudalis 

2. Felső alsó superior inferior 

3. Jobb bal dexter sinister 

4. Hasoldali hátoldali ventralis dorsalis 

5. Elülső hátulsó anterior posterior 

6. középsíkhoz 

közelebb eső 

középsíktól 

távolabb eső 

medialis lateralis 

7. törzshöz közelebbi törzstől távolabbi proximalis distalis 

8. Felületi mély superficialis profundus 

9. Külső belső externus internus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANATÓMIAI FELADATGYŰJTEMÉNY 
 

4 

2. SEJTTAN, SZÖVETTAN 

 

2.1. Írja az ábra betűit a megfelelő meghatározás elé! Egy betű többször is szerepelhet. 

 1. H 

 2. G 

 3. D 

 4. B 

 5. B 

 6. F 

 7. A 

 8. G 

 9. I 

10. E  

11. A 

12. I 

13. A 

14. G 

 

 

2.2. Sorolja fel a sejt életjelenségeit!  

- mozgás, 

- ingerlékenység, 

- anyagcsere, 

- növekedés,  

- osztódás 

 

 

2.3. Írja le a sejtek mozgásának módjait, és írjon rájuk példát az emberi szervezetből!  

a, állábakkal →  pl: fehérvérsejtek 

b, ostorral →  pl: hímivarsejt 

c, csillók („öprögető”) →  pl: petevezeték, légutak 

 

2.4. Igaz vagy hamis? Írjon az igaz állítás elé I, a hamis állítás elé H betűt! 

1. I 

2. I 

3. H 

4. H 

5. I 
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2.5. Ismertesse az emberi szöveteket és azok fajtáit! 

 

SZÖVETEK 

HÁM- TÁMASZTÓ- KÖTŐ- 

 

IZOM- IDEG- 

- fedőhám 
- érzékhám 
- pigmenthám 
- mirigyhám 
- felszívóhám 

- csontszövet 
- porcszövet 
- zsírszövet 

- laza rostos 
kötőszövet 

- tömöttrostos 
kötőszövet 

- vér 

- simaizom 
- harántcsíkoltizom 
- szívizom 

 

 

2.6. Nevezze meg milyen szövetet lát a képen! 

 

harántcsíkolt 

izomszövet 
szívizomszövet lazarostos kötőszövet 

csillószőrös 

hengerhám 

 

 
 

csontszövet idegszövet porcszövet zsírszövet 

 

 

2.7. Melyik hámszövetre jellemző? Írja a vonalra a megfelelő válasz betűjelét! 

  1. A 

  2. A 

  3. B 

  4. C 

  5. B 

  6. E 

  7. D 

  8. A 

  9. A 

10. C 

11. B 

12. E 
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2.8. Melyik támasztószövetre jellemző? Tegyen X-et a megfelelő oszlopba! 

 állítás csontszövet porcszövet zsírszövet 

1. energiaraktár   x 

2. a fülkagylóban található  x  

3. gömb alakú, csoportos sejtek  x  

4. hyalin  x  

5. jelentős tápanyagraktár   x 

6. mechanikai szerepe van, pl. talpon   x 

7. osteonokból épül fel x   

8. rugalmas szövet  x  

9. szilárd szövet x   

10. térkitöltő szerep   x 

11. sejtközötti állománya homogén 

anyagokból és rostokból áll 

 x  

12. sejtközötti állományába mészsók 

rakódnak 

x   

13. szilvamag alakú, százlábúhoz hasonló 

sejtek 

x   

 

2.9. Melyik szövetről van szó? Írja a számokat a megfelelő halmazba! 
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2.10. Melyik szövetre jellemző? Írja a vonalra a megfelelő válasz betűjelét! 

 1. E 

 2. A 

 3. G 

 4. G 

 5. B 

 6. B 

 7. E 

 8. A 

 9. A 

10. E 

11. G 

12. A 

13. D 

14. F 

15. C 

16. B 

17. B 

18. B 

19. B 

 

3. A MOZGÁSRENDSZER 

 

3.1. Ismertesse a csontrendszer szerepét!  

- testünk szilárd vázát alkotják 

- a mozgás passzív része 

- védi a belső szerveket  

- fontos szerepet játszanak a vérképzésben  

- részt vesz a kalcium és a foszfor anyagcserében 

3.2. Egészítse ki a mondatokat! 

1. os 

2. csont 

3. ellenáll 

4. porcszövet  

5. passzív 

6. belső szerveket 

7. 206 

8. 10% 

 

3.3. Mi jellemző a csontok kémiai összetételére? A felsorolt állítások a csont szerves (A) 

vagy szervetlen (B) anyagára jellemző? Írja a megfelelő betűket a vonalra! 

1. A 

2. B  

3. B 
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4. B 

5. A 

6. A 

7. B 

  

3.4. Csoportosítsa a csontok szerkezetére vonatkozó fogalmakat! 

1Ed  2Dc  3Bb  4Aa  5Ce 

 

3.5. Rajzoljon egy csontot, és nevezze meg a csont szerkezeti részeit!  

                         

 

 

 

 

 

 

 

3.6. Mi jellemző a csont egyes részeire? Írja a vonalra a megfelelő válasz betűjelét!  

  

1. B 

 2. C 

 3. A 

 4. D 

 5. D 

 6. B 

 7. A 

 8. D 

 9. C 

10. A 

11. A 

12. B 

13. A 

14. A 

 

3.7. Írja le a csontok fejlődésével kapcsolatos meghatározásokat! 

1. embrionális kötőszövet 

2. porcszövet 

3. embrionális kor 2. hónapja 

4. kb. 20-25 év 

5.  rárakódással 

6. A, C, D 
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3.8. Egészítse ki a csontok összeköttetésével kapcsolatos ábrát! 

  1) folytonos 

  2) megszakított 

  3) kötőszövetes (varratos) 

  4) porcos 

  5) csontos (összenővés) 

  6) izületek 

  7) koponyacsontok 

  8) bordák, csigolyák 

  9) medence, keresztcsont 

10) boka, térd, csípő, váll, könyök, csukló … 

 

3.9. Nevezze meg alak szerint, hogy milyenek az alábbi csontok! 

nyakcsigolya: szabálytalan alkar: csöves 

koponya: lapos lábujjcsontok: rövid 

combcsont: hosszú hátcsigolya: szabálytalan 

szegycsont: lapos ujjperc rövid 

 

3.10. Párosítsa a kifejezéseket a megfelelő jellemzőkkel! Írja a középső oszlopba a szám-

betű párost! 

1-C 

2-B 

3-A 

4-E 

5-D 

 

3.11. Nevezze meg a képen látható ízület részeit!  

                                              

 

 

http://www.google.hu/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiTuMykjbDjAhUR2aQKHSJlC1cQjRx6BAgBEAU&url=http://emberi-test.uw.hu/osztaly-11/ora-011/ora-011.htm&psig=AOvVaw0ar2lfs6QdVmTN5oZGawNZ&ust=1563045743709098
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3.12. Véleménye szerint melyek az ízületet összetartó tényezők!  

- ízületi tok és szalagok 

- az ízületet körülvevő izmok, inak és bőr 

- a belső légüres tér és a külső légnyomás 

- az összetartóerő-hatás, amelyet a benne lévő folyadék vált ki 

 

3.13. Egészítse ki a táblázatot az ízületek csoportosításával kapcsolatban! 

 

  1) egytengelyű 

  2) henger 

  3) ujjpercek között 

  4) forgás 

  5) könyökizület 

  6) ellipszis 

  7) csukló 

  8) nyeregizület 

  9) többtengelyű 

10) gömbizület 

11) gömb 

 

 

3.14. Kösse össze az ízületi mozgásfajtákat! 

 
 

hajlítás  adductio 

feszítés  rotatio 

közelítés  flexio 

távolítás  circumductio 

forgómozgás  extensio 

körző mozgás  abductio 

 

 

3.15. Válaszoljon a következő kérdésekre! 

 

1. 32-35 

2. farokcsigolya 

3. kétszer S alakú 

4. egyenes 

 

3.16. Melyik csigolyáról van szó?  

1. B 

2. A 

3. B 

4. E 
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5. A 

6. C 

7.  D 

8.  A 

9.  B 

          10. C 

          11. A  

          12.  C 

          13.  E 

          14.  B 

          15.  A 

          16.  A 

          17.  E 

          18.  A 

          19.  D 

          20.  B 

          21. A 

 

3.17. Melyek a csigolya részei? 

 

  1. A 

  2. C 

  3. E 

  4. B 

  5. F 

  6. A 

  7. C 

  8. E 

  9. F 

10. D 

11. D 

12. B 

 

3.18. Egészítse ki a mondatot!  

1) 12 pár, 

2) valódi borda 

3) álborda 

4) lengő 

5) repülő 

 

3.19. Írja a megfelelő helyre a borda és a szegycsont részeit!  

