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B e v e z e t é e 

A témaválasztás indokolása 

A tanulók oktatási és nevelési folyamatai ma és 
még hosszu ideig, nem ismétlődő, egyedi és sajátos t an-
órán valósulnak meg. Ennek a komplex folyamatnak több 
fontos komponense van; a tanuló, a tan.:zr, a tanár által 
alkalmazott módszerek, környezet, stb.. 

Igen fontos a jó légkör, kellemes iskolai környe-
zet, a pedagógusok fokozott pedagógiai, pszichológiai, 
szakmai felkészUltsége, rendszeres, változatos számonké-
rési, értékelési mód, sok gyakorlati önálló tanulói mun-
ka, példamutató magatart(s „ 0 . 

Lényegében két fő komponens egymásrautaltságára le-
het e folyamatot leszükiteni; egyik a tanuló, a  másik  pe-
dig a tanár, illetve az általa létrehozott "hatások". 
Ezek egy része az illető iskola objektiv feltételeitől 
is fü ;g. A pedagógus csak abban az esetben tudja tudását 
teljes mértékben "átadni", ha ehhez a környezeti, tárgyi 
feltcteiek adottak. 

A pedagógus szerepe a technika fejlődésével sem 
csökken, valamennyi tudós egyetért abban, hogy a 80-as 
években is a pedagógus marad az iskola központi alakja. 
Divatos mondás napjainkban: a jövő eszményképe nem a 36 
előadó, hanem a figyelmesen hallgató. A korszerit oktatási 
folyamatban valóban már régen eltűnt a  "meseóra", s helyé-
be leTfejlettebb fokon az oktatógépek, programozott okta-
tás lépett. A programkészités, kipróbálás, megerősités, 
visszacsatolás még kvalifikáltabb, differenciáltabb te-
vékenységet igényel. 

A tanitás művészetének jó része a hatékony lépés-
egymásutánok elrendezéséből áll. E lépésrendszerek fon-
tos, visszatérő láncszemei a tanulói visszajelentések, 

melyek megszabják a további munka Utemét, színvonalát, 



lehetőséget nyujtanak a tanulókkal való differenciát 
foglalkozásra. Régebben ez a visszajelentés - szinte 
kizárólag - a körülbelül havonta egyszeri feleléskor 
realizálódott. Az optimális persze az lenne, ha egy 
tanórán kisebb egys égek után többször is lehetőség 
volna ilyen visszajelentésre, amely a jól gondolkozót 
megerősitené, a rosszul, vagy éppen nem gondolkozót 
pedig ismételten tájékoztatná helyesen. Ilyen szoros 
meuerősités természetesen csak preciz oktató gépek-
kel lehetséges. 

Ez különös hangsulyt kap a természettudományok 
tanitásában. A legujabb kutatások szerint a tanár és 
a tanuló világa között igen nagy a szakadék. Még a ta-
nár a tudomány terminológiájában és gondolkodásmódjá-
ban él, a tanuló a, hétköznapi élet fogalmai között. E 
szakadék 4thidalása különösen a nehéz felfogásu gyer-
mekek esetében jelent nagy problémát /Townsed/. 

Lapjainkban a természettudományok forradalmát 
éljük. Ezek között is egyik legdinamikusabb fejlődést 
a biológiában tapasztalhatjuk. S örömmel fedezhetjük 
fel, hogy napjaink modern és közkedvelt tudományágai, 

a molekuláris biológia,  genetika is helyet kaptak kö-
zépiskolás tankönyveinkben. Ahogy más tantárgyak, ugy 
a biológia is számtalan problémával küzd napjainkban. 
Oktatási rendszerünk átalakulása, fejlődése magával 
hozta, hogy a gimnáziumok lesznek a felsőoktatási in-
tézményekbe való előkészités miihelyei. Ugyanakkor a 
Müvelődésügyi Minisztérium állásfoglalása; a gimnáziu-
moknak, illetve szaktanároknak nem feladata az egye-
temre, főiskolára való felkészités. /Ezt a gondolatot 
látszik alátámasztani az uj gimnáziumi érettségi, 
vizsgaszabályzat is!/ 

A felsőoktatási intézmények felvételi vizsgái-

ra készülők egyharmada /több, mint 10 ezer diák/ bio-
lógiából felvételizik. 1969 óta általános a felvéte-
liknél a központi teszt használata, sőt 1976-ra várha-
tó - a matematika, fizika, kémia után - a közös köz- 



ponti érettségi - felvételi dolgozat biológiából is. 
Ez a tény pedig igen komoly problémát jelent 

oktatási rendszerünkben. Hiszen a tanulók nagy része 
erre nincs kellően felkészülve, illetve felkészitve, 
sok esetben objektiv okok miatt. 

Jóllehet napjainkban magasan a biológia vezet 
a tananyag feladatlapos, tesztlapos feldolgozásában. 
A feladatlapok igen sokfajta változata forog "közkézen", 
csak sajnos elég szűk körben. Ezek nagy része didakti-
kai utmutatóval ellátott korrepetitorok, melyek rend-
szeres tanulásra, helyesebben ellenőrzésre alkalmasak. 
Sajnos Igen alacsony példányszámban jelennek ezek meg 
és igy  továbbra is fennáll az a helyzet, amit a "Bioló-
gia korrepetitor egyetemi felvételi vizsgákra készülők-
nek" cimü kiadvány bevezetőjében olvashatunk: 

"Azok a tanulók, akik a fővárosban vagy a na-
gyobb vidéki városokban élnek, rendszerint többféle fel-
vételi előkészitő tanfolyamra is jelentkezhetnek. Sok-
kal nehezebb helyzetben vannak azok, akik kis városok-
ban, vagy községekben járnak középiskolába. Az ő számuk-
ra a központi előkészítő tanfolyamok rendszerint elérhe-
tetlenek, és a. felkészülésben kizárólag iskolájukra, 
szaktanáraikra és saját magukra vannak utalva... Remél-
jük, hogy néhány óv mulya minden hátrányos helyzetű fel-
vételiző hozzájuthat majd a kötetek végleges kiadásához, 
és ezzel regezünk majd az a helyzet, hogy a felvételi-
zők egy része nem képességei, hanem körülményei miatt 
esik el az egyetemi, főiskolai felvételitől". 

Az 1972-ben felvételizettekkel végeztek felmé-
rést; hogyan segíti a felvételi teljesitményeket a rend-
szeres tesztes felkészülés /Széphalminé, Vizely Ágnes/. 
Két tanulócsoport eredményét h^sonlitották össze. Az 
egyik csoport nem tesztezett /kontroll/, viszont a kö-
zépiskolai biológia érdemjegyekben mindössze 0,01, a 
középiskolai átlagos tanulmányi eredményekben pedig 0,04 
volt a különbség. 



Tehát a felkészülés előtt a két csoport gya-
korlatilag azonos erőscégü volt. 

Az érdekesebb eredmények röviden: 

kontroll 	kisérleti 
csoport 	csoport 

biológia irásbeli crdemjegyek 
átlaga 2,54 	3,18 

biológia szóbeli érdemjegyek 
átlaga 3,00 	3,81 

biológiából szerzett pontcz:i-
mok átlaga 2,77 3,50 

felvételt nyertek aranya 32,3 % 	53,6 

A másodiknál - a biológia szóbeli érdemjegyek-

nél - talon érdemes megjegyezni, hoy valószinü a korre-

petitor "javára" nem irható teljesen a 0,81 ;; g-os eltérés. 
Közismert a felvételiken meglév5 szubjektivizmus a szóbe-

li felelet értékelésiénél - az irrísbeli eredmény után. Ez 

utóbbi általában determinálja a vizsgztatót. 
"Igen hatékony segédeszköznek bizonyult a korre-

petitor a tudományegyetemekre ós az orvostudományi egye-

temekre pályázóknál. Kimondottan hátrányt jelentett a 

mezőgazdasági intézményekbe pályázóknak és a gyenge tanu-

lóknak. Némileg egyszerüsitve, tömörebben fogalmazva: a 

korrepetitor szelektál is, a megalapozott tudásuak felvé-

teli eredményességét nagymértékben megemeli, de a gyenge 

tudásuaknt radikálisan kiozüri." 

A korrepetitornak van egy veszélye is, amely ab-

ból fakad, ha egyes pályázók nem veszik figyelembe a 

korrepetitor használati utasitásában hangsulyozott ki-
jelentóst, mely szerint az segédkönyv és nem tankönyv. 

Eleve meglévő tárgyi tudás nélkül hozzákezdeni a korre-

petitorhoz időigényes, rossz hatásu felkészülést eredmé-

nyez, s ez nemcsak a biológia felvételin, hanem az egész 

szerzett pontszámon érezteti hatását. 



Miért id3ztem ennyit az egyetemi felvételikkel 
kapcsolatban? Azért, mert az ottani irásbeli, de az 

előbb emlitett okok miatt az egész felvételi és közép-

iskolai biológia oktatás között szakadékot,'elientmon-

dást tapasztalhatunk. /Ezt kétéves e gy etemi felvételiz-

tető tapasztalatom is igazolja./ Ez természetesen helyi-

leg mélyülhet, vagy sekélyebbé válhat. 
Ennek csökkentési lehetősége természetszerüleg 

a mi kezünkben van. Ezen a területen nagyon sok feladat 

hárul ránk, elsősorban a hátrányos helyzetin tanulók te-

rületén. Szükség van nagyfoku feladatlapozási technika 
kialakítására, hatékonyabb anyagelmélyitésre, ellenőr-

zés korszerüsitésére, helyes pályairányitásra. 
A korazerü biológia oktatásunkban központi sze-

repe kell, hogy legyen a feladatlapozásnak, hiszen mint 

később látjuk, ennek az egész oktatás területén igen 
szerteágazó hatásai vannak. 

Különös hangsulyt kell helyezni a tanulói ellen-
őrzésre és önellenőrzésre. Az ellenőrzés területén ta-

lálunk igen sulyos problémát a középiskolai ás a már fel-
vételt nyert tanulók között is. 
"Azok a tanulók, akik a középiskolában szinte azonnali 

személyes meLerősitéshez szoktak, nincsenek kellően fel-

készülve a főiskolára, ahol a feladat kitüzése és a teszt-

vizsgálat az uralkodó forma. Ugyanis nem sajátitottak el 

olyan önirányitási technikát, amelyek  lehetővé  tennék a 

hatékony tanulást a bukás fenyegető árnyékában, vagy a 

feladatok megoldását, ha ezért nem kapnak elég gyors meg-
erősitést" /B. F. Skinner/. 

