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Fotoszintetizáló szervezetek II. 



A virág és a termés felépítése és működése 

VI.  

Virágfelépítés vizsgálata 

 

1. A farkasalma virágfelépítése 

A virágtakaró levelek egyes növényfajoknál, mint például a farkasalmánál, fontos szerepet 

játszhatnak abban, hogy a viráglátogató rovarok elvégezzék a beporzást.  

a.) A farkasalma virágának vizsgálata 

A farkasalma virágaiban a virágtakaró levelek lepelcsővé nőttek össze.  

Nyiss fel egy lepelcsövet!  

Ennek belső falán lefelé álló gyapjas szőröket figyelhetsz meg. 

Mi célt szolgálhatnak ezek? 

……………………………………………………… 

 

A virág alsó részén helyezkedik el a termő a ránőtt porzókkal. 

 

b.) Nevezd meg a virág betűvel jelzett részeit! 

 

A: 

B: 

C: 

D: 

 



 

Farkasalma (Aristolochia clematitis) virágokról készült képek 

 

 

 

 

2. A mezei zsálya porzóinak vizsgálata 

 

Anyag: mezei zsálya virága 

 

Eszköz: kézinagyító 

 

a.) Vizsgáld meg a mezei zsálya virágát kézinagyítóval! 

A mezei zsálya porzói jellegzetesen alakultak. A két portokfelet összekötő csatló jelentős 

mértékben megnyúlt, miáltal a portokfelek eltávolodtak egymástól. Az egyik 

elcsökevényesedett és a virág belsejében maradt, míg a másik a párta felső ajkában helyezkedik 

el, vagy lefelé kihajlik ebből. A porzószál és a hozzákapcsolódó megnyúlt csatló egy emelőt 

képez, ezért amikor a nektárt kereső rovar a virág belsejébe mászva a fejével megnyomja az 

emelőt, a csatló lefelé mozdul és a csúcsán elhelyezkedő portokfeleket hozzádörzsöli a rovar 

hátoldalához. A csatló fentebb ismertetett elmozdulását kiválthatjuk azzal, ha egy fűszálat 

nyomunk a virág belsejébe. A virágból hosszan kinyúló bibe a portokfelekhez hasonlóan 



szintén hozzáérhet a virágba mászó rovar hátoldalához, ezért ha ez a rovar egy másik virágot 

is meglátogatott már korábban, akkor a bibére pollen kerül, megtörténik a beporzás.   

b.) A fenti szöveg segítségével nevezd meg a mezei zsálya virágának betűvel 

jelzett részeit! 

 

 

 

A: 

B: 

C: 

D: 

E: 

F: 

G: 

H: 

 

 



3. Mályva porzóinak vizsgálata 

 

Anyag: mályva virága 

 

Eszköz: kézinagyító 

 

a.) Vizsgáld meg a mályva virágát kézinagyítóval! 

 

A liliomféléknél és a pázsitfüveknél a csatló csak egy ponton érintkezik a portokkal, amely így 

igen mozgékony lesz, ami hozzájárul a pollenszemek kiszórásához. A porzószálak 

összenőhetnek egymással, ilyenkor falkás a porzótáj, mint például a mályva csőporzós 

virágában.  

b.) A fenti szöveg segítségével nevezd meg a mályva virágának betűvel 

jelzett részeit! 

 

 

 

A mályva porzószálai összeforrva csőporzót alkotnak 

 

 



A: 

B: 

C: 

D: 

E: 

 

 

 
 



A virág és a termés felépítése és működése 

VII.  

Virágfelépítés vizsgálata  

 

1. Sóskaborbolya porzómozgása 

 

a.) Vizsgáld meg a sóskaborbolya virágát! 

 

A porzók a belső lepellevelek hajlataiban ülnek. Ha egy fűszállal benyúlva a virágba 

megpiszkáljuk a porzók tövét, ezek gyors mozgással ráhajolnak a termőre. Az érintésre 

kialakuló ingermozgást tigmonasztiának nevezzük. A különleges porzómozgás eredményeként 

a virágpor aktívan kerül rá a viráglátogató rovarokra, amelyek így nagyobb eséllyel viszik át a 

pollent más sóskaborbolya virágokra. 

b.) Nevezd meg a sóskaborbolya virágának betűvel jelölt részeit! 

 

A sóskaborbolya (Berberis vulgaris) virágai és a fejlődő termések 

 



A: 

B: 

C: 

D: 

E: 

F: 

 

2. Korábbi tanulmányaid alapján egészítsd ki az alábbi szöveget! 

 

A termőlevelek összességét ………….. nevezzük. A zárvatermő növényekben a 

termőlevelekből üreges szerv, ………… fejlődik, amely a magkezdeményeket rejtő 

…………ból, a bibeszálból és a ………… áll. A termő kialakulhat egyetlen termőlevélből is, 

de általában több termőlevélből fejlődik ki. A termő kialakulásakor a termőlevelek összenövése 

különböző mértékű lehet, ezért egy magházhoz tartozhat több bibeszál és bibe, de ez fordítva 

is igaz lehet, több magháznak is lehet egyetlen bibeszála és bibéje. A szaporodás első része a 

beporzás, amikor a ……………… (…….) eljut a bibére. A pollenszem megtapadását a 

felületén kialakuló mikroszkopikus méretű tüskék és egyéb kiemelkedések, valamint a bibe 

ragacsos felülete teszi lehetővé. A megtermékenyítés első lépéseként a pollenben található sejt 

kettéosztódik. Az egyik sejt ………….. hajt, míg a másik sejtből egy újabb sejtosztódás 

eredményeként két ……………. képződik. A termő legfelső része a bibe, amely a pollen 

felfogásában játszik szerepet. A felülete többnyire ragacsos és felületnövelő kiemelkedésekkel 

borított (papillázott). Alakja változatos lehet, különösen a szélbeporzású fajoknál nagy felületű. 

A bibére került pollen tömlőt hajt a magházban fejlődő magkezdemény felé, amelynek 

……………jában megy végbe a megtermékenyítés a pollentömlőben kialakuló hímivarsejtek 

közreműködésével. 

 

3. Fehér liliom pollentömlő hajtatása 

 

Anyag: fehér liliom bibe, víz 

 

Eszköz: két tárgylemez, üvegbot, bonctű, fedőlemez, szűrőpapír, Petri-

csésze, fénymikroszkóp, 



A vizsgálat menete: 

 

 

Egy fehér liliom bibéjét 2-3 csepp vízben pépesítsd el tárgylemezen üvegbottal, vagy bonctű 

nyelével ütögetve. Az így kapott oldat tisztájából két cseppet tegyél egy másik tárgylemezre, 

majd szórd ebbe a fehér liliom porzójáról begyűjtött pollent. Fedd le a készítményt és helyezd 

vizes szűrőpapírral kibélelt Petri-csészébe. Félóra elteltével vizsgáld meg fénymikroszkóp 

alatt, hogy történt-e változás. Ha életképesek a pollenek, akkor a mikroszkóp látóterében 

megjelennek a virágporszemektől kiinduló pollentömlők, amelyek megnyúlását is 

megfigyelheted az idő előrehaladtával. 

 

 

 

Fehér lilom (Lilium candidum) virága és tömlőt hajtó pollenje 

 

 

4. Magkezdemény vizsgálata pásztortáska fejlődő termésében 

Anyag: pásztortáska fejlődő termése 



Eszköz: bonctű, fénymikroszkóp 

A vizsgálat menete: 

A növény hajtáscsúcsokon nyíló virágai alatt folyamatosan fejlődnek ki az apró, táska vagy 

szív alakú termések. 

Szakíts le egy ilyen fejlődő termést, és a magház falát felnyitva vizsgáld meg a 

magkezdeményeket fénymikroszkóppal. Erős nagyításnál jól felismerhetők a magtanyához 

köldökzsinórral kapcsolódó magkezdemények és az ezeket felépítő sejtek. 

 

a.) Nevezd meg a termés betűvel jelölt részeit! 

 

Pásztortáska (Capsella bursa-pastoris) magkezdeményei a fejlődő termés belsejében 

A: 

B: 

C: 

D: 



A virág és a termés felépítése és működése 

VIII.  

Virágvizsgálat-termőtáj 

 

 

1. A virágról tanultak alapján egészítsd ki az alábbi szöveget az alábbi 

szavak felhasználásával! 

 

2x áltermés, 2x magház, középállású, köldökzsinór, magkezdemények, köldök, termő, 

felső állású,  

 

A termő alsó kiszélesedett, üreges része a……….., amelynek belsejében fejlődnek a……….. 

A magház belső felszínén alakul ki a magtanya, vagy magléc (placenta), amelyhez rövid 

nyéllel, a ……………. kapcsolódnak a magkezdemények. A magkezdeményeket a magtanya 

szállítónyalábjai látják el tápanyagokkal. A magkezdemény és a köldökzsinór érintkezési 

helyét ……..nek nevezzük, amely az érett magon is megfigyelhető. A valódi termés 

kialakításában egyedül a ……. vesz részt, ha más virágrészek is hozzákapcsolódnak a 

magházból kialakuló terméshez, akkor ……….kialakulásáról beszélhetünk. A teljes virágot 

felépítő takaró- és ivarlevelek térben és időben egymást követve fejlődnek ki. A csészelevelek 

után jelennek meg a sziromlevelek, amelyeket a porzók és a termő megjelenése követ. A 

virágtengely csúcsán helyezkedik el az utoljára kialakuló……….., a porzók és a virágtakaró 

levelek alatta erednek. Ekkor …………….termőtájról beszélhetünk (pl. mécsvirág). Ha a 

virágtengely kiszélesedő részébe, a vacokba bizonyos mértékig besüllyed a magház, akkor a 

porzók és a virágtakaró levelek látszólag a magház középtájékán erednek, ami ……….termőtáj 

kialakulását eredményezi. Az alsó állású termőtáj esetében a magház teljes egészében 

belesüllyedt a vacokba, amelynek elhúsosodó fala az ………..kialakításában is részt vesz. 

 

 

 

 



 

2. Cseresznyevirág vizsgálata 

 

a.) A viráglevelek eltávolításával tanulmányozd a virág szerkezetét és 

nevezd meg a kép betűvel jelzett részeit! 

 

 

 

A cseresznye virága és a magházból fejlődőtermése 

 

A: 

B: 

C: 

D: 

E: 

F: 

G: 

 

 

 

Milyen állású a cseresznye virágában a termőtáj?.................................... 

 

 

 



 

 

 

3. Egybibés galagonya virágának vizsgálata 

 

 

a.) Vizsgáld meg a galagonya virágfelépítését, és nevezd meg a kép betűvel 

jelzett részeit! 

 

 

 

 
Egybibés galagonya (Crataegus monogyna) virágai, fejlődő és érett termései 

 

A: 

B: 

C: 

D: 

E: 

F: 

G: 

H: 

I: 

 

 

Milyen állású a galagonya virágában a termőtáj?.................................... 

 



A virág és a termés felépítése és működése 

X.  

Egylaki és kétlaki növények és a virágzat vizsgálata 

 

 

1. Határozd meg az alábbi fogalmakat! 

 

egyivarú virág: 

 

egylaki növény: 

 

kétlaki növény: 

 

virágzat: 

 

 

 

2. A kétlaki fehér mécsvirág vizsgálata 

 

a.) Mi jellemző a fehér mécsvirág termős és a porzós virágaira? Szedd össze 

a különbségeket! 
Fehér mécsvirág (Melandrium album) termős virága 

 



……………………………………………………………………………………. 

 

3. Ágas békabuzogány porzós és termős virágai 
 

 

Az ágas békabuzogány a gyékényfélék családjába sorolt faj, amely álló- és lassúfolyású vizek 

mocsári szegélynövényzetének lakója. A felálló szárú évelő növény 30-60 cm-ig a vízben is 

képes terjeszkedni.  

 

 

a.) Tanulmányozd az alábbi képet és egészítsd ki a szöveget! 

 

 

 

Elágazó virágzatának oldalágai alul 1-3……………., míg felül 6-9 …………….. virágzatot 

hordoznak füzérbe rendeződve. A ………….fejecskék nagysága 3-4 centimétert is lehet. A 

terméseket tartalmazó fejecskék………….., buzogányszerűek. A békabuzogány termős 

virágzatai előbb érnek be (bal oldali kép), mint a porzós fejecskék (jobb oldali kép), ami 

megakadályozza a növény…………... 

 



4. Eddigi tanulmányaid alapján egészítsd ki az alábbi szöveget! 

 

A virágzatok között két fő típust különböztetünk meg, a ………… (nyílt) és ………..(zárt) 

virágzatokat. 

 A fürtös virágzatok …………. sokáig képes növekedni, így az …………. alkotó virágok 

kocsányai nem növik túl a főtengelyt, az egyes virágok a csúcs irányában (pl. füzér virágzat), 

vagy kívülről befelé nyílnak (pl. fészekvirágzat). A bogas virágzatoknál viszont, ahol a 

főtengely általában ……….végződik, az oldalt elhelyezkedő virágok ………………túlnövik a 

főtengelyt.  

 

 

5. Az egyes képek mely fürtös virágzatokat jelölik? 

 

  

Fürtös virágzatok: füzér, barka, torzsa, tobozka, fészekvirágzat, fürt 

 

 

 

                     Flamingóvirág virágzata:                                                              akác virágzata: 

 



 

                                   fűz virágzata:                                             lándzsás útifű virágzata: 

 

 

 

 

 

Az enyves éger (Alnus glutinosa) termős és porzós virágzatai: 

 

 

 

 

 

A napraforgó (Helianthus annuus) virágzata: 



A virág és a termés felépítése és működése 

XI. 

A termés 

 

A valódi termés a termő magházából fejlődik, belsejében a magkezdeményekből magvak 

lesznek. A magház falából a termésfal alakul ki, amely száraz, vagy húsos. 

 

1. Karotin szemcsék mikroszkópos vizsgálata 

 

Anyag: kaliforniai vagy pritaminpaprika, víz 

Eszköz: fedőlemez, tárgylemez, fénymikroszkóp, borotvapenge 

A vizsgálat menete: 

Készíts borotvapengével kaliforniai vagy pritaminpaprika piros termésfalából vékony 

metszetet. Egy csepp vízben lefedve vizsgáld meg fénymikroszkóppal. 

 

  
 

 

 

 

 

 

A karotin szemcsék mikroszkópos képe 

 

2. Paradicsom bogyótermésének vizsgálata 
 

a.) Vizsgáld meg kívülről, majd kettévágva is a paradicsom bogyótermését!  



b.) Az alábbi leírás segítségével nevezd meg a termés megjelölt részeit! 

A paradicsom alsó felszínén találjuk a csészét, amelynek helyzete jól mutatja, hogy a termés 

felsőállású magházból fejlődött. A bőrnemű külső termésfal alatt a piros színű likopinban 

gazdag középső és a kocsonyás belső termésfal található. A fehéres, húsos magtanyához 

köldökzsinórral kapcsolódnak az elnyálkásodott maghéjú magvak. 

 

A paradicsom (Solanum lycopersicum) bogyótermése 

A: 

B: 

C: 

D: 

E: 

F: 

G: 

H: 

 

3. Dísztök kabak áltermésének vizsgálata 

 

Vágd fel a dísztök áltermését, és azonosítsd a részeit! 



 

Dísztök áltemése 

 

A: 

B: 

C: 

D: 

E: 

F: 

G: 

 

 

 

 

4. Szilva termésének vizsgálata 

 

Vágd fel a szilva húsos termését, és azonosítsd a részeit! 

 

A: 

B: 

C: 

D: 

E: 



 

 

 

Szilva termésének és kőmagjának belseje 

 

 

 

5. Narancstermés vizsgálata 

 

 Egy narancs vagy egy citrom felbontásával és kettévágásával 

tanulmányozd a narancstermés felépítését! 

 

 
A: 

B: 

C: 

D: 

E: 

F: 

 



 
A keresztbevágott narancstermés részei 

 

 

 

 

6. A körte almatermésének vizsgálata 

 

 Egy körte kettévágásával tanulmányozd az almatermés részeit! 

 

 

A: 

B: 

C: 

D: 

E: 

F: 

G: 

H 

 

 

 



 
Kettétört almatermés részei 

 

7. Gránátalma vizsgálata 

 

Vágj fel egy gránátalmát és tanulmányozd a részeit! 

 

 
A hosszanti és horizontális irányban felvágott gránátalma részei 

 

A:          B: 

C:                                                                                                      D: 

 



A LEVÉL FELÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDÉSE I.  

Sziklevelek, allevelek vizsgálata 

Bükkmagonc vizsgálata 

A növények leveleit négy típusba soroljuk: sziklevelek, allevelek, lomblevelek és fellevelek. 

A sziklevelek a csírázáskor benne maradhatnak a magban (pl. kukorica) és a tápláló szövetből 

a csíra felé továbbítják a tápanyagokat, kiemelkedhetnek a talajból, és az első lomblevelek 

megjelenéséig táplálják raktározott anyagaikkal a fejlődő növényt (pl. bab), vagy megzöldülve 

fotoszintetizálnak (pl. bükk). A bab esetében is megfigyelhetjük a sziklevelek megzöldülését, 

de ezek fotoszintézisének mértéke jóval kisebb, mint a bükk szikleveleinek esetében. 

Kora tavasszal a bükkösökben gyakran találhatunk fejlődő magoncokat, amelyek a bükk 

magok kicsírázásával jönnek létre. Figyeld meg a különböző magoncok fejlettségi állapotát és 

hasonlítsd össze a sziklevelet a lomblevelekkel! 

 
   Bükkös tavaszi aszpektusa és idősebb bükkmagonc 

 

 

 

 



 

a.) Egészítsd ki az alábbi szöveget! 

 

A fiatalabb növényeknél a fotoszintézist még csak a nagyméretű megzöldült …………… 

végzik, míg az idősebbeknél már az első két ………… is fotoszintetizál. Később már a 

lomblevelek is képesek eltartani a növényt, ezért a feleslegessé vált sziklevelek elszáradva 

lehullanak. 

 

 Hagyma vizsgálata 

Az allevelek a lomblevelek szintje alatt erednek. Közéjük tartoznak a levélrügyeket védő 

rügypikkelyek, vagy például a földben fejlődő hagyma húsos allevelei. 

Anyag: vöröshagyma 

Eszközök: kés 

Készíts különböző irányú metszeteket a hagymából, és tanulmányozd a felépítését! 

 

a.) Jelöld a következő részeket! 

buroklevél 

hagymatönk 

csúcsrügy 

hagymalevelek 

bőrszövet 

hajtáseredetű levelek 

A: 

B: 

C: 

D: 

E: 

F: 



 

 

A vöröshagyma felépítése 

 

b.) Egészítsd ki az alábbi szöveget! 

 

A rügypikkelyek a rügyben található levél és ………kezdemények alatt erednek, ezért soroljuk 

őket az allevelek közé. A hagyma rövidszártagú ……………hajtás, amelynek ……….rügyéből 

fejlődik ki a növény földfeletti része, míg a tönk alsó részéből ………….gyökerek fejlődnek. 

c.)  Hagyma bőrszövetének fénymikroszkópos vizsgálata 

Anyag: vörös- vagy lilahagyma 

Eszközök: fénymikroszkóp, tárgylemez, fedőlemez, szike, csipesz 

A vizsgálat menete:  

Válaszd szét egymástól a vörös- és lilahagyma húsos alleveleit, majd az egyik külső felszínéről 

készíts bőrszöveti nyúzatot! Ehhez karcolj be egy négyszöget a bőrszövetbe, majd a négyszög 

sarkát csipesszel megfogva próbáld lenyúzni a bőrszövetdarabot! A nyúzatot helyezd 

tárgylemezre, és egy csepp vízben vizsgáld meg mikroszkóp alatt! 

 



 

d.) Nevezd meg a részeket! 

 

 

 

 

A: 

B: 

C: 

 



A LEVÉL FELÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDÉSE II.  

Lomblevelek, fellevelek vizsgálata 

 

 

A lomblevelek a növényi fotoszintézis, a párologtatás és a gázcsere legfontosabb szervei, többnyire 

nagyfelületű, lapított szervek. A fellevelek a lomblevelek szintje fölött eredő védőlevelek.  

Ilyenek például a mogyoró, a tölgy és a gesztenye kupacslevelei, a fészekvirágzat alsó felszínét borító 

fészekpikkelyek és a virágkocsányoknál eredő támasztólevelek, a murvalevelek. A virág maga is 

hajtásnak minősül, a kialakításában résztvevő virágleveleket is felleveleknek tekinthetjük. 

 

 

 
                   Szelídgesztenye (Castanea sativa) tüskés kupacsú      A mezei aszat (Cirsium arvense) aprótüskés fészek- 

                                                  makktermése                                            pikkelyei horgokban végződnek.  

 

a.) Tanulmányozd a lomblevél felépítését a vadrózsa terméses 

hajtásrészletén! 

Nevezd meg az egyes részeket! 



 

A: 

B: 

C: 

D: 

E: 

F: 

 

 

 

b.) Nevezd meg a képen látható veresgyűrűs som levelén az egyes részeket! 

A: 

B: 

C: 

D: 

E: 

F: 

G: 



H: 

 

 

 

c.) Nézd meg az alábbi képeket! Döntsd el milyen a levél levéllemezének 

széle! 

 

 

A:  

B: 

C: 

D: 

 



 

        A: Nyugati ostorfa (Celtis occidentalis)                                 B:Gyertyán (Carpinus betulus)  

 

 

 

                                         C: Sóskaborbolya (Berberis)                                         D: Kerek repkény (Glechoma hederacea) 

 

Az egyszerű levél lemeze egységes, míg az összetett levélnél a levéllemez különálló levél 

lemezkékre tagolódik. 



d.)  Nevezd meg az összetett levél részeit! 

 

     Akác szárnyasan és madársóska tenyeresen összetett levele 

A: 

B: 

A levelek a száron szabályos rendben helyezkednek el, ez alapján beszélhetünk szórt, átellenes, 

és örvös levélállásról. 

 

e.) Tanulmányozd a levélállásokat a képek segítségével, majd egészítsd ki a 

szöveget!  

A szórt levélállásnál egy ………….ból csak egy levél ered. A váltogató levélállás, vagy 

más néven szórt kétlevélsoros levélállás esetén a levelek  …..sorban nőnek a száron. A szórt 

levélállás egyik típusa a spirális levélállás, amelynél a levelek a száron egy csigavonal mentén 

helyezkednek el. A szögérték, amelyet az egymásra következő levéleredési pontok bezárnak a 

divergencia szög. Az átellenes levélállásnál egy szárcsomóból két levél ered egymással 

szemben. A keresztben átellenes levélállásnál az egymás alatt elhelyezkedő levélpárok 

……ban elfordultak egymáshoz képest. Örvös levélállásnál a szárcsomókból  ….. vagy 

……levél ered.  

 



 

                     Fagyal (Ligustrum vulgare) átellenesen álló levelei     Piros árvacsalán (Lamium purpureum) keresztben  

    átellenes levelei 

 

 

               A nyugati ostorfa (Celtis occidentalis) váltogató                 Ragadós galaj (Galium aparine) örvösen álló 

                                 levélállású hajtásrészlete                                                                  levelei 



 

A szórt levélállású mocsári kutyatej hajtása felül- és oldalnézetben 

 



A LEVÉL FELÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDÉSE III.  

A levél felszínének vizsgálata I. 

 

A levél felületén többnyire egyrétegű bőrszövet (epidermisz) található, amely egyes 

növényfajoknál többrétegű is lehet (pl. fikusz). A bőrszövet alapsejtjei szorosan záródnak, 

külső sejtfaluk vastag, jellegzetes mintázatú kutikula és viaszréteg borítja.  

 

1. Levonatkészítés 

Anyag: orgonalevél, kanadai átokhínár levele 

Eszköz: színtelen körömlakk, tű, csipesz, tárgylemez, fénymikroszkóp 

A vizsgálat menete: 

A bőrszövet felületének fénymikroszkópos vizsgálatára kiválóan alkalmas a levonatkészítés. 

Ennek során színtelen körömlakkot kenünk vékony rétegben a levélfelszínre, majd 1-2 perc 

elteltével, amikor a lakk már megszáradt tűvel óvatosan felemeljük, és csipesszel megfogva 

lehúzzuk a bevonatot. Az így nyert levonatot tárgylemezre helyezve vizsgáljuk. A színtelen 

készítményt ferde megvilágítás mellett célszerű vizsgálnunk fénymikroszkóppal, mert ebben 

az esetben térszerűen jelennek meg a bőrszövet részei. A ferde megvilágítást a legegyszerűbben 

a kondenzor frontlencséjének egyik felének letakarásával érhetjük el. 

