
Amiket tudni kell(ene) 
 

 

Megfigyelés: A kutató az élőlényt természeti környezetében úgy vizsgálja, hogy nem 

változtatja meg az életkörülményeket. (nincs beavatkozás) 

Kísérlet: A kutató a megfigyelt jelenséghez a körülményeket maga alakítja ki. 

   Feltételek: - mindig mérhető legyen az adat (valódi mérték, számmal, mértékegységgel  

                       jelezhető) 

                     - a tényezőket külön-külön úgy tudja változtatni, hogy a többi tényező ne 

                      változzon 

                     - mindig legyen kontroll (ellenőrzés), a jelenséget úgy is meg kell figyelni, hogy 

                       a természeti tényezőket nem változtatja meg 

Modellkészítés: A modell olyan eszköz, melynek segítségével a kutató a valóság egy részét 

próbálja leképezni. Akkor jó, ha minél élethűbb és használhatóbb (működőképesebb). 

Szimuláció: A modell alapján egy későbbi állapot előrejelzése→prognózis felállítása 

/veszélyre hívja fel a figyelmet, nem biztos/ 

Komputertomográf (CT): Számítógéppel egybeépített ultrahangos vizsgálóberendezés, 

amely nem ártalmas az egészségre. Pl.: az élő ember szerveiről századmilliméternyi 

vastagságú metszetet tud készíteni, mely jól értelmezhető. 

Radioaktív nyomjelzés: A segítségével nyomon lehet követni, el lehet különíteni a sejtek 

építő- vagy lebontófolyamatainak egyes részleteit. A módszer a szervezet működésének 

vizsgálatára is alkalmas. 

Önfenntartó életjelenségek: Ide sorolható az anyagcsere, az aktív mozgás (hely-és 

helyzetváltoztató) és a védekezés. 

   a. Anyagcsere: Az élőlények táplálkoznak, lélegeznek, a felvett anyagokat a szervezetükben 

       szállítják, a felesleges vagy a káros anyagokat kiválasztják. 

   b. Aktív mozgás: növények→helyhez kötött életmód / egyes szerveik helyzetének 

                                                    mozgatása 

                              állatok→nemcsak a helyzetét, hanem a helyét is képes változtatni 

   c. Védekezés: Az élőlények testét külső, a mechanikai, a kémiai, a fizikai és a biológiai  

        hatásoktól védőrendszer óvja (bőrszövetrendszer, kültakaró) 

Önszabályozó életjelenségek: Ide tartoznak az ingerlékenység és a szabályozó rendszerek. 

   a. Ingerlékenység: az élőlények a környezet változásaira, ingereire kialakítja a megfelelő  

       válaszreakciókat. 

   b. Szabályozás: - vegyi (állatoknál és növényeknél is) pl.: hormonok 

                             - idegi (állatoknál idegrendszer is működik) 

Önreprodukáló életjelenségek: 

   a. Az élőlények létrehozzák önmaguk utódmásolatait→szaporodás, öröklődés 

   b. Az utód mennyiségileg gyarapodik→növekedés 

   c. Az utód szervezete fokozatosan új minőségű tulajdonságokra, képességekre tesz  

       szert→egyedfejlődés 

   d. Az utód maga is létrehozza saját utódait, majd bekövetkezik a halál, melyet az utolsó 

       életjelenségnek tekinthetünk. 

Kettős nevezéktan (binominális nomenklatúra) (faj elnevezési módszer): Carl Linné a 

kettős nevezéktan megalkotója. Minden egyes fajt 2 névvel látott el. A latin név első tagja a 

nem(zetség)et jelöli, míg a második a fajt. 

Faj: Azon egyedek csoportja, amelyek közös őstől származnak. Lényeges külső és belső 

sajátosságaikban megegyeznek és egymás között szaporodva magukhoz hasonló, termékeny 

utódokat hoznak létre. 