Feladatlapok ozakszerü alkalmazásával igen jól le-

het a tanulók önellenőrzését is fejleszteni. 
A biológia oktatásban érvényesülnie kell annak az 

elvnek, hogy a tanulók ellenőrzése ne kizárólag minősité-

süket jelentse /osztályozás/ hanem valósitsa meg a meg-

erősitést és a tanár számára szükséges visszajelentések 

gyüjtését is. Bármilyen eredetüek az osztályzatok, az  ada- 
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tok csak diagnosztikai képet adnak tanitványainkról. 
Az utóbbi években elterjedtek a különböz .l objektiv /?/ 
értékelési formák. Hangsulyozni kell azonban, hogy ezek 
a módszerek - különösen a feleletválasztos technika - 
legtöbbször az ellenőrzésnek nem az osztályozás funkció-
ját oldják meg sikeresen, hanem sokkal inkább a megerő-
sitést és a visszajelentés funkciójára használhatók fel. 
Egyre inkább az az álláspont alakult ki, hogy a feladat-
lapok sokkal inkább a tanulás eszközei, mint az osztá-
lyozásé. Ez csak akkor érhető el, ha a teljesitményér-
tókelések során alkalmazott feladatlapokat, teszteket az 
értékelés után részletesen megbeszéljük tanitv.mnyaink- 
kal. Ennek mellőzése az ellenőrzést adminisztrativ aktus-
sá változtatja, ami több kárt okoz, mint hasznot. 

Bármilyen ellenőrzési formát alkalmazunk, min-
den esetben visszajelentéseket kapunk saját munkánkról. 
A pedagógiai tevékenység csak akkor válik valóban terv-
szerüen irányitott folyamattá, ha tanitvá.nyaink vissza-
jelentéseit folyamatosan gyüjtjük, állandóan feldolgoz-
zuk és a továbbhaladást a kapott eredmények függvényében 
állapitjuk meg. 

Több éve foglalkozom intenziven a feladatlapok-
kal, illetve azok szerepével a korszerű biológia okta-
tásban. Még egyetemista koromban szakdolgozatomat is eb-
ből a témakörből készitettem. 

Eddigi  megfigyeléseim, és az 1972-73-as tanévben 
végzett felmérésem igen gazdag tapasztalatai ismét meg-
erősitettek abban, hogy az előbb emlitett visszajelzések, 
valamint a továbbhaladást biztocitó tényezők mellett a 
tanulókkal való differenciált foglalkozás objektiv ignye 

egyre sürgetőbb számunkra. 

Munkám során több célt tüztem ki maryam elé: 

frdekelt elslsorban az, hogy iskolám második osztá-
lyos tanulóinál ho gyan mutatkozik meg az otthoni kö-
rülmény ás a nembeli különbség vetülete a biológiai 

teljesitményekben. 



- Különös tekintettel a klasszikus értelemben vett 
feladatlapi kérdéstipusoknúl /feleletválasztásos, 
asszociációs és reláció-analizises/ vizsgáltam az 
eitéréct. 

- Mivel kombinált feladatlapos felmérést végeztem, m6-
domban áll következtetni tanulóink ráismerósi és 
reprodukciós szintjére. 

- Vizsgáltam ezen kívül:  
a./ a második osztályos biológia tan anyag fogalomrend-

szerének el: ajátitási nehézsó,;eit, 
b./ vizualitós és verbalitís jellegét, szintjét, 
c./ asszociációs és absztraháló képesség megnyilvcSnu-

lását, 
d./ kauzális gondolkodás lehetőségeit és megnyilvánu-

lásait. 
Hipot róziseimet /a teljesitményekben mutatkozó kü-

lönbséget/ a kapott adatok kellően igazolták. Munkám során 
a különbségek megállapitása mellett i gyekeztem az okokat 
is feltárni ős a tapasztalatokat kellően hasznositani, 
melyről a részletes elemzésnél fogok irni. 

Peimérésem nem reprezentativ jellegit, s ezért az 
eredmények nem általánosithatók termcszetszerüleg az or-
szág hasonló kora tanulóin. ;indössze "házi" használatra 
készitettem, melyből azonban iskolám biológiai munkaközös-
sége sok tapasztalatot szerzett további eredményes munká-
j:hoz. 

Évek óta figyelemmel kisérem a hazai pedagógiai, 
szakmai szakirodalmat és abban biztos vagyok, hogy ezek 
a problémák, különbségek kvalitative országosan léteznek, 
legfeljebb kvantitativ mélységük helyileg eltérő. 
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I. 1. 	Feladatlapok felhasználása 

A pedagógiai irodalomban igen sok problémát 

jelentett az utóbbi időben a feladatlap, tesztlap hasz-
nálata. Napjainkban tisztult le konvencionálisan e két 
fogalom pontos használata, bár a hétköznapi életben a 

probléma most is akut formában jelentkezik. 
Teszteket elsősorban a képességek és a neveltsé-

gi szint mérésére használják a pedagógiai és pszicholó-

giai gyakorlatban. Pudásszint mérésére feladatlapot és 

mérőlapot használunk. 

Feladatlap - tanár által készitett, mérőlap pe-

dig standardizált tudásszintmérő eszköz. Legujabban azon-

ban minden tipusu teljesitménymérésre használják a teszt 

kifejezést is. 

Veladatlapot, mércelapot igen sok teriileten és 

célból fel lehet használni. Néhány ezek közül, korántsem 

a teljesség igényével: napi anyag és tematikus ellenőr-
zés, visszajelzés, önellenőrzés és annak fejlesztése, 

tudásszintmérés tanulmányi versenyeken, felvételi vizs-

gán, stb. 

Ilasználhatják numerikus értékelésre is, amikor 

igen precízen be kell pontozni az egyes fogalmakat - su-

lyuk szerint. Legnehezebb persze az, hogy kinek mi a fon-

tosabb, nehezebb; szinte ahány válasz annyiféle. Ilyen-

kor célszerü több kollégát /felügyeleti szervhez tarto-

zöt is/ felkérni, segitsen a sulypontozásban, hogy kikü-

szöböljük egyéni szubjektivitásunkat, de elkerülhetetlen, 

hogy az előbb emlitettek miatt másoké benne maradjon. Te-

hát ezzel sem sikerült elérni a teljes objektivitást, de 

azért sokkal közelebb kerülünk hozzá, mint a szóbeli fe-

leltetésnél. 
A kapott teljesitmények numerikus értékelésénél 

adódó sok-sok probléma következménye az is, hogy tanul-

mányi versenyeken, felsőoktatsi felvételiken is az egy 

helyes válasz, egy pont rendszert vezették be, jóllehet 



a kérdések nem egyenranguak. Előfordul, hogy két ta-
nuló is 15-öt hibázik 120 kérdésből, de az egyik a  

kevésbé lényeges, a másik az anyag sulyponti részé-
ből, s az  "érdemjegyük " azonos lesz.  

Munkám sora ín én seri végeztem numerikus érté-
kelést, hanem az egyes kérdések olyan praktikus fel-
dolgozását, mely könnyen áttekinthető ás a belső struk-
turális hib.`kat is megmutatja. Bármilyen furcsán is  

hangzik, abból a tanár még semmit nem profitál, ha tud-
ja, hogy az egyik tanulócsoport vagy osztály eredménye  
pl. átlagban 38 pont, ez átszámítva 3,3 ~--nak felel  
meg, mig a másiké 3,6 ;e-nak.  

Arra van szükség, hogy tisztán álljon előttünk  
tanulók tényismerete, milyen fogalmakat, tényeket, 

összefüggéseket, milyen mértékben ismernek. Ez tette 
szükségessé ezt a feldolgozási módot, amit án is elvé-
geztem. Az igy kapott értékelő adatok, táblázatok köny-
nyen használhatók, s ez egyik nagy  előnye iskolai mun-
kánkban, s ezáltal válik lehetővé a bevezetőben emlitett 
c élki t űzés .  

iiemcsak a feladatlapozásnak, de magának a tanu-
lásnak is igen sok elmélete alakult ki az ókortól nap-
jainkig. Sajnos egyik legnehezebb probléma a tanulókat  
tanulni riegtanitani. Ugyanez áll a feladatlapozáora is.  
iem értek maradéktalanul egyet Dr.Pazekas György kije-
lentésével, miszerint: "a teljesitmény szintje nem a  

teszt technikájától függ, hanem elsősorban a tárgyi tu-
dástél". A tudás prezentálási szintjéhez annak  technikáí-
ja is igen fontos, ahogy a sportolónak is akkor lesz jobb  

a teljeaitménye, ha a lehető legjobb technikát el is sa-
játitja. lehetünk egy igen egyszerű példát; ha valaki  

készség szinten ismeri az egyes feladatlap-tipusok meg-
oldási módját, jóval több ideje marad a konkrét  tény-
anyagon gondolkodni, :;gint annak, akinek még a megoldási  

móddal is problémázni kell.  
A feladatlapok megoldási készsége nem alakul ki  

ugy a tanulóknál, hogy odaadjuk nekik és magukra hagyjuk,  



- 12 - 

mondván. "a tanuló e rrszerüen azzal tanul, hogy meg-
tesz valamit". Pusztán azzal, hogy megtÉtettUnk vele 
valamit, még nem válik valószintivé, hogy ugyaaezt m:5g 
egyszer megteszi majd. A gyermeket nem tanítjuk meg 
labdát dobni azzal, hogy rávesszük a labda eldobására. 
Nem igaz maradéktalanul Arisztotelésznek az az állitá-
sa, hogy a "hárfán játszva tanulunk meL; hárfázni, s az 
erkölcsűn viselkedést ugy sajátitjuk el, hogy erkölcsö-
sen viselkedünk". A viselkedés, illetve a tevékenység 
végrehajtása lényeges dolog ugyan, de önmagában nem 
biztositja a tanulás létrejöttét. 

