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Természetismeret tantárgy - javítóvizsga gyakorló anyag 
 

Egészség és a betegség 

1. Hormonális szabályozás (belső elválasztású mirigyek, hormonok, hormonális szabályozás és 

zavarai). 

2. Az immunrendszer (felépítése és működése, az immunitás fajtái: természetes, mesterséges, aktív, 

passzív, sejtes és ellenanyagos immunítás). 

3. Fertőzések, mérgezések (vírusok, baktériumok, mérgezések) 

4. Hiánybetegségek (vitaminok, ásványi anyagok). 

Környezet és egészség 

5. A víz (képlete, szerkezete, fizikai és kémiai tulajdonságai, szerepe a természetben és az élő 

szervezetben). 

6. Az élelmiszerek összetétele. 

7. A víz (előfordulása, természetes vizek összetétele, keménysége, lágyítása, megkötődésének módjai, 

vízaktitás). 

8. Tartósítási eljárások (vízaktivitás csökkentése, hőelvonás, hőkezelés, vegyszeres tartósítás). 

9. A légkör (kialakulása, szerkezete, légszennyezés forrásai, szmog és típusai, üvegházhatás, savas eső, 

az ózonlyuk). 

10. A talaj (fogalma, kialakulása, talaj típusok, a talaj szennyezése és pusztulása). 

11. Az energia (fogalma, mértékegysége, fajtái, az energiahordozók csoportosítása. Az elemi szén 

allotróp módosulatai, ásványi szenek, mesterséges szenek. A kőolaj és a földgáz kémiai összetétele, a 

kőolaj párlatai és felhasználásuk, a napenergia hasznosítása). 

 

Gyakorló feladatok 

 
1. Írd a megfelelő számok mellé az következő belső elválasztású mirigyek nevét! Pajzsmirigy, hasnyálmirigy, 

petefészek, adrenalin. 

2. Az alábbi hormonok nevét írd őket termelő belső elválasztású mirigyek számai mellé! Glukagon, ösztrogén, 

tiroxin, növekedési hormon 
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3. Igaz-hamis        

1. A pajzsmirigy túlműködésének következtében akromegália alakul ki. 

2. A hormonális szabályozás csak az állati szervezetekre jellemző. 

3. Az idegi szabályozás gyors és tartós hatású. 

4. A hormonok a vérárammal jutnak el a sejtekhez. 

5. A hormonális szabályozás lassan fejti ki hatását, de tartósan hat. 

6. Az 1-es típusú diabétesz oka az inzulin részleges hiánya. 

7. A szabályozáshoz szükséges egy optimális érték, amelyhez a szabályozott rendszernek igazodnia kell. 

8. A 2-es típusú diabétesz felnőttkorban alakul ki. 

9. A növekedési hormon túltermelődésekor törpeség alakul ki. 

10. A glukagon a vércukorszintet csökkenti. 

11. Az 1-es típusú diabétesz kezelésére inzulinterápia szükséges 

12. Az ösztrogén a nők menstruációs ciklusának szabályozásában vesz részt. 

 