 

borda:   test, fejecske, nyak 

szegycsont:  kardnyúlvány, markolat, test, 
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3.20. Magyarázza meg az alábbi fogalmakat! 

Ludovicus-szöglet: a szegycsont markolatának és testének határa, ide kapcsolódik a 2. borda 

Tyúkmellkas: a szegycsont test részének túlzott előreugrása 

Cipészmellkas: a szegycsont test részének túlzott behúzódása 

 

3.21. Melyik csontról van szó?  

  1. kulcscsont 

  2. lapockacsont 

  3. felkarcsont 

  4. orsócsont 

  5. singcsont 

  6. kézközépcsontok 

  7. keresztcsont 

  8. combcsont 

  9. sípcsont 

10. térdkalács 

11. halántékcsont 

12. falcsont 

13. ekecsont 

14. járomcsont 

15. singcsont 

 

3.22. Melyik ízületről van szó? 

1. vállízület 

2. könyökízület 

3. szeméremízület 

4. térdízület 

5. bokaízület 

 

3.23. Nevezze meg magyarul és latinul is a csontváz részeit! 

 

  1. kulcscsont clavicula 

  2. felkarcsont humerus 

  3. singcsont ulna 

  4. orsócsont radius 

  5. kézközépcsont metacarpus/ os metacarpale 

  6. kéztőcsontok carpus 

  7. kézujjpercek phalanx 

  8. combcsont femur 

  9. sípcsont tibia 

10. szárkapocscsont fibula 

11. lábtőcsontok tarsus 

12. lábujjpercek phalanx 

14. homlokcsont os frontale 

15. szegycsont sternum 
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16. borda costa 

17. csigolya/gerinc vertebra/columna vertebralis 

18. térdkalács patella 

19. lapocka scapula 

20. csípőcsont/medence os ilium/ os coxae 

21. ülőcsont os ischii 

22. sarokcsont calcaneus 

 

 

3.24. Nevezze meg az ábrán látható varratokat és azt is, hogy mely csontok között 

találhatók! 

A, korona/koszorú →  homlokcsont - falcsont között 

B, nyíl   → falcsont - falcsont között 

C, lambda  → falcsont - nyakszirtcsont között 

D, pikkely  → falcsont - halántékcsont között 

 

3.25. Helyettesítse be a szavakat a mondatok megfelelő helyére! 

  1) aktív 

  2) képes 

  3) harántcsíkolt 

  4) függően 

  5) Gyorsan  

  6) hamar  

  7) vér 

  8) myoglobin 

  9) vöröses  

10) 350  

11) 35-40% 

 

3.26. Rakja sorrendbe az izomzatot felépítő egységeket! Keretezze be azt, amely az 

izomsejtnek felel meg! 

 

aktin + miozin = szarkomerek < myofibrillumok <izomrost < izomnyaláb < izompólya 

 

3.27. Igaz vagy hamis? Írjon az igaz állítás elé I, a hamis állítás elé H betűt! 

  1. I 

  2. H 

  3. H 

  4. I 

  5. I 

  6. I 

  7. H 

  8. I 

  9. I 
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10. H  

 

3.28.  A táblázatban látható néhány példa arra, hogy milyenek lehetnek az izmok. Adja 

meg a hiányzó szavakat! 

 

eredési hely szerint 

 

  
 

neve kétfejű háromfejű négyfejű 

példa kétfejű karizom, 
kétfejű combizom 

háromfejű 

karizom 

négyfejű 

combizom 

 

alak szerint 

 

 
 

 

neve orsó alakú izom széles izom gyűrű alakú izom 

példa alkar izmai széles hátizom, 

nyaki bőrizom 

szem körül, száj 

körül 

 

3.29.  Milyen fogalomról van szó? 

1. izomláz 

2. aktomiozin-komplex 

 

3.30. Ismertesse az izomfajtákat működés szerint! 

- hajlítók-flexorok 

- feszítők-extensorok 

http://www.google.hu/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiM9M_unJniAhUS-aQKHS-0CbgQjRx6BAgBEAU&url=http://www.naturalstrength.hu/muscle_type.html&psig=AOvVaw3QqK5lNv2ZI6cijHEQeD9y&ust=1557861557828451
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- közelítők-adductorok 

- távolítók-abductorok 

- szűkítők-sphincterek 

 

3.31. Írja az ábra mellé a megjelölt izmokat és csatornát magyarul és majd az ábra alá 

latinul is! 

1. kis mellizom  musculus pectoralis minor  

2. bordaközi izom  musculus intercostalis 

3. lágyékcsatorna  canalis inguinalis 

4. nagy mellizom  musculus pectoralis major 

5. fűrészizom   musculus serratus 

6. külső ferde hasizom musculus  obliquus abdominis externus   

7. egyenes hasizom  musculus rectus abdominis 

 

4. KERINGÉSI RENDSZER 

 

4.1. Nevezze meg a szív részeit! 

 

                       magyar név                 latin név 

 

1. felső fővisszér v. cava superior 

2. tüdő verőér a. pulmonalis (d. et s.) 

3. tüdő visszerek v. pulmonalis 

4. kéthegyű vitorlás billentyű valvula bicuspidalis 

5. főverőér billentyű/ zsebes billentyű semilunaris 

6. bal kamra ventriculus sinister 

https://www.google.hu/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiX1Ymhl4XiAhUH66QKHffkAscQjRx6BAgBEAU&url=https://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/0019_1A_Elettani_alapismeretek/ch03s02.html&psig=AOvVaw11Ig4XaiKoxw8qcVSwwVRQ&ust=1557172862345298
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 7. jobb kamra ventriculus dexter 

 8. bal pitvar atrium sinistrum 

 9. jobb pitvar atrium dextrum 

10. főverőér aorta 

11. truncus pulmonalis billentyű/ zsebes billentyű semilunaris 

12. háromhegyű vitorlás billentyű valvula tricuspidalis 

13. alsó fővisszér v. cava inferior 

 

 

4.2. Töltse ki a táblázatot a szív üregeire vonatkozóan! 

 

szív üregei jobb pitvar jobb kamra bal pitvar bal kamra 

latin neve atrium dextrum ventriculus 

dexter 

atrium sinistrum ventriculus 

sinister 

jellemzői 7, 8, 9 2, 5, 9, 11, 6, 8, 10, 1, 3, 4, 5, 10, 

11, 

 

4.3. Egészítse ki a szívre vonatkozó mondatokat! 

1. cor 

2. kúp 

3. üreges 

4. 300g 

5. egyén zárt öklének 

6. erekkel 

7. központi 

8. pumpához  

 

4.4. Mit jelentenek az alábbi kifejezések? 

- bradycardia: gyér szívműködés 

- tachycardia: szapora szívműködés 

- arythmia: a szív összehúzódások üteme nem ritmikus ritmus (ritmustalanság) 

- verőtérfogat: egy kamrai szisztolé során a nagyartériákba jutó vér mennyisége, amely 

kamránként, 70ml 

- perctérfogat: az 1 perc alatt a nagyartériákba áramló vérmennyiség (nyugalmi 

állapotban kb. 4,5-5,5 l/perc) 

- vérnyomás: a vérnek az erek falára gyakorolt nyomása 

- aorta: a szervezet legnagyobb verőre, a bal kamrából indul ki 

 

4.5. Melyik fogalomról van szó? Írja a vonalra a megfelelő válasz betűjeleit! Párosítsa a 

fogalmakat a definícióval! 

 

1. B 

2. C 

3. D 

4. A 
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4.6. Egészítse ki a táblázat hiányzó részeit! 

 

szív 

működése 

pitvarok kamrák vitorlás 

billentyűk 

zsebes 

billentyűk 

a vér útja 

pitvari 

szisztolé 

szisztolé diasztolé nyitva zárva pitvar→kamra 

kamrai 

szisztolé 

diasztolé szisztolé zárva nyitva kamra→nagy 

artériák 

pitvari 

diasztolé 

diasztolé szisztolé zárva nyitva nagyvénák→pitvar 

kamrai 

diasztolé 

szisztolé diasztolé nyitva zárva pitvar→kamra 

 

4.7. Egészítse ki a szívműködés folyamatábráját! 

 

 

 

 
 

4.8. Helyettesítse be a szavakat! 

 

A. vitorlás billentyűk 

B. tompa 

C. hosszan elnyúló 

D. félhold alakú billentyűk 

E. rövid 

F. éles 
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4.9. Nevezze meg az ábrán látható EKG-hullámokat! 

1 – P-hullám 

2 – Q- hullám 

3 – R- hullám 

4 – S- hullám 

5 – T- hullám 

 

4.10. Kösse össze az EKG-ra vonatkozóan a számokat a betűkkel! 

 

 

4.11. Melyik értípusra jellemző? 

 

 

 
 

4.12. Melyik a nagyobb? Tegye ki a relációs jelet! 

 

 

 A állítás <   > B állítás 

1. szervezetben lévő verőerek 

száma 
< szervezetben lévő gyűjtőerek száma 

2. artériák falának simaizom rétege > vénák falának simaizom rétege 

3. a verőerek közötti 

összeköttetések  
< a gyűjtőerek közötti összeköttetések 

4. vérnyomás szisztolés értéke > vérnyomás diasztolés értéke 

5. a vérnyomás értékének 

számadata Hgmm-ben 
> a vérnyomás értékének számadata kPa-ban 

EKG-görbeszakaszai jellemzői 

1. P – hullám  A áthalad az ingerület a pitvaroktól a kamrák felé 

2. P-Q– távolság B kamrai szisztolé közben keletkezik 

3. QRS– hullám C kamrai szisztolé végére esik 

4. T – hullám D  nyugalmi helyzet 

5. T-P – szakasz E pitvari szisztolé közben keletkezik 
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6. vérnyomás értéke a kis erekben > vérnyomás értéke a hajszálerekben 

7. a vér áramlási sebessége az 

artériákban 
> a vér áramlási sebessége a hajszálerekben 

 

4.13. Írja le a kisvérkör és a nagyvérkör útját! 