 

a.) Párosítsd az egyes részek nevét az ábra betűivel! 

levélér 

gázcserenyílások 

kutikula rajzolata 

mirigyszőr 

 

A: 

B: 

C: 

D: 



 
Ferde megvilágítású képek az orgona (Syringa vulgaris) levélfonáki levonatáról 

 

 
b.) Párosítsd az egyes részek nevét az ábra betűivel! 

bőrszövetsejtek 

sejtfalak 

levélér 

zöldszíntestek 

 

A: 

B: 

C: 

D: 

 



 

Kanadai átokhínár (Elodea canadensis) levélrészletének fénymikroszkópos képe 

 

A hínárnövény szabadon is él, főleg a síkvidéki patakokban szaporodhat el tömegesen. 

Túlszaporodásával egysíkúvá válik a víz növényvilága, ami az állatvilág elszegényedéséhez is 

vezet. Hajtásán a vékony levelek hármas örvökben állnak.  

 

c.) Válassz le a növényről egy levelet, majd lefedve vizsgáld meg 

fénymikroszkóp alatt!  

A látottak alapján egészítsd ki a szöveget! 

 

 

A levélközép (mezofillum)……………, a levélfelület túlnyomó részét csupán az alsó és a …. 

bőrszövet adja. A mezofillum csak a nagyobb …… közelében jelenik meg egy-két sejtsornyi 

vastagságban. Fénymikroszkóppal vizsgálva jól megfigyelhetők a levélerek ………. 

szállítóelemei. A bőrszövet nem tartalmaz ……………, ugyanakkor különleges módon a 

bőrszöveti sejtekben sok zöldszíntest figyelhető meg. Ezek a sejtplazma körkörös áramlása 

miatt állandó …………….végeznek a sejtben. 



A LEVÉL FELÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDÉSE IV.  

A levél felszínének vizsgálata II. 

 

 

Ártéri erdők aljnövényzetének és középhegységi patakok partrészének gyakori növénye a kisvirágú 

nebáncsvirág. A közép-ázsiai eredetű faj az árnyas helyeket és a nedves talajt kedveli. 

 

1.  Kisvirágú nebáncsvirág bőrszövetének vizsgálata 

 

Anyag: kisvirágú nebáncsvirág levele 

Eszköz: fénymikroszkóp, tárgylemez, fedőlemez 

 

A vizsgálat menete: 

A levelek bőrszöveti sejtjei zöldszíntesteket tartalmaznak, ami feltehetően a gyér 

fényviszonyokhoz való alkalmazkodásképpen alakult ki. A nyúzat elkészítéséhez lassan tépd 

ketté a vékony levelet. A művelet során a tépésvonal mentén néhány milliméter széles 

bőrszövet jelenik meg, amely fénymikroszkóppal jól vizsgálható. 

 

 a.) Párosítsd az egyes részek nevét az ábra betűivel! 

 

légrés 

vastagodott sejtfalak 

zárósejt 

hullámos sejtfalak 

gázcserenylás 

zöldszíntestek 

 

A: 

B: 



C: 

D: 

E: 

F: 

 

Kisvirágú nebáncsvirág bőrszövetének mikroszkópos képe gázcserenyílásokkal 

 

 

 

2.  Anyósnyelv bőrszövetének vizsgálata 

 

 

Anyag: anyósnyelv levele, egy csepp víz 

Eszköz: fénymikroszkóp, tárgylemez, fedőlemez, bonctű, csipesz 

 

A vizsgálat menete: 

 

Karcolj be négyszöget a levél felszínébe, bonctűvel nyúlj a bőrszövet alá, és csipesszel nyúzd 

le! A főleg fehérjékből álló, erősen fénytörő színtelen színtestek a sejtmag körül helyezkednek 



el. A bőrszöveti sejtek sejtnedvvel telt sejtürege (központi vakuólum) nagy. A sejtnedvvel telt 

sejtüreg gyakran olyan terjedelmes méretűvé válik, hogy a sejtplazma csupán egy 

sejtplazmatömlőt képez a sejtfal alatt. 

 

a.) Párosítsd az egyes részek nevét az ábra betűivel! 

sejtfalak 

sejtmagok 

színtelen színtestek 

A: 

B: 

C: 

 

 

 

Anyósnyelv (Sansevieria cylyndica) bőrszövet fénymikroszkópos képe 

 



A LEVÉL FELÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDÉSE 

IX. 

Vízleadás és védelem a túlzott vízvesztéstől 

 
A gázcserenyílások működését több tényező is befolyásolja. Ezek közül az egyik a növény 

megfelelő vízellátottsága, amelynek eredményeként a zárósejtek vizet vesznek fel, kifeszülnek 

és kinyílik a köztük lévő légrés, amin keresztül a növény párologtatással vizet adhat le. 

Vízhiányos időszakban a zárósejtek vizet veszítenek, a légrés bezáródik és csökken a 

párologtatással leadott vízmennyiség. A gázcserenyílás kétféle állapotát mesterségesen is 

kialakíthatjuk különböző töménységű oldatokkal. 

 

 

1. Zárósejtek működésének fénymikroszkópos vizsgálata 

   Vízleadás párologtatással 

 
Anyag: levél bőrszövete, konyhasóoldat 

 

Eszköz: tárgylemez, fedőlemez, fénymikroszkóp 

 

 

A vizsgálat menete: 

 

a.) A levélfonáki bőrszövetet helyezz két percre telített konyhasó (NaCl) oldatba (vízbe annyi 

sót tegyél, hogy az ne tudjon teljes mértékben feloldódni), majd vizsgáld meg 

fénymikroszkóp alatt!  

Jól megfigyelhető, hogy a zárósejtek között bezáródott a légrés.  

b.) Ezt követően a bőrszöveti nyúzatot alaposan mosd le csap alatt, áztasd be 2-3 percig 

csapvízbe, majd újra vizsgáld meg mikroszkóp alatt!  

A zárósejtek a csapvízből vizet vesznek fel, kifeszülnek és a közöttük lévő légrés kinyílik. 



2. Vízleadás cseppkiválasztással 

 

Esős párás időben előfordulhat az, hogy a növény nem tud annyi vizet leadni párologtatással, 

ami a gyökér tápanyagfelvételét lehetővé tenné, ilyenkor a levél képes cseppkiválasztással 

(guttáció) is megszabadulni a felesleges vízmennyiségtől. A cseppkiválasztás során a levél 

csúcsáig érő fanyalábokból csöpög ki a növény számára felesleges vízmennyiség. A 

természetben általában nem a vízbőség, hanem a vízhiány okoz problémát a növényeknek, ami 

ellen a párologtatási vízveszteség csökkentésével védekeznek a növények. 

 

 

Mezei iringó (Eryngium campestre) levél cseppkiválasztása 

 

 

3. Védelem növényi szőrökkel 

 

 

Különösen a száraz területeken élő növényeknél borítják sűrűn a levélfonákot növényi szőrök, 

amelyek a túlhevüléstől és a túlzott vízveszteségtől védik a levelet. 



Az egysejtű, vagy többsejtű növényi szőrök közé tartoznak a fedő- és a mirigyszőrök. A 

fedőszőrök mechanikai védelmet jelentenek a növénynek, csökkentik a párolgási 

vízveszteséget és megóvják a levelet a túlzott felmelegedéstől. A mirigyszőrök különböző 

anyagokat választanak ki és raktároznak.  

a.) Szöszös ökörfarkkóró fedőszőreinek fénymikroszkópos vizsgálata 

 
Anyag: ökörfarkkóró levele,  

Eszköz: szike, fedőlemez, tárgylemez, fénymikroszkóp 

 

A vizsgálat menete: 

 

A szöszös ökörfarkkórót emeletes fedőszőrök borítják, amelyek ezüstös külsőt kölcsönöznek a 

növénynek. Készíts kaparékot a levél felszínéről, és ezt vizsgáld meg fénymikroszkóppal 

szárazon, vagy vízben szétoszlatva.  

 

 

 

 

 

Szöszös ökörfarkkóró (Verbascum phlomoides) bimbós virágzata és az emeletes fedőszőrök fénymikroszkópos képe 

 

 



 

b.)   Nézd meg az előbbi és alábbi képeket és egészítsd ki a szöveget!  

 

 

Az ………….fedőszőrök egyetlen sejtből alakulnak ki, amely sorozatos ………….kal alakítja 

ki a több szinten örvösen elágazó képződményt. A fedőszőr a kialakulása után………, és 

ezüstössé válik a benne lévő ………..től. A szőröknek köszönhető erősen fényvisszaverő 

szőrréteg védi a levelet a ………….től és csökkenti a ……….vízveszteséget.  

Csillag alakú fedőszőrök a………, amelyek elhalva szintén ezüstös külsőt kölcsönöznek a 

növénynek. 

 

 

 

Ezüstfa (Elaeagnus angustifolia) hajtásrészlete Ezüstfa pikkelyszőrei a levélfonákon, felülvilágításos 

 

 

Különleges bőrszöveti képződmény az egysejtű……... Ennek kiszélesedő alapi része egy 

bőrszöveti szövetpárnába mélyed, amelyből hosszan kinyúlik az elkeskenyedő csalánszőr. 



 

Kisebb fedőszőrök és csalánszőrök a nagy csalán (Urtica dioica) levélfonákán 

 

Elkeskenyedő végének sejtfala a benne felhalmozódó …………(kova) miatt üvegszerűen 

törékeny, ezért már a leggyengébb érintésre is eltörik. A letört hegyű, éles csalánszőr könnyen 

áthatol az emberi hámon, miközben bőrirritációt okozó ……...és hisztamint tartalmazó 

sejtnedvét a bőrbe fecskendezi. A levelet a ……is boríthatják, amelyekkel a muskátlin 

találkozhatunk. 

 



A LEVÉL FELÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDÉSE V.  

Plazmolízis vizsgálata  

 

1. Sejtnedvvel telt sejtüreg kimutatása 

Anyag: vöröshagyma, 1%-os neutrálvörös oldat, csapvíz 

Eszköz: bonctű, tárgylemez, fedőlemez 

 

A vizsgálat menete: 

A bőrszövet darabkákat öblítsd át csapvízzel, a nyúzatot bonctű segítségével terítsd szét egy 

tárgylemezen, majd vizet cseppentve rá fedd le! A mikroszkóp látóterében keresd meg a pirosra 

festődött sejtnedvvel telt sejtüreget (központi vakuólum) és a világos sejtplazmát!  

 

A központi vakuólum savas kémhatású oldata rózsaszínűre festődik a neutrálvörös-oldattal, 

így fénymikroszkóp alatt vizsgálva a sejtekben megkülönböztethetővé válik egymástól a 

sejtplazma és a sejtnedvvel telt sejtüreg. A sejtek egy részénél a sejtüreg nem fedi el a 

sejtmagot, így megállapíthatjuk azt is, hogy a sejtmag a plazmában helyezkedik el. 

 

a.) Párosítsd az egyes részek nevét az ábra betűivel! 

 

 

sejtfal 

sejtmag 

sejtplazma 

sejtüreg 

A: 

B: 

C: 

D: 

 



 

Vöröshagyma neutrálvörös-oldattal megfestett bőrszövete (Egyetlen sejt erős nagyítású fénymikroszkópos képe) 

 

2. Konvex és konkáv plazmolízis 

Ha a növény kevés vízhez jut, akkor a sejtnedvvel telt sejtüreg víztartalmának csökkenésével, 

a sejtek feszítettségi állapota is csökken, a növény hervadni kezd. A sejtek jelentősebb 

vízvesztése esetén a sejtplazma elválik a merev sejtfaltól, összezsugorodik. Ezt a folyamatot 

plazmolízisnek nevezük.  

A plazmolízis formája a sejtplazma állapotától, elsősorban a viszkozitásától függ. A kevésbé 

viszkózus sejtplazma domború felszínnel, legömbölyödve válik el a sejtfaltól, ami konvex 

plazmolízist eredményez. A viszkózusabb sejtplazma több helyen is a sejtfalhoz tapadva 

marad a plazmolízis során, amelynek eredményeként konkáv plazmolízis alakul ki.  

 

Anyag: hagyma levele, 10%-os kálium-klorid és kalcium-klorid oldat 

 

Eszköz: tárgylemez, fedőlemez, fénymikroszkóp 

 

 

A vizsgálat menete: 

 

A plazmolízist 10%-os kálium-klorid és kalcium-klorid oldattal végezzük el hagyma allevél 

bőrszöveti nyúzatán. A nyúzat elkészítése során először bonctűvel karcolj be egy néhány 

milliméter oldalhosszúságú négyzetet a levél felszínébe, majd ennek sarkán nyúlj a bőrszövet 



alá és húzd le csipesszel a nyúzatot! Egyszerűbben is szert tehetsz a kísérlethez szükséges 

bőrszövetre, ha lila-, vagy vöröshagyma húsos alleveleit szétválasztva az allevelek belső 

felszínéről leváló bőrszövet hártyát használod fel a kísérlet során. Az itt található sejtek 

plazmája nem tartalmaz lila antociánokat, ezért esetükben kevésbé lesz látványos a kísérlet 

eredménye. 

 

a.) A plazmolízis folyamata igen gyorsan végbemegy a sóoldatok átszívatásakor. A bőrszövet 

nyúzatát tárgylemezre cseppentett vízben fedd le fedőlemezzel, úgy, hogy a bőrszövet-darabka 

ne gyűrődjön és sodródjon össze! A lefedés után, ha szükséges, cseppents vizet a fedőlemez 

széléhez, hogy a vízréteg buborékmentesen kitöltse a tárgylemez és a fedőlemez közötti teret, 

majd mikroszkóp alatt vizsgáld meg a készítményt! A látótérben a sejtek teltplazmájúak, a 

sejtplazma nem válik el a sejtfaltól. Cseppents a fedőlemez egyik széléhez 10%-os kálium-

klorid (KCl) oldatot, és a fedőlemez szemközti széle felől egy szűrőpapírcsíkkal szívasd át ezt 

a készítményen!  

 

b.) Egy új bőrszöveti nyúzat felhasználásával végezd el a plazmolízist 10%-os kalcium-

klorid oldattal is! A kalcium-klorid (CaCl2) oldat hatására a sejtfaltól elváló sejttartalom 

mindvégig szögletes marad, mert a kalcium-ionok (Ca2+) sokkal kisebb vízburkukkal csak 

kevesebb vizet képesek bevinni a zsugorodott sejtplazmába. 

Vizsgáljuk meg a nyúzatot fénymikroszkóp alatt! 

 

 

 

a.) Dönts el, hogy az alábbi képek közül melyiken konvex, illetve konkáv a 

plazmolízis! 

 

 



 

            A                                                                       B 

                                                                                    

A: 

B: 

 

 

 

b.) Egészítsd ki az alábbi szöveget a megadott szavak felhasználásával! 
 

viszkozitása, konkáv, vízburka, féligáteresztő, legömbölyödik, élő, ionokat, 

 

 Kezdetben mindkét sóoldat hatására ……plazmolízis alakul ki, a sejtek többségénél sarkosan 

válik el a plazma a sejtfaltól. Később azonban a kálium-klorid oldatával plazmolizált sejtekben 

a sejtplazma………., a konvex plazmolízis képét mutatva. Ezt a jelenséget azzal magyarázzák, 

hogy a sejtplazma nem csak vizet ad le, hanem……, kálium (K+) és kalcium (Ca2+) ionokat is 

felvesz és mivel a kálium ionok …….nagyobb, mint a kalcium ionoké, a sejtplazmába az 

előbbiek több vizet jutatnak vissza. Ennek következtében a sejtplazma ………..csökken és 

legömbölyödik. A plazmolízishez …….sejthártyára van szükség, ezért ha a nyúzatot két percre 

tömény etanolba, vagy forró vízbe helyezzük, akkor elveszíti ………jellegét és plazmolízis 

már nem váltható ki. 



A LEVÉL FELÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDÉSE VI.  

A sejtmag és a kalcium-oxalát kristályok vizsgálata 

 

A bőrszövet sejtjeiben nagyméretű sejtmagok találhatók, de ezeket festés nélkül nem mindig 

lehet könnyen felismerni. Ezért a sejtmagok mikroszkópos vizsgálatánál célszerű metilzöld-, 

metilkék-, vagy lugol-oldatos festést használnunk. A metilzöld a DNS-hez kötődő mikroszkópi 

festék, amely kékeszöldre színezi a sejtmagot, amelyben a sejt DNS tartalmának túlnyomó 

része koncentrálódik. 

 

1. Sejtmag fénymikroszkópos vizsgálata 

 
Anyag: vöröshagyma allevele, metilzöld oldat, 

Eszköz: tárgylemez, fedőlemez, fénymikroszkóp, bonctű 

 

A vizsgálat menete: 

 

 
Vöröshagyma húsos alleveléből készíts bőrszöveti nyúzatot. A nyúzat elkészítése során először 

bonctűvel karcolj be egy néhány milliméter oldalhosszúságú négyzetet a levél felszínébe, majd 

ennek sarkán nyúlj a bőrszövet alá és húzd le csipesszel a nyúzatot! Egyszerűbben is szert 

tehetsz a kísérlethez szükséges bőrszövetre, ha lila-, vagy vöröshagyma húsos alleveleit 

szétválasztva az allevelek belső felszínéről leváló bőrszövet hártyát használod fel a kísérlet 

során. Az itt található sejtek plazmája nem tartalmaz lila antociánokat, ezért esetükben kevésbé 

lesz látványos a kísérlet eredménye. Majd ezt helyezd 1-2 percre metilzöld oldatba! A nyúzatot 

öblítsd át tiszta vízzel, helyezd tárgylemezre, és lefedés után vizsgáld fénymikroszkóppal! 

a.) A láttottak alapján nevezd meg az alábbi kép betűvel jelzett részeit! 

A: 

B: 

C: 



 

Metilzölddel megfestett sejtmagvak a vöröshagyma bőrszöveti sejtjeiben 

 

A bőrszövet sejtjei a sejtüregükben különböző anyagú és formájú kristályokat tartalmaznak. A 

leggyakoribban a kalcium-oxalát és a kalcium-karbonát anyagú kristályok. A kalcium-oxalát 

kristályok legtöbbször tű, vagy hasáb alakúak. 

b.) Kalcium-oxalát kristályok fénymikroszkópos vizsgálata 

 
Anyag: vöröshagyma buroklevele, 70 %-os alkohol, víz, tömény kénsav (csak tanári 

használatra) 

Eszköz: tárgylemez, fedőlemez, fénymikroszkóp, 

A vizsgálat menete: 

 

1. Vöröshagyma száraz burokleveléből 5 mm × 5 mm-es darabokat egy órán át áztass be 70%-

os alkoholba, hogy az alkohol kiszorítsa a levegőt az elhalt sejtekből! A buroklevél darabot 

tárgylemezre cseppentett vízben fedd le fedőlemezzel! Mikroszkóp alatt vizsgáld meg a 

készítményt, keress benne hasáb alakú kalcium-oxalát kristályokat! A hasábok az alkoholos 

beáztatás nélkül is megfigyelhetők a mikroszkópban. 



              

Hasáb alakú kalcium-oxalát kristályok a vöröshagyma buroklevelében 

 

 

2. Tanárod cseppentsen tömény kénsavat a tárgylemezre helyezett buroklevél darabra, majd 

lefedés után vizsgáld meg, hogy milyen változáson esnek át a kristályzárványok!  

Kénsav hatására milyen alakú kálcium -szulfát kristályok keletkeztek?    ........................... 

Mivel az oka a változásnak? ………………………………………………………………… 

 

c.) Kalcium-karbonát kristályok fénymikroszkópos vizsgálata 

 
Anyag: fikusz levele, 25%-os sósav 

Eszköz: tárgylemez, fedőlemez, fénymikroszkóp 

A vizsgálat menete: 

Készíts metszetet fikuszlevélből az oldalerekre merőlegesen, és lefedve fénymikroszkópban 

vizsgáld a készítményt! 

Majd a metszeten 25%-os sósavat szívass át, és nézd meg újra fénymikroszkóp alatt. 

 

A látottak a lapján egészítsd ki az alábbi szöveget! 



A fikusz kétrétegű bőrszövetében nagyméretű …………sejtek vannak, amelyekben egy 

nyélhez kalcium-karbonát ……. kristály kapcsolódik. A metszeten 25%-os sósavat átszívatva 

a kristályzárvány ……………. feloldódik. A levélfelszínt sztereómikroszkóp alatt vizsgálva 

……..gömbökként tűnnek fel a fürtkristályok. 

 

 



A LEVÉL FELÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDÉSE 

VII. 

Gázcserenyílások I. 

 

A fotoszintézishez vízre, ásványi anyagokra és széndioxidra van szüksége a növénynek. A 

vizet és a benne oldott ásványi sókat a talajból veszi fel a gyökerével, míg a széndioxid a 

levegőből érkezik a fotoszintetizáló sejtekhez a gázcserenyílásokon keresztül. 

 

1. Az eddig tanultak alapján egészítsd ki az alábbi szöveget! 

 

 A gázcserenyílások a ……………felvétel mellett nem csak a fotoszintézis során termelt 

…………… leadásában fontosak, hanem rajtuk keresztül vizet is képes elpárologtatni a 

növény. Ez a levelet hűtve megakadályozza ennek túlhevülését, másrészt a ……………. 

biztosítja a folyamatos vízutánpótlást a gyökér felől. A gázcserenyílásokban két  ….. alakú 

(kétszikűek), vagy két …….alakú (fűfélék) zárósejt határolja a………., amely a levél 

belsejében található üreghez, a ………..hoz vezet. Ebből indulhatnak ki a levél belsejét 

behálózó ………….., amelyek bevezetik a széndioxidot a levél belsejébe, és párologtatáskor 

kijuttatják a vízpárát a környezetbe. A zárósejtek körül gyakran láthatók a többi bőrszöveti 

sejttől eltérő alakú………………... A melléksejtek száma és elrendeződése öröklődő sajátság, 

ezért a növények rendszerezésében is fontos tulajdonság. A légrések, a zárósejtek és a 

melléksejtek felépítési és működési egységét korábban gázcserenyílás komplexnek nevezték. 

Ehelyett ma a……………….., sztómakomplex fogalmakat használjuk.  

 

2. Légzőapparátusok fénymikroszkópos vizsgálata 

 

A bőrszövet vizsgálatához levonatot, vagy nyúzatot kell készítenünk. Egyes növényeknél a 

zárósejteket körülvevő sejtek nem térnek el a többi alapsejttől, ezért hiányoznak a melléksejtek 

(anomocitikus légzőapparátus).  Ezzel a találkozhatunk a nőszirom (Iris) és a muskátli 

esetében.  



Anyag: nőszirom és muskátli levele, színtelen körömlakk 

Eszköz: tárgylemez, fedőlemez, fénymikroszkóp, bonctű 

A vizsgálat menete: 

A nőszirom levelének tetszőleges oldaláról készíts levonatot és ezt vizsgáld 

fénymikroszkóppal ferde megvilágítás mellett. Ennek során színtelen körömlakkot kenünk 

vékony rétegben a levélfelszínre, majd 1-2 perc elteltével, amikor a lakk már megszáradt tűvel 

óvatosan felemeljük, és csipesszel megfogva lehúzzuk a bevonatot. Az így nyert levonatot 

tárgylemezre helyezve vizsgáljuk. A színtelen készítményt ferde megvilágítás mellett célszerű 

vizsgálnunk fénymikroszkóppal, mert ebben az esetben térszerűen jelennek meg a bőrszövet 

részei. A ferde megvilágítást a legegyszerűbben a kondenzor frontlencséjének egyik felének 

letakarásával érhetjük el. 

 

a.) Az alábbi képeken, nevezd meg a betűvel jelölt részeket! 

A: 

B: 

   C: 

 

Muskátli levéltépéssel készült fonáki bőrszövetének fénymikroszkópos képe 



A: 

B: 

C: 

 

 

 

Nőszirom levelei és bőrszövetéről készült levonat fénymikroszkópos képe 

 

b.) Egészítsd ki az alábbi szöveget! 

 

A megnyúlt ………..középső részét kidomborítják a sejtmagok, a ……………..a megnyúlt 

alapsejtek elkeskenyedő végei között helyezkednek el sorokba rendeződne. A muskátli 

……………bőrszöveti sejtjei között a gázcserenyílások elszórtan láthatók. 

 

 

 

 



A LEVÉL FELÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDÉSE 

VIII. 

Gázcserenyílások II. 

 

Azoknál a növényeknél, amelyeknél a zárósejteket két melléksejt veszi körül, kétféle 

elrendeződés lehet. A paracitikus légzőapparátusok esetén a két melléksejt párhuzamos a 

légréssel, míg a diacitikus légzőapparátusoknál a melléksejtek merőlegesek a légrésre. 