4. Igaz-hamis        
1. A mesterséges úton szerzett immunitás passzív immunitás. 

2. A mesterséges úton szerzett aktív immunitás rövid ideig tart. 

3. Speciális immunválasz esetén memóriasejtek képződnek. 

4. Szérum adásával passzív immunitást érhetnek el. 

5. Az antitestet a T-sejtek állítják elő. 

6. A sejtes immunválasz során az ölő T-sejtek végzik az antigén hatástalanítását. 

7. A T-sejtek érése a lépben történik. 

8. Az emberi test minden sejtjének van HLA kódja. 

9. A bazofilek olyan fehérvérsejtek, amelyek az allergiát kiváltó anyagokat semlegesítik. 

10. Az interferonok falósejtek. 

11. Az allergia túlzott immunműködés következménye. 

12. A nyirok semleges kémhatású folyadék. 

13. A B-sejtek csecsemőmirigyben képződnek. 

14. A B-sejtek antitestet termelnek. 

15. A nagy falósejtek minden idegen anyagot bekebeleznek. 

 
5. Igaz-hamis 

1. A baktériumok DNS-sel és RNS-sel is rendelkeznek. 

2. A vírusok okozta fertőzések antibiotikumokkal kezelhetők. 

3. A gombás fertőzések nehezen gyógyíthatók. 

4. A baktériumok nagyobbak, mint a vírusok. 

5. A szén-monoxid képlete a CO2, hétköznapi neve a pincegáz. 

6. A vírus citoplazmájában biokémiai folyamatok nem játszódnak le. 

7. A TBC bakteriális fertőzés eredménye, BCG-oltással lehet ellene védekezni. 

8. A rákok kagylók okozta ételmérgezések főzéssel megelőzhetők. 

9. A tífusz vírusfertőzés eredménye. 

10. A bakteriális fertőzéseket antibiotikumokkal kezelik. 

11. Az ételmérgezést általában hányinger vagy hasmenés jelzi. 

12. Az anthrax vagy lépfene vírus. 

13. A szén-dioxid a levegőnél nehezebb, az égést nem táplálja, így az égő gyertya kialvása jelzi a jelenlétét. 

14. A szalmonella baktérium felelős a legtöbb étermérgezésért. 

15. A HPV vírus okozza az AIDS-t. 

16. A gombamérgezés tünete a tudatzavar. 

 
6. A víz tulajdonságai 

kémhatása:      fajhője:  

Forrásfont emelkedése:    ionszorzata: 

pH-ja:       a jég sűrűsége: 
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7. Add meg a hiányzó adatokat! 

a) pH=8,3 pOH=  [ HO-] =  [ H+] =  kémhatás: 

b) pH=  pOH=4,8 [ HO-] =  [ H+] =  kémhatás: 

 
8. A következő vegyületek közül   

a) húzza alá a változó keménységet okozókat 

b) Karikázza be az állandó keménységet okozókat 

 

K2CO3;  KHCO3;  MgCl2;  Ca(HCO3)2;  NaNO3;  Ca(NO3)2;  Na3PO4;  Mg(HCO3)2;  KCl;  NaI 

 
9. Ismertesse az élelmiszer tartósítás szükségességét, céljait, módszerét, sorolja fel a fizikai tartósítási 

eljárásokat! 

 

10. Igaz-hamis állítások! 
 1. A relatív páratartalmat %-ban adjuk meg. 
 2. A kapillárisokban kötött víz fizikai-kémiai úton kötött víz. 
 3. A vízaktívitás értékét %-ban adjuk meg. 
 4. Cukor adagolásával csökkenthetjük a kémiailag kötött víztartalmat. 
 5. A termék egyensúlyi nedvességtartalma és a légtér egyensúlyi páratartalma 

jellemző a termékre. 
 6. A Ca(HCO3)2 a változó keménység része. 
 7. Az állandó keménységet növeli a ; CaCl2 beoldódása. 
 8. Az összes keménységet forralással csökkenthetjük. 
 9. A NaHCO3 a változó keménység része. 
 10. A Na3PO4 vízlágyító szer. 

11. Mennyi a levegő relatív páratartalma, ha abszolút páratartalma 12ºC-on 8,6g/m3? 

Táblázatból: telített levegő páratartalma 10,6 g/m3. 

12. Sorolj fel 4 olyan eljárást, amivel a vízaktivitás csökkenthető!   

 

13. Igaz-hamis 

1. A Na+ a sejtek közötti ozmózisnyomást befolyásolja. 

2. A Ca2+ fő élelmiszerforrása a tej és tejtermékek. 

3. K-vitamin forrása a káposzta, karfiol, paraj. 

4. A D-vitamin szabályozza a Ca2+ felvételét a vékonybélben. 

5. A B1-vitamin hiánya hiperaktivitást okoz. 

6. A C-vitamin hétköznapi neve a skorbut. 

7. A mangán hiánya epilepsziát okoz. 

8. Az A-vitamin vízben oldható. 

9. A folsav hiánya májdaganatot okozhat. 

10. A K-vitamin esszenciális vitamin. 

11. Az A-vitamin hiánya farkasvakságot okoz. 

12. A B1-vitamin hiánya ideggyulladást, beri-beri betegséget okoz. 

13. A C-vitaminnal kapcsolatban hipervitaminózissal nem kell számolni. 

14. Az avitaminózis a hipervitaminózis súlyosabb esete. 

 

14. Mely szférákra jellemzőek az alábbi állítások? 

Írd a megfelelő szférák betűjelét az állítások mögötti rublikába! 

1. Átlaghőmérséklete 15Cᵒ.   