 

kisvérkör: 

1 jobb kamra →2 truncus pulmonalis → 3 jobb+bal tüdő verőér → 4 tüdőverőér hajszálerei 

→ 5 léghólyagocskák → 6 tüdővisszér hajszálerei → 7 négy tüdővisszér → 8 bal pitvar 

 

 nagyvérkör: 

1 bal kamra → 2 aorta → 3 artéria → 4 hajszálerek → 5 test sejtjei → 6 hajszálerek → 7 

felső+alsó fővisszér → 8 jobb pitvar 

 

4.14. Igaz vagy hamis? 

 

 1.   I 

 2.   H 

 3.   I 

 4.   I 

 5.   H 

 6.   I 

 7.   H 

 8.   I 

 9.   H 

10. I  

11. I 

12. I 

 

4.15. Tegyen a megfelelő helyre X-et a magzat szervezetével kapcsolatban! 

 

  Igaz  Hamis 

1. Tüdőlégzés  x 

2. működő emésztőrendszer  x 

3. a máj kevert vért kap  x 

4. a köldökvisszér a magzatban két ágra oszlik, x  

5. a köldökvisszér egyik ága elhasznált vért szállít a májba  x 

6. a köldökvisszér az anya felől lép be a magzat 

köldökgyűrűjén át a magzat szervezetébe x  

7. a köldökvisszér másik ág az alsó fővisszérhez vezet, ahol 

a friss vér keveredik a vénás vérrel x  

8. Anyagcseréjét a méhlepény bonyolítja le x  

9. A magzat szíve háromüregű  x 
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4.16. Válaszoljon egy kifejezéssel: milyen a magzati vérkeringés anatómiája? 
 

 

1. méhlepény 

2. köldökzsinór 

3. ovális nyílás 

4. Botallo-vezeték 

5. köldök visszér 

6. köldök verőér  
 

 

4.17. Egészítse ki a vér összetételére vonatkozó táblázatot! 

 

    

neve 
vörösvértestek 

erythrocyták 

fehérvérsejtek 

leukocyták 

vérlemezkék 

 thrombocyták. 

felépítés/alak korong/piskóta változatos/amőboid szabálytalan alakú 

száma 1 mm3 vérben 4,5-5 millió 5-8 ezer 150-300 ezer 

sejtmag volt/nincs van nincs 

mozgás passzív aktív passzív 

termelődési hely vörös csontvelő 
vörös csontvelő, 

nyirokszervek 

vörös csontvelő 

előfordulás érrendszerben érrendszeren kívül is érrendszerben 

élettartam 120 nap 7-14 nap  8-9 nap 

osztódik nem igen nem 

feladata légzési gázok 

szállítása 
belső védekezés véralvadás 

betegségek vérszegénység, 

hemolízis 

leukocitózis, 

fehérvérűség 
vérzékenység 

 

 

 

 

https://www.google.hu/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwip1aCwsZniAhVD6qQKHYhBDqQQjRx6BAgBEAU&url=https://zibo.blog.hu/2010/09/02/mibol_all_a_ver&psig=AOvVaw1XBvgs_e_fQOGiQfH068Ze&ust=1557867090399907
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5. LÉGZŐRENDSZER 

 

5.1. Sorolja fel a légzőrendszer részeit!  

orr 

garat 

gége 

légcső 

tüdő 

 

5.2. Sorolja fel a gége porcait!  

- kannaporc 

- pajzsporc 

- gyűrűporc 

- gégefedő 

 

5.3.  Írja az állítások mellé, hogy a kilégzésre vagy a belégzésre vonatkozik a folyamat!  

 

1. kilégzés 

2. belégzés 

3. belégzés 

4. kilégzés 

5. kilégzés 

6. belégzés 

7. belégzés 

8. kilégzés 

 

5.4.  Soroljon fel legalább öt módosult légzést!  

- sírás 

- nevetés 

- ásítás 

- köhögés 

- tüsszentés 

 

5.5. Egészítse ki a mondatokat!  

  1. légzőszervrendszer 

  2. keringési 

  3. légköri levegő 

  4. vér  

  5. tüdőlégzés. 

  6. vér 

  7. szövetek  

  8. sejt- vagy szövet 

  9. független 

10. központi  

11. agytörzsben 

12. nyúltvelő 
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5.6. Mi befolyásolja az élettani légzésszámot? Írjon 3 példát!  

− mozgás 

− munkavégzés 

− szervezet lehűlése 

− láz 

 

 

5.7. Írja a megfelelő betűt a tüdő felépítésére vonatkozó ábrába! 

 

 

 

5.8. Melyik szerv feladata /szerepe? 

a, orr 

b, gége 

c, orr 

d, gége 

e, orr 

 

5.9. Nevezze meg a megadott fogalmak párját, és számát tegye a rajz megfelelő helyére!

     

1. orr nasus 

 

2. garat pharynx 

3. gége larynx 

4. légcső trachea 

5. tüdő pulmo 

6. főhörgő bronchus principalis 

7. hörgők                            bronchus/bronchi 

8. hörgőcskék bronchiolus/bronchioli 

9. léghólyagocskák alveolusok 
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5.10. Melyik a nagyobb? Tegye ki a relációs jelet! 

 A < > B 

1. jobb főhörgő hossza < bal főhörgő hossza 

2. 
a léghólyagocskák belsejében az 

oxigén parciális nyomása 
> a léghólyagocskák belsejében a 

CO2 parciális nyomása 

3. 
a tüdővisszér hajszálereiben az 

oxigén parciális nyomása 
> a tüdőverőér hajszálereiben a CO2 

parciális nyomása 

4. 
a léghólyagocskák belsejében az 

oxigén parciális nyomása 
> a tüdővisszér hajszálereiben az 

oxigén parciális nyomása 

5. 
a léghólyagocskák belsejében a 

CO2 parciális nyomása 
< a tüdőverőér hajszálereiben a CO2 

parciális nyomása 

6. 
a léghólyagocskák belsejében az 

oxigén parciális nyomása 
> a tüdőverőér hajszálereiben a CO2 

parciális nyomása 

7. 
a léghólyagocskák belsejében a 

CO2 parciális nyomása 
< a tüdővisszér hajszálereiben az 

oxigén parciális nyomása 

 

5.11. Igaz vagy hamis? Írjon az igaz állítás elé I, a hamis állítás elé H betűt! 

  1.  I 

  2.  H 

  3.  I 

  4.  I 

  5.  H 

  6.  H 

  7.  I 

  8.  H 

  9.  H 

 10. I 

 

5.12. Sorolja fel a mellhártya szerepét és lemezeit! 

 

szerepe: 

- védi a tüdőt 

- csökkenti légzés közben a súrlódást 

- fenntartja a tüdőben a működéshez szükséges negatív nyomást 

 

lemezei: 

- belső - zsigeri 

- külső - fali 

 

5.13. Egészítse ki a megfelelő szövettípusokkal! 

 

1. csillószőrös hengerhám 

2. szaglóhám  

3. simaizom 

4. kötőszövet 

5. csillószőrös hám  

6. simaizom 

7. kötőszövet 

8. légzőhám  

 

 

5.14. A megadott definíció alapján nevezze meg a fogalmakat!! 

a, reziduális levegő 

b, respirációs víz 

c, vitálkapacitás 
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6. EMÉSZTŐRENDSZER 

 

 

6.1. Sorolja fel a tápanyagokat és az építőanyagokat! 

 

Tápanyagok: Építőanyagok: 

fehérjék vitaminok 

szénhidrátok víz 

zsírok ásványisók 

 

 

6.2. Igaz vagy hamis? Írjon az igaz állítás elé I, a hamis állítás elé H betűt! 

1.   I 

2.   H 

3.   I 

4.   H 

5.   H 

6.   I 

7.   I 

 

6.3. Töltse ki a téglalapot úgy, hogy ebbe a  -be írja a szerves anyagokat, ebbe a -be 

írja a szervetlen anyagokat, ebbe a -be írja a tápanyagokat, ebbe a -be írja az 

építőanyagokat! 