Ismertek még a "gyakoriságot hangeulyozó elmé- 
letek" az uj, vagy legujabb kapcsolatok megmaradásának 
elméletei".  7.zek szintén a tevékeny tanulóst hangsulyoz-
zik. Mondván: amit valaki egyszer megtett, azt hajlamos 
másodszor is megtenni, mert az első választ kiváltó fel-
tételek még érvényesek, sőt esetleg még javultak is. Ha 
tehát egy előfodulást észlelünk, akkor sokszor sikeresen 
előre jelezhetjük a másodikat, de csak azért, mert a kö-
rülmények nyilvánvalóan kedvezek. 

érdemes még a "próba-szerencsei' módszert megemlite-
ni, mely szerint, próa•íigatás éo tévedés utján tanulunk. 

Nemcsak az itt emlitett, de az összes tanulási 

elméletben egy nu ;ran lényeges azonosság van. Közös ben-
nUk az, hogy tevé!cenyséf .gel  tanulunk. Tevékenység  közben, 
illetve ut :na azonban szükséges az állandó utasitás, ja-

vitgatás, megerősités. 
A próba-szerencse elgondolásnak hosszu történe-

te van az állatok és az emberek problémamegoldásának ás 
a tanulás egyéb formáinak a tanulmányozásában. Kétségte- 

len, hogy gyakran okulunk a hibáinkból /legalábbis annyit 
megtanulunk, hogy nek kövessük el őket ujra/, a helyes 
viselkedés azonban nem egyszerüen az, ami me gmarad akkor, 
ha a hibás viselkedést lenyesegetjük. Az a következte-
tés, hogy csak akkor tanulunk, ha hibázunk, téves. 

Természetesen lehet, sőt kell is tanulni a hi-

bából, csak nem mindenkinél egyforma könnyen megy ez. 
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Gyakran találkozunk a mindenn.-tpi életben olyan 

tanulókkal, akik pl. egyetemi falvételi vizsgára ké-

szülve, .hetekig, sőt hónapokig szorgalmasan feladatla-

poznak /az irásbelik miatt/. Bizonyos számu kérdés; meg-

oldása után előveszik a helyes javitókulccot ós konsta-

tálják a hibaszázalékot. 
A tanulóban tudatositani kell ilyenkor a megfe-

lelő elemzőkészséget, amit  igen sok gyakorlás után le-

het csak kialakitani, mégy jókópességü tanulóbál is. 

A hibából csak ugy tanulunk, ha pontosan meg-

győződünk annak helytelenségéről, ha kell elővesszük a 

tankönyvet és igen preciz elemzést végzünk. Tehát nem 
elég az, ha legközelebb találkozom ezzel a mondattal, 
akkor nem "A" betlit kell inni! elért nem? Ha pl. "C"-t, 
akkor miért azt? 

Az előbb emlitett tanuló tipusnál megfelelő irá-
nyitás hiányéban gyakran előfordul, ho gy a gyakorlás 

közben hibák egy része később is megmarad, sőt a gya-
korlás közbeni helyes válaszok között később megjelenik 
hibás. Tehát nem igaz feltétlenül, hogy amit az ember 

egyszer megtett, azt hajlamos másodszorra is megtenni. 
Épp azért, mert ha nem kapja vagy szerzi mcg a helyes 

válasz eset'n is a megfelelő megerőcitést, akkor  nem  biz- 

tos, hogy az illető anyagrész interiorizált tudássá válik. 
A tapasztalat azt mutatja, hogy a tanulók exterio-

rizált tudása igen széles intervallumban mozog. Ezt ter-
mésztecen befolyásolják többek között; a környezet /élci, 

élettelen/, lelkiállapot, az idegrendszer tipusa, illetve 

pillanatnyi állapota, vizsgadrukk, esetleges uj módja tu-

dása prezentálásának. 
A pedagógusok feladata elsősorban az interiori-

zált tudás fejlesztése, mert ez egy alap az exteriorizált 

tudlsezint emelésére. Ez a mai feladatlapos vizsgarend-

szerben nagyon  tipikus dialektikát képez. 

A tanulók feladatlap megoldása közbeni helyes, 

vagy helytelen válaszainak megerőcitése történhet gép-

pel, vagy tanári segitséggel, illetve önkontrollal. Ami 
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számunkra objektiv lehetőség; a kr't utóbbi. Tehát fel-
tétlenül együtt kell n feladatlapozást végezni a diá-
kokkal, legalábbis kezdetben, amig egy megfelelő szintit 
önkontrollos rendszert ki nem tudunk épiteni tanitvá-
nyunkban. Ezt azonban közben többször kell ellenőrizni, 
illetve mélyiteni. Azt mondhatjuk  tehát,  hogy állandó 
felügyelet, irányitáe, ellenőrzés nélkülözhetetlen. 
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2. ,Diológiában használatos feladatlap ti ,usok  

A bevezetésben említettem mir, hogy a feladat-
lap típusok igen nagy variabilitásával tal -akozunk a  
biológiában. Lielőtt az adatok konkrét értékelésére rá-
térnék, szeretném ezeket vázlatosan ismertetni, valamint  
megoldási anódjaikat közölni.  

Pedagógiai szempontból a következő négy  nérv csoport-
ba sorolhatjuk ezeket:  

I. zárt  

II. kiegzszitéses  
III. nyílt  
IV. konstruktiv.  

rreg kell jegyezni, hogy ezeken belül igen sok  
altipust különböztethetünk meg, melyeket a biológiai  
szakdidaktikában speciális nevezéktannal használnak. A  
következőkben én is inkább az utóbbira támaszkodom.  

I. A zárt feladatokban: adott megoldási lehetőségek  
közül keresik ki a tanulók az általuk helyesnek  
minősitett válaszvariánst, vagy annak sorszámát,  
betüjelét; bekarikázással, aláhuzással, vagy  a  
megfeleli kódjel beiró soal /a megolási utasitás  
szerint/.  
a./  Al~stiv feladatok - két válaszlehetőség  

közül kell a helyeset jelölni. A nagyará-
nyu véletlen találgatás 50 a-os pozitív  
eredményt hozhat, s ezért nem igen hasz-
nálják.  

b./ Feleletválasztásos feladatok /multiple-choice/ - 
ifen népszernek. Ez a forma tulajdonképpen  

egy megkezdett mondat, és ennek többféle  
proponált befejezése van. A gyakorlatban  

az öt válaszlehetőséget alkalmazzák leg-
többször. Ilyenkor egy, vagy esetleg több  
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felkinált válasz lehet helyes, a többi 
helytelen propoziciót disztraktornak ne-
vezziik. 

Ennek tipusai a következők: 

egy disztraktor - több helyes /un. hibakutatás/ 
több disztraktor - egy hel,;es /egyszerii vilasztás/ 
több disztraktor - több helyes /többszörös válaoztgs/ 

A második tipusn51 minél több a disztraktor, an-
nál kisebb a vaktalálat valószinUsége. Öt alternative 
esetén mxír nom szUkséges elvégezni a kitalálási korrek-
ciót, mert csak 16,6 -os esély van rá. Nagyobb cz mu 
disztraktor eceten fennáll az a veszély, hogy sok irreá-
lis propozició keriil be. 

Ezeknél a kérdéseknél Ügyelni kell arra, hogy 
minden válasz termi :-'zetesen, nyelvtanilag helyesen illesz-
kedjen a mondat változ'tlan részéhez, kiilönben zavart kelt 
a feladat. 

A n  e yszerii vlaszt;ísr:ul a helyes alternativa mel-
lett 1-2 tipikusan hibán, egy majdnem jó és egy abszurd 
disztraktor kel l  hogy legyen. 

Általában a többszörös választást mindig  közölni 
szokták a tanulókkal, mert előfordulhat, hogy a helyes 
vzlaszok abszolut őrtelemben nerc mindig tünnek igaznak. 
Mind az ogyszerU, mind a többszörös választást át lehet 
alakitani többszörös kiegéazitéssé. A többszörös válasz-
tásos, illetve I_ie ;  - zitéses feladatok megoldósa nem egy-
szeriien a helyes itéletek, állitfisok aláhuz4o6b6l, vacz  
betlijelzd einek bekarikázásából all. Napjainkban szinte 
kiz<írólag a következő sémát használják /négy itélet esetén/t 

A. 1. 2. 3. 	igaz 
B. 1. 3. 	igaz 
D. 	2. 4. 	igaz 
D. csak a 4. igaz 
E. mind a 4 igaz 
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Ilyenkor a négy itélet mellé teh-ít csak egyet-
len betlit kell inni. fz a feladat tipus igen nagy fi-
gyelmet igényel, hiszen állandóan 9 tényezővel kell dol-
gozni /4 itélet, 	fogalom/. 

Ezeknél tipushiba, hogy intenziv gondolkod-ís után 
a tanuló eldöntötte a helyes itéleteket, s ilyenkor aziik-
ségszerüen figyelme csökken kissé felszabadul ós helyte-
len betlit ir be a jó megoldás után. Gyakorlatilag igen 
intenziv, nem srzakmai jellegit figyelemre is szükség van. 
Ugyanez érvényes .a  reláció-analizises feladatokra is. 

Van viszont e gy  nagy előnye is, amit a jobb logi-

kai készségű tanulók ki is használnak. Sokszor egy ité-
let helyességesnek vagy  helytelencég'nek eldöntése után 
logikai miivelettel el lehet jutni egy et,etle ;es alternatí-
va fokig és itt m ír 50 %-os esélye van a helyes válaszra 

konkrét tovrí?bhi tényismeret hiányában is. P5ldául: ha 

az első állitásról biztosan tudja annak helytelenségét, 

akkor mír csak C, vagy D vari"ció lehet. 

II. A kiegészitéses feladatokat középiskolai szinten 
ritkán használják. Ilyenkor kihagyott szövegré-

szeket pótolnak a  tanulók.  Ide tartoznak azok a 
rajzos feladatok, ahol rajzot közölnek és azt 
kell kiegész"Leni, vagy  rajzban is vagy csak 
nevezéktannal. hagy  előnye, hogy szinte telje-
sen kiküszöböli a véletlentalálat" lehetőségét. 
Hátrínya is ismert, mely abban áll, hogy nem a 
várt módon kapjuk a választ. Illetve bizonyos 
módon formulázott feladat bizonyos irányban szu-

gerálja a választ. Nehezebb a statisztikai elem-

zés, értékelés. 