Alfaj (faj alatti kategória): Olyan önálló (földrajzi) elterjedésű csoportok, amelyeknek az 

egyedei egymáshoz jobban hasonlítanak, mint a faj többi egyedéhez. 

Fajta (mesterséges kategória): Termesztési és tenyésztési lehetőségeket foglal magába. Pl.: 

kutyafajták 

Bakteriofág: Baktériumokat megbetegítő, elpusztító vírus. 

Obligát parazita=kötelezően élősködő 

Prokarióta (pro=előtti, karion=mag): A legegyszerűbb felépítésű, már sejtes szerveződésű 

élőlények. Sejtmag nélküliek. Pl: baktériumok, kékmoszatok 

Eukarióták (eu=valódi) = valódi egysejtűek: Sejtmaghártyával körül határolt sejtmaggal 

rendelkeznek. 

Heterotróf: Saját szerves anyagaikat más élőlények szerves anyagaiból állítják elő.(C-forrás 

szerinti csoportosítás) 

Autotróf: Saját szerves anyagaikat szervetlen anyagokból képesek elő állítani. .(C-forrás 

szerinti csoportosítás) 

Szaprofiták (lebontók): Más élőlények elhalt szerves anyagaival táplálkoznak. 

  pl.: baktériumok, gombák 

Paraziták (élősködők): Élő szervezetektől vonja el a szerves anyagokat. 

  pl.: taplógomba, monília 

Autotrófia:Az a táplálkozási mód, melynek során szervetlen anyagokból szerves anyagot állít 

elő az élőlény. Típusai: fotoszintézis, kemoszintézis 

Fototrófia= fotoszintézis (E-szerinti csoportosítás) 

Kemoszintézis (kemo=kémiai): Kémiai energia felhasználásával állítják elő a szerves 

anyagaikat pl.: nitrifikáló baktériumok (E-szerinti csoportosítás) 

Mixotrófok: Képesek heterotróf és autotróf táplálkozásra is pl.: Ostorosmoszatok törzse 

Szimbionták (együttélők): 2 populáció között létrejövő kölcsönösen előnyös kapcsolat. 

  Pl.: mikorrhiza kapcsolat (fejlettebb fák gyökerével együtt élő gombafonalak) 

        Cellulóz bontó baktériumok 

Kitin: N – tartalmú összetett szénhidrát, az ízeltlábúak külső vázát, ill. a gombák sejtfalát 

építi fel. 

Spóra: Ivartalan szaporítósejt, amelyből megfelelő körülmények között új élőlény fejlődik. 

Antibiózisban élők: Az egyik populációnak semleges, a másiknak kifejezetten rossz. Az 

egyik gátolja a másik szaporodását, fejlődését. Anyagcseretermék=antibiotikum 

Bazídium: Bizonyos gombák spórákat termelő szerve→Bazídiumos gombák osztálya 

Tömlő: A tömlősgombákra jellemző, hogy spóráikat a hifafonalak végeiben létrejövő 

tömlőkben hozzák létre. Egy tömlőkben 8 (esetleg 4) spóra keletkezik. 

Mikorrhiza: Fejlettebb fák gyökereivel együtt élő gombafonalak mikorrhiza kapcsolatban 

vannak egymással. Szimbiózisban élnek, mindkét élőlénynek előnyös ez a kapcsolat. 

Indikátorjafok: Olyan fajok, melyek szűktűrésűek valamely környezeti tényező 

megváltozására, hiányukkal vagy jelenlétükkel jelzik a változást. pl: a levegő kéndioxid 

tartalmára (zuzmók), a sugárveszélyes környezeti ártalmak jelzői. (pl.: radioaktív anyagok és 

nehézfémsók felhalmozása) 

Pionír szervezet (úttörő szervezet): Azokat a növényeket nevezzük így, amelyek egyes 

területeken elsőként jelentek meg.pl: mohák, zuzmók 

Agar – agar kocsonya: Vörösmoszatokból vonják ki az agar – agar nevű szénhidrátot, amely 

a mesterséges baktérium – táptalajok fontos laboratóriumi alapanyaga. Ebből készítik az agar 

– agar nevű kocsonyát. 