 

1. Légzőapparátusok mikroszkópos vizsgálata 

 

A kukorica, hasonlóan a többi fűfélékhez két melléksejttel rendelkezik, amelyek 

párhuzamosak a légréssel. A kukorica epidermiszének levonatán jól felismerhetők a szorosan 

záródó, hullámos falú alapsejtek, az apró kovasejtek, amelyek belsejét szinte teljesen szilícium-

dioxid (SiO2) tölti ki és a légzőapparátusok. Ez utóbbiakban a két egymással párhuzamosan 

elhelyezkedő súlyzó alakú zárósejtet két háromszögletű melléksejt veszi körül. Vízfelvételkor 

a zárósejtek feji része megduzzad, így a zárósejtek nyél részei eltávolodnak egymástól, és a 

légrés kinyílik. 

 

 

a.) A fenti leírás alapján nevezd meg az alábbi képen levő részeket! 

 

A: 

B: 

C: 

D: 

E: 

F: 



 

 

Kukorica epidermisz levonata paracitikus légzőapparátusokkal 

 

A porcsinrózsa, vagy más néven kukacvirág apró húsos leveléről készült levonatot vizsgálva 

egy kisebb és egy nagyobb melléksejtet láthatunk a zárósejtek mellett, amelyek párhuzamosan 

helyezkednek el a légréssel. A pozsgás növény gázcserenyílásai besüllyedtek. 

 

b.) A fenti leírás alapján nevezd meg az alábbi képen levő részeket! 

A: 

B: 

C: 

D: 

E: 



 

Porcsinrózsa (Portulaca grandiflora) levonat paracitikus légzőapparátusokkal 

 

A keresztesvirágúak családjára jellemző, hogy a bőrszövetben a zárósejteket három 

melléksejt veszi körül (anizocitikus légzőapparátus).  

 

 

c.) A fenti leírás alapján nevezd meg az alábbi képen levő részeket! 

 

A: 

B: 



 

Káposzta levéllevonat. 

 

A keresztesvirágúak mellett más növénycsaládokban is előfordul a fenti elrendezés. Igen jó 

vizsgálati alany például a begónia és a bablevelű varjúháj, amelyek levélfonákáról könnyen 

készíthetünk levonatot. A begónia fonáki bőrszövetében általában 4-5 légzőapparátus 

(zárósejtek és melléksejtjeik) alkotnak egy csoportot, amelyeket alapsejtek vesznek körül. A 

zárósejtek körül megfigyelhető a három melléksejt, amelyek azonosításukat képen sorszámok 

segítik. 

 

 

 

d.) A fenti leírás alapján nevezd meg az alábbi képen levő részeket! 

A: 

B: 

C: 

D: 

E: 



 

 

Begónia levéllevonat ferde megvilágítású fénymikroszkópos képe 

 

 

A bablevelű varjúháj jól viseli a szárazságot, levelében a nyálkatartalmú parenchimasejtek 

sok vizet raktároznak. Szárazságtűrésüket segíti még a CAM (Crassulacean Acid Metabolism) 

anyagcsere, amelynek során a gázcserenyílásokon keresztül felvett légköri széndioxidot 

képesek éjszaka almasav formájában megkötni. Nappal, zárt gázcserenyílásoknál szabadul fel 

a széndioxid az almasavból, és felhasználódik a fotoszintézis során. Ez az anyagcsereút a 

csapadékszegény körülmények között élő növények számára hasznos, mert így napközben 

zárva tarthatják a gázcserenyílásaikat, csökkentve a párolgási vízveszteségüket. A CAM 

anyagcsere a sivatagi területek pozsgás növényeinél igen elterjedt, főleg a kaktuszoknál és a 

kutyatejféléknél. Az anyagcsere folyamatot eredetileg a varjúhájfélék (Crassulaceae) 

családjába tartozó növényeknél vizsgálták. 

e.) A fenti leírás alapján nevezd meg az alábbi képen levő részeket! 

A: 

B: 



C: 

D: 

E: 

 

 

Bablevelű varjúháj (Sedum telephium) bőrszövet nyúzat mikroszkópos képei 

 

A tetracitikus légzőapparátusban négy melléksejt helyezkedik el a zárósejtek körül. Ilyen 

típus jellemzi a szobanövényként közkedvelt pletyka növény levélfonáki bőrszövetét is. 

 

f.) A fenti leírás alapján nevezd meg az alábbi képen levő részeket! 

A: 

B: 

C: 

D: 

E: 



 

 

Pletyka (Tradescantia) növény és a levél bőrszöveti nyúzatának fénymikroszkópos képe tetracitikus légzőapparátusokkal 

 

 

 



A LEVÉL FELÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDÉSE 

X. 

Levélerezet vizsgálata 

 

 

A levélér szerves anyagokat szállító része (háncsrész) a fonák felé tekint, ezért a levéltetvek mindig a levélfonákon 

csapolják meg a szállítónyalábokat 

 

A levélben futó szállítónyalábok adják a levélerezetét.  

 

1. Egészítsd ki tanulmányaid alapján az alábbi szöveget! 

 

A szár szállítónyalábjaiban a ……befelé helyezkedik el, ezért amikor ezek a levélbe lépnek, 

mint levélerek, a farész a levél ….felé, míg a …..a fonák felé tekint. A háncsrészben 

szállítódnak el a levél fotoszintézise során keletkezett ……..a növény többi részébe, ezért azok 

a rovarkártevők, amelyek táplálkozásukkor a ……szállítódó cukros oldatot csapolják meg (pl. 

levéltetvek) mindig a levélfonákon ütik fel tanyájukat. A levélerek végső ágai …..végződnek, 

vagy összeolvadva összefüggő hálózatot alkotnak. Az utolsó levélér elágazások a levél kis 

egységeit, az ……..eket veszik körül. 



2. Magas kőris levélerezetének vizsgálata 

 

Anyag: magas kőris levele,  

Eszköz: kézinagyító, sztereomikroszkóp 

 

A vizsgálat menete: 

 

Tanulmányozd kézinagyítóval vagy sztereomikroszkóppal ankőris levélfonákán a 

levélerezetet! 

 

a.) Nevezd meg az alábbi képen levő részeket! 

 

A:  

B: 

C: 

D: 

E: 

F: 

 

 

 

 

A magas kőris (Fraxinus excelsior) levélfonákának részlete 

 



3. Az alábbi képek tanulmányozása után egészítsd ki a szöveget! 

 

   A ginkófa (Gingko biloba) villás levélerezete A kukorica (Zea mays) párhuzamos levélerezete 

 

 

                     Az egybibés galagonya (Crataegus monogyna)                  A korai juhar (Acer platanoides) ujjasan erezett  

                                                szárnyas levélerezete                                                                      levelei 

 

 



A levélerezet nem csak az anyagszállításban fontos, hanem merevíti, ……………is a levelet. 

Ebben a levélereket körülvevő szklerenchimatikus nyalábhüvely, a bőrszövet alatti és a 

levélszegélyi szilárdító szövetek fontosak.  

A levél erezete különböző lehet az egyes növényeknél. A ginkófának (Gingko biloba)…….., 

az egyszikűeknek pedig …………….a levélerezete. Ez utóbbinál a levélbe több egyenrangú 

…………….lép, amelyek között hálózatos kapcsolódás alakul ki. 

A kétszikűeknél a levélbe egy főér lép be, amelyből többszörösen elágazó oldalerek lépnek ki. 

Ezt a típust ………………erezetnek nevezzük. Ezen belül ……………..erezett a levél akkor, 

ha a főér végighúzódik a levélen, miközben oldalerek indulnak ki belőle és …………erezett a 

levél, ha a főér a levélbe lépve sugárirányú oldalerekben fut tovább. 

 



A LEVÉL FELÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDÉSE 

XI. 

Levélkeresztmetszet vizsgálat 

 

1. Leander levélkeresztmetszetének vizsgálata (Kétszíkű levél) 

A levél színét és fonákát is vastag kutikulával borított epidermisz fedi, amely alatt vastagfalú 

sejtekből álló kétrétegű hipodermisz található. A hipodermisz alatt a 2-4 sejtrétegű oszlopos 

parenchima található, amely gyűjtősejtekkel kapcsolódik a szivacsos parenchima sejtjeivel. A 

szivacsos parenchima fogja körbe a szállítónyalábokat, amelyeket nyalábhüvely övez. Ez az 

idősebb levelekben szklerenchimatizálódik és az alsó és felső hipodermiszhez kapcsolódva 

mechanikai tartókat képez. A szivacsos parenchima fonáki részéhez oszlopos parenchima 

sejtek kapcsolódnak egy rétegben. A gázcserenyílások szőrökkel borított sztómakriptákban 

helyezkednek el, ami csökkenti a növény párologtatási vízveszteségét. A levél parenchima 

nagy számban tartalmaz kalciumoxalát rozettakristályokat. 

a.) A fenti szöveg alapján nevezd meg az alábbi képek betűvel jelölt részeit!  

A: 

B: 

C: 

D: 

E: 

F: 

G: 

H: 



I: 

J: 

K: 

L: 

 

Fénymikroszkópos kép a leander levélkeresztmetszetéről 



2. A nád levélkeresztmetszetének vizsgálata (Egyszíkű levél) 

A kétszikűekkel ellentétben az egyszikűek levelének színi és fonáki része többnyire nagyon 

hasonló a levélközépi parenchima is egységesnek tekinthető és a színi és fonáki bőrszövet is 

tartalmaz gázcserenyílásokat. Esetenként az egyszikűeknél is kialakulhat azonban a heterogén 

levél, amelynek eredményeként elkülönülhet a szivacsos és az oszlopos klorenchima. 

Anyag: nád levele 

Eszköz: borotvapenge, tárgylemez, fedőlemez, fénymikroszkóp 

Vizsgálat menete: 

Próbálj meg a szárcsomó felett a fiatal hajtásból borotvapengével vékony metszetet készíteni. 

A metszések során a levelet körülölelő levélből is metszetekhez jutsz. 

 

a.) A megfigyeléseid alapján egészítsd ki az alábbi szöveget! 

A nád színi és fonáki bőrszövetében egyaránt találhatók…………………. A levél színének 

jellegzetes képződményei az ……. sejtek, amelyek kifeszülve a levéllemez kiterülését, míg 

összezsugorodva a besodródását teszik lehetővé. A levélközépi ……… homogén felépítésű, 

benne kettős nyalábhüvellyel borított szállítónyalábok futnak. A belső nyalábhüvely részben 

szklerenchimatikus, a színi és …… bőrszövethez kapcsolódva ……….tartókat képez. A külső 

nyalábhüvely nagyméretű parenchimatikus sejtekből áll. A farészben felismerhetők a tág 

vízszállító …..és a szűk vízszállító……. A háncsrész a fonáki rész felé tekint. 

b.) Nevezd meg a képen a betűvel jelölt részeket! ( Az azonos betűk azonos 

részeket jelölnek!) 

A: 

B: 

C: 

D: 

E: 

F: 



 

 

A nád (Phragmites australis) levélkeresztmetszetének fénymikroszkópos képe 

 

 

 



A LEVÉL FELÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDÉSE 

XII. 

Levélkeresztmetszet vizsgálat 

 

1. Tanulmányaid alapján egészítsd ki az alábbi szöveget! 

 

A földi élet energiaforrása a Nap. A Napból a Föld felszínére érkező fényenergiát a 

……………..re képes élőlények kötik meg. Ezek között nem csak növények, hanem 

baktériumok és más élőlények is vannak. A legismertebb fotoszintetizálók a növények, ezért a 

továbbiakban velük foglalkozunk. A fotoszintézishez a növényeknek szükségük van egy 

…………….. nevezett zöld színanyagra, amely megköti a fényenergiát. A megkötött energiát 

a növény egyrészt vízbontásra használja fel, amely során …………. szabadít fel és köt meg, 

miközben melléktermékként ……juttat a légkörbe (II. fotokémiai rendszer), másrészt a 

fényenergiát egy nagy energiájú vegyület ……formájában megköti (I. fotokémiai rendszer). 

A vízbontás folyamatában képződő hidrogén atomokat ……. molekulák kötik meg (NADPH) 

és ezek révén vesz részt a hidrogén szerves anyagok előállításában. Az oxigénből viszont 

kétatomos molekulákból (O2) álló gáz keletkezik, aminek egy részét a növény felhasználja a 

………során, míg a felesleg eltávozik a növény szöveteiből. A vízbontás a fotoszintézis 

…….szakaszában megy végbe, és mindenképpen fényre van szükség hozzá. A fotoszintézis 

következő szakasza, a ………már fény hiányában is végbemegy. Ebben a folyamatban a 

növény megköti szerves vegyületeiben a légköri ………és redukálja. Amelynek során a 

széndioxid végső soron szerves vegyületek kialakításában vesz részt, a szervetlen széndioxidot 

a növény szerves vegyületek formájában megköti. Mindez egy körfolyamatban megy végbe 

(Calvin-ciklus), amelyhez a fotoszintézis fényszakaszában keletkezett NADPH-ra, ATP-re és 

…………. van szükség. A körfolyamat kulcsfontosságú enzime a ribulóz-1,5-bifoszfát-

karboxiláz-oxigenáz (rubisco), amelynek működését a fényszakaszban termelődő oxigén 

gátolja. A fotoszintézis teljes egészében a …………. megy végbe.  

 

 



2. Kukorica levélkeresztmetszetének vizsgálata 

 

Anyag: Kukorica levele 

 

Eszköz: borotvapenge, tárgylemez, fedőlemez, fénymikroszkóp 

 

A vizsgálat menete: 

 
A nád mellett egy másik egyszikű növény, amelynek leveléből könnyen készíthetünk 

keresztmetszetet borotvapengével az a kukorica. Ez a növény ráadásul a fotoszintézisnek az 

úgynevezett C4-es típusát végzi, ami a levélkeresztmetszetének jellegzetes szerkezetén is 

tükröződik. A C4-es fotoszintézisnek köszönhetően a kukorica szárazabb körülmények között 

is képes hatékony fotoszintézist folytatni. 

 

 

a.)  Nevezd meg a kép betűvel jelzett részeit! 

 

A: 

B: 

C: 

D: 

E: 

 



 

Kukorica szállítónyaláb keresztmetszetének fénymikroszkópos képe I. 

 

 

 

b.) Egészítsd ki a szöveget az alábbi szavak felhasználásával! 

 

 

almasav, NADPH, parenchima, szárazságtűrőbbé, sötét szakaszához, gázcserenyílások, 

nyalábhüvely, piroszőlősavvá, vízbontás, széndioxid, oxigén, 

 

A kukorica levelében a szállítónyalábokat körülvevő ………. sejtek (hüvelyparenchima) más 

zöldszíntesteket tartalmaznak (hiányzik belőlük a gránumos szerkezet), mint a tőlük 

sugárirányban elhelyezkedő levélközépi ……… sejtek. Ennek következtében a 

hüvelyparenchima sejtekben nem található meg a II. fotokémiai rendszer, így ezekben a 

zöldszíntestekben …….  sincs. A vízbontás a hüvelyparenchimát körülvevő parenchima 

sejtekben megy végbe, miközben …….. és oxigén keletkezik. Itt történik a ……… megkötése 

NADPH felhasználásával négy szénatomos almasav molekulák keletkezése közben. Az 

almasav belép a hüvelyparenchima sejtekbe, ahol széndioxid és NADPH keletkezése közben 

három szénatomos ……….. alakul, amely visszatér a levélközépi parenchima sejtbe, így újra 

kezdődhet az ………. előállítása. A hüvely- parenchima sejtekben előállított ATP (I. 

fotokémiai rendszer) és az almasavből keletkező széndioxid és NADPH révén már 

rendelkezésre áll minden anyag a fotoszintézis …. …….. (Calvin-ciklus). A levélközépi 

parenchima sejtek nagy mennyiségű almasavat juttatnak a hüvelyparenchima sejtekbe, ami a 

csökkent oxigén tartalommal együtt (a zöldszíntestekben nem működik a II. fotokémiai 



rendszer ezért nincs …………… termelés) jelentősen hozzájárul ahhoz, hogy a ribulóz-1,5-

bifoszfát-karboxiláz-oxigenáz enzim nagy hatékonysággal működhessen (korábban említettük, 

hogy az enzim széndioxid megkötését az oxigén gátolja). A széndioxid hatékony felhasználása 

lehetővé teszi, hogy a…………….. hosszabb ideig is zárva maradhassanak, ami a kisebb 

párolgási vízveszteség miatt …………….. teszi a növényt. A fotoszintézisnek ezt a típusát a 

négy szénatomos almasav nyomán C4-es fotoszintézisnek nevezik. 

 

 

3. Nőszirom levélkeresztmetszetének vizsgálata 

 

Anyag: nőszirom levele 

Eszköz: Borotvapenge, fénymikroszkóp, tárgylemez, fedőlemez,  

A vizsgálat menete: 

Készíts borotvapengével keresztmetszetet a nőszirom levelének felső harmadából, és metszetet 

vizsgáld fénymikroszkóp alatt! 

A levél színének és fonákának azonosításában általában biztos támpontot jelent az, hogy a 

levélbe lépő szállítónyalábok farésze a levél színéhez, míg a háncsrész a fonákhoz közel fut. 

Az egyszikűek egy részénél azonban a levél egyfelszínűvé (unifaciális) fejlődik. Ennek a 

levéltípusnak az eredeti fonáki részéből alakul ki mindkét oldala, ezért felszínein befelé 

tekintenek az edénynyalábok farészei. A nőszirom tipikus példája ennek a levélfejlődésnek. A 

jellegzetes szerkezet úgy alakul ki, hogy az eredési helyén még színi és fonáki résszel is bíró 

levélkezdemény a középvonalánál összehajol a színe felé, majd a levél csúcsa felé 

összeolvadnak a levélfelek. Így olyan levél fejlődik, amelynek mindkét felszínét az eredeti 

levélkezdemény fonáka adja. 

a.) A vizsgálat és a fenti szöveg alapján nevezd meg a kép betűvel jelölt 

részeit! 

 



A: 

B: 

C: 

D: 

E: 

F: 

G: 

H: 

I: 

 

 

A nőszirom (Iris) levélkeresztmetszetének fénymikroszkópos képe 



A LEVÉL FELÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDÉSE 

XIII. 

Tűlevelek vizsgálata 

 

1. Erdei fenyő epidermisz vizsgálata 

 

A tűlevelek jellegzetes alakú és szöveti felépítésű szervek, amelyek a szárazságtűrés 

jellegzetességeit viselik magukon. 

Anyag: tűlevél, színtelen körömlakk,  

Eszköz: tű, csipesz, tárgylemez, fedőlemez, fénymikroszkóp 

A vizsgálat menete: 

A bőrszövet és más felületek fénymikroszkópos vizsgálatára kiválóan alkalmas a 

levonatkészítés. Ennek során színtelen körömlakkot kell kenned vékony rétegben például egy 

levélfelszínre, majd 1-2 perc elteltével, amikor a lakk már megszáradt tűvel óvatosan 

felemelve, és csipesszel megfogva lehúzhatod a bevonatot. Az így nyert színtelen készítményt 

tárgylemezre helyezve célszerű vizsgálnod fénymikroszkóppal ferde megvilágítás mellett. 

Levonatot csak simafelszínű tárgyakról lehet készíteni, mert például egy szőrösebb levélhez 

úgy hozzátapad a lakk, hogy azt a száradás után lehetetlen eltávolítani. 

Készíts levonatot az erdei fenyő tűlevelének lapos, színi oldaláról, és a levonatot vizsgáld 

meg fénymikroszkóppal ferde megvilágítás mellett. 

A levonaton jól megfigyelhetők a megnyúlt, hullámos falú alapsejtek, amelyek vastag falúak 

és kutikulával borítottak. A bőrszövetbe süllyedt gázcserenyílások párhuzamos sorokba 

rendezettek. 

 



a.) A levonat tanulmányozása után egészítsd ki az alábbi szöveget! 

Az epidemisz alatt vastagodott falú ……………..sejtek hipodermiszt alkotnak. A levélközépi 

parenchima sejtjei sok ………………… tartalmazak. A tűlevél középső részében fut a 

központi rész, amit ……….. endodermisz választ el a fotoszintetizáló alapszövettől a 

klorenchimától. A központi henger alapállományát a transzfúziós szövet tölti ki, amelyben 

keményítőtartalmú és …………… sejtekből áll. Ezen kívül jelentős mennyiségű 

szklerenchima is megjelenik itt. A szállítónyalábok fa- és háncsrésze között osztódószövet, 

………….. is lehet. 

2. Lucfenyő és erdei fenyő tűlevél keresztmetszetének vizsgálata 
 

Anyag: lucfenyő tűlevele, toluidinkék 

Eszköz: fedőlemez, tárgylemez, fénymikroszkóp 

A vizsgálat menete: 

Készíts keresztmetszetet lucfenyő tűleveléből, majd vizsgáld meg toluidinkékkel megfestve 

és festés nélkül! 

a.) Nevezd meg az alábbi kép betűvel jelzett részeit! 

A: 

B: 

C: 

D: 

E: 

F: 



G: 

H: 

 

Lucfenyő (Picea abies) tűlevél részlet keresztmetszetének mikroszkópos képe 

 

b.) Párosítsd a kép betűit a megfelelő részek nevével! 

háncsrész 

farész 

endodermisz 

transzfúziós szövet 

levélközépi parenchima 

kambium 



A: 

B: 

C: 

D: 

E: 

F: 

 

 

 
Lucfenyő (Picea abies) tűlevél részlet, toluidinkékkel festett preparátum 

 

 

 

 

 



A LEVÉL FELÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDÉSE 

XIV. 

Levélszín vizsgálata 

 

Lombhullás előtt a levelekben található szerves anyagokat a keményítőt, a fehérjéket a növény 

lebontja építő elemeikre és elszállítja szárába, gyökerébe, ahol ezek az anyagok 

elraktározódnak az újbóli felhasználásig. Ily módon csökkenteni minimálisra a növény a 

lombhullással járó anyagveszteségét. Tehát az ősszel elsárgult és vörös színben pompázó 

levelekben a növény további fejlődése szempontjából fontos folyamatok mennek végbe. 

 A levelek sárga színe azután jelenik meg, miután a zöld klorofill lebomlott, mert ekkor már a 

fotoszintézis sárgásszínű kísérőpigmentjei a xantofillok és a karotinoidok vannak túlsúlyban 

a levélben. A vörös szín megjelenése viszont aktív antocián (az antociánokat a virággal 

foglalkozó fejezetben ismertetjük részletesen) képződésre utal. Ezt elősegítheti például a 

nappali és az éjszakai hőmérséklet nagy különbsége.  

Ilyenkor a fagyás ellen véd a fokozódó antocián termelődés, mert ezek a vegyületek a Nap 

hősugarait hatékonyabban tudják megkötni. Az antocián tartalom kisebb fagyok esetén képes 

megakadályozni a levél megfagyását, ezáltal tovább áramolhatnak a levél szöveteiből kivont 

tápanyagok a szár felé. Az őszi falevelek színe nem egyforma a világ különböző mérsékelt 

égövi tájain. Európában jórészt sárgák, míg az Egyesült Államokban és Kelet-Ázsiában vörös 

színben pompáznak lombhullás előtt a levelek. 

 

1. A málna (Rubus ideaus) őszi levélátalakulásának folyamata egy levélkén 

bemutatva 

a.) Állítsd sorrendbe az alábbi képeket az őszi levélátalakulás alapján! 

 

 

…………….                 …………….                 ……………              ……………. 

 



             A                                                             B 

 

 

          C      D 

 

 

b.) Az alábbi állításokat párosítsd a megfelelő kép betűjével! 



1. A még zöld levél szélén az elbomló klorofill helyén előtűnik a karotinoidok sárga színe 

2. A levél egyre nagyobb része válik sárgává  

3. A karotinoidoktól teljesen sárga a levél  

4. A bomlási folyamatok végén a sárga levél megbarnul. 

 

2. Sóskaborbolya levélszínének vizsgálata 

 

A sóskaborbolya a sóskaborbolyafélék (Berberidaceae) családba tartozó cserje. Az eredetileg 

Dél-Európában, Északnyugat-Afrikában és Nyugat-Afrikában őshonos növény a telepítések 

nyomán ma már egész Európában és Észak-Amerikában is honos. Hazánkban is előszeretettel 

ültetik díszcserjeként és sövényként, ezért szinte mindenhol előfordul az országban.  

A lombhullató, tüskés cserje sárga, fürtökben elhelyezkedő virágai májusban nyílnak. 

Kétmagvú, megnyúlt, élénkpiros terméseit nyár végén érleli.  