III.A nyilt feladatok az ismeretek megfogalmazott 
renrodutlaását követelik meg. Ilyeneket haszná-
lunk pl. a fogalmak elsaj2tit;si szintjének mé-

résekor. Ugyanekkor meg kell mondanunk,  hogy  a 

definiáló kérdések Igen sokszor tartoznak in-
kább a konstruktiv feladatok körébe, különösen 
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a biológiában. A második osztályos biológia 
tananyagban /a többi évfolyamra is érvényes/ 
igen szegényes a fogalmak tiszta rendszere. 
Ezt csak  igen fáradtságos tanári munkával le-
het kiküszöbölni. 
Előnyük ezeknek a feladatoknak, hogy önállóbb 
tevékenységet kivánnak a tanulóktól /memória/, 
mint az előző két feladat tipus. Hátrányuk vi-
szont a kiegészité es feladatéval megegyezik. 

IV. Konstruktív feladatnak nevezünk minden olyan 
feladatot, amely operativ vagy megismerő alkal-
mazást kivin a tanulóktól /szöveges, rajzos fe-
ladatok/. 

Ide tartoznak: összehasonlitások 
azonosságok 
különbségek 
összefüggések 

megállapítása  

besorolási müveletek 
csoportositások 
rendszerezéoek 
fogalmak kifejtése irásban, rajzban. 

Ezeknél a feladatoknál nagyon fontos pontos 
utasitás és elengedhetetlen a javítókulcs maghatározása. 
tizen a csoporton belül találhatjuk a legváltozatosabb 
kérdéstipusokat a biológiában. 

A. Asszociációs feladatok:  ezek dicztraktort 
soha nem tartalmaznak. Ezeken belül is több fajta ismert; 
4, 5 vagy többféle c.eszociáció. 

Legklasszikusabb a négyféle asszociáció. Itt 
nagybetűkkel jelölt négy fogalom található egymás alatt. 
Például: 

A. Halak 
	 A. Halak 

B. Kétéltüek 	vagy 	B. Hullók 
C. Hüllők 
	

C. Mindegyik 

D. :Ladarak 
	 D. Egyik sem 
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Ezután találhatók az arab számmal jelölt íté-

letek és meg kell állapitani, hogy melyik itélet me-

lyik fogalomhoz tartozik. Majd pedig a megfelelő fo-

galom nagybetüjét az illető itélet mellé kell irni. A 

tapasztalat azt mutatja, hogy az utóbbi változat nehéz-
ségi foka a nagyobb. 

Ez a két tipus nagyobb fogalomszámmal is hasz- 
nálható. 

I?egold: si menet: 

1./ elolvassuk a szóban forgó itéletet, i"s utána 

keressük a megfelelő fogalmat, 

2./ utána haladunk a következő itéletre. 

Mindenféle törvényszerűséget ki kell küszöböl- 
ni az ítéletek sorszáma és a fogalmak betüjelzései között. 
Célszerü a fogalomszámnál mindig nagyobb számu ítéletet 

proponálni, mert igy egy betü több ítélet mellé is ke-
rülhet. 

Ismert még ennek egy másik változata is az un. 

kizárásos asszociáció:  ebben az esetben van pl. 3 foga-
lom és 5 itélet. Meg kell keresni azt a fogalmat, melyik 

az öt állitás közül néggyel is kapcsolatos /kevésbé hasz-

nálatos/. 
B. Mennyiségi összehasonlitás:  ezekben a fela-

datokban két mennyiség /"a" és "b"/ nagyságrendi viszo-

nyát kell eldönteni. Három lehetőség adódik. Vagy az 

egyik nagyobb, vagy a m~isik, végül esetleg egyforma na-

gyok, vagy közel azonos nagyságuak is lehetnek. A vá-

lasztási lehetőségek tehát: 

A. "a" nagyobb, mint "b" 

B. "b" nagyobb, mint "a" 

C. "a" és "b" egyforma, vagy megközelitőleg 

azonos nagyságu. 

Például: 

a. Az ember nyelőcsövének hossza, 

b. Az ember légcsövének hossza. 

Helyes válasz:  A 



- 20 - 

C. Koreláció vizsgálat:  két mennyiség jellegű 
fogalom viszonyát kell tisztázni. Az  előző  tipushoz 

hasonlóan két változó van, melyek között három lehetséges 
kombináció létezik: 

A. el-yenes arányossá, 

B. forditott arányosság, 

C. nincs összefüggés. 

Ez utóbbinál igen fontos, hogy mindig az "a" jelzésű vál-
tozóval kell kezdeni az oknyomozó gondolkodásunkat, mert 

különben helytelen következtetésre jutunk. 

/P1.: 	a. A pajzsmirigy tiroxin termelése, 

b. A vér tiroxintartalma 

ha "a"-val kezdjük - akkor a válasz A, 

ha "b"-vel kezdjük - akkor a válasz B/. 

D. Reláció-analizis  /causa effectus relatio/. 
Ezek a feladatok összetett mondatból állnak. Az 

összetett mondat első része állitás, második pedig indok-
lás. Az állitások és az indoklások vagy igazak, vagy ha-

misak. Ha mindkét állitás /különválasztva a második mon-

datrész a "mert" szócska nélkül állitás/ igaz, akkor vagy 

ok-okozati összefüggésben vannak egymással, vagy pedig 

nincs közöttük ilyen kapcsolat. Igy különböző variációk 

jönnek létre: 

A. Az állitás és az indoklás egyaránt igaz, ős az in-

doklás az állítást igazolja /az állitás az  indok-
lásból következik/. 

B. Az állitás ős az indoklás e uránt igaz, de össze-

függés nincs /az állitás nem következik az indok-

lásból/. 

C. Az állitás igaz, az indoklás azonban hamis. 

D. Az állitás hamis, de az indoklás önmagában  igaz. 

E. Az állitás és az indoklás egyaránt hamis. 

Az öt lehetőség közül természetesen mindig csak 

egya  helyes.  Ennek megfelelő betüt kell az illető össze-

tett mondat elé irni. 
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P1.: Az állati szervezetek nem asszimilálnak, mert  
csak a tápanyagokból kapott kémiai energiát ké-

pesek életmiiködéseikhez felhasználni. 

Helyes válasz:  D 

A feladatok célszerű megoldási menete a következő: 

1./ elolvassuk az állitást, és megállapitjuk, hogy igaz-e 

vagy hamis; 

2./ elolvassuk az indoklást /"mert" szócska nélkül, 

mint e(yszerii állitó, kijelentő mondatot/ és meg-
állapitjuk, hogy önmagában igaz-e, vagy hamis; 

3./ amennyiben valamelyik hamis volt  /vagy  mind a ket- 

tőt, akkor nem szükséges az egész mondatot össze-

függően elolvasni, vizsgálni, hiszen összefüggés 

nyilvánvalóan nem lehet a részek között. Ebben az 

esetben a megadott lehetőségek közül a C-t, a D-t, 

vagy E-t kell kiválasztani, aszerint, melyik rész 

volt a hamis. 
4./ Amennyiben az állitás és az indoklás e éyaránt igaz, 

akkor többször fi gyelmesen el kell olvasni az egész 

összetett mondatot. Ha az állitás valóban az indok- 

lásból következik, akkor az "A" lehetőségről van 
szó, ha nem, akkor a "B"-ről. 



-22- 

II. 1. A felmérés előkészitése, mezszerve-
zése és kivitelezése  

A feladatlapos felmérés objektivit:"sához szük-
ségszerűen hozzátartozik a feladatlapok előzetes ki-
próbálása. Nem végezhetünk felmerést ugy, hogy egy-egy 
feladatlapra összeállitunk kérdéseket és azokat különö-
sebb kontroll nélkül kiadjuk a felmérésben részt vevő 
tanulóknak. 

A tapasztalat azt mutatja, hogy látszólag jó, 
emyértelmü kérdésekről később kiderül, hogy korántsem 
azok. Ennek konkrét eldöntését az összeállitó tanár sa-
ját maga soha nem végezheti, még kollégái segitségével 
sem. A feladatlapok használhatóságának eldöntési privi-
légiuma a tanulók kezében van. 

Kérdéseim összeállitását először az 1970-71-es 
tanévben végeztem el. Az utána következő időszak a gon-
dos elemzés, a használhatóság eldöntéséé volt. Több 
esetben is előfordult, hogy a viszonylag egyszerü kér-
désre meglepően gyenge eredményt kaptam. Ilyenkor két 
lehetűség is adódott: 
1./ a kérdés szubjektív jellegi volt, esetleg olyan anyag-
részre kérdezett, ami igy konkrétan nincs a tankönyvben, 
tehát konkrét ismeret hiánya okozta a nem tudást. 
2./ A  kérdés feltevésében, szövegezésében volt a hiba. 
Mindkét tipushiba az előkészitő szakaszban előfordult, 
de a kapott visszajelzések gondos feldolgozása után állan-
dóan csiszolgattam a kérdéseket és az 1972-73-as tanév 
kezdetére készitettem el végleges, felmérésre kész for-
mában. 

Feladatlapjaim "bemérését" részben saját tanitvá-
nyaimon, másrészt iskolám másik osztályában, sőt két vidé-
ki gimnázium tanulóin végeztem el. 

A kérdések összeállitásánál fontos szempontnak tar-
tottam, hogy a kérdések tartalmilag pontosan fedjék a II. 

osztályos tantervi biológia tananyagot. 
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Elsősorban azokra a tényekre helyeztem a fő 
hangsulyt, melyek a későbbi haladást elősegítik, illet-
ve az általános biológiai intelligenciához szervesen 
hozzátartoznak. 

A tananyagot öt témakörre bontottam. A rend-
szertanból két egység készült /gerinctelenek, gerince-
sek/ az anatómia és élettani részből pedig három /váz-
és izomrendszer, táplálkozás-légzés, anyagszállitás-ki-
választás-hőszabályozás/. 