Telepes növények (növények, gombák): Az egysejtűek és a hajtásos növények között álló 

szerveződési szint. A sejtek között nincs, vagy csak egyszerű szöveti differenciálódás indul 

meg (pl.: mohák), s így valódi szövetrendszereik – szerveik – még nincsenek. 

3 féle típusba sorolhatók aszerint, hogy sejtjeik hogyan osztódnak: 



   - fonalas  (osztódás egy egyenes mentén)  

   - lemezes (osztódás síkban)  

   - teleptestes (osztódás térben, fejlettebb növényekre hasonlít)   

Hajtásos növények: Ezek a növények olyan változásokon mentek keresztül, amelyek 

lehetővé tették számukra a talajban lévő víz felvételét és gyors továbbítását. Ezeket a 

szövetek, majd a szervek megjelenése tette lehetővé. 3 törzs tartozik ide: harasztok törzse, 

nyitvatermők törzse és zárvatermők törzse. 

Szövet: Azonos alakú, azonos eredetű és hasonló működésű sejtek összessége. 

Kutikula: Sejtfalra rakódott zsírnemű anyag, védelmi és párologtatás csökkentő szerepe van. 

Farész (a szállítószövet egyik típusa): A vizet és az ásványi anyagokat szállítja a gyökértől a 

lomblevelekig. 

Háncsrész (a szállítószövet egyik típusa): A szerves anyagokat szállítja a levelektől minden 

sejthez. 

Évgyűrű: Az évgyűrűk száma megegyezik a fák életkorával. 1 év alatt 2 réteg nő, 1 sötét és 1 

világos. A sötét rész a vékonyabb, ez az őszi pászta. A világos rész a vastagabb, ez a tavaszi 

pászta. 

Hajtás=leveles szár: Fiatalkori alakja a rügy. 

Rügy: A hajtás fiatalkori alakja. Rügypikkely borítja, központi része a rügy tengely, melyre a 

levélkezdemények borulnak. A tengelyből lesz a szár, a levélkezdeményekből a lomblevelek. 

Gázcserenyílások (sztómák): A bőrszövet egyik képződménye, függeléke. Két babszem 

alakú zárósejt alkotja. Közöttük van a légrés, amelyen keresztül a növény a gázcserét 

bonyolítja le. 

Kétszakaszos egyedfejlődés: A növények többségére a kétszakaszos egyedfejlődés jellemző. 

Egyetlen növényegyed életében ivartalanul és ivarosan is szaporodik, melyek szabályszerűen 

váltakoznak. 

Ivartalan szakasz: Ebben a szakaszban hozza létre a növény a spórákat. 

Ivaros szakasz: A spórákból előtelep, majd azon ivarszervek és ivarsejtek képződnek. A 

hímivarsejt és a petesejt összeolvadásával létre jön a zigóta.  

Izospórás és heterospórás harasztok: A harasztok kezdetben csak egyféle spórát termeltek. 

Ezekből az izospórákból (izo=azonos) alakult ki az előtelep és ment végbe az egyedfejlődés.  

A harasztok másik csoportjában később megjelent a heterospóra, így ez a csoport heterospórás 

(hetero=különböző) haraszttá vált →kétféle spórát termelnek. A mikrospórából mikroelőtelep, 

a makrospórából makroelőtelep fejlődött. A mikroelőtelepen jöttek létre a hímivarszervek     

(a hímivarsejtekkel), a makroelőtelepen a nőivarszervek (a petesejttel). 

Virág: Módosult levelekből álló, korlátolt növekedésű szaporító hajtás. 

Egylaki növény: Mindkét ivarú virág ugyanazon a növényegyeden megtalálható pl.: 

kukorica. 