 

Gyűjts különböző évszakokban sóskaborbolya leveleket és vizsgáld meg színűket! 

 

a.) Egészítsd ki az alábbi szöveget megfigyelésed alapján! 

 

A sóskaborbolya levelei jellegzetes …..változáson esnek át tavasztól őszig. A lombfakadás 

után egészen a ……. befejeződésig a levelek élénk …… színűek, majd a nyár beköszöntével a 

levelekben antocián termelődik, amely …… színezi a lombozatot. Az antocián termelődés 

különösen az erős napsütésnek kitett levelekben válik intenzívvé, itt a levelek ……. 

színeződnek. Az árnyékos részeken gyakran találunk olyan leveleket, amelyek részben 

megőrzik eredeti ….. színűket, lila és zöld sávosak. Ősszel a levelek lehullás előtt ……   

színűvé vállnak. 

 



A virág és a termés felépítése és működése 

I.  

 

1. Az eddigi tanulmányaid alapján egészítsd ki az alábbi szöveget! 

A virág a nyitvatermő és zárvatermő növények ……………. növekedésű, szaporító hajtása, 

amely a rügyben kialakuló ………….. fejlődik. Korlátolt növekedésű képződmény, ami azt 

jelenti, hogy a leveles szárral ellentétben a virág ….. nem változik a növény méretével, 

nevezetesen a nagytermetű fáknak sem nagyobb a virága, mint a kisebbeknek. A virág …… 

szártagú, módosult leveleket viselő szaporító hajtás. 

 Szártagnak nevezzük a hajtáson egymást követő levelek eredése közötti …….., amely a 

virág módosult levelei között olyan .….., hogy szabad szemmel alig látható. A virág elsőként 

a nyitvatermőkben alakult ki. 

 A nyitvatermők neve onnan ered, hogy női ivarú virágaik esetében a ……… nem forrtak 

össze zárt termővé, magkezdeményeik …………., nem pedig egy zárt magházban fejlődnek. 

A női ivarú virágzat termőlevelei a tobozpikkelyek, amelyek tövében helyezkednek el 

a………………... Ez az „érett” fenyőtoboz valójában nem más, mint az elszáradt női virágzat, 

amelyből némi rázogatással hullnak ki a ……………. magvak. A nyitvatermő név korábban 

rendszertani kategóriát is jelentett (törzs), de ma már a nyitvatermőket 4 különálló törzsbe 

soroljuk: cikászok, ginkófélék, gnétumfélék, fenyőfélék. A nyitvatermő növények néhány 

kivételtől eltekintve szélbeporzásúak. Porzós virágzataik kialakításában csak porzólevelek 

vesznek részt, virágtakaró leveleik………….. Virágzatukban egy-egy porzólevél valójában 

egy-egy hímivarú virágnak felel meg. Ezek nagy tömegben termelik a pollenszemeket, amik a 

fenyők esetében 2 légzsákot hordoznak, ami a szelek szárnyán való terjedésüket segíti.  

A zárvatermő virág tengelye a gyakran megnyúlt …………. és ennek felső, kiszélesedő 

részéből, a …… áll. A virágkocsány többnyire egy támasztólevél tövéből ered, amit 

murvalevélnek nevezünk. A vacokból erednek a viráglevelek, melyek lehetnek …………… 

és…………. A takarólevelek védik az ivartájat, és sokszor feltűnő színeikkel csalogatják a 



beporzásban résztvevő rovarokat. A takarótáj lehet kettős: a többnyire zöld ………álló 

csészére és a színes sziromlevelekből álló pártára tagolt, vagy egynemű levelekből álló 

………….. A csésze védi a virágot, de fotoszintetizál és párologtat is. A csészelevelek 

összeforrhatnak. Ilyenkor a csészecimpák számából állapítható meg, hány levélből nőtt össze 

a csésze. A viráglevelek spirálisan, vagy ciklikusan helyezkedhetnek el a virágban.  

 

2. Réti boglárka virágának vizsgálata 

 

a.) Nevezd meg a kerti boglárka virágának betűvel jelölt részeit! 

 

A: 

B: 

C: 

D: 

 

 

  



2. Virágszimmetria vizsgálata 

A viráglevelek száma, alakja, elhelyezkedése a virágtengely körül meghatározza a virág 

szimmetria viszonyait. Ha egynél több szimmetriatengelye van, amelyek tükörszimmetrikus 

felekre osztják, akkor sugaras szimmetriájú (aktinomorf), ha egy szimmetria tengelye van 

akkor kétoldali (bilaterális, vagy zigomorf) a virág. A virág aszimmetrikus is lehet. Az 

eredetileg sugaras szimmetriájú virágok egyes viráglevelek eltűnésével kétoldalivá válhatnak. 

Anyag: Tyúkhúr, árvacsalán, keresztesvirágúak virága 

Eszköz: kézinagyító 

A vizsgálat menete: 

a.) A tyúkhúr sugaras szimmetriát mutat. Tanulmányozd kézinagyítóval  

        a virágát! 

b.) Nevezd meg a kép betűvel jelölt részeit! 

 

A: 

B: 

C: 

D: 

E: 

F: 

 



 

c.) Az ajakosak családjába sorolt növények virága egyszimmetriás.   

        Tanulmányozd kézinagyítóval a sárga árvacsalán virágát! 

 

d.) Nevezd meg a kép betűvel jelölt részeit! 

A: 

B: 

C: 

D: 

 



 

 

e.) A keresztesvirágúak családjába sorolt kányazsombor és a vadrepce 

virága a virágtakaró levelek elhelyezkedése alapján sugaras szimmetriát 

mutat, de az ivarleveleket is figyelembe véve kétoldali a szimmetria. 

Tanulmányozd kézi nagyítóval a virágot! 

f.) Nevezd meg a kép betűvel jelölt részeit! 

A: 

B: 

C: 

D: 

E: 

F: 



 

 



A virág és a termés felépítése és működése 

II.  

 

1. Különlegesen alakult csészelevelek vizsgálata 

A trombitafolyondár esetében a csésze nem zöld, hanem a pártához hasonlóan narancssárga. 

Ezzel segítik a beporzásban részt vevő rovarok csalogatását, és a pártacső belső csíkjai a virás 

belsejébe vezetik a beporzó rovart. 

a.) Párosítsd a részek nevét a kép betűivel! 

bibe 

bibeszál 

pártacső 

csészecimpa 

pártacimpa 

csészecső 

bimbó 

kocsány 

 

 

Trombitafolyondár (Campsis radicans) virágai  



A: 

B: 

C: 

D: 

E: 

F: 

G: 

H: 

 

b.) Párosítsd a részek nevét a kép betűivel! 

 

A csészelevelek egy körben helyezkednek el, ugyanakkor egyes növényeknél, mint például 

a homoki pimpónál fellevelekből „külső csésze”, vagy „álcsésze” fejlődhet. 

 

sziromlevelek 

porzók 

termőtáj 

csészecimpa 

álcsésze 

 

 

A homoki pimpó (Potentilla arenaria) virága felül- és alulnézetben 

 



 

A: 

B: 

C: 

D: 

E: 

 

c.) Párosítsd a részek nevét a kép betűivel! 

 

 

 A boglárkafélék családjába tartozó mezei szarkaláb virágának 5 kék színű csésze- és 2 kék 

sziromlevele van. A felső csészelevél nektárt termelő sarkantyút visel. Az összetett fürtös 

virágzatú növény gyomtársulásokban, tarlókon igen elterjedt. 

 

felső csészelevél 

párta 

bibe 

porzó 

alsó csészelevelek 

kocsány 

sarkantyú 

bimbó 

 

 

Mezei szarkaláb (Consolida regalis) virága és bimbói 



 

A: 

B: 

C: 

D: 

E: 

F: 

G: 

H: 
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III.  

Sziromlevelek 

 

A csészelevelekhez hasonlóan a sziromlevelek is összeforrhatnak pártakarimát és 

pártacsövet alkotva. A pártacső bemeneti nyílását pártatoroknak nevezzük.  

1. Fekete nadálytő forrt szirmú pártáinak vizsgálata 

A tavasztól őszig virágzó fekete nadálytő forrt szirmú pártái fehérek, rózsaszínek és lilák is 

lehetnek. Különleges a pillangósok vitorlás hajóhoz hasonló pártája. 

 

a.) Párosítsd a részek nevét a kép betűivel! 

 

bibeszál 

bimbó 

kocsány 

magház 

bibe 

pártacimpa 

csészelevelek 

pártacsövek 

 

 

A: 

B: 

C: 

D: 

E: 

F: 



G: 

H: 

 

 

Fekete nadálytő (Symphytum officinale) fehér és lila virágú hajtásrészlete 

 

 
 

2. Pillangós virág vizsgálata 

 A párta felső részét nagy elálló vitorla alkotja, amely alatt két oldalsó evező és az általuk 

közrefogott csónak helyezkedik el. A csónak két sziromlevélből áll, amelyek a bőrszövetükkel, 

vagy csak a kutikulájukkal kapcsolódnak. A csónakban van a termő és körülötte a tíz porzó, 

amelyek közül kilencnek összenőtt a porzószála, míg egy porzó külön áll. 

a.) Párosítsd a részek nevét a kép betűivel! 

 

csónak 

vitorla 

evező 

csészelevél 



 

 

Tövises iglice (Ononis spinosa), pillangós virága 

 

A: 

B: 

C: 

D: 

 

A párta jellegzetes képződménye a mellékpárta. Ez a párta belső oldalán képződő kinövés, 

amely az érdeslevelűeknél apró párnácskákhoz hasonlítanak. Az egyszikű nárcisznak némileg 

hasonló képlete a lepellevelekkel körülvett ozmofóra. 

 

b.) Párosítsd a részek nevét a kép betűivel! 

 

bibe 

sziromlevelek 

mellékpárta 

csészelevelek 

pártacimpák 



 

Közönséges ebnyelvűfű (Cynoglossum officinale) és orvosi atracél (Anchusa officinalis) virágai 

 

 

A: 

B: 

C: 

D: 

E: 

 

Az egyszikűeknek egynemű virágtakarója a lepel, amely többnyire egyforma lepellevelekből áll.  A 

szirom és csészelevelekhez hasonlóan a lepellevelek is összeforrhatnak egységes képződménnyé, 

lepelcsövet és lepelcimpákat képezve. 

 

c.) Párosítsd a részek nevét a kép betűivel! 

 

bibe 

lepelcső 

lepelcimpák 

portok 

porzó 



 

 

Orvosi salamonpecsét (Polygonatum odoratum) és fürtös gyöngyike (Muscari racemosum) virágai 

 

A: 

B: 

C: 

D: 

E: 
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IV.  

Virágszín vizsgálata 

 

A párta és a lepel színe több tényezőre vezethető vissza. A fehér színt a levegővel telt 

sejtközötti járatok teljes fényvisszaverése, vagy a bőrszövet alatt felhalmozódó keményítő 

okozhatja. A kék, lila és piros színeket többnyire a bőrszöveti sejtek sejtnedvében 

felhalmozódó sav-bázis indikátor tulajdonsággal rendelkező antociánok, míg a sárga színt 

flavonoidok és színes színtestek okozzák. A sejtnedvben található antociánok olyan 

vízoldékony színes vegyületek, amelyek indikátor tulajdonsággal rendelkeznek. Színük a 

közeg kémhatásától függően változik. Erősen lúgos kémhatástól haladva az erősen savas 

kémhatásig sárga, zöld, kék, lila és piros színűvé válhatnak. A természetben az antocián 

tartalmú növényi részek pirosak, lilák és kékek lehetnek. Antociánok okozzák például a 

muskátli piros, a katáng kék, az orvosi atracél és az ibolya lilás virágszínét. Az antociánok 

színes antocianidból és egy vagy két színtelen cukorrészből álló glikozidok. 

 

1. Az orvosi atracél virágszínének megváltoztatása 

 
Kihasználva az antociánok indikátortulajdonságát akár egyes növények virágszínét is 

megváltoztathatjuk. A gyomtársulásokban májusban virít a sötétkék virágú orvosi atracél. Az 

érdeslevelűek családjába sorolt növény leveleit és szárát serteszőrök borítják, ettől érdes 

tapintású. Virágok sugaras szimmetriájúak, öttagúak, ami azt jelenti, hogy virágtakaró 

leveleiből (csészelevelek, sziromlevelek) és a porzóiból is öt van. A virágok a hajtás csúcsán 

forgóvirágzatot alkotnak. 

 

Anyag: orvosi atracél virága, 20%-os ecetsav, 3 nátrium-hidroxid pasztilla, víz 

 

Eszköz: petricsésze, főzőpohár 

 

A vizsgálat menete: 



 

a.) Ha egy ilyen forgóvirágzatot az élelmiszerboltokban kapható legtöményebb, 20%-os 

ecetsavba helyezzük, akkor már 2-3 perc múlva megfigyelhetjük, hogy az eredetileg kék 

virágok bordó színűek, majd mintegy tízperces áztatás után élénk pirosak lesznek. Az ecetsav 

bediffundál a sziromlevelek sejtjeibe, ahol a sejtnedv kémhatását savas irányba tolja el. Ennek 

hatására a sejtnedvben található antociánok színe kékről pirosra változik.  

 

b.) A színváltozást ecetbe mártás nélkül úgy is létre tudjuk hozni, ha a levágott növényi szárakat 

ecetsavba állítjuk. Ekkor az atracél szállítónyalábjain keresztül jut el a virágszirom sejtjeihez. 

 

c.)  Erősen lúgos anyagokat nem árusítanak az élelmiszerboltokban, de az iskola 

kémiaszertárában találhatunk ilyeneket. Oldjunk fel 3 nátrium-hidroxid pasztillát 10 cm3 

vízben, majd az így kapott erősen lúgos oldatba áztassuk be az orvosi atracél egy 

forgóvirágzatát. Az erős lúg hatására a kék szívű virágok zöldre, majd sárga színűre 

színeződnek. 

 

d.) Nevezd meg az orvosi atracél virágának betűvel jelzett részeit! 

 

 

Orvosi atracél (Anchusa officinalis) ecetsavba áztatott virágai 

 



 

 

A: 

B: 

C: 

D: 

E: 

 

2. A mezei zsálya és muskátli virágszínének megváltoztatása lúggal 

 

 
Anyag: mezei zsálya és muskátli virága, 20%-os nátrium-hidroxid oldat 

 

Eszköz: petricsésze, főzőpohár 

 

A vizsgálat menete: 

 
Az antociánoktól színes virágok színét lúgokkal is megváltoztathatjuk. Ha például a muskátli 

piros, vagy zsálya lila virágát 20%-os nátrium-hidroxid oldatba mártjuk, akkor a párta egyes 

részein a lúg beszivárogva zöld és sárgás elszíneződést okoz.  A lúg behatolása leginkább a 

párta apró sérüléseinél következik be.  

 

 

a.) Nevezd meg az orvosi atracél virágának betűvel jelzett részeit! 

 

 

A: 

B: 

C: 

D: 

E: 

 



 

Mezei zsálya (Salvia pratensis) lúgba áztatott virága 
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IX.  

Virágvizsgálat- heterosztília 

 

 

1. Határozd meg az alábbi fogalmakat! 

 

önbeporzás: 

 

idegen megporzás: 

 

heterosztília: 

 

 

 

 

 

A kankalinféléknek például a porzó, és a bibeszál hossz szempontjából kétféle virága van 

(heterodisztília). Az egyikben a porzószálak hosszúak, a bibeszál rövid, míg a másiknál 

fordított a helyzet, a porzószálak rövidek és a bibeszál hosszú. A rövidebb porzók kisebb 

virágporszemeket termelnek, amelyek a kisebb papillákkal borított rövid bibéken, míg a 

hosszabb porzók nagyobb pollenje a nagyobb szemölcsökkel rendelkező, hosszabb bibéken 

kötődik meg. Így akkor lesz eredményes a beporzás, ha a hosszabb porzókban képződő pollen 

a hosszabb, míg a rövidebb porzókban képződő pollen a rövidebb bibére kerül.  

A réti füzény virágai, három különböző hosszúságú porzószálakkal és bibékkel 

rendelkezhetnek (heterotrisztília).  



2. Réti füzény heterotrisztíliájának vizsgálata  

 

Az egyedek egy részében a virág hosszú bibét, közepes és rövid porzókat tartalmaz, másokban 

közepes bibe, rövid és hosszú porzók vannak, és vannak olyanok is, amelyek rövid bibével, 

hosszú és közepes porzókkal rendelkeznek. Eredményes beporzás csak megegyező hosszúságú 

ivarlevelek között lehetséges. Kis szerencsével egy élőhelyen mindhárom virágtípust 

fellelheted. 

 

a.) Nevezd meg a képeken a réti füzény virágának betűvel jelölt részeit! 

 

 

 

A: 

B: 

C: 

D: 

E: 

F: 

G: 



 

b.) Nevezd meg a képeken a réti füzény virágának betűvel jelölt részeit! 

A: 

B: 

C: 

D: 

E: 

 

 

 

c.) Nevezd meg a képeken a réti füzény virágának betűvel jelölt részeit! 

A: 

B: 

C: 

D: 

E: 

F: 

 



 

 

d.) Nézd meg a réti füzény három virágának fenti képét! 

Döntsd el melyik a rövid, közepes és hosszú bibéjű virág! 

 

a.)……………. 

b.)……………. 

c.)……………. 
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V.  

Antociántartalom vizsgálata 

 

 

1. Vöröskáposzta antociántartalmának vizsgálata 

 

 

Anyag: vöröskáposzta, nátrium-hidroxid oldat, (nátrium-hidroxid 

pasztilla), víz, 20%-os ecetsav 

 

 

Eszköz: borotvapenge, tárgylemez, fedőlemez, fénymikroszkóp 

 

 

A vizsgálat menete: 

 
a.) Készíts egy durva, több sejtsoros metszetet borotvapengével a káposzta lila részéből, majd 

a tárgylemezre helyezett és egy csepp vízben lefedett metszet mellé cseppents nátrium-hidroxid 

(NaOH) oldatot. A lúgoldat előállításához egy nátrium-hidroxid pasztillát oldj fel 1 cm3 vízben. 

A lúg fokozatosan szivárog be a fedőlemez alá, ezért egyidejűleg jelenik meg a lila, kék, zöld, 

majd végül a sárga színváltozás a sejtekben. 

 

b.) A kísérlet elvégezhető 20%-os ecetsavval is. Ekkor a lilás színű káposztametszet 

élénkpirosra színeződik. 

 



 

 Vöröskáposzta levél felső színes részéből készült        Az erősebb nagyítású képen jól megfigyelhetők 

           metszet elszíneződése nátrium-hidroxid oldat  a bőrszöveti sejtek a sejtmagokkal és a gázcsere- 

hatására      nyílások 

 

 

2. A vöröskáposzta főzet színváltozása az oldat pH növekedésével 
 

A vöröskáposztának nem csak a nyers levelei, hanem a főzete is kiválóan használható az 

antociánok vizsgálatára. 

Anyag: vöröskáposzta, 20%-os ecetsav, nátrium-hidroxid oldat, 

Eszköz: főzőpohár, Bunsen-égő, vasháromláb, azbesztháló, 5 kémcső, 2 cseppentő 

Vizsgálat menete: 

Ha a feldarabolt vöröskáposztát vízben forralod, akkor a vizet sötétlilára színezik a kioldódó 

antociánok. Ezek hőhatásra nem bomlanak le, így egy olyan oldathoz jutunk, amellyel tovább 

kísérletezhetünk. A kapott oldatból 2-2 cm3-t önts 5 kémcsőbe. Az elsőhöz cseppents néhány 



csepp 20%-os ecetsavat, amitől az oldat pirossá válik. A második kémcsőben a kifőzött 

semleges pH-jú lila oldathoz ne adj semmit. A 3. kémcsőbe 3-4 csepp nátrium-hidroxid oldatot 

cseppentve kékeszöld lesz a folyadék. A 4. kémcsőbe addig csepegtesd a lúgot, amíg 

világoszöld, míg az utolsóba addig, amíg sárga színváltozást nem tapasztalsz. Ha a lúgot a 

fentieknél még precízebben adagolod az oldathoz, akkor még több színárnyalatot elő tudsz 

állítani, amint ezt az alábbi képen is láthatod. 

 

A vöröskáposztából kivont antocián színváltozása egyre növekvő pH-jú oldatokban 

 

3. Lilahagyma antociántartalmának vizsgálata 

 

Anyag: lilahagyma, víz, nátrium-hidroxid oldat 

 

Eszköz: tárgylemez, fedőlemez, fénymikroszkóp 

 

A vizsgálat menete: 

 



Készíts bőrszöveti nyúzatot az allevél lila oldaláról és egy csepp vízben lefedve vizsgáld 

fénymikroszkóppal! Keress a látótérben antociántartalmú lila sejteket, majd a vöröskáposztánál 

már ismertetett módon szívass át a metszeten nátrium-hidroxid oldatot! A lúg hatására néhány 

másodperc alatt bekövetkezik a sejtekben a színváltozás, majd a feloldódó sejtekből kiáramlik a 

zöldes színűvé vált antocián. 

 

A lúg hatására bekövetkező színváltozás a sejtekben 
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XIII. 

Tűlevelek vizsgálata 

 

1. Erdei fenyő epidermisz vizsgálata 

 

A tűlevelek jellegzetes alakú és szöveti felépítésű szervek, amelyek a szárazságtűrés 

jellegzetességeit viselik magukon. 

Anyag: tűlevél, színtelen körömlakk,  

Eszköz: tű, csipesz, tárgylemez, fedőlemez, fénymikroszkóp 

A vizsgálat menete: 

A bőrszövet és más felületek fénymikroszkópos vizsgálatára kiválóan alkalmas a 

levonatkészítés. Ennek során színtelen körömlakkot kell kenned vékony rétegben például egy 

levélfelszínre, majd 1-2 perc elteltével, amikor a lakk már megszáradt tűvel óvatosan 

felemelve, és csipesszel megfogva lehúzhatod a bevonatot. Az így nyert színtelen készítményt 

tárgylemezre helyezve célszerű vizsgálnod fénymikroszkóppal ferde megvilágítás mellett. 

Levonatot csak simafelszínű tárgyakról lehet készíteni, mert például egy szőrösebb levélhez 

úgy hozzátapad a lakk, hogy azt a száradás után lehetetlen eltávolítani. 

Készíts levonatot az erdei fenyő tűlevelének lapos, színi oldaláról, és a levonatot vizsgáld 

meg fénymikroszkóppal ferde megvilágítás mellett. 

A levonaton jól megfigyelhetők a megnyúlt, hullámos falú alapsejtek, amelyek vastag falúak 

és kutikulával borítottak. A bőrszövetbe süllyedt gázcserenyílások párhuzamos sorokba 

rendezettek. 

 



a.) A levonat tanulmányozása után egészítsd ki az alábbi szöveget! 

Az epidemisz alatt vastagodott falú parenchimasejtek hipodermiszt alkotnak. A levélközépi 

parenchima sejtjei sok zöldszíntestet tartalmazak. A tűlevél középső részében fut a központi 

rész, amit egyrétegű endodermisz választ el a fotoszintetizáló alapszövettől a klorenchimától. 

A központi henger alapállományát a transzfúziós szövet tölti ki, amelyben keményítőtartalmú 

és vízszállító sejtekből áll. Ezen kívül jelentős mennyiségű szklerenchima is megjelenik itt. A 

szállítónyalábok fa- és háncsrésze között osztódószövet, kambium is lehet. 

 

2. Lucfenyő és erdei fenyő tűlevél keresztmetszetének vizsgálata 
 

Anyag: lucfenyő tűlevele, toluidinkék 

Eszköz: fedőlemez, tárgylemez, fénymikroszkóp 

A vizsgálat menete: 

Készíts keresztmetszetet lucfenyő tűleveléből, majd vizsgáld meg toluidinkékkel megfestve 

és festés nélkül! 

a.) Nevezd meg az alábbi kép betűvel jelzett részeit! 

A: epidermisz 

B: endodermisz 

C: transzfúziós szövet 

D: háncsrész 

E: farész 



F: kambium 

G: hipodermisz 

H: klorenchima 

 

Lucfenyő (Picea abies) tűlevél részlet keresztmetszetének mikroszkópos képe 

b.) Párosítsd a kép betűit a megfelelő részek nevével! 

háncsrész 

farész 

endodermisz 

transzfúziós szövet 

levélközépi parenchima 

kambium 



 

A: levélközépi parenchima 

 

B: endodermisz 

 

C: transzfúziós szövet 

 

D: háncsrész 

 

E: farész 

 

F: kambium 

 

 
Lucfenyő (Picea abies) tűlevél részlet, toluidinkékkel festett preparátum 

 



A LEVÉL FELÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDÉSE 

XIV. 