Az utolsó egységből /szaporodás, szervezőszerv-
rendszer-érzékszervek/ nem készitettem felmérést. Ennek 
az anyagrésznek érdekes szerepe van a tananyagban. Egy-
részt; fogalmainak jó részét a rendszertani részben kell 
tárgyalnunk és ott ellenőrizzük tudását is, másrészt a 
lehető legvázlatosabb feldolgozásu, de ez nem véletlen, 
mivel ennek részletes kifejtése a harmadik osztályban 
történik. /Későbbiek során ezen anyagrész tudásának fel-
mérését is a harmadik osztályban tervezem./ 

A  tananyag ilyen jellegit szerkezete mentesitett 
az év végi felméréstől, mely  időszak  tulzsufoltsága /is-
mótlések minden tárgyból, érettségi/ miatt ennek objek-
tivitásáról egyáltalán nem beszélhetünk. 

Tematikus egységenként négy változatu feladat-
lapot készitettem 11-12 kérdéssel. A négy variáció gya-

korlatilag biztositotta /helyes kivitelezés mellett/, hogy 

a közel ttlő tanulók más-más változatot irjanak. 
A kérdések összeállitásánál nagy hangsulyt fek-

tettem arra, hogy a kérdések rövidek, egyértelműek, jól 
áttekinthetőek legyenek, s pontosan világitsák meg azt a 
problémát, amire a helyes választ vártam. 

A mérés célkitiizéséből adódott a m-isik lényeges 
követelmény: a változatosság. Közismert tény a monotónia 
pszichológiai hatása a közérzetre, teljesitményre és épp 
ezért meglepő néha a központi dolgozatoknál száznál több 
azonos tipusu feladat szerepeltetése /1974. OKTV bioló-

giai középdöntő/. 
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Minden feladatlapra szerkesztettem, zárt, nyílt, 

és konstruktív feladattípusokat is. Tartalmi szempont-

ból megtalálható: a meghatározás, felsorolás, összeha-

sonlitás-különbségtétel, reproduktiv jellemzés, adat, 

rajzolás, feleletválasztás /egyszeri, többszöri/, asszo-
ciációs és reláció-analizises feladat. 

A tematikus egységekben külön-külön megszámoltam, 

hogy milyen fajta és mennyi ismeretet kell elsajátitani-

ok a tanulóknak. Csoportonként számba vettem az ismere-

teket, mennyi képzet, tény, fogalom, leirás, törvény, 

szabály szerepel az anyagban. E számbavétel után meg-

vizsgáltam az ismeretelsajátitás megkívánt mélységét. A 

reprodukciót vizsgáló kérdésekben csak olyan kérdések 

szerepelnek, amit a tanterv szerint és a tanulóknak rep-

rodukálni, tudni kell. Ügyeltem arra, hogy a párhuzamos 

variánsok azonos nehczségiuek legyenek, azonos mennyisé-

gil rríismerő, reprodukáló és alkotó tényt tartalmazzanak. 

Az egyes lapokon szereplő feladatmennyiséget - elő-
zetes bemérésein alapján - 25-30 perc alatt meg lehetett 
oldani. Egy  ilyen feladatlap-megoldó órán a "tiszta idő" 

csak ideális esetben közelitheti meg a 40 percet. Hogy 

az idő elegendő volt a megoldáshoz, arról a felmérés so-
rr'n is meggyőződhettem, hiszen minden feladatlap alján 
ki kellett a tanulóknak tölteni a kidolgozáshoz szüksé-

ges időt. A szerkesztés, de a későbbi munkám során is 

igen sok segítséget, hasznos tanácsot, bátoritást kap-

tam Dr.Körtvélyessy László adjunktus Urtól. 

A szerkesztés és a végleges stilizálás után kö-

vetkezett a stencilre gépelés. A kérdések logikus, eszté-

tikus ás praktikus elrendezése külön gond volt. Azoknál 

a kérdéseknél, ahol szöveges választ vártam, kipontoztam 

a megfelelő helyet. Ezenkivül még irásban is felhivtam a 

figyelmet a válaszok maximális terjedelmére. Ezzel akar-

tam elkerülni a meghatározások helyetti csapongó körül- 

írást és az esetleges áttekinthetetlen feladatlapot, 

ahol az 1. kérdésre adott válasz belefolyik a második, 

esetleg a harmadik kérdésbe is. /Az előkészületi stádium- 
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ban sajnos ilyenre is gyakran akad pclda./ A lapok ér-
tékelésekor meggyőződhettem róla, hogy  elk('pzelésem si-
keres volt. Ha például a reprodukálás /felsorolás, jel-

lemzés .../ bonyolultabb volt, akkor sorpontozással eny-

he figyelmeztetést adtam az általam vért alternativák 

számára. A rajzok ellCszitéséhez is megfelelő méretű he-

lyet hagyta szabadon. 

A felmérést a Radnóti Miklós Gimn•íziumban végez-

tem 1972-?3-as tanévben hat párhuzamos második osztály -

ban. A felmérésben összesen 230 tanuló vett részt /termé-

szetesen a megiráskor történő hiányzások miatt általában 

ennél kevesebb volt mindig/, ebből a fiuk létszáma 86 fő 
/37,4 j/, a fizikai dolgozók gyermekeinek /hátnyos hely-

zetűek/ létszáma 92 /40 %/. 

Tanulmányi szempontból a csoportok eredményei a követ-

kezőkt 

ált. tanulmányi eredmény: 

biológiából a második óv 
végén az érdemjegyek át- 
laga: 

Fiuk Lányok Fd. Szd. 

4,19 4,26 4,15 4,32 

4,33 4,38 4,29 4,44 

/Fd. . fizikai dolgozók gyermekei, 

Szd. . szellemi dolgozók gyermekei./ 

A későbbiek során az eredmények tanulócsoportok szerinti 

bontásánál csak a következő röviditéseket használom: F. 

/fiuk/, L. /lányok/, Pd., Szd. 
Nagy problémát jelentett az előbb emlitett két cso-

port elkülönitése. Ebben a munkában is kaptam segitséget 

kollégáimtól ós elsősorban az illető osztályfőnököktől. A 

szelekció befejeztével aztán a Pd. kategóriába került ta-

nulók, kivétel nélkül magukon viselték az un. "hátrányos 

helyzetisek bélyegeit". 

A felmérés sorén az  egyes  témák után a feladatlapok 

kitöltése egyidőben történt /max. 1-2 óra eltolódás/. Ter-

mészetesen óracserékre is szükség volt, valamint arra, 

ho;°y az órák "kitolásával", illetve "előbbi kezdésével" 
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sikerült megakadályozni. a tanulók "érintkezését" a 
szünetben. Ezuton mondok köszönetet a kollégák fá-
radtságáért, amit a felmérés sikere érdekében tettek. 

Minden alkalommal 2 lapot kaptak a tanulók. 
A feladatlap mellett szerepelt egy un. ADATLAP /1. a 
fejezet végén/, mely tartalmazta az egyes kérdéstí- 

pusok megoldásának módjait is. Ezt a lapot minden té-

makör megirásakor visszakapták a tanulók, hiszen szük-

ség volt rá, különösen a reláció-analizises feladatok-

nál. Jóllehet a két lapot összetűztem, de az elkeve-
redés veszélye miatt minden tanulóvak, ráiratták a fel-

adatlapra is a nevét. A lapok kitöltése után átirtam 
az adatlapról a P., vagy L. és Pd, vagy Szd. kategó-

riákat és az adatlapokat osztályonként összegyüjtve 

félreraktam a következő felmérésig. 
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ADATLAP  

Név: .******•40 ,  • 	osztályi....tagozat : 	 
Első év végén ált.tan. eredményed:.. 	biológiából. 	 

Édesapád foglalkozása: 	 .s0e041........ 	 

Édenanyád foglalkozása: 	•., 	 
Továbbtanulásnál biológiára szükséged lesz-e? igen, nem 

U T M U T A T Ó  

+ A feladatokban egy befejezetlen állitáshoz, vagy kér-
déshez ötféle kiegészités található. Minden feladat-
ban olvasd el gondosan a lehetőségeket és a helyes 
kiegészitésnél karikázd be a megfelelő nagybetűt. 
Vis,yázz. több kiegészités is igaz lehettt  

++ A  következőkben  négy nagybetűvel /A,B,C,D/ és szá- 
mokkal jelölt sorokat találsz. Az A és B betűhöz 
egy-e, ► fogalom  tartozik, Neg kell állapitani, hogy 
a sorszámozott mondatok aslyikére vonatkozik az A 
va B fogalom, és a megfelelő nagybetüt a mondat 

kell irni. Azokhoz a mondatokhoz, amelyek mind 
az A, mind a B fogalommal összefüggésben állnak; C 
betüt, amelyek pedig egyikkel sem kapcsolatosak, 
oda D betüt kell irni. 

+++ Minden feladat egy összetett mondat, melynek első 
része állitás, a második indoklás. Az állitás és 
az indoklás egyaránt lehet igaz, vagy hamis. Az is 
lehetséges, hogy mindkettő igaz, de nincs közöttük 
ok-okozati összefüggés, vagyis az állitás igazsá-
gát az indoklás nem bizonyitja. Természetesen össze- 
függést csak akkor kell vizsgálni, ha mindkettő igaz. 
Az ötféle lehetőség közül mindig csak e hel es. 
Ha eldöntötted a helyes  lehetőséget; 

 egy  
get; a mondamel-

letti vonalra a következő betüt ird; 

A. állitás, indoklás is igaz és az indoklás az álli-
tást igazolja, 

B. állitás, indoklás is igaz, összefüggés nincs kö-
zöttük, 

C. állitás igaz, indoklás hamis, 

D. állitás hamis, indoklás önmagában igaz, 

E. állitás és indoklás egyaránt hamis. 
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2. Az eredmények értékelésének módja 

A felmérési munkám legnagyobb részét az eredmé-
nyek értékelése jelentette, melyet az 1973-74-es tan-
évben fejeztem be. Ez a munka akkor vette kezdetét, 
amikor az egyes kérdések javitókulcsát kidolgoztam. A 
feleletválasztásos, asszociációs és relációs feladatok-
nál ez igen egyszerü volt, hiszen a helyes betliket kel-
lett csak leirni. Bonyolultabb a többi kérdéstipusnál, 
ahol pontosan ki kellett dolgozni a várt alternativá-
kat. 

