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Kedves Gyerekek!
A 8. osztály biológiaóráin megismeritek, hogy miként szervezõdnek a sejtek, a szövetek,
a szervek és a szervrendszerek, és ezek hogyan hozzák létre az emberi testet. Feltárulnak
elõttetek a szervezetek mûködésének csodái, és megismerkedhettek azokkal a szerkezeti és
mûködési változásokkal, amelyek végigkísérik az életeteket. Azt is megtudhatjátok, miként
kell életviteleteket alakítani ahhoz, hogy a betegségek megelõzhetõk legyenek. A tankönyvben levõ ismeretanyag eredményes elsajátításához szükséges:
– a rendszeres tanulás;
– az ismeretek folyamatos rögzítése, gyakorlása;
– a hiányosságok pótlása.
Ebben segít a biológia munkafüzet is, mert:
– ráirányítja a figyelmet a tananyag leglényegesebb részeire, így tudatosulnak a hiányok;
– segíti a megértést, a logikai összefüggések elmélyítését;
– lehetõvé teszi a hasonlóságok és különbségek felismerését, az ismeretek rendszerezését;
– gyakoroltatja az ábraelemzést, az ábrák felismerését;
– jártasságot alakít ki a feladatok megoldásában.
A munkafüzet felépítése követi a tankönyv tananyagelrendezését. Egy-egy leckéhez átlagosan 4-6 feladat készült, melyek jól hasznosíthatók az önálló ismeretfeldolgozás során is.
Az összefoglalások, év végi ismétlések jóval több feladatot tartalmaznak. Így az egyes
leckék, témák közötti kapcsolatok megismertetésével hozzájárulnak a rendezett tudás megszerzéséhez.
A feladatok különbözõ tudásszinten, változatos formában mérik a teljesítményeteket, így
jelentõs mértékben fejlesztik
– a gondolkodásotokat;
– valamint a feladatmegértõ és feladatmegoldó képességeteket.
A munkafüzet segítségével
– sikeresebben teljesíthetitek a tantárgyi követelményeket;
– és eredményesebben birkózhattok meg az írásbeli feleletekkel és témazárókkal.
Jó munkát, sok sikert kívánnak
a Szerzõk!
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AZ EMBERI TEST FELÉPÍTÉSE
Az egységes egész
1. Húzd meg az ábrán a test hossztengelyét!
Jelöld a testfeleket! Jellemezd a férfi testet a betûvel jelölt részek alapján!

b)

a)

A férfi test:
a)

....................................................................................

b)

....................................................................................

c)

....................................................................................

d)

....................................................................................

c)

d)

2. Írd az ábrák alá a megfelelõ szervezõdési szintek nevét!

............................

............................

............................

............................

...............................

3. Jegyezd le a szervrendszer és a szervek nevét! Számozással jelöld a pete útját!
..........................................................

.................................

szervrendszer

.................................

.................................

.................................

4. Mit nevezünk szervnek? Fogalmazd meg, és írd le!
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
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Testünk „építõkövei”
1. Nevezd meg az ábrázolt sejtalakokat! Írj példát a csillaggal jelöltekhez!

a)

.................................

b)*

...............................

pl.:

..............................

c)

.................................

d)*

...............................

pl.:

..............................

e)*

...............................

pl.:

..............................

2. Írd a mûködéshez a megfelelõ sejtalkotó nevét és ábrájának betûjelét!
A) Irányítja a sejt életfolyamatait:
.............

B) Végzik az életmûködéseket:
......................................................................................

a)
.............

C) Kapcsolatot teremt a sejtplazma és a sejtmag
között:

.....................................................................

.............

c)

e)

d)

D) Elhatárolja a sejtet a környezettõl:
......................................................................................

b)


......................................................................................

.............

f)

E) Az „életprogramot” tartalmazza:
......................................................................................

.............

Melyik sejtalkotóhoz nem találtál mûködést?

.......................................................................................

3. Miben hasonlítanak és miben különböznek az ábrázolt sejtek?

a) hasonlóság:

..........................................................................................................................................................

b) különbség:

............................................................................................................................................................