Levélszín vizsgálata 

 

Lombhullás előtt a levelekben található szerves anyagokat a keményítőt, a fehérjéket a növény 

lebontja építő elemeikre és elszállítja szárába, gyökerébe, ahol ezek az anyagok 

elraktározódnak az újbóli felhasználásig. Ily módon csökkenteni minimálisra a növény a 

lombhullással járó anyagveszteségét. Tehát az ősszel elsárgult és vörös színben pompázó 

levelekben a növény további fejlődése szempontjából fontos folyamatok mennek végbe. 

 A levelek sárga színe azután jelenik meg, miután a zöld klorofill lebomlott, mert ekkor már a 

fotoszintézis sárgásszínű kísérőpigmentjei a xantofillok és a karotinoidok vannak túlsúlyban 

a levélben. A vörös szín megjelenése viszont aktív antocián (az antociánokat a virággal 

foglalkozó fejezetben ismertetjük részletesen) képződésre utal. Ezt elősegítheti például a 

nappali és az éjszakai hőmérséklet nagy különbsége.  

Ilyenkor a fagyás ellen véd a fokozódó antocián termelődés, mert ezek a vegyületek a Nap 

hősugarait hatékonyabban tudják megkötni. Az antocián tartalom kisebb fagyok esetén képes 

megakadályozni a levél megfagyását, ezáltal tovább áramolhatnak a levél szöveteiből kivont 

tápanyagok a szár felé. Az őszi falevelek színe nem egyforma a világ különböző mérsékelt 

égövi tájain. Európában jórészt sárgák, míg az Egyesült Államokban és Kelet-Ázsiában vörös 

színben pompáznak lombhullás előtt a levelek. 

 

1. A málna (Rubus ideaus) őszi levélátalakulásának folyamata egy levélkén 

bemutatva 

a.) Állítsd sorrendbe az alábbi képeket az őszi levélátalakulás alapján! 

 

C                              D                              A                           B 

…………….                 …………….                 ……………              ……………. 

 



             A                                                             B 

 

 

          C      D 

 

 

b.) Az alábbi állításokat párosítsd a megfelelő kép betűjével! 



1. A még zöld levél szélén az elbomló klorofill helyén előtűnik a karotinoidok sárga színe C 

2. A levél egyre nagyobb része válik sárgává D 

3. A karotinoidoktól teljesen sárga a levél A 

4. A bomlási folyamatok végén a sárga levél megbarnul. B 

 

2. Sóskaborbolya levélszínének vizsgálata 

 

A sóskaborbolya a sóskaborbolyafélék (Berberidaceae) családba tartozó cserje. Az eredetileg 

Dél-Európában, Északnyugat-Afrikában és Nyugat-Afrikában őshonos növény a telepítések 

nyomán ma már egész Európában és Észak-Amerikában is honos. Hazánkban is előszeretettel 

ültetik díszcserjeként és sövényként, ezért szinte mindenhol előfordul az országban.  

A lombhullató, tüskés cserje sárga, fürtökben elhelyezkedő virágai májusban nyílnak. 

Kétmagvú, megnyúlt, élénkpiros terméseit nyár végén érleli.  

 

Gyűjts különböző évszakokban sóskaborbolya leveleket és vizsgáld meg színűket! 

 

a.) Egészítsd ki az alábbi szöveget megfigyelésed alapján! 

 

A sóskaborbolya levelei jellegzetes színváltozáson esnek át tavasztól őszig. A lobfakadás után 

egészen a virágzás befejeződésig a levelek élénk zöld színűek, majd a nyár beköszöntével a 

levelekben antocián termelődik, amely lilára színezi a lombozatot. Az antocián termelődés 

különösen az erős napsütésnek kitett levelekben válik intenzívvé, itt a levelek sötétlilára 

színeződnek. Az árnyékos részeken gyakran találunk olyan leveleket, amelyek részben 

megőrzik eredeti zöld színűket, lila és zöld sávosak. Ősszel a levelek lehullás előtt tűzpiros 

színűvé vállnak. 
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1. Az eddigi tanulmányaid alapján egészítsd ki az alábbi szöveget! 

A virág a nyitvatermő és zárvatermő növények korlátolt növekedésű, szaporító hajtása, 

amely a rügyben kialakuló bimbóból fejlődik. Korlátolt növekedésű képződmény, ami azt 

jelenti, hogy a leveles szárral ellentétben a virág mérete nem változik a növény méretével, 

nevezetesen a nagytermetű fáknak sem nagyobb a virága, mint a kisebbeknek. A virág rövid 

szártagú, módosult leveleket viselő szaporító hajtás.  

Szártagnak nevezzük a hajtáson egymást követő levelek eredése közötti szárrészt, amely a 

virág módosult levelei között olyan rövid, hogy szabad szemmel alig látható. A virág elsőként 

a nyitvatermőkben alakult ki.  

A nyitvatermők neve onnan ered, hogy női ivarú virágaik esetében a termőlevelek nem 

forrtak össze zárt termővé, magkezdeményeik szabadon, nem pedig egy zárt magházban 

fejlődnek. A női ivarú virágzat termőlevelei a tobozpikkelyek, amelyek tövében helyezkednek 

el a magkezdemények. Ez az „érett” fenyőtoboz valójában nem más, mint az elszáradt női 

virágzat, amelyből némi rázogatással hullnak ki a repítőszárnyas magvak. A nyitvatermő név 

korábban rendszertani kategóriát is jelentett (törzs), de ma már a nyitvatermőket 4 különálló 

törzsbe soroljuk: cikászok, ginkófélék, gnétumfélék, fenyőfélék. A nyitvatermő növények 

néhány kivételtől eltekintve szélbeporzásúak. Porzós virágzataik kialakításában csak 

porzólevelek vesznek részt, virágtakaró leveleik hiányoznak. Virágzatukban egy-egy 

porzólevél valójában egy-egy hímivarú virágnak felel meg. Ezek nagy tömegben termelik a 

pollenszemeket, amik a fenyők esetében 2 légzsákot hordoznak, ami a szelek szárnyán való 

terjedésüket segíti. 

 A zárvatermő virág tengelye a gyakran megnyúlt kocsányból és ennek felső, kiszélesedő 

részéből, a vacokból áll. A virágkocsány többnyire egy támasztólevél tövéből ered, amit 

murvalevélnek nevezünk. A vacokból erednek a viráglevelek, melyek lehetnek takaró- és 



ivarlevelek. A takarólevelek védik az ivartájat, és sokszor feltűnő színeikkel csalogatják a 

beporzásban résztvevő rovarokat. A takarótáj lehet kettős: a többnyire zöld csészelevelekből 

álló csészére és a színes sziromlevelekből álló pártára tagolt, vagy egynemű levelekből álló 

lepel. A csésze védi a virágot, de fotoszintetizál és párologtat is. A csészelevelek 

összeforrhatnak. Ilyenkor a csészecimpák számából állapítható meg, hány levélből nőtt össze 

a csésze. A viráglevelek spirálisan, vagy ciklikusan helyezkedhetnek el a virágban.  

2. Réti boglárka virágának vizsgálata 

 

a.) Nevezd meg a kerti boglárka virágának betűvel jelölt részeit! 

 

A: porzók 

B: sziromlevelek 

C: termőtáj 

D: fejlődő tüszőcsokor 

 

 

  



2. Virágszimmetria vizsgálata 

A viráglevelek száma, alakja, elhelyezkedése a virágtengely körül meghatározza a virág 

szimmetria viszonyait. Ha egynél több szimmetriatengelye van, amelyek tükörszimmetrikus 

felekre osztják, akkor sugaras szimmetriájú (aktinomorf), ha egy szimmetria tengelye van 

akkor kétoldali (bilaterális, vagy zigomorf) a virág. A virág aszimmetrikus is lehet. Az 

eredetileg sugaras szimmetriájú virágok egyes viráglevelek eltűnésével kétoldalivá válhatnak. 

Anyag: Tyúkhúr, árvacsalán, keresztesvirágúak virága 

Eszköz: kézinagyító 

A vizsgálat menete: 

a.) A tyúkhúr sugaras szimmetriát mutat. Tanulmányozd kézinagyítóval  

       a virágát! 

b.) Nevezd meg a kép betűvel jelölt részeit! 

 

A: termő 

B: portok 

C: csészelevél 

D: bimbó 

E: sziromlevél 

F: porzószál 

 



 

c.) Az ajakosak családjába sorolt növények virága egyszimmetriás.   

        Tanulmányozd kézinagyítóval a sárga árvacsalán virágát! 

 

d.) Nevezd meg a kép betűvel jelölt részeit! 

A: felső ajak 

B: porzók 

C: alsó ajak 

D: csészecimpák 

 



 

 

e.) A keresztesvirágúak családjába sorolt kányazsombor és a vadrepce 

virága a virágtakaró levelek elhelyezkedése alapján sugaras szimmetriát 

mutat, de az ivarleveleket is figyelembe véve kétoldali a szimmetria. 

Tanulmányozd kézi nagyítóval a virágot! 

f.) Nevezd meg a kép betűvel jelölt részeit! 

A: bibe 

B: hosszú porzók 

C: rövid porzó 

D: becőtermés 

E: csészelevél 

F: sziromlevelek 
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1. Különlegesen alakult csészelevelek vizsgálata 

A trombitafolyondár esetében a csésze nem zöld, hanem a pártához hasonlóan narancssárga. 

Ezzel segítik a beporzásban részt vevő rovarok csalogatását, és a pártacső belső csíkjai a virás 

belsejébe vezetik a beporzó rovart. 

a.) Párosítsd a részek nevét a kép betűivel! 

bibe 

bibeszál 

pártacső 

csészecimpa 

pártacimpa 

csészecső 

bimbó 

kocsány 

 

 

Trombitafolyondár (Campsis radicans) virágai  



A: bibe 

 

B: bimbó 

 

C: bibeszál 

 

D: pártacső 

 

E: pártacimpa 

 

F: csészecimpa 

 

G: csészecső 

 

H: kocsány 

 
 

b.) Párosítsd a részek nevét a kép betűivel! 

A csészelevelek egy körben helyezkednek el, ugyanakkor egyes növényeknél, mint például 

a homoki pimpónál fellevelekből „külső csésze”, vagy „álcsésze” fejlődhet. 

 

sziromlevelek 

porzók 

termőtáj 

csészecimpa 

álcsésze 

 

 

A homoki pimpó (Potentilla arenaria) virága felül- és alulnézetben 



 

A: álcsésze 

 

B: csészecimpa 

 

C: termőtáj 

 

D: sziromlevelek 

 

E: porzók 

 
 

c.) Párosítsd a részek nevét a kép betűivel! 

 

 

 A boglárkafélék családjába tartozó mezei szarkaláb virágának 5 kék színű csésze- és 2 kék 

sziromlevele van. A felső csészelevél nektárt termelő sarkantyút visel. Az összetett fürtös 

virágzatú növény gyomtársulásokban, tarlókon igen elterjedt. 

 

felső csészelevél 

párta 

bibe 

porzó 

alsó csészelevelek 

kocsány 

sarkantyú 

bimbó 

 

Mezei szarkaláb (Consolida regalis) virága és bimbói 



 

A: alsó csészelevelek 

 

B: sarkantyú 

 

C: bibe 

 

D: kocsány 

 

E: porzó 

 

F: bimbó 

 

G: párta 

 

H: felső csészelevél 
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Sziromlevelek 

 

A csészelevelekhez hasonlóan a sziromlevelek is összeforrhatnak pártakarimát és 

pártacsövet alkotva. A pártacső bemeneti nyílását pártatoroknak nevezzük.  

1. Fekete nadálytő forrt szirmú pártáinak vizsgálata 

A tavasztól őszig virágzó fekete nadálytő forrt szirmú pártái fehérek, rózsaszínek és lilák is 

lehetnek. Különleges a pillangósok vitorlás hajóhoz hasonló pártája. 

 

a.) Párosítsd a részek nevét a kép betűivel! 

 

bibeszál 

bimbó 

kocsány 

magház 

bibe 

pártacimpa 

csészelevelek 

pártacsövek 

 

 

A: pártacimpa 

 

 B: bimbó 

 

C: kocsány 

 

D: csészelevelek 



 

E: pártacsövek 

 

F: bibeszál 

 

G: magház 

 

H: bibe 

 

 

 

 

Fekete nadálytő (Symphytum officinale) fehér és lila virágú hajtásrészlete 

 

 
 

2. Pillangós virág vizsgálata 

 A párta felső részét nagy elálló vitorla alkotja, amely alatt két oldalsó evező és az általuk 

közrefogott csónak helyezkedik el. A csónak két sziromlevélből áll, amelyek a bőrszövetükkel, 

vagy csak a kutikulájukkal kapcsolódnak. A csónakban van a termő és körülötte a tíz porzó, 

amelyek közül kilencnek összenőtt a porzószála, míg egy porzó külön áll. 



a.) Párosítsd a részek nevét a kép betűivel! 

 

csónak 

vitorla 

evező 

csészelevél 

 

 

Tövises iglice (Ononis spinosa), pillangós virága 

 

A: vitorla 

 

B: evező 

 

C: csónak 

 

D: csészelevél 

 

 

 



A párta jellegzetes képződménye a mellékpárta. Ez a párta belső oldalán képződő kinövés, 

amely az érdeslevelűeknél apró párnácskákhoz hasonlítanak. Az egyszikű nárcisznak némileg 

hasonló képlete a lepellevelekkel körülvett ozmofóra. 

 

b.) Párosítsd a részek nevét a kép betűivel! 

 

bibe 

sziromlevelek 

mellékpárta 

csészelevelek 

pártacimpák 

 

Közönséges ebnyelvűfű (Cynoglossum officinale) és orvosi atracél (Anchusa officinalis) virágai 

 

 

A: bibe 

 

B: mellékpárta 



 

C: sziromlevelek 

 

D: csészelevelek 

 

E: pártacimpák 

 

 

 

Az egyszikűeknek egynemű virágtakarója a lepel, amely többnyire egyforma lepellevelekből áll.  A 

szirom és csészelevelekhez hasonlóan a lepellevelek is összeforrhatnak egységes képződménnyé, 

lepelcsövet és lepelcimpákat képezve. 

 

c.) Párosítsd a részek nevét a kép betűivel! 

 

bibe 

lepelcső 

lepelcimpák 

portok 

porzó 

 



 

Orvosi salamonpecsét (Polygonatum odoratum) és fürtös gyöngyike (Muscari racemosum) virágai 

 

 

 

A: lepelcimpák 

 

B: lepelcső 

 

C: porzó 

 

D: portok 

 

E: bibe 
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Virágszín vizsgálata 

 

A párta és a lepel színe több tényezőre vezethető vissza. A fehér színt a levegővel telt 

sejtközötti járatok teljes fényvisszaverése, vagy a bőrszövet alatt felhalmozódó keményítő 

okozhatja. A kék, lila és piros színeket többnyire a bőrszöveti sejtek sejtnedvében 

felhalmozódó sav-bázis indikátor tulajdonsággal rendelkező antociánok, míg a sárga színt 

flavonoidok és színes színtestek okozzák. A sejtnedvben található antociánok olyan 

vízoldékony színes vegyületek, amelyek indikátor tulajdonsággal rendelkeznek. Színük a 

közeg kémhatásától függően változik. Erősen lúgos kémhatástól haladva az erősen savas 

kémhatásig sárga, zöld, kék, lila és piros színűvé válhatnak. A természetben az antocián 

tartalmú növényi részek pirosak, lilák és kékek lehetnek. Antociánok okozzák például a 

muskátli piros, a katáng kék, az orvosi atracél és az ibolya lilás virágszínét. Az antociánok 

színes antocianidból és egy vagy két színtelen cukorrészből álló glikozidok. 

 

1. Az orvosi atracél virágszínének megváltoztatása 

 
Kihasználva az antociánok indikátortulajdonságát akár egyes növények virágszínét is 

megváltoztathatjuk. A gyomtársulásokban májusban virít a sötétkék virágú orvosi atracél. Az 

érdeslevelűek családjába sorolt növény leveleit és szárát serteszőrök borítják, ettől érdes 

tapintású. Virágok sugaras szimmetriájúak, öttagúak, ami azt jelenti, hogy virágtakaró 

leveleiből (csészelevelek, sziromlevelek) és a porzóiból is öt van. A virágok a hajtás csúcsán 

forgóvirágzatot alkotnak. 

 

Anyag: orvosi atracél virága, 20%-os ecetsav, 3 nátrium-hidroxid pasztilla, víz 

 

Eszköz: petricsésze, főzőpohár 

 

A vizsgálat menete: 



 

a.) Ha egy ilyen forgóvirágzatot az élelmiszerboltokban kapható legtöményebb, 20%-os 

ecetsavba helyezzük, akkor már 2-3 perc múlva megfigyelhetjük, hogy az eredetileg kék 

virágok bordó színűek, majd mintegy tízperces áztatás után élénk pirosak lesznek. Az ecetsav 

bediffundál a sziromlevelek sejtjeibe, ahol a sejtnedv kémhatását savas irányba tolja el. Ennek 

hatására a sejtnedvben található antociánok színe kékről pirosra változik.  

 

b.) A színváltozást ecetbe mártás nélkül úgy is létre tudjuk hozni, ha a levágott növényi szárakat 

ecetsavba állítjuk. Ekkor az atracél szállítónyalábjain keresztül jut el a virágszirom sejtjeihez. 

 

c.)  Erősen lúgos anyagokat nem árusítanak az élelmiszerboltokban, de az iskola 

kémiaszertárában találhatunk ilyeneket. Oldjunk fel 3 nátrium-hidroxid pasztillát 10 cm3 

vízben, majd az így kapott erősen lúgos oldatba áztassuk be az orvosi atracél egy 

forgóvirágzatát. Az erős lúg hatására a kék szívű virágok zöldre, majd sárga színűre 

színeződnek. 

 

d.) Nevezd meg az orvosi atracél virágának betűvel jelzett részeit! 

 

 

Orvosi atracél (Anchusa officinalis) ecetsavba áztatott virágai 

 



 

 

A: mellékpárta 

B: csészelevelek 

C: pártacső 

D: pártacimpák 

E: bimbó 

 

2. A mezei zsálya és muskátli virágszínének megváltoztatása lúggal 

 

 
Anyag: mezei zsálya és muskátli virága, 20%-os nátrium-hidroxid oldat 

 

Eszköz: petricsésze, főzőpohár 

 

A vizsgálat menete: 

 
Az antociánoktól színes virágok színét lúgokkal is megváltoztathatjuk. Ha például a muskátli 

piros, vagy zsálya lila virágát 20%-os nátrium-hidroxid oldatba mártjuk, akkor a párta egyes 

részein a lúg beszivárogva zöld és sárgás elszíneződést okoz.  A lúg behatolása leginkább a 

párta apró sérüléseinél következik be.  

 

 

a.) Nevezd meg az orvosi atracél virágának betűvel jelzett részeit! 

 

 

A: párta, felső ajak 

B: bimbó 

C: csészecimpák 

D: párta, alsó ajak 

E: bibe 

 



 

Mezei zsálya (Salvia pratensis) lúgba áztatott virága 
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Virágvizsgálat- heterosztília 

 

 

1. Határozd meg az alábbi fogalmakat! 

 

önbeporzás: Ha a virágot saját pollenje porozza be, akkor önbeporzásról beszélünk. Ilyenkor 

a pollen és a magházban elhelyezkedő magkezdemény is egyszerre kerül érett állapotba, és a 

beporzás gyakran már a virág kinyílása előtt bekövetkezik (pl. ibolya). 

 

idegen megporzás: Az idegen megporzáskor különböző növényegyedek ivarsejtjei 

találkoznak, ami új genotípusú utódokat eredményez. A környezethez való alkalmazkodás és 

a faj fennmaradása szempontjából ez a legelőnyösebb szaporodási forma. 

 

heterosztília: Azoknál a virágoknál, ahol a porzó és a termő egyszerre érik be, gyakran a 

porzó- és termőtáj jellegzetes kialakulása gátolja meg az önbeporzást. Ennek egyik formája a 

heterosztília, amikor a porzók, és a bibeszálak hossza eltérő lehet a faj különböző egyedeinek 

virágában. 

 

 

A kankalinféléknek például a porzó, és a bibeszál hossz szempontjából kétféle virága van 

(heterodisztília). Az egyikben a porzószálak hosszúak, a bibeszál rövid, míg a másiknál 

fordított a helyzet, a porzószálak rövidek és a bibeszál hosszú. A rövidebb porzók kisebb 

virágporszemeket termelnek, amelyek a kisebb papillákkal borított rövid bibéken, míg a 

hosszabb porzók nagyobb pollenje a nagyobb szemölcsökkel rendelkező, hosszabb bibéken 

kötődik meg. Így akkor lesz eredményes a beporzás, ha a hosszabb porzókban képződő pollen 

a hosszabb, míg a rövidebb porzókban képződő pollen a rövidebb bibére kerül.  

A réti füzény virágai, három különböző hosszúságú porzószálakkal és bibékkel 

rendelkezhetnek (heterotrisztília).  



2. Réti füzény heterotrisztíliájának vizsgálata  

 

Az egyedek egy részében a virág hosszú bibét, közepes és rövid porzókat tartalmaz, másokban 

közepes bibe, rövid és hosszú porzók vannak, és vannak olyanok is, amelyek rövid bibével, 

hosszú és közepes porzókkal rendelkeznek. Eredményes beporzás csak megegyező hosszúságú 

ivarlevelek között lehetséges. Kis szerencsével egy élőhelyen mindhárom virágtípust 

fellelheted. 

 

a.) Nevezd meg a képeken a réti füzény virágának betűvel jelölt részeit! 

 

 

 

A: bibe 

B: bibeszál 

C: (közepes) porzók 

D: (rövid) porzók 

E: csészecső 

F: csészecimpa 

G: sziromlevele 



 

 

b.) Nevezd meg a képeken a réti füzény virágának betűvel jelölt részeit! 

A: bibe 

B: bibeszál 

C: (közepes) porzók 

D: (hosszú) porzók 

E: sziromlevelek 

 

 

 

c.) Nevezd meg a képeken a réti füzény virágának betűvel jelölt részeit! 

A: bibe 

B: bibeszál 

C: (rövid) porzók 

D: (hosszú) porzók 

E: csészecső 

F: sziromlevelek 



 

 

 

d.) Nézd meg a réti füzény három virágának fenti képét! 

Döntsd el melyik a rövid, közepes és hosszú bibéjű virág! 

 

a.) hosszú bibéjű 

b.) rövid bibéjű 

c.) közepes bibéjű 

 



A virág és a termés felépítése és működése 

V.  

Antociántartalom vizsgálata 

 

 

1. Vöröskáposzta antociántartalmának vizsgálata 

 

 

Anyag: vöröskáposzta, nátrium-hidroxid oldat, (nátrium-hidroxid 

pasztilla), víz, 20%-os ecetsav 

 

 

Eszköz: borotvapenge, tárgylemez, fedőlemez, fénymikroszkóp 

 

 

A vizsgálat menete: 

 
a.) Készíts egy durva, több sejtsoros metszetet borotvapengével a káposzta lila részéből, majd 

a tárgylemezre helyezett és egy csepp vízben lefedett metszet mellé cseppents nátrium-hidroxid 

(NaOH) oldatot. A lúgoldat előállításához egy nátrium-hidroxid pasztillát oldj fel 1 cm3 vízben. 

A lúg fokozatosan szivárog be a fedőlemez alá, ezért egyidejűleg jelenik meg a lila, kék, zöld, 

majd végül a sárga színváltozás a sejtekben. 

 

b.) A kísérlet elvégezhető 20%-os ecetsavval is. Ekkor a lilás színű káposztametszet 

élénkpirosra színeződik. 

 



 

 Vöröskáposzta levél felső színes részéből készült        Az erősebb nagyítású képen jól megfigyelhetők 

           metszet elszíneződése nátrium-hidroxid oldat  a bőrszöveti sejtek a sejtmagokkal és a gázcsere- 

hatására      nyílások 

 

 

2. A vöröskáposzta főzet színváltozása az oldat pH növekedésével 
 

A vöröskáposztának nem csak a nyers levelei, hanem a főzete is kiválóan használható az 

antociánok vizsgálatára. 