 

 

6.4. Magyarázza meg mik azok az esszenciális aminosavak! 

Az a 10 féle, állati eredetű aminosav, amelyek a szervezetünk nem tud előállítani, ezért 

táplálék útján jutunk hozzá. 
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6.5. Melyik tápanyagról vagy építőanyagról van szó? 

  1. fehérje 

  2. fehérje 

  3. ásványi sók 

  4. vitaminok 

  5. ásványi sók 

  6. szénhidrát 

  7. lipidek 

  8. fehérje 

  9. szénhidrát 

10. víz 

12. lipidek 

 

6.6. Írja be a megfelelő helyre a számozott fogalmakat (elég csak a számokat beírni)!  

TÁPCSATORNA SZAKASZAI 

felső szakasz középső szakasz alsó szakasz 

1, 2, 4, 5, 9, 12 3, 8, 10, 11, 6, 7 

 

6.7. Nevezze meg, hogy a tápcsatorna mely részéről van szó!  

1. nyelőcső 

2. gyomor 

3. vékonybél 

4. vékonybél 

5. hashártya 

6. vastagbél 

 

 

6.8. Írja a fogakra jellemző adatokat a táblázat megfelelő helyére! 

 fogak elnevezése fogváltás ideje db szám 

1. első generációs fogak tejfogak 6-30 hónapos 20 

2. második generációs fogak maradandó fogak 6-13 éves 32 

3. harmadik generációs 

fogak 

műfogak 60- 1-32 

 

6.9. Nézzen utána mit lát az ábrán!  

a, fogképlet     bal alsó-felső kvadráns fogképlete 

 

maradandó fogak jelölése: 

 

2123    felső fogsor: 2 metszőfog, 1 szemfog, 2 kisörlő, 3 nagyőrlő 

2123    alsó fogsor: 2 metszőfog, 1 szemfog, 2 kisörlő, 3 nagyőrlő 
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tejfogak jelölése: 

 

212    felső fogsor: 2 metszőfog, 1 szemfog, 2 kisörlő 

212    alsó fogsor: 2 metszőfog, 1 szemfog, 2 kisörlő 

 

 

 

b, Zsigmondy-kereszt/Palmer (1861) 

 

 maradandó fogak jelőlése: 

  metszőfog: 1,2 

szemfog:3 

kisörlő:4,5 

nagyörlő:6,7,8 

 

 tejfogak jelőlése: 

  metszőfog: A, B 

szemfog: C 

kisörlő: D, E 

 

 

c, FDI-rendszer 

 maradandó fogak jelőlése: 

  metszőfog: 11, 12, 21, 22, 31, 32, 41, 42 

szemfog:13, 23, 33, 43 

kisörlő: 14, 15, 24, 25, 34, 35, 44, 45 

nagyörlő: 16, 17, 18, 26, 27, 28, 36, 37, 38, 46, 47, 48 

 

 tejfogak jelőlése: 

  metszőfog: 51, 52, 61, 62, 71, 72, 81, 82  

szemfog: 53, 63, 73, 83 

kisörlő: 54, 55, 64, 65, 74, 75, 84, 85 

 

6.10. Rajzoljon le egy fogat és nevezze meg a részeit! 

 

 

https://www.google.hu/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiy2PCur7DjAhUNr6QKHc0AC2IQjRx6BAgBEAU&url=https://tudasbazis.sulinet.hu/hu/termeszettudomanyok/biologia/biologia-11-evfolyam/az-elobel-szerepe-az-emesztesben/a-fogazat&psig=AOvVaw0C_5JhJDdnavdCixGjLSU5&ust=1563054837163540
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6.11. Írja a megfelelő betűt a meghatározás elé! 

  1. B 

  2. A 

  3. F 

  4. C 

  5. F 

  6. D 

  7. D 

  8. B 

  9. D 

10. F 

 

 

6.12. Igaz vagy hamis? Írjon az igaz állítás elé I, a hamis állítás elé H betűt! 

 1.     I 

 2.     I 

 3.     H 

 4.     I 

 5.     I 

 6.     H 

 7.     I 

 8.     I 

 9.     H 

10.    H 

 

6.13. Csoportosítsa az enzimeket! Mit bontanak az emésztésben részt vevő legfontosabb 

enzimek? Számukat írja a megfelelő helyre! 

zsírbontó enzim: 6 

kötőszöveti rostokat bontó enzim: 2, 4 

szénhidrátbontó enzim: 1, 5, 7, 10 

nukleinsavakat bontó enzim: 8 

fehérjebontó enzim: 3, 9, 11 

 

6.14. Ismertesse a máj feladatait!  

- A-vitamin-képzés 

- epetermelés 

- fehérjetermelés (albumin, globulin, prothrombin) 

- méregtelenítés →méreganyagok hatástalanítása (alkohol, gyógyszer→májkárosító) 

- raktározás→ vitaminok, vas 

- részvétel fehérje, szénhidrát, zsíranyagcserében 

- vérképző szerv a magzati életben 

- vörösvértestek szétesése után a vérfestéket epefestékké alakítja, majd ebből 

vizeletfesték (urobilin) és székletfesték (szterkobilin) alakul 
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6.15. Írja megfelelő helyre az alábbi fogalmakat sorszámát! 

 
 

 

6.16. Melyik mirigyre jellemző? 

 

 
 

6.17. A megadott definíció alapján nevezze meg a fogalmakat! 

1. bélfodor 

2. kiscseplesz 

3. Douglas-üreg 

4. zsigeri lemez 

5. nagycseplesz 

6. fali lemez 
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6.18. Karikázza be a jó megoldás betűjelét! 

  1. a 

  2. a 

  3. b 

  4. d 

  5. d 

  6. a 

  7. d 

  8. c 

  9. c 

10. a 

11. b 

12. c  

 

6.19. Írja a vonalra a megfelelő betűjelet! 

 

  1.  D 

  2.  A 

  3.  B 

  4.  B 

  5.  C 

  6.  B 

  7.  A 

  8.  C 

  9.  B 

10.  C 

11.  B 

12.  B 

13.  C 

14.  C 

15.  B 

16.  E 

17.  B 

 

 

6.20. Nevezze meg a képen látható szerveket magyarul, és írja be a számát a megfelelő 

négyzetbe! Van olyan szám, ami két négyzetbe is kerül. 

  

  1. féregnyúlvány  appendix 

  2. szájüreg  cavum oris 

  3. vakbél  cecum 

  4. remesebél  colon 

  5. szigmabél  colon sigmoideum 

  6. nyelőcső  esophagus 

  7. máj  hepar 

  8. csípőbél  ileum 

  9. vastagbél  intestinum crassum 

10. vékonybél  intestinum tenue 
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11. éhbél  jejunum 

12. hasnyálmirigy pancreas 

13. garat  pharynx 

14. végbél  rectum 

15. gyomor  ventriculus 

16. patkóbél  duodenum 

 

   
 

 

 

6.21. Rakja helyes sorrendbe a táplálékkal felvett szénhidrátok útját a szájüregtől a 

sejtekig! 

 

A, 2 

B, 4  

C, 8 

D, 3 

E, 10 

F, 1 

G, 5  

H, 6  

 I, 7/9 

 J, 9/7 
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7. VIZELETI RENDSZER 

 

7.1. Magyarázza meg mi a vizeletkiválasztó és elvezető szervrendszer szerepe!  

 

A szervezetben feleslegessé váló víz, valamint a vízben oldható, hasznosíthatatlan 

anyagcseretermékek, bomlástermékek eltávolítása. 

 

 

 

7.2. Rajzolja le és nevezze meg a vizeletkiválasztó és elvezető szervrendszer részeit!  

 

7.3. Vese mikroszkóposan.  

a, Nevezze meg mi a vese alaki és működési egysége!  

nefron 

Főbb részei: 

1. vesetestecskék 

2. csatornarendszer 

 

7.4. Igaz vagy hamis? Írjon az igaz állítás elé I, a hamis állítás elé H betűt! 

1.   I 

2. H 

3. H 

4. H 

5.   I 

6.   I 
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7.   I 

8.   I 

9.   I 

                 10. H  

 

 

7.5. Egészítse ki a mondatokat! 

1. vese 

2. húgyvezeték  

3. húgycső 

4. húgyhólyag 

5. alaki 

6. működési 

7. fejlődési  

8. nefron 

9. szűrés 

10. visszaszívás 

11. kiválasztás 

 

*a 5) 6) 7) sorrendje felcserélhető 

 

7.6. Az ábra alapján töltse ki a táblázatot! 

 Jele elnevezés  

1. H Bowman-tok kettős falú tok 

2. F egyenes gyűjtőcsatorna nyílegyenesen halad át a vesepiramison 

3. D elsődleges kanyarulatos csatorna proximalis csatorna 

4. C hajszálérgomolyag glomerolus 

5. G Henle-kacs itt a legtöményebb a vizelet 

6. E másodlagos kanyarulatos csatorna distalis csatorna 

7. A glomerulusba bevezető ér A vesetestecskék érpólusán lép a 

bowmann-tokba 

8. B Kivezető ér A bevezető érnél vékonyabb 

 

7.7. Karikázza be a vesekapura jellemző állításokat!  

 

Bekarikázott: b, c, e, f, g, i, 

 

7.8. Írja a számokat megfelelő helyre! 