2. Más néven ionoszférának is nevezzük.   

3. Itt található az ózonréteg.  A-Troposzféra 

4. Az időjárási jelenségek színhelye.  B-Sztatoszféra 

5. Itt égnek el a Föld felé tartó meteoritok.  C-Mezoszféra 

6. Visszaveri a rádióhullámokat.  D-Termoszféra 

7. A légkör tömegének 80%-át adja.   

8. Felső határán történik a légi közlekedés   
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15. Párosítsd a légkör fontos alkotóelemeit a légköri arányukkal! Írd a gázok nevét a megfelelő adat mellé a 

táblázatba! Nem tudod minden gáz nevét elhelyezni! 

szén-dioxid nemesgázok  nitrogén oxigén szén-monoxid 

 

Gázok Arányuk a légkörben 

(térfogatszázalék 

1.  78 

2.  21 

3.  0,9 

4.  0,03 

 

A légkört alkotó gázok mely csoportjába tartoznak az 1., 2., 3. számmal jelölt gázok? 

………………………………………….. 

 

16. Írd a gázok számjelét a megfelelő csoportba! 

 

Állandó gázok Változó gázok Erősen változó gázok 

   

1.Metán  2. Kén-hidrogén 3. Nemesgázok 4. Ammónia  5. Vízgőz  

6. Nitrogén 7. Ózon 8. nitrogén-dioxid  9. Oxigén 10. Szén-dioxid 

 

17. Hasonlítsd össze a Londoni és a Los Angelesi szmogot az alábbi szempontok alapján! 

 

Szempont Londoni szmog Los Angelesi szmog 

Évszak, amelyben jelentkezik   

Kémiai jellege   

Előidéző tevékenység   

Előidéző gázok   

A levegő páratartalma   

 

18. Mikor beszélünk savas eséről?............................................................................................ 

Mely gázok okozzák?........................................................................................................ 

Milyen következményei vannak a savas esőnek? (legalább négyet sorolj fel!) 

 

19. Mit értünk üvegházhatáson?............................................................................................. 

Milyen gázok okozzák? 

Milyen következményei vannak, lesznek a felmelegedésnek? (legalább négyet sorolj fel!) 

 

20. Írd a megfelelő talajtípus betűjelét a konkrét talaj mögötti rublikába! 

1. szikes talaj.   

2. mezőségi talaj.   

3. láptalaj.  A-Zonális 

4. öntéstalaj.  B-Intrazonális 

5. redzinák.  C-Azonális 

6. lateritek.   

21. Mely helyeken képződnek az alábbi talajtípusok? Írd a talajtípusok nevét a táblázat megfelelő cellájába!  

laterit  redzinák fekete mezőségi podzol  öntéstalaj 

 

Képződés helye Talajtípus 

mészkő felszínen  

tajgán  

löszön  

trópusi esőerdő  

 

22. Mit jelent az „edafon” szó? 

……………………………………………………………………………………………………. 
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23. Írj 4db konkrét edafont! 

 

24. Milyen jelenséget takar az „öngyilkos fenyvesek” jelensége?  

 

25. Mi okozza a szikesedést? 

 

26. Sorold fel a talajképző tényezőket! 

 

27. Igaz-hamis állítások. 

1. A redzinák vulkanikus eredetű hegységek jellemző talaja. 

2. A Kis-Balaton talaja öntéstalaj. 

3. A Hortobágyon a szikes talaj a jellemző. 

4. A barna erőtalaj a Dunántúl jellemző talajtípusa. 

5. A talajban végbemenő kémiai redukciós folyamatokat glejesedésnek nevezzük. 

6. A defláció a szelek eróziós munkáját jelenti. 

7. Az Alföldön, a löszön képződött fekete mezőségi talaj a jellemző. 

8. A fekete mezőségi talajnak 3 szintje van. 

9. A sziksó vagy szóda kémiai neve a kalcium-karbonát. 

10. A talajban lejátszódó biológiai bomlás eredménye a humusz. 

 

28. A talaj három fázisú rendszer. Ismertesd a talaj fázisokat, összetevőket!  

 

29. Mi az energia (az energia fogalma) és a mértékegysége?  

 

30. Sorold fel a természetben előforduló energia fajtáit? 

 

31. Sorold fel az elemi, az ásványi és a mesterséges szeneket! Húzd alá a legkisebb és karikázd be a legnagyobb 

széntartalmú ásványi szenet!  

 

32. Ismertesd a kőolaj atmoszférikus lepárlásának párlatait és azok felhasználását!  

 

33. A Napban a magreakciók, melyek fajtája megy végbe?  

 

34. A benzin fajlagos energiatartalma hányszor nagyobb, mint a lítium-akkumulátoré? 

 

 

35. Sorolj fel 4db okot, amiért nem használjuk nagyobb mértékben vagy 100%-ban a napenergiát!  

            

 

 