Anyag: vöröskáposzta, 20%-os ecetsav, nátrium-hidroxid oldat, 

Eszköz: főzőpohár, Bunsen-égő, vasháromláb, azbesztháló, 5 kémcső, 2 cseppentő 

Vizsgálat menete: 

Ha a feldarabolt vöröskáposztát vízben forralod, akkor a vizet sötétlilára színezik a kioldódó 

antociánok. Ezek hőhatásra nem bomlanak le, így egy olyan oldathoz jutunk, amellyel tovább 

kísérletezhetünk. A kapott oldatból 2-2 cm3-t önts 5 kémcsőbe. Az elsőhöz cseppents néhány 



csepp 20%-os ecetsavat, amitől az oldat pirossá válik. A második kémcsőben a kifőzött 

semleges pH-jú lila oldathoz ne adj semmit. A 3. kémcsőbe 3-4 csepp nátrium-hidroxid oldatot 

cseppentve kékeszöld lesz a folyadék. A 4. kémcsőbe addig csepegtesd a lúgot, amíg 

világoszöld, míg az utolsóba addig, amíg sárga színváltozást nem tapasztalsz. Ha a lúgot a 

fentieknél még precízebben adagolod az oldathoz, akkor még több színárnyalatot elő tudsz 

állítani, amint ezt az alábbi képen is láthatod. 

 

A vöröskáposztából kivont antocián színváltozása egyre növekvő pH-jú oldatokban 

 

3. Lilahagyma antociántartalmának vizsgálata 

 

Anyag: lilahagyma, víz, nátrium-hidroxid oldat 

 

Eszköz: tárgylemez, fedőlemez, fénymikroszkóp 

 

A vizsgálat menete: 

 



Készíts bőrszöveti nyúzatot az allevél lila oldaláról és egy csepp vízben lefedve vizsgáld 

fénymikroszkóppal! Keress a látótérben antociántartalmú lila sejteket, majd a vöröskáposztánál 

már ismertetett módon szívass át a metszeten nátrium-hidroxid oldatot! A lúg hatására néhány 

másodperc alatt bekövetkezik a sejtekben a színváltozás, majd a feloldódó sejtekből kiáramlik a 

zöldes színűvé vált antocián. 

 

A lúg hatására bekövetkező színváltozás a sejtekben 
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VI.  

Virágfelépítés vizsgálata 

 

1. A farkasalma virágfelépítése 

A virágtakaró levelek egyes növényfajoknál, mint például a farkasalmánál, fontos szerepet 

játszhatnak abban, hogy a viráglátogató rovarok elvégezzék a beporzást.  

a.) A farkasalma virágának vizsgálata 

A farkasalma virágaiban a virágtakaró levelek lepelcsővé nőttek össze.  

Nyiss fel egy lepelcsövet!  

Ennek belső falán lefelé álló gyapjas szőröket figyelhetsz meg. 

Mi célt szolgálhatnak ezek? 

Fogva tartják a virágba bejutott rovarokat, amíg azok el nem végzik a beporzást. 

 

A virág alsó részén helyezkedik el a termő a ránőtt porzókkal. 

 

b.) Nevezd meg a virág betűvel jelzett részeit! 

 

A: lepelcső 

B: tágult rész 

C: kocsány 

D: lepelkarima 

 



 

Farkasalma (Aristolochia clematitis) virágokról készült képek 

 

 

 

 

2. A mezei zsálya porzóinak vizsgálata 

 

Anyag: mezei zsálya virága 

 

Eszköz: kézinagyító 

 

a.) Vizsgáld meg a mezei zsálya virágát kézinagyítóval! 

A mezei zsálya porzói jellegzetesen alakultak. A két portokfelet összekötő csatló jelentős 

mértékben megnyúlt, miáltal a portokfelek eltávolodtak egymástól. Az egyik 

elcsökevényesedett és a virág belsejében maradt, míg a másik a párta felső ajkában helyezkedik 

el, vagy lefelé kihajlik ebből. A porzószál és a hozzákapcsolódó megnyúlt csatló egy emelőt 

képez, ezért amikor a nektárt kereső rovar a virág belsejébe mászva a fejével megnyomja az 

emelőt, a csatló lefelé mozdul és a csúcsán elhelyezkedő portokfeleket hozzádörzsöli a rovar 

hátoldalához. A csatló fentebb ismertetett elmozdulását kiválthatjuk azzal, ha egy fűszálat 

nyomunk a virág belsejébe. A virágból hosszan kinyúló bibe a portokfelekhez hasonlóan 



szintén hozzáérhet a virágba mászó rovar hátoldalához, ezért ha ez a rovar egy másik virágot 

is meglátogatott már korábban, akkor a bibére pollen kerül, megtörténik a beporzás.   

b.) A fenti szöveg segítségével nevezd meg a mezei zsálya virágának betűvel 

jelzett részeit! 

 

 

 

A: bibe 

B: bibeszál 

C: csatlók 

D: alsó ajak 

E: csészecső 

F: csészecimpa 

G: felső ajak 

H: kocsány 

 

 



3. Mályva porzóinak vizsgálata 

 

Anyag: mályva virága 

 

Eszköz: kézinagyító 

 

a.) Vizsgáld meg a mályva virágát kézinagyítóval! 

 

A liliomféléknél és a pázsitfüveknél a csatló csak egy ponton érintkezik a portokkal, amely így 

igen mozgékony lesz, ami hozzájárul a pollenszemek kiszórásához. A porzószálak 

összenőhetnek egymással, ilyenkor falkás a porzótáj, mint például a mályva csőporzós 

virágában.  

b.) A fenti szöveg segítségével nevezd meg a mályva virágának betűvel 

jelzett részeit! 

 

 

 

A mályva porzószálai összeforrva csőporzót alkotnak 

 

 



A: bibe 

B: csőporzó 

C: bibeszál 

D: sziromlevelek 

E: csészelevél 
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VII.  
Virágfelépítés vizsgálata  

 
1. Sóskaborbolya porzómozgása 

 

a.) Vizsgáld meg a sóskaborbolya virágát! 

 

A porzók a belső lepellevelek hajlataiban ülnek. Ha egy fűszállal benyúlva a virágba 

megpiszkáljuk a porzók tövét, ezek gyors mozgással ráhajolnak a termőre. Az érintésre 

kialakuló ingermozgást tigmonasztiának nevezzük. A különleges porzómozgás eredményeként 

a virágpor aktívan kerül rá a viráglátogató rovarokra, amelyek így nagyobb eséllyel viszik át a 

pollent más sóskaborbolya virágokra. 

b.) Nevezd meg a sóskaborbolya virágának betűvel jelölt részeit! 

 

A sóskaborbolya (Berberis vulgaris) virágai és a fejlődő termések 

 



A: bibe 

B: sziromlevél 

C: porzó 

D: behajlott porzó 

E: bimbó 

F: bogyótermés 

 

2. Korábbi tanulmányaid alapján egészítsd ki az alábbi szöveget! 

 

A termőlevelek összességét termőtájnak nevezzük. A zárvatermő növényekben a 

termőlevelekből üreges szerv, termő fejlődik, amely a magkezdeményeket rejtő 

magházból, a bibeszálból és a bibéből áll. A termő kialakulhat egyetlen termőlevélből is, 

de általában több termőlevélből fejlődik ki. A termő kialakulásakor a termőlevelek 

összenövése különböző mértékű lehet, ezért egy magházhoz tartozhat több bibeszál és 

bibe, de ez fordítva is igaz lehet, több magháznak is lehet egyetlen bibeszála és bibéje. A 

szaporodás első része a beporzás, amikor a virágporszem (pollen) eljut a bibére. A 

pollenszem megtapadását a felületén kialakuló mikroszkopikus méretű tüskék és egyéb 

kiemelkedések, valamint a bibe ragacsos felülete teszi lehetővé. A megtermékenyítés első 

lépéseként a pollenben található sejt kettéosztódik. Az egyik sejt pollentömlőt hajt, míg a 

másik sejtből egy újabb sejtosztódás eredményeként két hímivarsejt képződik. A termő 

legfelső része a bibe, amely a pollen felfogásában játszik szerepet. A felülete többnyire 

ragacsos és felületnövelő kiemelkedésekkel borított (papillázott). Alakja változatos lehet, 

különösen a szélbeporzású fajoknál nagy felületű. A bibére került pollen tömlőt hajt a 

magházban fejlődő magkezdemény felé, amelynek embriózsákjában megy végbe a 

megtermékenyítés a pollentömlőben kialakuló hímivarsejtek közreműködésével. 

 

 

3. Fehér liliom pollentömlő hajtatása 

 

Anyag: fehér liliom bibe, víz 

 

Eszköz: két tárgylemez, üvegbot, bonctű, fedőlemez, szűrőpapír, Petri-

csésze, fénymikroszkóp, 

 



A vizsgálat menete: 

 

 

Egy fehér liliom bibéjét 2-3 csepp vízben pépesítsd el tárgylemezen üvegbottal, vagy bonctű 

nyelével ütögetve. Az így kapott oldat tisztájából két cseppet tegyél egy másik tárgylemezre, 

majd szórd ebbe a fehér liliom porzójáról begyűjtött pollent. Fedd le a készítményt és helyezd 

vizes szűrőpapírral kibélelt Petri-csészébe. Félóra elteltével vizsgáld meg fénymikroszkóp 

alatt, hogy történt-e változás. Ha életképesek a pollenek, akkor a mikroszkóp látóterében 

megjelennek a virágporszemektől kiinduló pollentömlők, amelyek megnyúlását is 

megfigyelheted az idő előrehaladtával. 

 

 

 

Fehér lilom (Lilium candidum) virága és tömlőt hajtó pollenje 

 

4. Magkezdemény vizsgálata pásztortáska fejlődő termésében 

 

Anyag: pásztortáska fejlődő termése 

Eszköz: bonctű, fénymikroszkóp 



A vizsgálat menete: 

A növény hajtáscsúcsokon nyíló virágai alatt folyamatosan fejlődnek ki az apró, táska vagy 

szív alakú termések. 

Szakíts le egy ilyen fejlődő termést, és a magház falát felnyitva vizsgáld meg a 

magkezdeményeket fénymikroszkóppal. Erős nagyításnál jól felismerhetők a 

magtanyához köldökzsinórral kapcsolódó magkezdemények és az ezeket felépítő sejtek. 

 

a.) Nevezd meg a termés betűvel jelölt részeit! 

 
Pásztortáska (Capsella bursa-pastoris) magkezdeményei a fejlődő termés belsejében 

A: magléc 

B: köldökzsinór 

C: magkezdemények 

D: magház fala 
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VIII.  

Virágvizsgálat-termőtáj 

 

1. A virágról tanultak alapján egészítsd ki az alábbi szöveget az alábbi 

szavak felhasználásával! 

 

2x áltermés, 2x magház, középállású, köldökzsinór, magkezdemények, köldök, termő, 

felső állású,  

 

A termő alsó kiszélesedett, üreges része a magház, amelynek belsejében fejlődnek a 

magkezdemények A magház belső felszínén alakul ki a magtanya, vagy magléc (placenta), 

amelyhez rövid nyéllel, a köldökzsinórral kapcsolódnak a magkezdemények. A 

magkezdeményeket a magtanya szállítónyalábjai látják el tápanyagokkal. A magkezdemény és 

a köldökzsinór érintkezési helyét köldöknek nevezzük, amely az érett magon is megfigyelhető. 

A valódi termés kialakításában egyedül a magház vesz részt, ha más virágrészek is 

hozzákapcsolódnak a magházból kialakuló terméshez, akkor áltermés.kialakulásáról 

beszélhetünk. A teljes virágot felépítő takaró- és ivarlevelek térben és időben egymást követve 

fejlődnek ki. A csészelevelek után jelennek meg a sziromlevelek, amelyeket a porzók és a termő 

megjelenése követ. A virágtengely csúcsán helyezkedik el az utoljára kialakuló termő, a porzók 

és a virágtakaró levelek alatta erednek. Ekkor felső állású, termőtájról beszélhetünk (pl. 

mécsvirág). Ha a virágtengely kiszélesedő részébe, a vacokba bizonyos mértékig besüllyed a 

magház, akkor a porzók és a virágtakaró levelek látszólag a magház középtájékán erednek, ami 

középállású.termőtáj kialakulását eredményezi. Az alsó állású termőtáj esetében a magház 

teljes egészében belesüllyedt a vacokba, amelynek elhúsosodó fala az  áltermés kialakításában 

is részt vesz. 

 

 

 

 



2. Cseresznyevirág vizsgálata 

 

a.) A viráglevelek eltávolításával tanulmányozd a virág szerkezetét és 

nevezd meg a kép betűvel jelzett részeit! 

 

 

 

A cseresznye virága és a magházból fejlődőtermése 

 

A: bibe 

B: sziromlevelek 

C: porzók 

D: bibeszál 

E: magház 

F: csészelevelek 

G: kocsány 

 

 

 

Milyen állású a cseresznye virágában a termőtáj? középállású (A porzók és a 

takarólevelek a kehelyszerű vacok szélén erednek.) 

 

 

 

 



 

 

3. Egybibés galagonya virágának vizsgálata 

 

 

a.) Vizsgáld meg a galagonya virágfelépítését, és nevezd meg a kép betűvel 

jelzett részeit! 

 

 

 
Egybibés galagonya (Crataegus monogyna) virágai, fejlődő és érett termései 

 

A: vacok 

B: bibék 

C: csészelevél 

D: kocsány 

E: áltermések 

F: porzók 

G: bibe 

H: bibeszál 

 I: szirom 

 

Milyen állású a galagonya virágában a termőtáj? Alsó ( A magház teljesen besüllyedt a 

vacokba.) 
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X.  
Egylaki és kétlaki növények és a virágzat vizsgálata 

 

 
1. Határozd meg az alábbi fogalmakat! 

 

egyivarú virág: A porzók és a termők külön virágokban (porzós és termős virág) 

helyezkednek el. 

 

egylaki növény: A porzós (hím) és termős (női ivarú) virágok ugyanazon az egyeden 

találhatók. 

 

kétlaki növény: Az egyivarú, porzós és termős virágok külön egyedeken jelennek meg. 

 

virágzat: Az azonos rügyből kifejlődő virágok alkotják a virágzatot. 

 

 

 

2. A kétlaki fehér mécsvirág vizsgálata 

 

a.) Mi jellemző a fehér mécsvirág termős és a porzós virágaira? Szedd 

össze a különbségeket! 

 
Fehér mécsvirág (Melandrium album) termős virága 

 
 

A termős virágok csészéje duzzadt a benne rejtőző magháztól, a különálló bibeszálak pedig 

fehér fonalakként nyúlnak ki a virágból. A porzós virágok csészéje karcsúbb, a 

pártatorokban felülnézetből megfigyelhetők a sárgás portokok. 



3. Ágas békabuzogány porzós és termős virágai 

 

 

Az ágas békabuzogány a gyékényfélék családjába sorolt faj, amely álló- és lassúfolyású vizek 

mocsári szegélynövényzetének lakója. A felálló szárú évelő növény 30-60 cm-ig a vízben is 

képes terjeszkedni.  

 

 

a.) Tanulmányozd az alábbi képet és egészítsd ki a szöveget! 

 

 
 

Elágazó virágzatának oldalágai alul 1-3 termős, míg felül 6-9 porzós (fejecske)virágzatot 

hordoznak füzérbe rendeződve. A termős fejecskék nagysága 3-4 centimétert is lehet. A 

terméseket tartalmazó fejecskék tömöttek, buzogányszerűek. A békabuzogány termős 

virágzatai előbb érnek be (bal oldali kép), mint a porzós fejecskék (jobb oldali kép), ami 

megakadályozza a növény önbeporzását. 

 

4. Eddigi tanulmányaid alapján egészítsd ki az alábbi szöveget! 
 

A virágzatok között két fő típust különböztetünk meg, a fürtös (nyílt) és bogas (zárt) 

virágzatokat. 

 A fürtös virágzatok főtengelye sokáig képes növekedni, így az oldaltengelyeket alkotó 

virágok kocsányai nem növik túl a főtengelyt, az egyes virágok a csúcs irányában (pl. füzér 



virágzat), vagy kívülről befelé nyílnak (pl. fészekvirágzat). A bogas virágzatoknál viszont, ahol 

a főtengely általában virágbanvégződik, az oldalt elhelyezkedő virágok kocsányai túlnövik a 

főtengelyt.  

 

 

5. Az egyes képek mely fürtös virágzatokat jelölik? 

 

Fürtös virágzatok: füzér, barka, torzsa, tobozka, fészekvirágzat, fürt 

 

 

 
                   Flamingóvirág virágzata: torzsa                                                 akác virágzata: fürt 

 

 

 

 

 

 

 
                                fűz virágzata: barka                                  lándzsás útifű virágzata: füzér 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
Az enyves éger (Alnus glutinosa) termős és porzós virágzatai: tobozka 

 

 

 

 

 
A napraforgó (Helianthus annuus) virágzata: fészek 
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XI. 

A termés 

 

A valódi termés a termő magházából fejlődik, belsejében a magkezdeményekből magvak 

lesznek. A magház falából a termésfal alakul ki, amely száraz, vagy húsos. 

 

1. Karotin szemcsék mikroszkópos vizsgálata 

 

Anyag: kaliforniai vagy pritaminpaprika, víz 

Eszköz: fedőlemez, tárgylemez, fénymikroszkóp, borotvapenge 

A vizsgálat menete: 

Készíts borotvapengével kaliforniai vagy pritaminpaprika piros termésfalából vékony 

metszetet. Egy csepp vízben lefedve vizsgáld meg fénymikroszkóppal. 

 

  
 

 

 

 

 

 

A karotin szemcsék mikroszkópos képe 

 

2. Paradicsom bogyótermésének vizsgálata 
 

a.) Vizsgáld meg kívülről, majd kettévágva is a paradicsom bogyótermését!  



b.) Az alábbi leírás segítségével nevezd meg a termés megjelölt részeit! 

A paradicsom alsó felszínén találjuk a csészét, amelynek helyzete jól mutatja, hogy a termés 

felsőállású magházból fejlődött. A bőrnemű külső termésfal alatt a piros színű likopinban 

gazdag középső és a kocsonyás belső termésfal található. A fehéres, húsos magtanyához 

köldökzsinórral kapcsolódnak az elnyálkásodott maghéjú magvak. 

 

A paradicsom (Solanum lycopersicum) bogyótermése 

A: csésze 

B: magtanya 

C: külső termésfal 

D: belső termésfal 

E: köldökzsinór 

F: mag 

G: középső termésfal 

H: kocsány 

 

3. Dísztök kabak áltermésének vizsgálata 

 

Vágd fel a dísztök áltermését, és azonosítsd a részeit! 



 

Dísztök áltemése 

 

A: külső termésfal 

B: középső termésfal 

C: magok 

D: belső termésfal 

E: válaszfal 

F: kabaktermés 

G: kocsány 

 

 

 

4. Szilva termésének vizsgálata 

 

Vágd fel a szilva húsos termését, és azonosítsd a részeit! 

 

A: külső termésfal 

B: kőmag 

C: középső termésfal 

D: belső termésfal 

E: mag 



 

 

 

Szilva termésének és kőmagjának belseje 

 

5. Narancstermés vizsgálata 

 

 Egy narancs vagy egy citrom felbontásával és kettévágásával 

tanulmányozd a narancstermés felépítését! 

 

 
A: külső termésfal 

B: olajtartók 

C: középső termésfal 

D: belső termésfal 

E: magtanya 

F: lédús szőrök 

 

 



 
A keresztbevágott narancstermés részei 

 

 

 

 

6. A körte almatermésének vizsgálata 

 

 Egy körte kettévágásával tanulmányozd az almatermés részeit! 

 

 

A: köldökzsinór 

B: csészecimpa 

C: héj 

D: áltermésfal 

E: magtanya 

F: hártyás termésfal 

G: kocsány 

H mag 

 



 
Kettétört almatermés részei 

 

 

7. Gránátalma vizsgálata 

 

Vágj fel egy gránátalmát és tanulmányozd a részeit! 

 

 
A hosszanti és horizontális irányban felvágott gránátalma részei 

A: áltermésfal                                                                   B: termésfal 

    C: magok                                                                           D: csészecimpa 

 

 



A LEVÉL FELÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDÉSE I.  

Sziklevelek, allevelek vizsgálata 

 

Bükkmagonc vizsgálata 

A növények leveleit négy típusba soroljuk: sziklevelek, allevelek, lomblevelek és fellevelek. 

A sziklevelek a csírázáskor benne maradhatnak a magban (pl. kukorica) és a tápláló szövetből 

a csíra felé továbbítják a tápanyagokat, kiemelkedhetnek a talajból, és az első lomblevelek 

megjelenéséig táplálják raktározott anyagaikkal a fejlődő növényt (pl. bab), vagy megzöldülve 

fotoszintetizálnak (pl. bükk). A bab esetében is megfigyelhetjük a sziklevelek megzöldülését, 

de ezek fotoszintézisének mértéke jóval kisebb, mint a bükk szikleveleinek esetében. 

Kora tavasszal a bükkösökben gyakran találhatunk fejlődő magoncokat, amelyek a bükk 

magok kicsírázásával jönnek létre. Figyeld meg a különböző magoncok fejlettségi állapotát és 

hasonlítsd össze a sziklevelet a lomblevelekkel! 

 
   Bükkös tavaszi aszpektusa és idősebb bükkmagonc 

 

 

 



 

 

a.) Egészítsd ki az alábbi szöveget! 

 

A fiatalabb növényeknél a fotoszintézist még csak a nagyméretű megzöldült sziklevelek végzik, 

míg az idősebbeknél már az első két lomblevél is fotoszintetizál. Később már a lomblevelek is 

képesek eltartani a növényt, ezért a feleslegessé vált sziklevelek elszáradva lehullanak. 

 

 Hagyma vizsgálata 

Az allevelek a lomblevelek szintje alatt erednek. Közéjük tartoznak a levélrügyeket védő 

rügypikkelyek, vagy például a földben fejlődő hagyma húsos allevelei. 

Anyag: vöröshagyma 

Eszközök: kés 

Készíts különböző irányú metszeteket a hagymából, és tanulmányozd a felépítését! 

 

a.) Jelöld a következő részeket! 

 

buroklevél 

hagymatönk 

csúcsrügy 

hagymalevelek 

bőrszövet 

hajtáseredetű levelek 

A: buroklevél 

B: hagymalevelek 

C: bőrszövet 

D: hajtáseredetű gyökerek 

E: hagymatönk 



F: csúcsrügy 

 

 

A vöröshagyma felépítése 

 

b.) Egészítsd ki az alábbi szöveget! 

 

A rügypikkelyek a rügyben található levél és hajtáskezdemények alatt erednek, ezért soroljuk 

őket az allevelek közé. A hagyma rövidszártagú földalatti hajtás, amelynek csúcsrügyéből 

fejlődik ki a növény földfeletti része, míg a tönk alsó részéből hajtáseredetű gyökerek fejlődnek. 

 

c.)  Hagyma bőrszövetének fénymikroszkópos vizsgálata 

Anyag: vörös- vagy lilahagyma 

Eszközök: fénymikroszkóp, tárgylemez, fedőlemez, szike, csipesz 

A vizsgálat menete:  

Válaszd szét egymástól a vörös- és lilahagyma húsos alleveleit, majd az egyik külső felszínéről 

készíts bőrszöveti nyúzatot! Ehhez karcolj be egy négyszöget a bőrszövetbe, majd a négyszög 



sarkát csipesszel megfogva próbáld lenyúzni a bőrszövetdarabot! A nyúzatot helyezd 

tárgylemezre, és egy csepp vízben vizsgáld meg mikroszkóp alatt! 

 

 

d.) Nevezd meg a részeket! 

 

 

A: sejtmagok 

B: sejtfalak 

C: gázcserenyílás 

 

 



 

A LEVÉL FELÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDÉSE II.  

Lomblevelek, fellevelek vizsgálata 

 

 

A lomblevelek a növényi fotoszintézis, a párologtatás és a gázcsere legfontosabb szervei, többnyire 

nagyfelületű, lapított szervek. A fellevelek a lomblevelek szintje fölött eredő védőlevelek.  

Ilyenek például a mogyoró, a tölgy és a gesztenye kupacslevelei, a fészekvirágzat alsó felszínét borító 

fészekpikkelyek és a virágkocsányoknál eredő támasztólevelek, a murvalevelek. A virág maga is 

hajtásnak minősül, a kialakításában résztvevő virágleveleket is felleveleknek tekinthetjük. 

 

 

 
                   Szelídgesztenye (Castanea sativa) tüskés kupacsú      A mezei aszat (Cirsium arvense) aprótüskés fészek- 

                                                  makktermése                                            pikkelyei horgokban végződnek.  

 

a.) Tanulmányozd a lomblevél felépítését a vadrózsa terméses 

hajtásrészletén! 



Nevezd meg az egyes részeket! 

 

A: termés (álterméscsoport) 

B: pálhák 

C: levélalap 

D: levélkék 

E: szár 

F: levélgerinc 

 

 

 

b.) Nevezd meg a képen látható veresgyűrűs som levelén az egyes részeket! 