Minden feladatlapot először kijavitottam és az 
előbb említett három feladatcsoporton kivül a feladatok 
mellé odairtam azoknak az alternativáknak a betűjelét, 
amit a tanulók helyesen irtak. 

Ezután az  A,  B, C, D változat lapjait különvá-
lasztottam és ezeken belül pedig a fiukét és lányokét. 
Mindegyik kérdésnél megállapitottam, hogy az egyes al-
ternativákat a válaszokon belül hány tanuló irta helye-
sen, majd az összlétszám ismeretében kiszámitottam, hogy 
a tanulók hány százaléka válaszolt helyesen. Ezután 
ugyanugy végighaladva végeztem el a fizikai dolgozók 
gyermekei és szellemi dolgozók gyermekei lapjainak bon-
tását is. 

Abban az esetben, amikor a néhány alternativa 
mindegyikét sokan, vagy azonos szinten tudták, a fel-
dolgozó javitókulcson egyszerüsitést végeztem. Ilyen-
kor például betűjellel kiirtani az egész mondatot, ugya-
nis az egyes alternativáknak külön-külön már nem volt 
jelentősége. 

Felsorolásoknál az  egyes  alternativák mellett 
a helyes sorrendet is jelöltem külön betlivel. Ugyan-
igy az adatoknál is, ha egy kérdésben több adat is 
szerepelt, feltüntettem, hogy a tanulók hány százalé-

ka irta mind a két vagy három adatot együttesen is he-

lyesen. 
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A rajzoknál a szakmailag helyes rajz alatt 

azt értem, ha a lényeges alkotók jól, megfelelő hely-

zetben és ar_ínyban fel vannak tüntetve, tehát a rajz 

fedi lényegében az illető rajzolandó objektum képét 

szakmailag. A rajz egyes részeit, annak nevezéktaná-

val együtt külön-külön jelöltem. 

A feleletválasztásos feladatoknál minden egyes 

kiegészitő mondatra adott válaszokat feltüntettem,va-

gyis nemcsak a helyes, hanem az összes többi helytelen 
válaszokat is egy feladaton belül. Ugyanigy cseleked-

tem az asszociációs feladatoknál is, ahol azt is je-

löltem, hogy az illető itéletek mellé hányan irtak A, 
B, C vagy D betlit. Mindkét előbbi esetben a helyes vá 
laszvariánsokat és százalékértékeit aláhuztam. Ahogy e 

két feladattipusnál, ugy a reláció-analizises feladatok-

ban is gyorsan lehet ellenőrizni, hogy az állit sokat, 

illetve ez utóbbi esetben az indoklásokat milyen mér-

tékben tartják igaznak, vagy hamisnak. A helyes álli-

tásokat, illetve indoklásokat aláhuzással szemléltettem. 

Ha mindkét mondatrész igaz, és az indoklás igazolja az 

állítást, akkor az aláhuzott összetett mondat közötti 

kötőszót nagybetüvel irtam. 
Azokban az esetekben, amikor a tanulók bizonyos 

kérdésekre egyáltalán nem válaszoltak /esetleg a kérdés 

kisebb részeire/, ezek százalékos mennyiségét az egyes 

kérdések alternativái alatt "0" jelzéeü sorba irtam be. 

A feladatokat két nagy csoportra bontottam: az 

elsőbe a reprodukciós, a másikba a feleletválasztásos, 

asszociációs és reláció-analizises feladatok tartoznak. 

Ezeken belül is minden feladattipust külön 
elemzés alá vetetten, melyek a feldolgozott teijesit-
ményszázalékos táblázattal kezdődnek, utána szakmai 

szempontu elemzés, majd a grafikonos ábrázolás követ-

kezik, kiemelve az egyes  tanulócsoportok teljesitményét. 
A bevezetőben emlitett szempontok tapasztalataira is 

kitértem az egyes fejezetekben, ahol erre megfelelő 



-30- 

mennyiségis információ állt rendelkezésemre. 

A reprodukciós feladatokat több részre bontot- 

tam: 

a. fogalmak meghatározása, 

b. jellemzések, összehaeonlitások-különbségté-

telek, 

c. felsorolások, 

d. adatok, 

e. rajzok. 

A másik csoportba  a "klasszikus tesztkérdések" 

tartoznak, ahol szintén a fentiekben említett bontást 

alkalmaztam. 
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III. Az értékelés tapasztalatai 

1. Erszerü reprodukciós feladatok elemzése  

A. Fogalmak meghatározása  

/A második osztályos biológia tananyag fogalomrend-
szerének elsajátítási szintje és problémái./ 

Mi a bőrizorntömlő? 
F. L. 

a. hám és izom összenövése 0,52 0,42 

b. hiányzik a hám 0,48 0,42 

c. hiányzik az izom 
d. egyéb elfogadható jó 

valasz 

0,48 

0,35 

0,47 

0,42 

M, a billér? 
0,69 0,53 a. kétszárnyuaknál 

b•  szárnymódosulás 0,88 0,76 

a. második pár szárnyból 0,41 0,53 

d. a-c együtt 0,41 0,42 

•. egyensulyozási funkció 0,32 0,25 

Mit nevezünk kifejlésnek? Példával! 
a. egyedfejlődési tipus: 

pete-lárva /kicsinyitett 
imágó/-kifejlett rovar 

b. hiányzik: bábállapot ki-
marad 

0,23 

0,69 

0,20 

0,59 

c. helyes példa 0,50 0,29 

Mit jelent az álszövetes állatok fogalma? 

a. különböző alaku- 	0,46 0,57 

b. különböző müködésü sejtek 0,50 0,48 

c. valódi szövet még nincs 	0,75 0,65 

d. a-c együtt 	0,46 0,30 

Pd. ázd. 

0,35 0,61 

0,44 0,33 

0,44 0,36 

0,38 0,33 

0,61 0,56 

0,83 0,80 

0,38 0,52 

0,38 0,45 

0,25 0,32 

0,27 0,15 

0,50 0,70 

0,18 0,52 

0,62 0,41 

0,59 0,41 

0,69 0,68 

0,31 0,41 



Mit jelent az egyfélemagvuak kifejezés? 
a. egy sejtmag v. több, de 	0,57 akkor alakilag és müködé- 

sileg hasonlóak 

b. egy sejtmag nélkül 	0,15 

c. alaki hasonlóság nélkül 	0,08 

d. müködési azonosság nélkül 0,15 

Mi a szépiacsont és a radula? 

1. a. tintahalnál található 	0,78 
b. belső 	0,57 

c. támasztólemez 	0,57 

d. a-c együtt 	0,42 

2. a. csigák 

b. reszelőnyelve 

c. a-b együtt 

0,57 

0,71 
0,57 

Lit jelent a kétfélemagvuak kifejezés? 

a. két sejtmag 

b. több sejtmag 
c. eltérő alak 

d. eltérő funkció 

e. a-d együtt 

egyéb 46 utalás a magok 
funkciojára is I 

Mit nevezünk forgónak? 

a. második 

b. módosult 

0,46 

0,50 

0,83 

0,54 

0,46 

0,54 

0,83 

0,46 
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F. 	L. 	Fd. 	Szd. 
Mit nevezünk teljes átalakulásnak':  
Példávali  

a. egyedfejlőd4si típus: 
pete-lárva-báb-imágó 	0,84 
/kifejlett rovar/ 

b. pete nélkül 	0,00 

c. lárva nélkül 	0,08 

d. báb nélkül 	0,08 

e. helyes példa 	0,84 

0,69 0,68 0,82 

0,00 0,00 0,00 

0,13 0,11 0,12 

0,17 0,16 0,06 

0,57 0,58 0,82 

0,52 0,53 0,56 

0,13 0,11 0,17 

0,04 0,05 0,06 

0,17 0,22 0,11 

0,76 0,78 0,75 

0,71 0,63 0,68 

0,71 0,63 0,68 

0,66 0,57 0,56 

0,61 0,57 0,62 

0,71 0,63 0,81 

0,61 0,57 0,62 

0,79 0,59 0,69 

0,71 0,63 0,75 

0,86 0,89 0,81 
0,71 0,56 0,71 

0,71 0,56 0,62 

0,48 0,48 0,56 

0,76 0,77 0,83 

0,44 0,59 0,35 
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c. nyakcsigolya 
d. a-c együtt 

0 

Mit nevezünk ko  op ltyubélnek?  
a. kqoltyurések áttörik az 

elobelet 

b. elő- és Pe4gerinchurosok- 
ra jellemzo 

0 

Li a csüd? 
a. lábtű- 
b. 13bközépcsontok 
C. összenövés, összeolvadás 
d. a-c együtt 

hol található 

a gerinchur? 

a, belső 

b, rugalmas 
C.  tengelyváz 
d. a-c együtt 
0. egyéb helyes válasz 

Mit nevezünk kloakának?  

a, hugy - 

b, ivarvezeték 

4. tápcsatorna 

d4 közös kivezető nyilás 

s. a-d együtt 

Mi a halszálka? 
a. Y  alaku 

b. elcsontosodott in 

c. 3-b  együtt 

F. L. Pd. Szd. 

0,79 0,80 0,86 0,74 
0,46 0,40 0,55 0,30 
0,04 0,08 0,05 0,08 

0,46 0,40 0,44 0,38 

0,46 0,40 0,44 0,38 

0,06 0,12 0,03 0,23 

0,81 0,71 0,70 0,80 
0,75 0,67 0,65 0,70 
0,69 0,67 0,70 0,65 

0,69 0,46 0,50 0,60 

0,50 0,54 0,55 0,50 

0,38 0,25 0,35 0,25 

0,25 0,17 0,20 0,20 

0,31 0,21 0,25 0,25 

0,25 0,17 0,20 0,20 

0,38 0,71 0,55 0,55 

0,73 0,65 0,62 0,73 
0,94 0,74 0,73 0,80 
0,94 0,61 0,62 0,80 
0,94 0,57 0,65 0,87 
0,78 0,39 0,42 0,73 

0,67 0,70 0,62 0,80 

0,89 0,87 0,85 0,93 

0,61 0,70 0,54 0,80 



F. 
Mi a fejgyám?  
a. első 
b. módosult 
c. nyakcsigolya 
d. a-c együtt 

0 

0,67 
0,62 
0,81 
0,52 
- 

Mit  nevezel zárt mellkasnak?  
a. a bordák a szegycsonttal 	0,76 összenőttek 
b. hiányos válasz 	0,24 

0 	- 

Mikor beszélünk aktiv mozgásról? 
a. mozgáshoz az energiát 	0,80 

b. a szervezet önmaga termeli 0,73 
a, anyagcserefolyamatival 	0,60 

de  a-c együtt 	0,60 

•. jó példa 	0,73 

Mikor  beszélünk passziv mozgásról?, 
a. mozgáshoz energia 
b. más terméozetüi /1. előző 

kérdés/ 
c. a-b együtt 
d. já példa 

0,73 

0,67 

0,67 

0,60 

Mi az inhiively ?  
a. csontokon huzódó inakat 	0,74 
b. védik 	0,53 

c. surlódástól 	0,42 
d. a-c együtt 	0,32 

Mi a rángás?  

a. egyetlen ingerre bekövet- 
0,95 kenő 

b. izomösszehuzódás és 	0,81 

c. elernyedés 	0,71 

d. a-c együtt 	0,71 
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L. Fd. Szd. 