Kétlaki növény: Ha porzós és a termős virág külön – külön, másik növényegyeden található, 

akkor a növény kétlaki pl.: kender, komló. 

Egyivarú virág: Vagy porzók, vagy termő(k) hiányoznak a virágról, akkor a virág egyivarú. 

Kétivarú: Ha egy virágban a porzók és a termő(k) is megtalálhatóak, akkor a virág kétivarú. 

Mag: A virágos növények szaporító szerve. Az érett magvak többnyire valamilyen közvetítő 

közeg (szél, víz vagy rovarok) útján jutnak el rendeltetési helyükre. 

Nyitvatermő: Legősibb hajtásos, magvas növények csoportja, ahol a magkezdemények a 

termőleveleken szabadon találhatók. Legismertebbek: fenyők, tuják, ciprusok, borókák. 

Zárvatermő: Olyan virágos növények, amelyeknél a magkezdemény a termőlevelek 

összenövéséből létrejött védettséget nyújtó üreges, zárt magházban fejlődik. 

Termés (a legfiatalabb növényi szerv): Olyan generatív szerv, melynek feladata a terjesztés, a 

szaporodás.Csak a zárvatermőknél van. 

Egyszikűek: Olyan növények, melyek csak egy sziklevéllel csíráznak. Zárvatermők. 



Kétszikűek: Olyan növények, melyek 2 sziklevéllel csíráznak. Zárvatermők. 

Duzzadás: A duzzadás során a test v. sejt folyadékot, illetve vizet szív magába, s ezáltal a 

térfogatát és tömegét megnöveli. A duzzadó testek v. sejtek nagy erővel veszik fel a vizet, ami 

duzzadási nyomásban nyilvánul meg. 

Diffúzió: A diffúzió valamely anyag molekuláinak a térben való egyenletes eloszlásra 

irányuló hőmozgása. A mozgás mindig a nagyobb koncentráció felől a kisebb koncentráció 

felé halad, és a különbségek kiegyenlítődéséig tart. A diffúzió sebessége a 

koncentrációkülönbségen kívül a molekulatömegtől és a részecskék töltésétől is függ. 

Ozmózis: Az ozmózis hártyán keresztül megvalósuló diffúzió. Egy félig áteresztő hártyán 

keresztül az oldószer a hígabb oldatból a töményebb oldatba áramlik. Cél: koncentráció 

kiegyenlítődés (még ha nem is mindig valósul meg) 

Plazmolízis (az ozmózis egy speciális esete): A sejthártya elválik a sejtfaltól, hipertóniás 

oldat (pl.: 10%-os KCl oldat) hatására. Jelentése: plazmazsugorodás 

Aktív transzport: A membránon keresztül történő olyan anyagszállítás, amely energia 

felhasználásával és gyakran a nagyobb koncentrációjú helyek felé történik. Az ionok a kisebb 

és nagyobb szerves vegyületek, hordozómolekulák segítségével közlekednek.pl: ionfelvétel 

ilyen 

Párologtatás: Az a jelenség, amikor a növények vízgőz formájában vizet adnak le a 

környezetüknek. 

Vízegyensúly: A növények párologtatása és vízfelvétele közötti arányt nevezzük 

vízegyensúlynak. 

Lankadás: A növények a meleg nyári napokon gyakran lankadnak, de hajnalra helyreáll a 

vízegyensúly, visszatelítődnek, és a növényt nem éri nagyobb károsodás. 

Gyökérnyomás: A gyökérszőröktől a szállítónyalábokig elhelyezkedő gyökérsejtek 

hajtóereje, mely a vizet a farészbe préseli. 

Guttáció (cseppkiválasztás): A növényben lévő felesleges víz, csepp formájában való 

leadása. 

Liebig – féle minimumtörvény = hordó hasonlat: A növények fejlődését a legkisebb 

mennyiségben jelen lévő szükséges elem határozza meg. 