 

A: (ép) levélszél 

B: levélcsúcs 

C: levélalap 

D: (nyélbe keskenyedő) levélváll 

E: rügy 



F: levélnyél 

G: főér 

H: oldalerek 

 

 

 

c.) Nézd meg az alábbi képeket! Döntsd el milyen a levél levéllemezének 

széle! 

 

A: fűrészes szélű 

B: kétszeresen fűrészes levelű 

C: fogas szélű 

D: csipkés szélű 

 



 

        A: Nyugati ostorfa (Celtis occidentalis)                                 B:Gyertyán (Carpinus betulus)  

 

 

 

                                         C: Sóskaborbolya (Berberis)                                     D: Kerek repkény (Glechoma hederacea) 

 

Az egyszerű levél lemeze egységes, míg az összetett levélnél a levéllemez különálló levél 

lemezkékre tagolódik. 



d.)  Nevezd meg az összetett levél részeit! 

 

    Akác szárnyasan és madársóska tenyeresen összetett levele 

A: levélke 

B: levélgerinc 

A levelek a száron szabályos rendben helyezkednek el, ez alapján beszélhetünk szórt, 

átellenes, és örvös levélállásról. 

 

e.) Tanulmányozd a levélállásokat a képek segítségével, majd egészítsd ki a 

szöveget!  

 

A szórt levélállásnál egy szárcsomóból csak egy levél ered. A váltogató levélállás, vagy más 

néven szórt kétlevélsoros levélállás esetén a levelek két sorban nőnek a száron. A szórt 

levélállás egyik típusa a spirális levélállás, amelynél a levelek a száron egy csigavonal mentén 

helyezkednek el. A szögérték, amelyet az egymásra következő levéleredési pontok bezárnak a 

divergencia szög. Az átellenes levélállásnál egy szárcsomóból két levél ered egymással 

szemben. A keresztben átellenes levélállásnál az egymás alatt elhelyezkedő levélpárok 90°-

ban elfordultak egymáshoz képest. Örvös levélállásnál a szárcsomókból 3 vagy több levél ered.  

 

 



 

                     Fagyal (Ligustrum vulgare) átellenesen álló levelei     Piros árvacsalán (Lamium purpureum) keresztben  

    átellenes levelei 

 

 

               A nyugati ostorfa (Celtis occidentalis) váltogató                 Ragadós galaj (Galium aparine) örvösen álló 

                                 levélállású hajtásrészlete                                                           levelei 



 

A szórt levélállású mocsári kutyatej hajtása felül- és oldalnézetben 

 



A LEVÉL FELÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDÉSE III.  

A levél felszínének vizsgálata I. 

 

A levél felületén többnyire egyrétegű bőrszövet (epidermisz) található, amely egyes 

növényfajoknál többrétegű is lehet (pl. fikusz). A bőrszövet alapsejtjei szorosan záródnak, 

külső sejtfaluk vastag, jellegzetes mintázatú kutikula és viaszréteg borítja.  

 

1. Levonatkészítés 

Anyag: orgonalevél, kanadai átokhínár levele 

Eszköz: színtelen körömlakk, tű, csipesz, tárgylemez, fénymikroszkóp 

A vizsgálat menete: 

A bőrszövet felületének fénymikroszkópos vizsgálatára kiválóan alkalmas a levonatkészítés. 

Ennek során színtelen körömlakkot kenünk vékony rétegben a levélfelszínre, majd 1-2 perc 

elteltével, amikor a lakk már megszáradt tűvel óvatosan felemeljük, és csipesszel megfogva 

lehúzzuk a bevonatot. Az így nyert levonatot tárgylemezre helyezve vizsgáljuk. A színtelen 

készítményt ferde megvilágítás mellett célszerű vizsgálnunk fénymikroszkóppal, mert ebben 

az esetben térszerűen jelennek meg a bőrszövet részei. A ferde megvilágítást a legegyszerűbben 

a kondenzor frontlencséjének egyik felének letakarásával érhetjük el. 

 

a.) Párosítsd az egyes részek nevét az ábra betűivel! 

 

levélér 

gázcserenyílások 

kutikula rajzolata 

mirigyszőr 

 

A: kutikula rajzolata 

 

B: mirigyszőr 

 



C: gázcserenyílások 

 

D: levélér 

 

 
Ferde megvilágítású képek az orgona (Syringa vulgaris) levélfonáki levonatáról 

 
b.) Párosítsd az egyes részek nevét az ábra betűivel! 

bőrszövetsejtek 

sejtfalak 

levélér 

zöldszíntestek 

 

A: bőrszövetsejtek 

 

B: zöldszíntestek 

 

C: sejtfalak 

 

D: levélér 



 

 

 

Kanadai átokhínár (Elodea canadensis) levélrészletének fénymikroszkópos képe 

 

A hínárnövény szabadon is él, főleg a síkvidéki patakokban szaporodhat el tömegesen. 

Túlszaporodásával egysíkúvá válik a víz növényvilága, ami az állatvilág elszegényedéséhez is 

vezet. Hajtásán a vékony levelek hármas örvökben állnak.  

 

c.) Válassz le a növényről egy levelet, majd lefedve vizsgáld meg 

fénymikroszkóp alatt!  

A látottak alapján egészítsd ki a szöveget! 

 

A levélközép (mezofillum) elcsökevényesedett, a levélfelület túlnyomó részét csupán az alsó 

és a felső bőrszövet adja. A mezofillum csak a nagyobb levélerek közelében jelenik meg egy-

két sejtsornyi vastagságban. Fénymikroszkóppal vizsgálva jól megfigyelhetők a levélerek 

megnyúlt szállítóelemei. A bőrszövet nem tartalmaz gázcserenyílásokat, ugyanakkor 

különleges módon a bőrszöveti sejtekben sok zöldszíntest figyelhető meg. Ezek a sejtplazma 

körkörös áramlása miattállandó mozgást végeznek a sejtben. 

 

 



A LEVÉL FELÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDÉSE IV.  

A levél felszínének vizsgálata II. 

 

 

Ártéri erdők aljnövényzetének és középhegységi patakok partrészének gyakori növénye a kisvirágú 

nebáncsvirág. A közép-ázsiai eredetű faj az árnyas helyeket és a nedves talajt kedveli. 

 

1.  Kisvirágú nebáncsvirág bőrszövetének vizsgálata 

 

Anyag: kisvirágú nebáncsvirág levele 

Eszköz: fénymikroszkóp, tárgylemez, fedőlemez 

 

A vizsgálat menete: 

A levelek bőrszöveti sejtjei zöldszíntesteket tartalmaznak, ami feltehetően a gyér 

fényviszonyokhoz való alkalmazkodásképpen alakult ki. A nyúzat elkészítéséhez lassan tépd 

ketté a vékony levelet. A művelet során a tépésvonal mentén néhány milliméter széles 

bőrszövet jelenik meg, amely fénymikroszkóppal jól vizsgálható. 

 

 a.) Párosítsd az egyes részek nevét az ábra betűivel! 

 

légrés 

vastagodott sejtfalak 

zárósejt 

hullámos sejtfalak 

gázcserenylás 

zöldszíntestek 

 

A: légrés 

B: hullámos sejtfalak 



 

C: gázcserenyílás 

D: zöldszíntestek 

E: zárósejt 

F: vastagodott sejtfalak 

 

Kisvirágú nebáncsvirág bőrszövetének mikroszkópos képe gázcserenyílásokkal 

 

 

 

2.  Anyósnyelv bőrszövetének vizsgálata 

 

 

Anyag: anyósnyelv levele, egy csepp víz 

Eszköz: fénymikroszkóp, tárgylemez, fedőlemez, bonctű, csipesz 

 

A vizsgálat menete: 

 



Karcolj be négyszöget a levél felszínébe, bonctűvel nyúlj a bőrszövet alá, és csipesszel nyúzd 

le! A főleg fehérjékből álló, erősen fénytörő színtelen színtestek a sejtmag körül helyezkednek 

el. A bőrszöveti sejtek sejtnedvvel telt sejtürege (központi vakuólum) nagy. A sejtnedvvel telt 

sejtüreg gyakran olyan terjedelmes méretűvé válik, hogy a sejtplazma csupán egy 

sejtplazmatömlőt képez a sejtfal alatt. 

 

a.) Párosítsd az egyes részek nevét az ábra betűivel! 

sejtfalak 

sejtmagok 

színtelen színtestek 

A: sejtfalak 

B: sejtmagok 

C: színtelen színtestek 

 

 

 

Anyósnyelv (Sansevieria cylyndica) bőrszövet fénymikroszkópos képe 

 

 



A LEVÉL FELÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDÉSE 

IX. 

Vízleadás és védelem a túlzott vízvesztéstől 

 
A gázcserenyílások működését több tényező is befolyásolja. Ezek közül az egyik a növény 

megfelelő vízellátottsága, amelynek eredményeként a zárósejtek vizet vesznek fel, kifeszülnek 

és kinyílik a köztük lévő légrés, amin keresztül a növény párologtatással vizet adhat le. 

Vízhiányos időszakban a zárósejtek vizet veszítenek, a légrés bezáródik és csökken a 

párologtatással leadott vízmennyiség. A gázcserenyílás kétféle állapotát mesterségesen is 

kialakíthatjuk különböző töménységű oldatokkal. 

 

 

1. Zárósejtek működésének fénymikroszkópos vizsgálata 

   Vízleadás párologtatással 

 
Anyag: levél bőrszövete, konyhasóoldat 

 

Eszköz: tárgylemez, fedőlemez, fénymikroszkóp 

 

 

A vizsgálat menete: 

 

a.) A levélfonáki bőrszövetet helyezz két percre telített konyhasó (NaCl) oldatba (vízbe annyi 

sót tegyél, hogy az ne tudjon teljes mértékben feloldódni), majd vizsgáld meg 

fénymikroszkóp alatt!  

Jól megfigyelhető, hogy a zárósejtek között bezáródott a légrés.  

b.) Ezt követően a bőrszöveti nyúzatot alaposan mosd le csap alatt, áztasd be 2-3 percig 

csapvízbe, majd újra vizsgáld meg mikroszkóp alatt!  

A zárósejtek a csapvízből vizet vesznek fel, kifeszülnek és a közöttük lévő légrés kinyílik. 



2. Vízleadás cseppkiválasztással 

 

Esős párás időben előfordulhat az, hogy a növény nem tud annyi vizet leadni párologtatással, 

ami a gyökér tápanyagfelvételét lehetővé tenné, ilyenkor a levél képes cseppkiválasztással 

(guttáció) is megszabadulni a felesleges vízmennyiségtől. A cseppkiválasztás során a levél 

csúcsáig érő fanyalábokból csöpög ki a növény számára felesleges vízmennyiség. A 

természetben általában nem a vízbőség, hanem a vízhiány okoz problémát a növényeknek, ami 

ellen a párologtatási vízveszteség csökkentésével védekeznek a növények. 

 

 

Mezei iringó (Eryngium campestre) levél cseppkiválasztása 

 

 

3. Védelem növényi szőrökkel 

 

 

Különösen a száraz területeken élő növényeknél borítják sűrűn a levélfonákot növényi szőrök, 

amelyek a túlhevüléstől és a túlzott vízveszteségtől védik a levelet. 



Az egysejtű, vagy többsejtű növényi szőrök közé tartoznak a fedő- és a mirigyszőrök. A 

fedőszőrök mechanikai védelmet jelentenek a növénynek, csökkentik a párolgási 

vízveszteséget és megóvják a levelet a túlzott felmelegedéstől. A mirigyszőrök különböző 

anyagokat választanak ki és raktároznak.  

a.) Szöszös ökörfarkkóró fedőszőreinek fénymikroszkópos vizsgálata 

 
Anyag: ökörfarkkóró levele,  

Eszköz: szike, fedőlemez, tárgylemez, fénymikroszkóp 

 

A vizsgálat menete: 

 

A szöszös ökörfarkkórót emeletes fedőszőrök borítják, amelyek ezüstös külsőt kölcsönöznek a 

növénynek. Készíts kaparékot a levél felszínéről, és ezt vizsgáld meg fénymikroszkóppal 

szárazon, vagy vízben szétoszlatva.  

 

 

 

 

 

Szöszös ökörfarkkóró (Verbascum phlomoides) bimbós virágzata és az emeletes fedőszőrök fénymikroszkópos képe 

 

 



 

b.)   Nézd meg az előbbi és alábbi képeket és egészítsd ki a szöveget!  

 

 

Az emeletes fedőszőrök egyetlen sejtből alakulnak ki, amely sorozatos osztódásokkal alakítja 

ki a több szinten örvösen elágazó képződményt. A fedőszőr a kialakulása után elhal, és 

ezüstössé válik a benne lévő levegőtől. A szőröknek köszönhető erősen fényvisszaverő 

szőrréteg védi a levelet a felmelegedéstől és csökkenti a párolgásos vízveszteséget.  

Csillag alakú fedőszőrök a pikkelyszőrök, amelyek elhalva szintén ezüstös külsőt 

kölcsönöznek a növénynek. 

 

 

 

Ezüstfa (Elaeagnus angustifolia) hajtásrészlete Ezüstfa pikkelyszőrei a levélfonákon, felülvilágításos 

 

 

Különleges bőrszöveti képződmény az egysejtű csalánszőr. Ennek kiszélesedő alapi része egy 

bőrszöveti szövetpárnába mélyed, amelyből hosszan kinyúlik az elkeskenyedő csalánszőr. 



 

Kisebb fedőszőrök és csalánszőrök a nagy csalán (Urtica dioica) levélfonákán 

 

Elkeskenyedő végének sejtfala a benne felhalmozódó szilícium-dioxid (kova) miatt 

üvegszerűen törékeny, ezért már a leggyengébb érintésre is eltörik. A letört hegyű, éles 

csalánszőr könnyen áthatol az emberi hámon, miközben bőrirritációt okozó hangyasav és 

hisztamint tartalmazó sejtnedvét a bőrbe fecskendezi. A levelet a mirigyszőrök is boríthatják, 

amelyekkel a muskátlin találkozhatunk. 

 

 



A LEVÉL FELÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDÉSE V.  

Plazmolízis vizsgálata I.  

 

1. Sejtnedvvel telt sejtüreg kimutatása 

Anyag: vöröshagyma, 1%-os neutrálvörös oldat, csapvíz 

Eszköz: bonctű, tárgylemez, fedőlemez 

 

A vizsgálat menete: 

A bőrszövet darabkákat öblítsd át csapvízzel, a nyúzatot bonctű segítségével terítsd szét egy 

tárgylemezen, majd vizet cseppentve rá fedd le! A mikroszkóp látóterében keresd meg a pirosra 

festődött sejtnedvvel telt sejtüreget (központi vakuólum) és a világos sejtplazmát!  

 

A központi vakuólum savas kémhatású oldata rózsaszínűre festődik a neutrálvörös-oldattal, 

így fénymikroszkóp alatt vizsgálva a sejtekben megkülönböztethetővé válik egymástól a 

sejtplazma és a sejtnedvvel telt sejtüreg. A sejtek egy részénél a sejtüreg nem fedi el a 

sejtmagot, így megállapíthatjuk azt is, hogy a sejtmag a plazmában helyezkedik el. 

 

a.) Párosítsd az egyes részek nevét az ábra betűivel! 

 

 

sejtfal 

sejtmag 

sejtplazma 

sejtüreg 

A: sejtmag 

B: sejtplazma 

C: sejtüreg 

D: sejtfal 

 



 

Vöröshagyma neutrálvörös-oldattal megfestett bőrszövete (Egyetlen sejt erős nagyítású fénymikroszkópos képe) 

 

2. Konvex és konkáv plazmolízis 

Ha a növény kevés vízhez jut, akkor a sejtnedvvel telt sejtüreg víztartalmának csökkenésével, 

a sejtek feszítettségi állapota is csökken, a növény hervadni kezd. A sejtek jelentősebb 

vízvesztése esetén a sejtplazma elválik a merev sejtfaltól, összezsugorodik. Ezt a folyamatot 

plazmolízisnek nevezük.  

A plazmolízis formája a sejtplazma állapotától, elsősorban a viszkozitásától függ. A kevésbé 

viszkózus sejtplazma domború felszínnel, legömbölyödve válik el a sejtfaltól, ami konvex 

plazmolízist eredményez. A viszkózusabb sejtplazma több helyen is a sejtfalhoz tapadva 

marad a plazmolízis során, amelynek eredményeként konkáv plazmolízis alakul ki.  

 

Anyag: hagyma levele, 10%-os kálium-klorid és kalcium-klorid oldat 

 

Eszköz: tárgylemez, fedőlemez, fénymikroszkóp 

 

 

A vizsgálat menete:  

A plazmolízist 10%-os kálium-klorid és kalcium-klorid oldattal végezzük el hagyma allevél 

bőrszöveti nyúzatán. A nyúzat elkészítése során először bonctűvel karcolj be egy néhány 

milliméter oldalhosszúságú négyzetet a levél felszínébe, majd ennek sarkán nyúlj a bőrszövet 



alá és húzd le csipesszel a nyúzatot! Egyszerűbben is szert tehetsz a kísérlethez szükséges 

bőrszövetre, ha lila-, vagy vöröshagyma húsos alleveleit szétválasztva az allevelek belső 

felszínéről leváló bőrszövet hártyát használod fel a kísérlet során. Az itt található sejtek 

plazmája nem tartalmaz lila antociánokat, ezért esetükben kevésbé lesz látványos a kísérlet 

eredménye. 

 

a.) A plazmolízis folyamata igen gyorsan végbemegy a sóoldatok átszívatásakor. A bőrszövet 

nyúzatát tárgylemezre cseppentett vízben fedd le fedőlemezzel, úgy, hogy a bőrszövet-darabka 

ne gyűrődjön és sodródjon össze! A lefedés után, ha szükséges, cseppents vizet a fedőlemez 

széléhez, hogy a vízréteg buborékmentesen kitöltse a tárgylemez és a fedőlemez közötti teret, 

majd mikroszkóp alatt vizsgáld meg a készítményt! A látótérben a sejtek teltplazmájúak, a 

sejtplazma nem válik el a sejtfaltól. Cseppents a fedőlemez egyik széléhez 10%-os kálium-

klorid (KCl) oldatot, és a fedőlemez szemközti széle felől egy szűrőpapírcsíkkal szívasd át ezt 

a készítményen!  

 

b.) Egy új bőrszöveti nyúzat felhasználásával végezd el a plazmolízist 10%-os kalcium-

klorid oldattal is! A kalcium-klorid (CaCl2) oldat hatására a sejtfaltól elváló sejttartalom 

mindvégig szögletes marad, mert a kalcium-ionok (Ca2+) sokkal kisebb vízburkukkal csak 

kevesebb vizet képesek bevinni a zsugorodott sejtplazmába. 

Vizsgáljuk meg a nyúzatot fénymikroszkóp alatt! 

 

 

 

a.) Dönts el, hogy az alábbi képek közül melyiken konvex, illetve konkáv a 

plazmolízis! 

 

 



 

            A                                                                       B 

                                                                                    

A: Konvex plazmolízis 

B: Konkáv plazmolízis 

 

b.) Egészítsd ki az alábbi szöveget a megadott szavak felhasználásával! 
 

viszkozitása, konkáv, vízburka, féligáteresztő, legömbölyödik, élő, ionokat, 

 

Kezdetben mindkét sóoldat hatására konkáv plazmolízis alakul ki, a sejtek többségénél 

sarkosan válik el a plazma a sejtfaltól. Később azonban a kálium-klorid oldatával plazmolizált 

sejtekben a sejtplazma legömbölyödik, a konvex plazmolízis képét mutatva. Ezt a jelenséget 

azzal magyarázzák, hogy a sejtplazma nem csak vizet ad le, hanem ionokat, kálium (K+) és 

kalcium (Ca2+) ionokat is felvesz és mivel a kálium ionok vízburka nagyobb, mint a kalcium 

ionoké, a sejtplazmába az előbbiek több vizet jutatnak vissza. Ennek következtében a 

sejtplazma viszkozitása csökken és legömbölyödik. A plazmolízishez élő sejthártyára van 

szükség, ezért ha a nyúzatot két percre tömény etanolba, vagy forró vízbe helyezzük, akkor 

elveszíti féligáteresztő jellegét és plazmolízis már nem váltható ki. 



A LEVÉL FELÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDÉSE VI.  

A sejtmag és a kalcium-oxalát kristályok vizsgálata 

 

A bőrszövet sejtjeiben nagyméretű sejtmagok találhatók, de ezeket festés nélkül nem mindig 

lehet könnyen felismerni. Ezért a sejtmagok mikroszkópos vizsgálatánál célszerű metilzöld-, 

metilkék-, vagy lugol-oldatos festést használnunk. A metilzöld a DNS-hez kötődő mikroszkópi 

festék, amely kékeszöldre színezi a sejtmagot, amelyben a sejt DNS tartalmának túlnyomó 

része koncentrálódik. 

 

1. Sejtmag fénymikroszkópos vizsgálata 

 
Anyag: vöröshagyma allevele, metilzöld oldat, 

Eszköz: tárgylemez, fedőlemez, fénymikroszkóp, bonctű 

 

A vizsgálat menete: 

 

 
Vöröshagyma húsos alleveléből készíts bőrszöveti nyúzatot. A nyúzat elkészítése során először 

bonctűvel karcolj be egy néhány milliméter oldalhosszúságú négyzetet a levél felszínébe, majd 

ennek sarkán nyúlj a bőrszövet alá és húzd le csipesszel a nyúzatot! Egyszerűbben is szert 

tehetsz a kísérlethez szükséges bőrszövetre, ha lila-, vagy vöröshagyma húsos alleveleit 

szétválasztva az allevelek belső felszínéről leváló bőrszövet hártyát használod fel a kísérlet 

során. Az itt található sejtek plazmája nem tartalmaz lila antociánokat, ezért esetükben kevésbé 

lesz látványos a kísérlet eredménye. Majd ezt helyezd 1-2 percre metilzöld oldatba! A nyúzatot 

öblítsd át tiszta vízzel, helyezd tárgylemezre, és lefedés után vizsgáld fénymikroszkóppal! 

a.) A láttottak alapján nevezd meg az alábbi kép betűvel jelzett részeit! 

A: sejtmagvak 

B: sejtfal 

C: sejtplazma 



 

Metilzölddel megfestett sejtmagvak a vöröshagyma bőrszöveti sejtjeiben 

 

A bőrszövet sejtjei a sejtüregükben különböző anyagú és formájú kristályokat tartalmaznak. A 

leggyakoribban a kalcium-oxalát és a kalcium-karbonát anyagú kristályok. A kalcium-oxalát 

kristályok legtöbbször tű, vagy hasáb alakúak. 

b.) Kalcium-oxalát kristályok fénymikroszkópos vizsgálata 

 
Anyag: vöröshagyma buroklevele, 70 %-os alkohol, víz, tömény kénsav (csak tanári 

használatra) 

Eszköz: tárgylemez, fedőlemez, fénymikroszkóp, 

A vizsgálat menete: 

 

1. Vöröshagyma száraz burokleveléből 5 mm × 5 mm-es darabokat egy órán át áztass be 70%-

os alkoholba, hogy az alkohol kiszorítsa a levegőt az elhalt sejtekből! A buroklevél darabot 

tárgylemezre cseppentett vízben fedd le fedőlemezzel! Mikroszkóp alatt vizsgáld meg a 

készítményt, keress benne hasáb alakú kalcium-oxalát kristályokat! A hasábok az alkoholos 

beáztatás nélkül is megfigyelhetők a mikroszkópban. 



              

Hasáb alakú kalcium-oxalát kristályok a vöröshagyma buroklevelében 

 

 

2. Tanárod cseppentsen tömény kénsavat a tárgylemezre helyezett buroklevél darabra, majd 

lefedés után vizsgáld meg, hogy milyen változáson esnek át a kristályzárványok!  

Kénsav hatására milyen alakú kálcium -szulfát kristályok keletkeztek?    tű alakú 

Mivel az oka a változásnak? A tömény kénsav hatására a kalcium-oxalátból, mint egy 

gyengesav (oxálsav) sójából az erős sav (kénsav) kiszorítja az oxálsavat, ezért a reakcióban 

oxálsav és a kalcium-szulfát keletkezik. A kalcium-szulfát nem oldódik vízben, ezért a hasáb 

alakú kalcium-oxalát kristályok helyén tű alakú kalcium-szulfát kristályok jelennek meg. 

 

 

c.) Kalcium-karbonát kristályok fénymikroszkópos vizsgálata 

 
Anyag: fikusz levele, 25%-os sósav 

Eszköz: tárgylemez, fedőlemez, fénymikroszkóp 

A vizsgálat menete: 



Készíts metszetet fikuszlevélből az oldalerekre merőlegesen, és lefedve fénymikroszkópban 

vizsgáld a készítményt! 