0,65 0,67 0,70 

0,50 0,52 0,60 

0,70 0,76 0,75 

0,50 0,48 0,55 

0,10 0,10 - 

 0,70 0,76 
' 

0,70 
' 

0,10 0,10 0,25 

0,05 - 0,05 

0,75 0,68 0,88 

0,75 0,68 0,79 

0,68 0,58 0,71 

0,68 0,58 0,71 

0,68 0,63 0,79 

0,82 0,74 0,88 

0,71 0,63 0,79 

0,68 0,58 0,75 

0,71 0,63 0,71 

0,75 0,83 0,69 

0,57 0,67 0,48 

0,36 0,33 0,41 

0,29 0,28 0,31 

0,94 0,90 0,97 

0,84 0,83 0,88 

0,72 0,70 0,73 

0,66 0,60 0,73 



1,00 

0,35 

0,46 

0,67 

0,35 

eredetü?  

0,53 

0,62 

0,46 

0,38 

1,00 

0,69 

1,00 

0,69 

0,31 
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F . 	L. 	Pd. 	Szd.  

0,86 

0,41 

0,73 

0,41 

1,00 

1,00 

0,78 

0,83 

0,78 

0,77 

0,92 

1,00 

0,77 

Mi a t ónul ?  
a. vízizmok  
b. bizonyos idei tartós  
O.  összehuzódáea  

d. a-c együtt  

Mi az ooszein?  
a. csontszövet  
b. rugalmasságát adó  

c. sejtközötti állomány  
do szerves állomány  

e, a-d együtt  

Eti 4 vitális kapacitás?  
a. sr&e belégzés utáni 
b. maximálisan kilégzett  

a. levegőmennyiség  
d e  a-c együtt  

Mi az emésztés lényege?  

a. /felvett/ tápanyagok  

b. enzimek h<tására  

c. kémiai átalakulása, le- 
bontása  

d. felszivhatóc <~.gi méretekig  

e. a-d együtt  

Ili  a tracheürendszer és milyen  

a. csőrendszer /lóg-/  

b. egész testet behálózó  

c. bőr ereúetü  

d. a-c együtt  

a perisztaltika?  

a. tápcoatorna  

b. féregszerű-tovahaladó  

c. mozgása  

d. a-c együtt  

e. /nyelőcső 1/3-ától kezdő- 
dik, simaizomhoz kötött/  

0,31 0,75 0,38  

0,47 0,50 0,41  

0,69 0,70 0,71  

0,41 0,40 0,41  

1,00 1,00 1,00  

1,00 1,00 1,00  

0,80 0,75 0,82  

0,87 0,80 0,88  

0,80 0,75 0,82  

0,37 0,43 0,61  

0,83 0,73 0,97  

1,00 1,00 1,00  

0,37 0,48 0,61  

1,00 1,00 1,00  

0,73 0,40 0,68  

0,67 0,56 0,58  

0,60 0,48 0,77  
0,60 0,40 0,55  

0,56  0,29  0,67  

0,33  0,43  0,47  

0,67  0,29  0,67  

0,33  0,29  0,40  

0,89 0,86 1,00  

0,89 0,71 0,80  

1,00 1,00 1,00  

0,56 0,57 0,67  

0,33 0,29 0,33  
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Mi a belső légzés? 
F. L. Pd.  Szd. 

a. testfolyadék 0,60 0,72 0,70 0,63 

b. szö-vetek közötti 0,44 0,44 0,41 0,47 
c. gázcsere 0,72 0,73 0,74 0,77 
d. a-c együtt 0,44 0,44 0,41 0,47 

Mit jelent az, hogy a növények 
szervezetek s 

/többségükben/ autotróf 

 

   

a. szervetlen /energiasze-
gény/ anyagokból 0,88 0,78 0,85 0,80 

b. szerves /energiagazdag/ 
anyagok 0,64 0,75 0,70 0,70 

c. felépitése 0,72 0,75 0,74 0,73 

d. a-c együtt 0,64 0,62 0,63 0,63 

Mi a disszimiláció lényege? 
0,70 0,71  0, 70 0,71 a. beépitett 

b. energiagazdag /szerves/ 
vegyületek 0,80 0,79 0,75 0,83  

c. lebontása 1,00 1,00 1,00 1,00 

d, energiafelszabaditás 1,00 1,00 1,00 1,00 

e. a-d eL;,rütt 

a  külső  légzés? 

0,70 

1,00 

0,71 

0,83 

0,70 

0,95  

0,71 

0,88 a. környezet /lógtér/ 
b. testfolyadék közötti 0,80 0,29 0,60 0,46 

, c. gazcsere 
d. a-c együtt  

0,90 
0,80 

0,83 
0,29 

0,95 
0,60 

0,79  
0,46 

e. tankönyvi válasz 
b. légzőszerv 

0 

0,10 

- 

0,38 

0,12 

0,20 

- 

0,29 

0,12 

Mit nevezünk nassziv immunitásnak? 
a. /k4sz/ el.lena.nyag 0,64 0,78 0,62  0,80 

b. szervezetbe juttatása 0,64 0,78 0,62 0,80 

c. a-b együtt 0,64 0,78 0,62 0,80 



edény- 1,00 

0,50 

0,90 

0,90 

1,00 

0,90 
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r. 	L. 	Pd. 	Szd.  
Mit nevezünk vénának?  
a. minden  
b. azivbe vezető  

c. vérér  
d. a-e együtt  

Hattiírozd  meg* a vér for*almát !  
a. folyékony plazmából 
b. sejtekből 
c. kötőszövet 
d. a-c együtt  

Mitn evezünk  zárt kerincéi  rendszernek?  
a. helyes válasz 

önmagába visszatérő 
rendszer 

b. helyes példa 

Mi a haemoglobin?  
a. vastartalmu  

b„ összetett  

c. fehérje  
d. a-c együtt  

Mi a vérnyirok?  
a. ny ilt véredényrendszerben  

áraml ó  
b. testfolyadék  

c. a-b együ tt  

0,80 

0,92 

0,80 

Mi a vérnyomás?  
helyes válasz 	1,00 

0,56 0.54 0,30  

0,56 0,54 0,30  

0,56 0,54 0,30  

0,56 0,54 0,80  

1,00  1,00 1,00  

0,83  0,82 0,34  

0,72  0,77 0,75  
0,72  0,77 0,75  

0,83  1,00 0,38  

0,55  0,65 0,42  

0,39 0,92 0,88  

0,89 0,92 0,88  

1,00 1,00 1,00  

0,89 0,92 0,38  

0,73 0,70 0,81  

0,87 0,83 0,94  

0,63 0,61 0,78  

1,00  1,00 1,00  

0,71  

0,71  

0,71  

0,71  

1,00 

0,88 

0,80 

0,80 

A második osztályos biológia tananyag fogalomrendsze-
rének kialakitá ~~s eloalútitási problémái 

Minden tudományban, igy a biológiában is igen  

fontos szerepe van a fogalmak pontos ismeretének. Ez a  

tudomány alapja, ez biztosithat ja a vele foglalkozók kö- 
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zös nyelvét és előcegiti az eredmnyes munkálkodást 
az egyes területein, s igy az iskolai oktatásunkban 
is. Ezeknek az alapoknak az elsajátitása igen nagy 
precizséget igényel, mely még kevéssé van meg a köz-
tudatban, ahol ma is sokan azt hiszik, hogy itt le-
het "mesélni". A másik tábor álláspontja: "csak ma-
golni kell"! 

A biológia az egyik legnagyobb mélysógil lo-
gikával megáldott tudomány, annak, aki biztos alap-
pal rendelkezik. Az igazi logikájából azonban igen 
keveset ismerhetünk meg a középiskolás tankönyvekből, 
igaz a tanár felkészültsége, egyénisége alapján ez 
tetszés szerint bővithető. Az tény, hogy igen nagy 
ténymennyiséget tartalmaz a biológia tananyagunk, s 
ennek elsajátitását igen sokszor verbális uton vég-
zik el a tanulók. Emiatt pedig a kialakitható logi-
kai kapcsolatok viszonylag alacsonyabb szintjét ér-
hetjük csak el. 
E területen talán legfontosabb megoldandó problémánk, 
ugy kialakitani a fogalmak pontos rendszerét, hogy 
szerves egységbe állitjuk a strukturát a funkcióval 
és az utóbbin keresztül közelitjiik meg a fogalom lé-
nyegét. Jól töltsük meg tartalommal az egyes fogalma-
kat, s csak elsaj .' titott funkcionálás után tálaljuk 
a grammatikai formulát! 

Amikor a tanulók foLslomszintii gondolkodását 
vizsgálom, kissé ellentmondásba kerülök a tankönyvvel. 
A gimnáziumi biológia tankönyvek mintha direkt mellőz-
nők a pontos fogalmak megadását /néhány kivételtől el-
tekintve/, ugyanakkor az anyagban nagyon sok szerepel 
konkretizálás nélkül. 