Liebig – féle visszatérési törvény: A talajból elvitt elemi tápláló anyagokat megfelelő módon 

és formában pótolni kell. Ennek alapján javasolta a műtrágyázás bevezetését. 

Adszorpció (felületi megkötés): A táplálék felvételének első lépése. Töltéskülönbség, illetve 

gyenge másodlagos kötések hatására jutnak az ionok a sejtfalba és onnan a sejthártya 

felületére. 

Nitrogéngyűjtő baktériumok: A légköri nitrogént a talajban részben szabadon, részben a 

pillangós virágú növények gyökérgümőiben élő nitrogénkötő baktériumok juttatják a talajba. 

Nitrifikáló baktériumok: A növények legjelentősebb nitrogén forrása a talaj nitrát tartalma. 

A nitrátsókat a talajban élő nitrifikáló baktériumok állítják elő a szerves anyagok bomlásakor 

keletkező ammónia oxidálásával. Így a nitrogénvegyületeket fejlettebb növények számára 

felszívhatókká teszik. Autotróf, kemoszintetizáló baktériumok. 

Denitrifikáló baktériumok: Olyan káros baktériumok, amelyek a talaj oldható és 

hasznosítható kötött nitrát tartalmát redukcióval nitritekké, majd molekuláris nitrogénné 

alakítva a légkörbe juttatják. Talajszellőztetéssel védekezünk ellenük, mivel anaerob 

baktériumok. 

Fotoszintézis egyenlete: 6H2O+6CO2→C6H12O6+6O2 
                                             (szervetlen)                 (szerves) 

Rovaremésztő növények: Főleg lápos, N – ben szegény talajokon élnek. Ezek a növények 

levelei rovar megfogásra és emésztésre módosultak. N igényüket a foglyul ejtett rovarok 

szervezetéből elégítik ki. 



Anaerob szervezetek: Életfolyamataikhoz a levegőt, illetve annak molekuláris oxigénjét nem 

igénylik. →obligát anaerob szervezetek: kizárólag oxigénmentes környezetben képesek élni. 

pl.: tetanuszbaktériumok 

              →fakultatív anaerob szervezetek: oxigénmentes és oxigéndús környezetben is 

megélnek. Pl.: élesztőgombák, tejsavbaktériumok. 

Erjedés (fermentáció): Az élő szervezetekben – általában – anaerob körülmények között 

végbe menő lebontó anyagcsere folyamat. 

Rothadás: Olyan erjedés, amelyet a N – tartalmú vegyületek bomlása okoz (fehérje, 

nukleinsav).(nedves) 

Korhadás: Szerves anyag lebomlás oxigénes környezetben.(száraz) 

Biológiai oxidáció: A biológiai oxidáció során az oxidálódó szerves anyag teljes 

energiatartalma felszabadul, és felhasználható energiatartalom nélküli szervetlen vegyületek 

keletkeznek. 

Légzési hányados:(RQ=respirációs kvóciens) A termelt szén – dioxid és a fogyasztott 

oxigén térfogatának hányadosával egyenlő. 

Allelopátia: Az ugyanazon az élőhelyen tenyésző élőlények által kiválasztott anyagok vagy 

közömbösek a többi növényre, vagy kedvező, illetve káros hatást gyakorolhatnak egymásra. 

Ezt a káros kölcsönhatást allelopátiának nevezzük. 

Bimbózás: A bimbózás egyes egysejtű gombák ivartalan szaporodási módja. Lényege: az 

anyasejt vagy anyaszervezet az új egyed kezdeménye fokozatosan növekszik, és bizonyos 

differenciáció után válik le róla. 

Konjugáció (összetapadás): Két sejt egymás mellé illeszkedik, és a maganyaguk egyesül. A 

konjugáció a szaporodási közösség egyedszámát nem növeli, így nem tekinthető ivaros 

szaporodásnak, csak ivaros folyamatnak. Biológiai jelentősége csak az örökítőanyag 

felfrissülésére korlátozódik. A baktériumok, egyes teleptestű moszatok és gombák körében 

figyelhető meg. 