Majd a metszeten 25%-os sósavat szívass át, és nézd meg újra fénymikroszkóp alatt. 

 

A látottak a lapján egészítsd ki az alábbi szöveget! 

A fikusz kétrétegű bőrszövetében nagyméretű kritálytartó sejtek vannak, amelyekben egy 

nyélhez kalcium-karbonát fürtkristály kapcsolódik. A metszeten 25%-os sósavat átszívatva a 

kristályzárvány pezsegve feloldódik. A levélfelszínt sztereómikroszkóp alatt vizsgálva világos 

gömbökként tűnnek fel a fürtkristályok. 

 

 

 



A LEVÉL FELÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDÉSE 

VII. 

Gázcserenyílások I.  

 

A fotoszintézishez vízre, ásványi anyagokra és széndioxidra van szüksége a növénynek. A 

vizet és a benne oldott ásványi sókat a talajból veszi fel a gyökerével, míg a széndioxid a 

levegőből érkezik a fotoszintetizáló sejtekhez a gázcserenyílásokon keresztül. 

 

1. Az eddig tanultak alapján egészítsd ki az alábbi szöveget! 

 A gázcserenyílások a szén-dioxid felvétel mellett nem csak a fotoszintézis során termelt 

oxigén leadásában fontosak, hanem rajtuk keresztül vizet is képes elpárologtatni a növény. Ez 

a levelet hűtve megakadályozza ennek túlhevülését, másrészt a párologtatás biztosítja a 

folyamatos vízutánpótlást a gyökér felől. A gázcserenyílásokban két bab alakú (kétszikűek), 

vagy két súlyzóalakú (fűfélék) zárósejt határolja a légrést, amely a levél belsejében található 

üreghez, a légudvarhoz vezet. Ebből indulhatnak ki a levél belsejét behálózó légjáratok, 

amelyek bevezetik a széndioxidot a levél belsejébe, és párologtatáskor kijuttatják a vízpárát a 

környezetbe. A zárósejtek körül gyakran láthatók a többi bőrszöveti sejttől eltérő alakú 

melléksejtek. A melléksejtek száma és elrendeződése öröklődő sajátság, ezért a növények 

rendszerezésében is fontos tulajdonság. A légrések, a zárósejtek és a melléksejtek felépítési és 

működési egységét korábban gázcserenyílás komplexnek nevezték. Ehelyett ma a 

légzőapparátus, sztómakomplex fogalmakat használjuk.  

 

2. Légzőapparátusok fénymikroszkópos vizsgálata 

 

A bőrszövet vizsgálatához levonatot, vagy nyúzatot kell készítenünk. Egyes növényeknél a 

zárósejteket körülvevő sejtek nem térnek el a többi alapsejttől, ezért hiányoznak a melléksejtek 

(anomocitikus légzőapparátus).  Ezzel a találkozhatunk a nőszirom (Iris) és a muskátli 

esetében.  

Anyag: nőszirom és muskátli levele, színtelen körömlakk 



Eszköz: tárgylemez, fedőlemez, fénymikroszkóp, bonctű 

A vizsgálat menete: 

A nőszirom levelének tetszőleges oldaláról készíts levonatot és ezt vizsgáld 

fénymikroszkóppal ferde megvilágítás mellett. Ennek során színtelen körömlakkot kenünk 

vékony rétegben a levélfelszínre, majd 1-2 perc elteltével, amikor a lakk már megszáradt tűvel 

óvatosan felemeljük, és csipesszel megfogva lehúzzuk a bevonatot. Az így nyert levonatot 

tárgylemezre helyezve vizsgáljuk. A színtelen készítményt ferde megvilágítás mellett célszerű 

vizsgálnunk fénymikroszkóppal, mert ebben az esetben térszerűen jelennek meg a bőrszövet 

részei. A ferde megvilágítást a legegyszerűbben a kondenzor frontlencséjének egyik felének 

letakarásával érhetjük el. 

 

a.) Az alábbi képeken, nevezd meg a betűvel jelölt részeket! 

A: gázcserenyílások 

B: alapsejtek 

   C: hullámos sejtfal 

 

Muskátli levéltépéssel készült fonáki bőrszövetének fénymikroszkópos képe 

 

 



A: sejtmagok 

B :alapsejtek 

C: gázcserenyílások 

 

 

 

Nőszirom levelei és bőrszövetéről készült levonat fénymikroszkópos képe 

 

b.) Egészítsd ki az alábbi szöveget! 

 

A megnyúlt alapsejtek középső részét kidomborítják a sejtmagok, a gázcserenyílások a 

megnyúlt alapsejtek elkeskenyedő végei között helyezkednek el sorokba rendeződne. A 

muskátli hullámos falú bőrszöveti sejtjei között a gázcserenyílások elszórtan láthatók. 

 

 

 



 



A LEVÉL FELÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDÉSE 

VIII. 
Gázcserenyílások II. 

 
Azoknál a növényeknél, amelyeknél a zárósejteket két melléksejt veszi körül, kétféle 

elrendeződés lehet. A paracitikus légzőapparátusok esetén a két melléksejt párhuzamos a 

légréssel, míg a diacitikus légzőapparátusoknál a melléksejtek merőlegesek a légrésre. 

 

1. Légzőapparátusok mikroszkópos vizsgálata 

 

A kukorica, hasonlóan a többi fűfélékhez két melléksejttel rendelkezik, amelyek 

párhuzamosak a légréssel. A kukorica epidermiszének levonatán jól felismerhetők a szorosan 

záródó, hullámos falú alapsejtek, az apró kovasejtek, amelyek belsejét szinte teljesen szilícium-

dioxid (SiO2) tölti ki és a légzőapparátusok. Ez utóbbiakban a két egymással párhuzamosan 

elhelyezkedő súlyzó alakú zárósejtet két háromszögletű melléksejt veszi körül. Vízfelvételkor 

a zárósejtek feji része megduzzad, így a zárósejtek nyél részei eltávolodnak egymástól, és a 

légrés kinyílik. 

 

 

a.) A fenti leírás alapján nevezd meg az alábbi képen levő részeket! 

 

A: hullámos sejt 

B: kovasejt 

C: melléksejt 

D: zárósejt feji része 

E: alapsejtek 

F: gázcserenyílások 

 



 

Kukorica epidermisz levonata paracitikus légzőapparátusokkal 

 

A porcsinrózsa, vagy más néven kukacvirág apró húsos leveléről készült levonatot vizsgálva 

egy kisebb és egy nagyobb melléksejtet láthatunk a zárósejtek mellett, amelyek párhuzamosan 

helyezkednek el a légréssel. A pozsgás növény gázcserenyílásai besüllyedtek. 

 

b.) A fenti leírás alapján nevezd meg az alábbi képen levő részeket! 

A: alapsejtek 

B: külső légudvar 

C: gázcserenyílás 

D: melléksejt 

E: melléksejt 

 



 
Porcsinrózsa (Portulaca grandiflora) levonat paracitikus légzőapparátusokkal 

 

A keresztesvirágúak családjára jellemző, hogy a bőrszövetben a zárósejteket három 

melléksejt veszi körül (anizocitikus légzőapparátus).  

 

 

c.) A fenti leírás alapján nevezd meg az alábbi képen levő részeket! 

 

A: melléksejt 

 

B: gázcserenyílások 

 



 
Káposzta levéllevonat. 

 

A keresztesvirágúak mellett más növénycsaládokban is előfordul a fenti elrendezés. Igen jó 

vizsgálati alany például a begónia és a bablevelű varjúháj, amelyek levélfonákáról könnyen 

készíthetünk levonatot. A begónia fonáki bőrszövetében általában 4-5 légzőapparátus 

(zárósejtek és melléksejtjeik) alkotnak egy csoportot, amelyeket alapsejtek vesznek körül. A 

zárósejtek körül megfigyelhető a három melléksejt, amelyek azonosításukat képen sorszámok 

segítik. 

 

 

 

d.) A fenti leírás alapján nevezd meg az alábbi képen levő részeket! 

 

A: melléksejt 

B: alapsejt 

C: gázcserenyílások 

D: zárósejt 

E: légrés 

 



 
Begónia levéllevonat ferde megvilágítású fénymikroszkópos képe 

 

 

A bablevelű varjúháj jól viseli a szárazságot, levelében a nyálkatartalmú parenchimasejtek 

sok vizet raktároznak. Szárazságtűrésüket segíti még a CAM (Crassulacean Acid Metabolism) 

anyagcsere, amelynek során a gázcserenyílásokon keresztül felvett légköri széndioxidot 

képesek éjszaka almasav formájában megkötni. Nappal, zárt gázcserenyílásoknál szabadul fel 

a széndioxid az almasavból, és felhasználódik a fotoszintézis során. Ez az anyagcsereút a 

csapadékszegény körülmények között élő növények számára hasznos, mert így napközben 

zárva tarthatják a gázcserenyílásaikat, csökkentve a párolgási vízveszteségüket. A CAM 

anyagcsere a sivatagi területek pozsgás növényeinél igen elterjedt, főleg a kaktuszoknál és a 

kutyatejféléknél. Az anyagcsere folyamatot eredetileg a varjúhájfélék (Crassulaceae) 

családjába tartozó növényeknél vizsgálták. 

e.) A fenti leírás alapján nevezd meg az alábbi képen levő részeket! 

A: légrés 

B: zárósejtek 

C: alapsejt 

D: melléksejtek 

E: gázcserenyílások 

 



 

 
Bablevelű varjúháj (Sedum telephium) bőrszövet nyúzat mikroszkópos képei 

 

A tetracitikus légzőapparátusban négy melléksejt helyezkedik el a zárósejtek körül. Ilyen 

típus jellemzi a szobanövényként közkedvelt pletyka növény levélfonáki bőrszövetét is. 

 

f.) A fenti leírás alapján nevezd meg az alábbi képen levő részeket! 

A: légrések 

B: melléksejt 

C: zárósejt 

D: alapsejtek 

E:sejtmagok 

 



 
Pletyka (Tradescantia) növény és a levél bőrszöveti nyúzatának fénymikroszkópos képe tetracitikus légzőapparátusokkal 

 

 

 

 



A LEVÉL FELÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDÉSE 

X. 

Levélerezet vizsgálata 

 

 

A levélér szerves anyagokat szállító része (háncsrész) a fonák felé tekint, ezért a levéltetvek mindig a levélfonákon 

csapolják meg a szállítónyalábokat 

 

A levélben futó szállítónyalábok adják a levélerezetét.  

 

1. Egészítsd ki tanulmányaid alapján az alábbi szöveget! 

 

A szár szállítónyalábjaiban a farészvbefelé helyezkedik el, ezért amikor ezek a levélbe 

lépnek, mint levélerek, a farész a levél színe felé, míg a háncsrész a fonák felé tekint. A 

háncsrészben szállítódnak el a levél fotoszintézise során keletkezett szerves anyagok a növény 

többi részébe, ezért azok a rovarkártevők, amelyek táplálkozásukkor a háncsban szállítódó 

cukros oldatot csapolják meg (pl. levéltetvek) mindig a levélfonákon ütik fel tanyájukat. A 

levélerek végső ágai vakon végződnek, vagy összeolvadva összefüggő hálózatot alkotnak. Az 

utolsó levélér elágazások a levél kis egységeit, az érszigeteket veszik körül. 



2. Magas kőris levélerezetének vizsgálata 

 

Anyag: magas kőris levele,  

Eszköz: kézinagyító, sztereomikroszkóp 

 

A vizsgálat menete: 

 

Tanulmányozd kézinagyítóval vagy sztereomikroszkóppal ankőris levélfonákán a 

levélerezetet! 

 

a.) Nevezd meg az alábbi képen levő részeket! 

 

A: másodrendű oldalér 

B: elsőrendű oldalerek 

C: érszigetek 

D: levélszél 

E: érhálózat 

F: a levélke főere 

 

 

 

 

A magas kőris (Fraxinus excelsior) levélfonákának részlete 

 



3. Az alábbi képek tanulmányozása után egészítsd ki a szöveget! 

 

   A ginkófa (Gingko biloba) villás levélerezete A kukorica (Zea mays) párhuzamos levélerezete 

 

 

                     Az egybibés galagonya (Crataegus monogyna)                  A korai juhar (Acer platanoides) ujjasan erezett  

                                                szárnyas levélerezete                                                                      levelei 

 

 



A levélerezet nem csak az anyagszállításban fontos, hanem merevíti, szilárdítja is a levelet. 

Ebben a levélereket körülvevő szklerenchimatikus nyalábhüvely, a bőrszövet alatti és a 

levélszegélyi szilárdító szövetek fontosak.  

A levél erezete különböző lehet az egyes növényeknél. A ginkófának (Gingko biloba) villás, 

az egyszikűeknek pedig párhuzamos a levélerezete. Ez utóbbinál a levélbe több egyenrangú 

szállítónyaláb lép, amelyek között hálózatos kapcsolódás alakul ki. 

A kétszikűeknél a levélbe egy főér lép be, amelyből többszörösen elágazó oldalerek lépnek ki. 

Ezt a típust hálózatos erezetnek nevezzük. Ezen belül szárnyasan erezett a levél akkor, ha a 

főér végighúzódik a levélen, miközben oldalerek indulnak ki belőle és ujjasan erezett a levél, 

ha a főér a levélbe lépve sugárirányú oldalerekben fut tovább. 

 

 



A LEVÉL FELÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDÉSE 

XI. 

Levélkeresztmetszet vizsgálat 

 

1. Leander levélkeresztmetszetének vizsgálata (Kétszíkű levél) 

A levél színét és fonákát is vastag kutikulával borított epidermisz fedi, amely alatt vastagfalú 

sejtekből álló kétrétegű hipodermisz található. A hipodermisz alatt a 2-4 sejtrétegű oszlopos 

parenchima található, amely gyűjtősejtekkel kapcsolódik a szivacsos parenchima sejtjeivel. A 

szivacsos parenchima fogja körbe a szállítónyalábokat, amelyeket nyalábhüvely övez. Ez az 

idősebb levelekben szklerenchimatizálódik és az alsó és felső hipodermiszhez kapcsolódva 

mechanikai tartókat képez. A szivacsos parenchima fonáki részéhez oszlopos parenchima 

sejtek kapcsolódnak egy rétegben. A gázcserenyílások szőrökkel borított sztómakriptákban 

helyezkednek el, ami csökkenti a növény párologtatási vízveszteségét. A levél parenchima 

nagy számban tartalmaz kalciumoxalát rozettakristályokat. 

a.) A fenti szöveg alapján nevezd meg az alábbi képek betűvel jelölt részeit!  

A: epidermisz 

B: oszlopos sejtek 

C: szivacsos parenchima 

D: levélfonák 

E: hipodermisz 

F: szállítónyaláb 

G: légbuborék 

H: sztrómakripta 



I: mechanikai tartó 

J: oszlopos parenchima 

K: nyalábhüvely 

L: gyűjtősejtek 

 

Fénymikroszkópos kép a leander levélkeresztmetszetéről 



2. A nád levélkeresztmetszetének vizsgálata (Egyszíkű levél) 

A kétszikűekkel ellentétben az egyszikűek levelének színi és fonáki része többnyire nagyon 

hasonló a levélközépi parenchima is egységesnek tekinthető és a színi és fonáki bőrszövet is 

tartalmaz gázcserenyílásokat. Esetenként az egyszikűeknél is kialakulhat azonban a heterogén 

levél, amelynek eredményeként elkülönülhet a szivacsos és az oszlopos klorenchima. 

Anyag: nád levele 

Eszköz: borotvapenge, tárgylemez, fedőlemez, fénymikroszkóp 

Vizsgálat menete: 

Próbálj meg a szárcsomó felett a fiatal hajtásból borotvapengével vékony metszetet készíteni. 

A metszések során a levelet körülölelő levélből is metszetekhez jutsz. 

 

a.) A megfigyeléseid alapján egészítsd ki az alábbi szöveget! 

A nád színi és fonáki bőrszövetében egyaránt találhatókgázcserenyílások. A levél színének 

jellegzetes képződményei az ízületi sejtek, amelyek kifeszülve a levéllemez kiterülését, míg 

összezsugorodva a besodródását teszik lehetővé. A levélközépi parenchima homogén 

felépítésű, benne kettős nyalábhüvellyel borított szállítónyalábok futnak. A belső nyalábhüvely 

részben szklerenchimatikus, a színi és fonáki bőrszövethez kapcsolódva mechanikai tartókat 

képez. A külső nyalábhüvely nagyméretű parenchimatikus sejtekből áll. A farészben 

felismerhetők a tág vízszállító csövek és a szűk vízszállító sejtek.  A háncsrész a fonáki rész 

felé tekint. 

b.) Nevezd meg a képen a betűvel jelölt részeket! ( Az azonos betűk azonos 

részeket jelölnek!) 

A: bőrszövet 

B: ízületi sejtek 

C: szklerenchima 

D: háncsrész 

E: farész 



F: kétrétegű nyalábhüvely 

 

 

A nád (Phragmites australis) levélkeresztmetszetének fénymikroszkópos képe 

 

 

 

 



A LEVÉL FELÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDÉSE 

XII. 

Levélkeresztmetszet vizsgálat 

 

1. Tanulmányaid alapján egészítsd ki az alábbi szöveget! 

 

A földi élet energiaforrása a Nap. A Napból a Föld felszínére érkező fényenergiát a 

fotoszintézisre képes élőlények kötik meg. Ezek között nem csak növények, hanem 

baktériumok és más élőlények is vannak. A legismertebb fotoszintetizálók a növények, ezért a 

továbbiakban velük foglalkozunk. A fotoszintézishez a növényeknek szükségük van 

egyklorofillnak nevezett zöld színanyagra, amely megköti a fényenergiát. A megkötött energiát 

a növény egyrészt vízbontásra használja fel, amely során hidrogént szabadít fel és köt meg, 

miközben melléktermékként oxigént juttat a légkörbe (II. fotokémiai rendszer), másrészt a 

fényenergiát egy nagy energiájú vegyület ATP formájában megköti (I. fotokémiai rendszer). 

A vízbontás folyamatában képződő hidrogén atomokat szerves molekulák kötik meg 

(NADPH) és ezek révén vesz részt a hidrogén szerves anyagok előállításában. Az oxigénből 

viszont kétatomos molekulákból (O2) álló gáz keletkezik, aminek egy részét a növény 

felhasználja a légzése során, míg a felesleg eltávozik a növény szöveteiből. A vízbontás a 

fotoszintézis fényszakaszában megy végbe, és mindenképpen fényre van szükség hozzá. A 

fotoszintézis következő szakasza, a sötétszakasz már fény hiányában is végbemegy. Ebben a 

folyamatban a növény megköti szerves vegyületeiben a légköri szén-dioxidot, és redukálja. 

Amelynek során a széndioxid végső soron szerves vegyületek kialakításában vesz részt, a 

szervetlen széndioxidot a növény szerves vegyületek formájában megköti. Mindez egy 

körfolyamatban megy végbe (Calvin-ciklus), amelyhez a fotoszintézis fényszakaszában 

keletkezett NADPH-ra, ATP-re és szén-dioxidra van szükség. A körfolyamat kulcsfontosságú 

enzime a ribulóz-1,5-bifoszfát-karboxiláz-oxigenáz (rubisco), amelynek működését a 

fényszakaszban termelődő oxigén gátolja. A fotoszintézis teljes egészében a zöld színtestben 

megy végbe.  

 



 

2. Kukorica levélkeresztmetszetének vizsgálata 

 

Anyag: Kukorica levele 

 

Eszköz: borotvapenge, tárgylemez, fedőlemez, fénymikroszkóp 

 

A vizsgálat menete: 

 
A nád mellett egy másik egyszikű növény, amelynek leveléből könnyen készíthetünk 

keresztmetszetet borotvapengével az a kukorica. Ez a növény ráadásul a fotoszintézisnek az 

úgynevezett C4-es típusát végzi, ami a levélkeresztmetszetének jellegzetes szerkezetén is 

tükröződik. A C4-es fotoszintézisnek köszönhetően a kukorica szárazabb körülmények között 

is képes hatékony fotoszintézist folytatni. 

 

 

a.)  Nevezd meg a kép betűvel jelzett részeit! 

 

A: hüvelyparenchima 

B: levélközi parenchima 

C: szklerenchima 

D: háncsrész 

E: farész 

 



 

Kukorica szállítónyaláb keresztmetszetének fénymikroszkópos képe I. 

 

 

 

b.) Egészítsd ki a szöveget az alábbi szavak felhasználásával! 

 

 

almasav, NADPH, parenchima, szárazságtűrőbbé, sötét szakaszához, gázcserenyílások, 

nyalábhüvely, piroszőlősavvá, vízbontás, széndioxid, oxigén, 

 

A kukorica levelében a szállítónyalábokat körülvevő nyalábhüvely  sejtek 

(hüvelyparenchima) más zöldszíntesteket tartalmaznak (hiányzik belőlük a gránumos 

szerkezet), mint a tőlük sugárirányban elhelyezkedő levélközépi parenchima sejtek. Ennek 

következtében a hüvelyparenchima sejtekben nem található meg a II. fotokémiai rendszer, így 

ezekben a zöldszíntestekben vízbontás   sincs. A vízbontás a hüvelyparenchimát körülvevő 

parenchima sejtekben megy végbe, miközben NADPH és oxigén keletkezik. Itt történik a szén-

dioxid megkötése NADPH felhasználásával négy szénatomos almasav molekulák keletkezése 

közben. Az almasav belép a hüvelyparenchima sejtekbe, ahol széndioxid és NADPH 

keletkezése közben három szénatomos piroszőlősavvá alakul, amely visszatér a levélközépi 

parenchima sejtbe, így újra kezdődhet az almasav előállítása. A hüvely- parenchima sejtekben 

előállított ATP (I. fotokémiai rendszer) és az almasavből keletkező széndioxid és NADPH 

révén már rendelkezésre áll minden anyag a fotoszintézis sötét szakaszához (Calvin-ciklus). A 

levélközépi parenchima sejtek nagy mennyiségű almasavat juttatnak a hüvelyparenchima 

sejtekbe, ami a csökkent oxigén tartalommal együtt (a zöldszíntestekben nem működik a II. 



fotokémiai rendszer ezért nincs oxigén termelés) jelentősen hozzájárul ahhoz, hogy a ribulóz-

1,5-bifoszfát-karboxiláz-oxigenáz enzim nagy hatékonysággal működhessen (korábban 

említettük, hogy az enzim széndioxid megkötését az oxigén gátolja). A széndioxid hatékony 

felhasználása lehetővé teszi, hogy a gázcserenyílások hosszabb ideig is zárva maradhassanak, 

ami a kisebb párolgási vízveszteség miatt szárazságtűrőbbé teszi a növényt. A fotoszintézisnek 

ezt a típusát a négy szénatomos almasav nyomán C4-es fotoszintézisnek nevezik. 

 

 

3. Nőszirom levélkeresztmetszetének vizsgálata 

 

Anyag: nőszirom levele 

Eszköz: Borotvapenge, fénymikroszkóp, tárgylemez, fedőlemez,  

A vizsgálat menete: 

Készíts borotvapengével keresztmetszetet a nőszirom levelének felső harmadából, és metszetet 

vizsgáld fénymikroszkóp alatt! 

A levél színének és fonákának azonosításában általában biztos támpontot jelent az, hogy a 

levélbe lépő szállítónyalábok farésze a levél színéhez, míg a háncsrész a fonákhoz közel fut. 

Az egyszikűek egy részénél azonban a levél egyfelszínűvé (unifaciális) fejlődik. Ennek a 

levéltípusnak az eredeti fonáki részéből alakul ki mindkét oldala, ezért felszínein befelé 

tekintenek az edénynyalábok farészei. A nőszirom tipikus példája ennek a levélfejlődésnek. A 

jellegzetes szerkezet úgy alakul ki, hogy az eredési helyén még színi és fonáki résszel is bíró 

levélkezdemény a középvonalánál összehajol a színe felé, majd a levél csúcsa felé 

összeolvadnak a levélfelek. Így olyan levél fejlődik, amelynek mindkét felszínét az eredeti 

levélkezdemény fonáka adja. 

a.) A vizsgálat és a fenti szöveg alapján nevezd meg a kép betűvel jelölt 

részeit! 

 



A: bőrszövet 

B:zárósejtek 

C:szklerenchima 

D:háncsrész 

E:farész 

F:gázcserenyílás 

G:klorenchima 

H:bélszövet jellegű rész 

I:kalcium-oxalát kristály 

 

 

A nőszirom (Iris) levélkeresztmetszetének fénymikroszkópos képe 

 