  1) 1000 

  2) 180, 

  3) 1-1,5 
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  4) 99 

  5) 100 

  6) 5,5 

  7) 8,0 

  8) 2,5 

  9) 1/30 

10) 1/10 

 

7.9. Írja a vonalra a megfelelő válasz betűjelét! 

  1. C 

  2. A 

  3. D 

  4. B 

  5. C 

  6. D  

  7. C 

  8. F 

  9. E 

10. C 

11. B  

12. C 

13. A 

14. C 

15. A 

16. F 

17. C 

18. B 

 

7.10. Írja az ábra megfelelő helyére a kifejezések utáni betűket, majd a latin 

megfelelőjéhez is!             

               

1. húgycső: A 

 

11. calyx: I 

2. vesepiramis B 12. pyelon: F 

3. tok: C 13. arteria renalis: J 
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4. húgyvezeték: D 14. vena renalis G 

5. vese: E 15. ren: E 

6. vesemedence: F 16. ureter: D 

7. vesevisszér: G 17. 
vesica 

urinaria: 
H 

8. húgyhólyag: H 18. urethra: A 

9. vesekehely: I    

10. veseverőér: J    

11. kéreg: K     

 

 

7.11. Helyettesítse be a szavakat a mondatok megfelelő helyére! 

1. fokozódik 

2. szűkülnek 

3. fokozódik 

4. több  

5. csökken 

6. szűkülnek 

7. csökken 

8. kevesebb  

 

7.12. Mi jellemző a vese működésére? Írja a vonalra a megfelelő választ!  

                                   1. B 

2. A 

3. B 

4. D 

5. A 

6. B 

7. A 

8. B 

9. B 

10. A 

11. A 

12. B 

 

7.13. Töltse ki a táblázatot az elsődleges és a másodlagos vizeletre vonatkozóan! 

 vizelet elsődleges másodlagos 

1. mennyisége naponta 180 l 1-1,5 l 

2. koncentrációja hígabb töményebb 

3. fajsúlya 1010 1020 

4. cukortartalom + - 

5. fehérjetartalom - - 
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6. ionok Na+, Ca++, Cl-, stb. sok kevesebb 

7. A vér alakos elemei - - 

8. képződési helye glomerolus-

/vesetestecske-/ 

Malpighi-testekbén 

csatornarendszerben 

9. folyadéka fehérje mentes vérplazma vizelet 

10. végbemenő folyamatok finomszűrés=ultrafiltráció visszaszívás=reszorpció 

kiválasztás=szekréció 

 

7.14. Sorolja fel, mely hormonok befolyásolják a vizelet kiválasztását! 

               hormon neve termelődési helye feladata 

ADH hipofízis hátulsó lebeny fokozza a vesecsatornákban a 

víz visszaszívását 

 

Aldoszteron mellékvese kéreg Na+ visszaszívását és a K+  

kiválasztását szabályozza 

 

                   

7.15. Sorolja fel, hogy mitől függ a vizelet napi mennyisége! 

 

- felvett folyadék mennyiségétől 

- táplálkozástól 

- vérnyomástól 

- időjárástól 

- verejtékezéstől 

- fizikai aktivitástól 

 

7.16. Mi jellemző a vizeletre? Írja a betűket a táblázat megfelelő helyére! 

 A normál vizelet összetevője A vizelet kóros alkotórésze 

C, E, H, I, K, L, M, N, O, P, Q, S, U A, B, D, F, G, J, R, T 
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8. NEMI SZERVEK 

 

8.1. Magyarázza meg az alábbi fogalmakat! 

 

nemi jelleg: a férfi és a női nemet különbözteti meg egymástól 

 

elsődleges nemi jelleg: a férfi és a női nemre jellemző nemi szervek határozzák meg 

 

másodlagos nemi jelleg: a serdülőkor idején az ivarmirigyek (férfiaknál here, nőknél 

petefészek) által termelt hormonok alakítják ki és tartják fenn 

 

8.2. Soroljon fel 5 másodlagos jelleget! (Írja le azt is, milyen a különböző nemeknél!)  

 

- csontozat: férfiaknál fejlettebb, erősebb; 

- izomzat: férfiaknál fejlettebb, erősebb; 

- nőknél több a bőr alatti zsírpárna; 

- testalkat: férfi – széles váll - keskeny csípő, női – keskenyváll-széles csípő; 

- hang: férfiaknál mélyebb (ádámcsutka); 

- szőrzet: férfiaknál egész testen erősebb, arcon folyton nő; 

- emlő: nőknél kifejődnek, férfiaknál nem; 

 

 

8.3. Nevezze meg az ábra részeit, magyarul és latinul egyaránt! 

A,  dülmirigy  prostata 

B,  ondóvezeték  ductus deferens 

C,  mellékhere  epididymis 

D,  here   testis 

E,  ondóhólyag  vesicula seminalis 

F,  herezacskó  scrotum 

G,  hímvessző  penis 

H,  petevezető  tuba uterina 

I,  petefészek  ovarium 

J,  méh   uterus 

K,  hüvely   vagina 

 

8.4. Írja be a nemi szerveket az alábbi ábrába! 

női külső páros: nagyajkak, kisajkak, Bartholin-mirigy 

női belső páros: petefészek, petevezeték 

női külső páratlan: előcsarnok, csikló 

női belső páratlan: méh, hüvely 

 

férfi külső páros: - 

férfi belső páros: here, mellékhere, ondóvezeték, ondózsinór, ondóhólyag 

férfi külső páratlan: pénisz, herezacskó 

férfi belső páratlan: prosztata 
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8.5. Egészítse ki a mondatokat!  

1. ferde 

2. 8-10 

3. húgycső 

4. gáton 

5. Nem 

6. baktériumok 

7. tejsavat 

8. elszaporodását 

9. öntísztulása 

10. kiindulási 

 

8.6. Igaz vagy hamis? Írjon az igaz állítás elé I, a hamis állítás elé H betűt! 

 

1. H 

2. H 

3.  I 

4.  I 

5.  I 

6.  I 

 

8.7. Kösse össze! 

ebben helyezkednek el a hereképletek 

alsó részén húzódik a húgycső 

barlangos testből álló szerv 

nagyon sok érző idegvégződéssel rendelkezik 

nemi izgalom hatására megtelik vérrel 

bőrzacskó 

 

  

 

Hímvessző 

 

Herezacskó 

 

 

8.8. Magyarázza meg, mit jelent a rejtettheréjűség! 

Amikor a herék a hasüregben maradnak. 

8.9. Írja le, mi a here és a mellékhere feladata!  

here feladata: hímivarsejt- és hormontermelés 

mellékhere feladata: spermium tárolása és elvezetése 

 

 

 



ANATÓMIAI FELADATGYŰJTEMÉNY 
 

38 

8.10. Írja a vonalra, melyik férfi nemi szervről van szó! 

1. mellékhere 

2. here 

3. ondóvezeték 

4. ondóhólyag 

5. dülmirigy 

 

8.11. Rajzolja le a hímivarsejtet és nevezze meg a részeit!  

 

 

8.12.  Az alábbi állítások közül karikázza be az összes igaz állítás betűjét! 

  1. A hüvely: b, c, e 

  2. A méh: a, c, e 

  3. A petevezető: a, c, d, e 

  4. A petefészek: a, b, c 

  5. A petefészek milyen tüszőt nem tartalmaz?  b 

  6. A petesejt: a, b, c, d, e 

  7. A méh feladata: b, c, d 

  8. A menstruáció: a, c, e 

  9. A here: c, d, e 

10. A mellékhere: a, b 

11. Az ondóvezeték: a, d 

12. Az ondóhólyag: c, e 

13. A dülmirigy: a, c 

14. A herezacskó: b, c, d 

15. A hímvessző: a, b, c 

16. A hímivarsejt: b, c, d 
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8.13. Mi jellemző a menstruációs ciklus szakaszaira? A fogalmak betű- és számjegyeivel 

töltse ki a táblázatot! Melyik szakaszban zajlik az ovuláció? Tegyen abba a cellába egy *-

ot! 

szakasz neve 

 

esemény időtartam 

magyar latin 

D b 4 II. 