4. Sorold fel a sejt életfolyamatait!
............................................................................................................................................................................................
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A BÕR ÉS A MOZGÁSSZERVRENDSZER
A szervezet és a környezet határán
1. Írj igaz állításokat a bõr helyzetérõl, szerepérõl és méreteirõl!
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................

2. Egészítsd ki az ábrát a körökben rajzzal, valamint a betûvel jelölt részek megnevezésével!

b)
c)
d)
e)
f)

  

a)
j)

.................................................

szövet

k)

................................................

szövet

l)

.................................................

szövet

g)

h)

i)

a) ....................................................

d)

.....................................................

g)

..................................................

b) ....................................................

e)

.....................................................

h)

..................................................

c)

f) ......................................................

i)

...................................................

....................................................

3. Helyezd az állítások betûjelét a megfelelõ halmazba!
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

Állományát laza rostos kötõszövet alkotja. A) hám
Zsírszövet található benne.
Többrétegû.
Sérüléskor nem vérzik.
Érhálózata gazdag.
E)
Feladata sokrétû.
Az irhát veszi körül.
Réteghatára hullámos lefutású.
Ide nyúlnak le a mirigyek és a szõrtüszõk.
Módosult sejtjei felfogják a külvilág ingereit.

C) irha

B)

D)
F)

G) bõralja

4. Sorold fel a bõr legfontosabb feladatait!
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
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A SZERVEZET ANYAGFORGALMA
Táplálékok, tápanyagok
1. Nevezd meg a betûvel jelölt halmazokat!
A)
B)

táplálék

....................................................................

A)

....................................................................

B)

C)

....................................................................

D)

....................................................................

E)

....................................................................

víz

C)
E)

D)
vitaminok

egyéb
anyagok

2. Helyezd a felsoroltak betûjelét az 1. feladat megfelelõ szava mellé!
a) a sejtek fõ energiaforrása; b) fûtõanyagok, de a sejtek felépítéséhez is szükségesek;
c) szervetlen anyagok; d) elsõsorban építõanyagok; e) raktározódnak; f) a felépítésben és egyéb folyamatokban is részt vesznek
3. Írd a vonalakra a vitaminokkal kapcsolatos hibás mondatok betûjeleit, és a kijavított
állításokat!
a)
b)
c)
d)
e)

Készen vagy „félkészen” vesszük fel õket.
Egy részük szervetlen anyag.
Nagy mennyiséget kell belõlük fogyasztani.
Hozzájárulnak a szervezet zavartalan mûködéséhez.
A változatos táplálkozás többnyire fedezi az ember vitaminszükségletét.

............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................

4. Kösd össze az egymáshoz tartozókat!
Szerep
csontvédõ •
idegvédõ •
hámvédõ •
vérképzõ •

Vitamin
• A •
• B1 •
• B12 •
• C •
• D •

Hiánytünet
bénulás
•
• fáradékonyság
• száraz bõr
• vérzékenység
• ínysorvadás
• csontgörbülés

5. Sorold föl a víz szerepét a szervezetben!
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
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AZ ÉLETFOLYAMATOK SZABÁLYOZÁSA
ÉS AZ ÉRZÉKELÉS
Az idegsejtek felépítése és mûködése
1. Rajzolj le egy idegsejtet, és nevezd meg a részeit! Jelöld piros nyíllal az ingerületvezetés irányát!

2. Írd a nagybetûkhöz, milyen állapotot ábrázolnak az idegsejtek! Jegyezd az alattuk
lévõ vonalra kialakulásuk okát!

A)

....................................................................................

B)

....................................................................................

B)

....................................................................................

B)

....................................................................................

B)

....................................................................................

B)

....................................................................................

3. Jegyezd a nagybetûhöz az ábrázolt folyamat nevét! Mit jelölnek a kisbetûk?
A)

.........................................................

a) ..........................................
b) ..........................................

d)
c)

.......................................

...........................................

4. Melyik kifejezésre ismersz az állítás alapján?
a) Inger hatására bekövetkezõ anyagcsere-változás:

.........................................................................

b) Velõshüvellyel borított hosszúnyúlvány: ............................................................................................
c) Külsõ és belsõ környezetbõl származó hatások, állapotváltozások:
d) Idegsejt, mely ingerületével szervek mûködését szabályozza:

40
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