Kopuláció (megtermékenyítés): Kopulációkor 2 ivarsejt olvad össze. Az ivarsejtek 

haploidok az összeolvadásukkor keletkező zigóta diploid lesz. A 2 ivarsejt összeolvadásának 

folyamatát megtermékenyítésnek nevezzük. 

2 fajtája van: →izogámia: az ivarsejtek nem különböznek egymástól 

pl.: fonalas zöldmoszatok 

                     →heterogámia (moháktól kezdődően egészen a zárvatermőkkel bezárólag): 

az ivarsejtek felépítése és a szaporodásban betöltött szerepe különbözik egymástól. 

A nőivarsejt nagyobb, sok tartalék tápanyagot tartalmaz és általában mozdulatlan. A 

hímivarsejt kisebb, tartalék tápanyagot nem tartalmaz és a helyét gyakran aktív, 

ostoros mozgással változtatja. 

Számtartó osztódás (mitózis): A magasabb rendű növények és az állatok testi sejtjeinek 

szaporodási módja. Az osztódásnak az a módja, amikor az utódsejtek ugyanannyi 

kromoszómát tartalmaznak, mint az anyasejt, számtartó osztódásnak vagy mitózisnak 

nevezzük. (Osztódáskor 2n (kétkromoszómájú) anyasejtekből két 2n utódsejt keletkezik, 

tehát a kromoszómaszám nem változik.) 

Számfelező osztódás (meiózis): Az eukarióta sejtek szaporodási módja. 

Kromoszómaszámuk az eredeti 2n kromoszómaszámnak csak a fele (1n). A belőlük 

számtartó osztódásokkal fejlődő növények sejtjei szintén csak 1n kromoszómájúak. 

Hímnős: (kétivarú) virág: Ha egy virágban a porzók és a termők is kifejlődnek, akkor 

kétivarú vagy hímnős virágról beszélünk. 

               állatok: olyan állatfajok, melyek egyedeiben mindkét ivarmirigy, illetve ivarsejt 

egyaránt képződik. 

Váltivarú: Külön egyedben találhatók az ivarszervek és képződnek az ivarsejtek. 



Geszt: A fatestet élő és élettelen sejtek alkotják. A kambiumtól egyre távolabb kerülő sejtek 

fokozatosan elhalnak, gyakran megsötétednek. Ez az élettelen, sötétebb rész a geszt. 

Szijács: A fatestet élő és élettelen sejtek alkotják. A farésznek a kambium melletti gyűrűi 

világosabbak, élők és rugalmasak. Ez a nyers fa a szijács. A vizet és a benne oldott anyagokat 

a szijács sejtjei szállítja a levelekhez. 

Taxis: A taxisok inger által kiváltott és irányított helyváltoztató mozgások. 

Tropizmus: A tropizmusok inger által kiváltott és irányított helyváltoztató mozgások. A 

mozgás iránya lehet + (az inger irányába eső) és – (az ingerrel ellenkező irányú). 

Nasztia: A nasztiák inger által kiváltott, de nem irányított helyzetváltoztató mozgások. Csak 

egyféleképpen zajlanak le, vagyis az inger független az inger irányától. 

Hosszúnappalos növény: Azon mérsékelt v. hideg éghajlatban élő növények, amelyeknek 

napi 12 – 16 óra megvilágítás kell ahhoz, hogy virágozzanak. Sötétigényük minimális, szinte 

állandó fényben is képesek hajtást fejleszteni. (pl.: búza, borsó, mák, sárgarépa, mustár) 

Rövidnappalos növény: Azok a trópusi területeken élő növények, melyeknek virágzáshoz 

napi 8 – 12 óra megvilágítás szükséges. A hajtás fejlesztéséhez kimondottan hosszabb idejű 

sötétséget igényelnek. (pl.: krizantém, rizs, cukornád) 