C d 2 I. 

        B      * c 1 IV. 

A a 3 III. 

 

8.14. Melyik sejtre jellemző! Írja a megfelelő halmazba! 

 
  

8.15. Miről van szó? Írja a vonalra! 

 1. szűzhártya 

 2. csikló 

 3. Bartholin-mirigy 

 4. szeméremtest 

 5. gát 

 6. Cowper-mirigyek 

 7. csikló 

 8. pénisz  

 9. kisajkak 

10. szeméremdomb 

11. nagyajkak 

12. fityma 

13. rejtettheréjűség 

14. ondó 

15. ondózsinór 



ANATÓMIAI FELADATGYŰJTEMÉNY 
 

40 

             9. A BELSŐ ELVÁLASZTÁSÚ MIRIGYEK RENDSZERE 

9.1. Egészítse ki mi jellemző általában a hormonokra! 

 

1. fehérje 

2. hírvivő 

3. szabályozója 

4. idegrendszer 

5. endokrin 

6. vér útján  

7. parakrin 

8. diffúzió 

9. szövetekre 

10. fokozódik 

11. csökken 

 

9.2. Melyik mirigyre jellemző? Írja a számokat a megfelelő halmazba! 

 
9.3. Húzza alá a hormonokra igaz állításokat!  

megoldás: b, c, d, e, f, h, k, l, m, n 

9.4. Egészítse ki a hormontermelés szabályozásának folyamatábrát! 

a, agykéreg 

b, hipothalamusz      

c, hipofízis                     

d, célszerv 

e, neurohormont               

f, trophormonokat  

g, saját hormonok  

h, visszajelzés 
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9.5. Mi jellemzőm a hypophysisre? Írja a vonalra a megfelelő válasz betűjelét! 

 

  1. B 

  2. B 

  3. A 

  4. D 

  5. C 

  6. B  

  7. D 

  8. C 

  9. D 

10. A 

11. E 

12. C 

13. B 

14. E  

 

9.6. Melyik mirigyről van szó? Írja a vonalra!  

  1. csecsemőmirigy 

  2. mellékpajzsmirigy 

  3. tobozmirigy 

  4. pajzsmirigy 

  5. hasnyálmirigy 

  6. hasnyálmirigy  

  7. here 

  8. mellékvese kéreg állomány 

  9. mellékvese 

10. hipofízis 

 

9.7.  Csoportosítsa az állításokat, és írja a számokat a körökbe. Van olyan szám, amely 

több körbe is írható, és van egy szám, amelyet nem tud a körökbe írni! 

 

 
Kimaradt: 17 

 



ANATÓMIAI FELADATGYŰJTEMÉNY 
 

42 

 

9.8. Ismertesse, hogyan hat a mellékpajzsmirigy csökkent és fokozott működése a Ca-  és 

a P-anyagcserére?termelésére! 

csökkent: 

- a vér kalciumszint csökken, foszfor szintje nő 

- tetánia  

fokozott: 

- a vér kalciumszint nő, foszfor szintje csökken 

  

9.9. Ismertesse, miben játszik szerepet a tobozmirigy! 
 

– a pubertás korai kialakulásának megakadályozza 

– alvás-ébrenlét napi ritmusát szabályozza (melatonin) 

– immunrendszer működésére hat 

– hat az aldoszteron termelődésére 

 

9.10. Írja be az alábbi fogalmakat a megfelelő helyre!  

 

SZERV/MIRIGY HORMON BETEGSÉG 

agyalapi mirigy növekedési hormon óriásnövés (gigantizmus 

agyalapi mirigy növekedési hormon arányos törpeség (hipofizér törpe) 

Pajzsmirigy tiroxin Struma 

Pajzsmirigy tiroxin Kreténizmus 

Mellékvesekéreg mineralokortikoidok  Cushing-szindróma 

Hasnyálmirigy inzulin Cukorbetegség 

 

 

9.11. Ismertesse a magas vércukorszint tüneteit! 

- acetonszagú lehelet 

- állandó szomjúságérzet  

- jó étvágy és bőséges táplálkozás ellenére fogyás 

- nagy mennyiségű folyadékfelvétel  

- sebgyógyulási zavarok 

- túl nagy mennyiségű vizeletürítés (vizeletben: cukor) 

- viszkető bőr 
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9.12.  Igaz vagy hamis? Írja az igaz állítás elé I, a hamis állítás elé a H betűt! 

1.   I  

2.   H  

3.   I  

4.   H  

5.   I  

6.   I  

7.   I  

8.   I  

9.   H  

10. I 

 

9.13. Írja a vonalra a megfelelő válasz betűjelét!  

   1. C 

   2. B 

   3. B 

   4. A 

   5. A 

   6. C 

   7. A 

   8. A 

   9. A 

10.  A  

11.  A 

12.  E 

13. D 

14. B 

15. E 

 

9.14. Írja a táblázatba, hogy  az állítás melyik hormonra jellemző, és azt is hogy melyik 

melyik belsőelválasztású mirigy termeli? 

 Állítás hormon mirigy 

1. csökkenti a vér Ca szintjét kalcitonin pajzsmirigy 

2. emeli a vér Ca szintjét parathormon mellékpajzsmirigy 

3. 
a szervezet Ca és P anyagcseréjét 

szabályozza 
parathormon mellékpajzsmirigy 

4. emeli a vércukorszintet 

glikokortikoidok 

(adrenalin, glukagon, 

szomatotrophormonok) 

mellékvese 

5. csökkenti a vércukorszintet inzulin hasnyálmirigy 

6. 
az alvás-ébrenlét napi ritmusát 

szabályozza 
melatonin tobozmirigy 
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7. 
szabályozza a zsíranyagcserét, a 

glükózt zsírrá alakítja 
inzulin hasnyálmirigy 

8. 
serkenti az értelmi fejlődést és 

hatással van a pszichés folyamatokra 

thyroxin, trijód 

thyrozin 
pajzsmirigy 

 

9.15. Fejezze be a mondatokat! Az adrenalin és a noradrenalin hatása: 

1. fokozza. 

2. emeli. 

3. emeli. 

4. csökkenti. 

5. tágítja. 

6. tágítja. 

7. fokozza. 

8. fokozza. 

9. szűkíti. 

          10. csökkenti. 
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10. IDEGRENDSZER 

  

10.1. Párosítsa az ábra betűit a kifejezésekkel!  

 

sejtmagvacska: D 

befűződés:        G 

citoplazma:       C  

dendrit:             A 

 

idegrost:    K 

sejthártya: E 

sejtmag:     L 

sejttest:      J 

tigroidszemcsék:  B 

végfácska:            I 

velőshüvely:        H 

axon:                    F 

    

10.2. Írja be a folyamatábra hiányzó részeit!  

 

10.3. Melyik folyamatra igaz?  

A: depolarizáció 

B: repolarizáció 

1. B 

2. A 

3. B 

4. A 

5. A 

6. A 
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10.4. Nevezze meg, mitől függ az ingerületvezetés gyorsasága! 

- idegrost vastagságától 

10.5. Hogyan nevezzük másképpen? Írja a vonalra! 

tengelyfonál = idegrost 

gliasejtek     =  támasztósejtek/Schwann-sejtek 

Nissl-szemcsék = tigroid-rögök 

 

10.6. Fejezze be a mondatokat! 

1. neuroglia 

2. szinapszis 

3. nyugalmi/membrán potenciál 

4. ingerület 

5. reflex 

6. reflexív 

 

10.7. A megfelelő helyre tegyen + jelet!  

 

 érzőideg-végződés mozgatóideg-végződés 

bőrben +  

izomban + + 

zsigerekben +  

érfalban  + 

mirigyekben  + 

 

10.8. Tegye ki a relációs jeleket (<, >, =) a reflexek szintje alapján!  

 

relációs jel 

gerincvelői reflex < agykérgi reflex 

agytörzsi reflex > gerincvelői reflex 

agykérgi reflex > agytörzsi reflex 
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10.9. Egészítse ki az agyi és gerincvelői idegrendszer anatómiai felosztását! 

 

 
 

 

10.10.  Írja be a megfelelő fogalmakat megfelelő téglalapokba! Egy betű több helyre is 

kerülhet. 

 
 

10.11. Töltse ki a táblázatot a gerincvelő szakaszaira vonatkozóan! 

gerincvelő 

szakaszai 
latinul 

szelvények 

száma 
jelölése 

gerincvelői 

idegek száma 

nyaki cervicalis 8 C1-C8 8 pár 

mellkasi/háti thoracalis 12 Th1-Th12 12 pár 

ágyéki lumbalis 5 L1-L5 5 pár 

keresztcsonti sacralis 5 S1-S5 5 pár 

farki coccygealis 1 Coc 1 pár 
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10.12. Karikázza be a helyes válasz betűjelét! 

1. A 

2. D   

3. C   

4. C   

5. D  

6. B 

10.13. Csoportosítsa az alábbi reflexeket, s nevezze meg a harmadik csoportot!  

izomeredetű reflex: d, e, f, h 

bőreredetű reflex: a, b, g, i, j, m 

egyik sem:  c, k, l, n        

A reflexek harmadik csoportja: gerincvelői zsigeri/vegetatív reflex. 

 

10.14. Kösse össze az agyvelő tömegeket! 

emberszabású majom  - 300-800 g 

újszülött   - 360-370 g 

9 hónapos   - 720-740 g 

8 éves    - 1080-1120 g 

18-20 éves   - 1200-1500 g 

50 éves   - ettől a kortól csökken 

80 éves   - 80 g is lehet a csökkenés 

 

18-20 éves     300-800 g 

50 éves     360-370 g 

8 éves      720-740 g 

80 éves     1080-1120 g 

9 hónapos     1200-1500 g 

emberszabású majom    ettől a kortól csökken 

újszülött     80 g is lehet a csökkenés 

 

 

10.15. Helyettesítse be a szavakat a mondatok megfelelő helyére! 

 

1. velőcső  

2. elsődleges 

3. agyhólyag  

4. másodlagos  

5. agyrészek  

6. előagy 

7. középagy 

8. utóagy 
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9. szürkeállomány 

10. fehérállomány  

11. gerincvelőben  

12. fehérállomány  

13. szürkeállomány  

 

10.16. Írja a számokat a megfelelő halmazba! 

 

 

 
 

10.17. Írja a vonalra a megfelelő válasz betűjelét! 

 

  1. A  

  2. C  

  3. A  

  4. C  

  5. C  

  6. E  

  7. A  

  8. C 

  9. B  

10. D  

11. D  

12. A  

13. B  

14. A  
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10.18. Nevezze meg az ábra részeit magyarul és latinul! 

 

A,  nagyagy   cerebrum 

B,  talamusz   thalamus 

C,  hipotalamusz   hypothalamus 

D,  kérgestest  corpus callosum 

E,  középagy  mesencephalon 

F,  híd   pons 

G,  nyúltvelő  medulla oblongata 

H, kisagy   cerebellum 

I,  gerincvelő  medulla spinalis 

J,  agytörzs  truncus cerebri 

 

10.19. Ismertesse az alábbi csoportokba tartozó reflexek kiváltó okait! 

 

     kiváltója: 

védekezőreflexek                                

___________________________________________________________________________ 

1. tüsszentési reflex   orr nyálkahártyáját izgató inger 

2. köhögési reflex   felső légutakat izgató anyagok 

3. könnyezési/pislogási reflex szembe jutó idegen anyagok 

4. szaruhártya reflex   szaruhártyát érő ingerek 

5. pupilla reflex   fény, hatására szűkül, sötétben tágul 

6. hányási reflex   kóros állapotban a szervezet védekezik 

 

táplálkozási reflexek 

___________________________________________________________________________ 

1. nyálelválasztási reflex  szájüregbe jutó táplálék 

2. nyelési reflex   nyelvgyököt ingerlő táplálék 

3. szopási reflex   csecsemők ajkainak érintése 

 

      

10.20. Sorolja fel miket szabályoz a hipothalamus! 

1. vérnyomást és szívritmust 

2. agyagcserét 

3. testhőmérsékletet 

4. vízháztartást 

5. táplálkozást 

6. viselkedést 

7. pszichikus működést 

8. hormonális rendszer működését 

 

 

10.21. Sorolja fel a kisagy feladatait! 

 

1. egyensúlyi helyzet biztosítása 

2. izomtónus fenntartása 

3. a mozgások összerendezése 

4. testtartás, járás, beszéd mozgásainak és a kézmozgások, szemmozgások írányítása 

5. bonyolult, összetett mozgások „programozása” 
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10.22. Írja be az agykéreg lebenyeit! 

 

mozgató kérgi központ érző kérgi központ érzékszervi központ 

 

homlok lebeny 

 

fali lebeny 

 

nyakszirt lebeny 

fali lebeny 

halánték lebeny 

homlok lebeny 

 

10.23. Nevezze meg mit lát a képen és adja meg a hiányzó fogalmakat! 

Kép: agy burkai 

 

Rétegek:  

BŐR 

 - koponyacsont 

 - kemény agyburok 

 - pókhálóhártya 

 - lágy agyburok 

AGY 

 

 

10.24. Válaszoljon az EEG-vel kapcsolatos kérdésekre! 

a, Minek a rövidítése az EEG?  

elektroenkefalográfia 

b, Mire használjuk az EEG-t?  

Az agy működése során az agykéregben keletkező potenciálváltozásokat regisztrálja a 

koponyatető bőrére helyezett elektródok segítségével. 

c, Hogy nevezzük az EEG készülékkel kapott, ritmikus változásokat mutató görbét?  

elektroenkefalogram 

 

 

10.25. Töltse ki a táblázatot a megadott példa alapján! Arra a hat helyre , amelyikre egyik 

sem vonatkozik, írjon egy nullát! 

 

I. homlok lebeny 

1. IV.  A elsődleges látóközpont  

II. halánték lebeny 

2. III.   0 az olvasás központja  

3. II.    E a beszéd központja  

4. II.    C elsődleges hallóközpont  

5. I.     E a beszéd mozgató központja  

6. I.     0 a fájdalom központja  
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III. fali lebeny 

7. II.    0 a szaglás központja  

IV. nyakszirt lebeny 

8. II.   D másodlagos hallóközpont  

9. IV. B másodlagos látóközpont  

10. I.    0 
az intellektuális működések 

központja  

11. III. 0  a számolás kérgi központja  

12. III. 0 az írás kérgi központja  

 

 

10.26. EEG-hullámok 

a, Sorolja fel a felnőttek főbb EEG-hullám-típusait! 

A: alfa - hullám  

B:  béta- hullám 

C:  delta- hullám 

D: theta- hullám 

 

b, Írja a fent megnevezett hullámok betűjelét a megfelelő állítás utáni vonalra! 

 

a, D 

b, B 

c, C 

d, A 

 

c, Mire lehet következtetni az EEG-hullámok változásaiból? 

Az idegrendszer egészséges vagy kóros működésére 

10.27. A felsorolt fogalmak segítségével ismertesse az ingerület útját a gerincvelői 

idegeken!  

érzőideg-végződés → érzőideg → csigolyák közti idegdúc → hátsó gyökér →gerincvelő 

→mozgató gyökér →mozgatóideg →mozgatóideg-végződés 

 

10.28. Sorolja fel a 12 pár agyideget! Írja a vonalra milyen idegrostokat tartalmaznak! 

     I. szaglóideg    n. olfactorius   érző 

   II. látóideg     n. opticus   érző 

  III. szemmozgató ideg   n. oculomotorius  mozgató 

  IV. sodorideg    n. trochlearis   mozgató 

   V. háromosztatú ideg  n. trigeminus   kevert 

  VI. távolító ideg    n. abducens   mozgató 

 VII. arcideg     n. facialis   kevert 

VIII. egyensúlyozó- és hallóideg  n. vestibulocochlearis  érző 

  IX. nyelv-garatideg   n. glossopharyngeus  kevert 

   X. bolygóideg    n. vagus   kevert 

  XI. járulékos ideg   n. accessorius   mozgató 

 XII. nyelv alatti ideg   n. hypoglossus  mozgató 
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10.29. Írja be a táblázatba, hogyan viselkednek a szervek szimpatikus és paraszimpatikus 

hatásra! 

 szervek szimpatikus hatás paraszimpatikus hatás 

1. erek szűkülnek (koszorúerek tágulnak) tágulnak 

2. hörgők tágulnak szűkülnek 

3. vércukorszint nő --- 

4. szív fokozott működés csökkent működés 

5. verejtékmirigyek fokozott elválasztás --- 

6. vérnyomás nő csökken 

7. gyomor és bélműködés csökken nő 

8. pupilla tágul szűkül 

 

10.30. Írja a vonalra a megfelelő válasz betűjét! 

A. Az állítás és indoklás is igaz, köztük VAN összefüggés. 

B. Az állítás és indoklás is igaz, köztük NINCS összefüggés. 

C. Az állítás önmagában igaz, az indoklás azonban hamis. 

D. Az állítás hamis, az indoklás önmagában igaz. 

E. Az állítás és az indoklás is hamis. 

 

1.  A    

2.  D   

3.  A   

4.  C 

5.  A 

6.  E 

7.  A 

8.  B 

 

10.31. Melyik idegrendszerrel kapcsolatos betegségről van szó? 

1. Epilepszia 

2. SM szklerózis multiplex 

3. Alzheimer-kór 

4. Arcidegbénulás  

5. Parkinson-kor 
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11. AZ ÉRZÉKSZERVEK 

11.1. a, Ismertesse mi az érzékszervek feladata!  

- A környezet ingereinek felvétele  

- Továbbítása a központi idegrendszerhez 

      b, Magyarázza meg mi az adekvát inger! 

Az érzékszerveknek megfelelő, specifikus ingerek, amire reagálnak. 

11.2. Töltse ki a táblázatot!   

 ÉRZÉKSZERV RECEPTOROK ADEKVÁT INGER INGER 

TÍPUSA 

látószerv szem csapok, pálcikák fény fizikai 

hallószerv fül szőrsejtek hang fizikai 

szaglószerv orr/szaglómező szaglósejtek gőzök, gázok kémiai 

tapintás 

szerve 

bőr meissner-féle 

tapintóserték 

érintés, hő, 

fájdalom 

fizikai 

ízlelőszerv nyelv/ízlelőbimbók izlelősejtek nyálban oldható 

vegyületek 

kémiai 

egyensúlyozás 

szerve 

labyrinthus szerv, 

félkörös ívjárotok 
támasztó- és 

szőrsejtek 

fej elmozdulása fizikai 

 

11.3. Igaz vagy hamis? Írja a szám előtti vonalra!  

1.  I 

2.  I  

3.  I  

4.  I  

5.  I  

6.  H  

7.  H  

8.  H  

 

11.4. Egészítse ki a mondatokat!  

1. ingerfelvevő 

2. speciális hám,  

3. érzékhám  

4. ingereket  

5. ingerületté  

6. idegpályákon  

7. érzet 
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11.5. Az ábra alapján nevezze meg a látószerv részeit magyarul és latinul! 

      

jele magyar latin 

M elülső szemcsarnok  

C érhártya choroidea 

D ideghártya retina 

B ínhártya sclera 

G látóideg n. opticus 

K szemlencse lens 

I hátulsó szemcsarnok  

L szembogár pupilla 

E sárga folt macula lutea 

O sugártest corpus ciliare 

N szaruhártya cornea 

A szemmozgató izom  

J szivárványhártya iris 

H üvegtest  

F vakfolt  

 

11.6. Ismertesse a szemgolyó burkait és annak részeit, valamint tegyen + vagy – jelet 

aszerint tartalmaz-e ereket és idegeket!  

    burok             részei   

Külső:   védőburok      →        Ínhártya                
→ Szaruhártya  

          

Középső:  táplálóburok → Érhártya                 

                                    → Sugártest               

→ Szivárványhártya   
 

Belső: ingerfelvevő burok → ideghártya                                  

 

11.7. Csoportosítsa a fogalmakat, íírja be a betűket a táblázat alsó sorába!  

 

d i 

a, c, e, f, b, g, h 
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11.8. Írja a vonalra a megfelelő válasz betűjelét! 

  1.  F 

  2.  C  

  3.  B  

  4.  F  

  5.  E  

  6.  C 

  7.  A 

  8.  A 

  9.  D 

10.  C 

11.  D 

12.  F 

13.  F 

14.  D 

15.  B 

16.  D 

17.  C 

18.  C 

19.  D 

20.  A 

 

11.9.  Írja a vonalra a látás folyamatának számsorrendjét!  

3.  A csapok és pálcikák vegyületeiben bonyolult fotokémiai folyamatok mennek végbe. 

9.    A kép tudatos érzékelése a nyakszirtlebenyben. 

1.    A fény a fénytörő közegeken keresztül a retinára jut. 

5.    A retina bipoláris sejtjei az ingerületet átadják a ganglionsejteknek. 

2.   A szem optikai rendszere a sárgafoltban fordított állású kicsinyített képet alkot a 

külvilágról. 

4.    A fény fizikai ingere ingerületté alakul. 

6.    Az ingerület a szemből kilépő látóidegen halad. 

7.   A látóideg az agyalapon részben átkapcsolódik, majd látókötegben fut tovább az 

ingerület.  

8.    Átkapcsolódás a térdestestben. 

 

11.10. Nevezze meg melyik szembetegségről vagy szemhibáról van szó?  

1. asztigmia 

2. színvakság 

3. szürke hályog 

4. farkas vakság 

5. glaukoma/zöld hályog 

6. hypermetropia/messzelátás/távollátás 

7. időskori távollátás 
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8. kancsalság 

9. kötőhártya gyulladás 

10. myopia/közellátás/rövidlátás 

11. színtévesztés 

 

11.11. Mi jellemző a szaglás működésére? Egészítse ki a mondatokat! 

1) ingerületté 

2) szaglóideg  

3) talamuszt 

4) érző kéregig 

11.12. Húzza alá a mondatban azt a kifejezést, amely helyessé teszi a mondatot!  

1. gyengén  

2. szaglómező 

3. szaglósejtekből 

4. kilégzés  

5. több ezer 

6. könnyű 

7. fáradékony 

8. gátlásának  

9. jobb 

10. csökkenti  

 

11.13. Igaz vagy hamis? Írjon az igaz állítás elé i, a hamis állítás elé H betűt! 

1.   I 

2.   I 

3. H  

4. H  

5. H 

6.   I 

 

11.14. Rajzolja le a nyelvet, és jelölje be mely területen érezzük a 4 alapízt! 
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11.15. Írja a halló- és egyensúlyozó szerv részeinek betűjelét a vonalra! 

  1.  G  

  2.  A  

  3 . H 

  4.  F  

  5.  D 

  6.  J   

  7.  E  

  8.  J  

  9.  C  

10.  I  

  

11.16. Írja a számokat a megfelelő halmazba! 

 

 

11.17. Nevezze meg az ábra megjelölt részeit! 

A, hám  

B, irha 

C, bőralja 

D, verejtékmirigy 

E, szőrmerevítő izom 

F, erek 

G, zsírszövet 

H, szőrtűsző 

I, faggyúmirigy 

J, szőrszálak 

 

11.18. Ismertesse a bőr feladatait!  

- véd a mechanikai-, hő-, kémiai-, sugárhatásoktól 

- festékanyagokat termel az UV kivédésére 

- hőszabályozó szerep 

- só-és vízraktár 

- kiválasztó szerep 
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- érzékszerv (tapintás)  

- tápanyagraktár (bőralja) 

- véd a kórokozókkal szemben 

 

11.19. Válaszoljon a kérdésekre!  

1. talpon, 

2. szemhéjon, 

3. ajkak és a makk 

 

11.20. Írja a számokat a megfelelő halmazba! 

 

11.21. Mi jellemző a bőrre? Írja a vonalra a megfelelő betűjelet! 

   1. C   

   2. A  

   3. B  

   4. C  

   5. A 

   6. D  

   7. E  

   8. A  

   9. B 

10. A  

11. B  

12. B 

13. C  

14. B  

15. B  

16. B  

17. A  

18. B  
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19. A 

20. A 

 

11.22. Húzza alá azt a kifejezést, amelytől helyes lesz az állítás! 

 

1) másodlagos 

2) különböző 

3) már megvannak 

4) melanin  

5) faggyúmirigyek 

6) simaizomrostok 

 

 

 

11.23. Mi jellemző a bőrre mint érzékszervre? Párosítsa a megfelelő fogalmakat! 

 

A – 5 B – 2 C – 4 D – 3 E – 1 

 

 

1 Krause-féle végzôdés 
 A meleget érzékelô receptorok 

 

2 Vater–Pacini-féle végzôdés 
B nyomást érzékelô receptorok 

 

3 szabad idegvégzôdések 

C nyomást érzékelô receptorok (felszíni) 

 

4 Meissner-féle testecske 

D fájdalmat érzékelô receptorok 

 

5 Ruffini-féle végzôdés 
E hideget érzékelô receptorok 

 

 

 

11.24. Töltse ki a táblázatot az érzékszervekre vonatkozóan!  

 

 LÁTÁS HALLÁS EGYENSÚLYOZÁS SZAGLÁS ÍZLELÉS 

receptorok 

helye 
retina 

Corti-féle 

szervben 

hártyás 

labirintusban 
szaglómezőn 

nyelv 

szélén, 

hegyén, 

tővén 

receptorok csapok, 

pálcikák 
szőrsejtek 

támasztó- + 

szőrsejtek 
szaglósejtek ízlelősejtek 

adekvát 

ingere fény hang fej elmozdulása 

orrüregbe 

jutó gőzök, 

gázok 

oldatok 

agyi 

központ 

helye 

nyakszirti 

lebeny 

halánték 

lebeny 

(kérgi 

halló kp) 

kisagyi kp 

halánték 

lebeny, 

mandulamag 

hátulsó kp-i 

tekervény 

agyidege 

(vagy 

száma) 

II. VIII. VIII. I. VII.+IX. 
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milyen 

típusú 

ingerre 

reagál? 

 

fizikai 
fizikai fizikai kémiai kémiai 

 

 

 

 

 

 