A pedagógiai gyakorlat azt mutatja, hogy a ta-
nulók nagy része igényli a pontos fogalmazást, - és ez 
a dolog fonák oldala - még akkor is, ha később nem ta-
nulják meg pontosan. Ennek az ellentmondásnak prakti-
kus oldala konkrét, legális keretek között meg is nyil- 
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várul. Napjainkban az irásbeli dolgozatok /felvételi 
is/ nagyobbrészt nem igényelik a fogalmak reproduk-
ciós szintjét, hanem megelégszenek a ráismerési szint-
tel. Hiszen akár a feleletválasztásos, asszociációs, 
akár a reláció-analizises feladatok egy részénél, tu-
lajdonképpen ráismerési szint elegendő a megoldáshoz. 

Összegezve az eredményt: a tanulók 59,6 %-ától 
kaptam preciz választ a fogalmakra, reprodukciós szin-
ten. Az egyes kérdések értékelésénél egyáltalán nem 
ragaszkodtam a tankönyv, vagy esetenként az általam 
definiált mondatokhoz, hanem a lényeges tartalmi je-
gyeket kerestem. Az alternativ egységek megállapításá-
nál figyelembe kellett vennem a biológia sajátosságait 
ezen a területen is. 

Az egyedfejlődéssel kapcsolatban több hiányos-
ságot is tapasztaltam. Tankönyvünkben van három ábra 
ős apróbetüs utalás. /Ismételd át a rovarok egyedfej-
lődésének tipusait./ Itt három esetet lehet feltéte-

lezni: 
1./ hiányosak az általános iskolai ismeretek, 
2./ nem használják ki a tanulók a tankönyvi ábrá- 

kat, amiről pedig a fogalom teljes mértékben 
leolvasható, 

3./ egyéni hanyagság. /Több éves tapasztalatom, hogy 
a rovarok és különösen a rovarrendek nem tartoz-
tak a tanulók kedvencei közé./ 
Helyesnek bizonyul, ha nem egyszerű ismétlés-

nek fogjuk fel, és néhány szót rö gzitettűnk is. A 
klasszikussabb teljes átalakulásnál jó eredményt kap-
tam /76 %/, viszont a kifejtésre csak 21 % helyes vá-
laszt. Nagyon kevesen tudták, hogy a bábállapot hiány-
zik ennél az egyedfejlődéstipusnál /40 %/. Ugyancsak 
kevesen tudtak helyes példát is írni /38 %/. 

A billér fogalma preciz formában csak a tanu-

lók 41,5 ó-a előtt ismert.  Leginkább  az hiányos, hogy 

a második pár szárny módosulása, s alig 30 % tudja, 
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hogy ezzel egyensulyozási funkciót lát el az állat. 
Kevéssé érzik a tanulók az álszövetesség ér-

telést. Leginkább a könyvben levő utolsó mondatrészt 
jegyzik meg "valódi szövet még nincs" /70 '/, és a 
megkezdődő differenciát a sejtek között kevesen enli-
tik, igaz az alak és funkció még nem állandósul /47 %/. 

A két egysejtű állattörzsnek fontos jegyeivel 
tisztában vannak a tanulók, u yanigy a csigák reszelő-
nyelvével, kevésbé a tintahalak szépiacsontjával. 

A két jellegzetes nyakcsigolyánál - melyek a 
koponya mozgathatóságát nagy mértékben befolyásolják -  
a tanulók a bekövetkezett nagymértékit módosulást nem 
veszik figyelembe, különösen a forgó esetében, ahol 
ebből adódik az alacsonyabb érték /43 %/. 

A tankönyvdnkben a 7,erinchur a rendszertani 
anyagrészben nem definiált fogalom. A  válaszokban volt 

sok jó elem,  ami  elsősorban az élővilágban való elő-
fordulásra irányult. Fontos szempontnak kell lenni, 
hogy a definiciók, fogalmak tükrözzék a fejlődést ós 
igazolják, világossá tegyék a tanulók előtt a fejlődés-
történeti rendszertan lényegét. t minőségi változáso-
kat annak idején fogalmazzuk meg pontosan. 1, három lé-

nyeges jellemzőből /belső, rugalmas tengelyváz/ a váz-
rendszer tárgyalásánál mindhárom megtalálható, de en-

nek hiányában a tanulók nem látják a fejlődési fokoza-
tot  a  rendszertani áttekintés során. 

A kloaka esetében a tanulók 80,7 %-a ismeri, 
hogy ez az ivarvezeték és tápcsatorna kivezetője, ke-
vesebben tudják mar, hogy a kiválasztó szervrendszer 
kivezetője is ide nyílik /69,5 /. Még kevesebben em-
litették /58,5 /, hogy ez egy univerzális testnyilás, 
ahol mindhárom kivezető együtt nyilik a szabadba. 

A zárt mellkas pantos ismerete jón-'. mondható 
/73 %/. Kissé zavaró azonban a kétféle kifejezés; zárt 

mellkas, mellkas. Sokan csak a krokodilokt'ól gondolják 

a zárt mellkast, mondván: itt jelenik meg, először a 

rekeszizom. 
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.1 váz- éo izomrendszer cimü fejezet tapaszta-
latom szerint nom tartozik a könnyen elsajátitható 
an:lagrészek közé. z aktiv és paasziv mozgás /64 p, 
67,5 ;Si,  a rángás /67,5 ;.;/ és osszein /79 ',ó/ jól is-
mertek. Mind a négy fogalmat igen egyuzerii szemlél-
tetni is. Különösen nagy élmény a tanulóknak, mikor 
egy j6 hosszu, dekalcinált /HC1-ben napokig áztatott/ 
bordacsontra egy csomót tudnak kötni, közvetlen elé-
jiik varázsolva a csontszövet szerves, sejtközötti 
állományát, melyből ennek az állománynak a funkciója 
is tartósan rögzül. I€y  érthető az igen magas százalék-
érték. 

Sokkal kevesebben ismerik viszont az inhiively 
/30 %/ és az izomtónus /41 %/ fogalmakat. Pedig itt 
van mód a szemléletes oktatásra, amit maximillisan ki 
is használunk. Oly easzerü, hiszen ha kifeszitjük 
tenyerünket és a kézhát oldaláról rátekintünk igen 
erősen szembeötlik. Azt hiszem itt sem  a  kellően ki-
vitelezett szeáéltatés hiányáról van szó, hanem egy 
tanulói beállitottságról. Sok esetben az olyan szem-
léltetések, amik egyben lehetővé teszik bizonyos fo-
galmak, tények konkrét bevésésének elhagyását, nem 
hozzák meg a kellő eredményt. Klasszikus példa a kéz 
ujjperceinek száma, ami a tenyérről egyszerüen leol-
vasható, s mégis a tanulók jó része rendszeresen el-
véti. Legfontosabb az lenne, ha meg tudnánk győzni a 
tanulókat, hogy sok minden sokkal egyszerűbb, mint 
ezt ők hiszik. Stresszhelyzetekben is legyen nyugal-
munk az egyszerűt, hétköznapit keresni és megtalálni. 

i iehezen tudják elképzelni, illetve megjegyez-
ni  a  tanulók, hogy a vázizmok tónusának mi a szerepe. 
Legtöbben a bizonyos ideig, vagy a hosszantartó jel-
zőt nem tudták /55 %/. 

Az élettani fejezet sokkal jobb eredményt ho-

zott, mint az előző három. 
Az emésztés lényegénél a kulcsszerepe az enzim- 
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működésnek van, ami kevésbé rögzult a tanulékban /54 %/. 
Kevésbé "lótják" a tápcsatornában végbemenő bonyolult 
kémiai folyamatot én sokan egyszerűen a tápanyagok el-
választását a salakanyagoktól gondolják az emésztés 16-
nyegének. Ez részbeli persze nem az ő hibájuk, hiszen 
biokémiai folyamatok ismeretét igényelné. A szemlélet 
kialakitása azonban feltétlen fontos. 

A vitális kapacitás kérdésnél a tanulók 93,7 %-a 
irta a maximálisan kilégzett levegőmennyiséget, viszont 
ehhez szorosan tartozik a cselekvéssor kezdete - az erős 
belégzés utáni -, melyet már csak a tanulók 54, 7 	irt, 
pedig a munkáltató órán spirorséteres kisérleteket is vé-
geztünk. Nemcsak a helyes cselekvési sorrend kedvéért 
fontos ez, hanem azért is, mert ha az erős belégzés el-
marad, akkor a komplementer levegő /kb. 1,5 liter/ hiá-
nyában csak a respirációs és residuális levegőmennyisé-
get  mérünk, ami nem egyezik meg a vitális kapacitással. 

Annak ellenére, hogy elsős anyag ismétlése, ke-
vesen tudták az autotrófia lényegét /63 %/, pedig a 
materialista világnézeti nevelés igen fontos láncszeme. 
Nyomatékosan rá kell mutatnunk arra, hogy az egész élő-
világ létezésének az alapja ez. A zöld növények által 
megkötött energiamennyiség többszöröse az egész világ 
atomerőmüveiben és egyéb helyeken, részben emberi irá-
nyitással előállitott energiának. 

Igen sok problémát okoz a tanulók körében a 
fotoszintézis és az asszimiláció. Különös hangsulyt kell 
fektetnünk az ilyen szakmai kifejezések etimológiájára. 
Sok esetben hasznos a rokon tantárgyakkal történő kon-
centrációs lehetőségek kiaknázása /pi. kémia/. Többször 
előfordul az ilyen és ehhez hasonló szóösszetételit fo-
galom esetén, hogy a tanulók leblokkolnak, különösen 
ha nincs is pontos, könnyen megjegyezhető definíció. 
Ilyenkor majdnem mindig segit, ha ilyen utbaigazitást 
kapnak: a szóban benne van a lényege, csak elemezd szó-
összetétel szerint. Természetesen ez részben tantárgyi, 
részben általános intelligencia kérdése is. 
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A dioczimiláció fogalmának ismerete kielégitő 

/70,5 /. sokan elhagyták viszont a beépített t-épanyag 

fogalmát, aminek gyakori következménye, hogy mindig ta-

lálkozunk olyan tanulóval, aki szerint ez a folyamat a 

tápcsatornában megy végbe! /Ugyanez elmondható az asszi-

milációnál is./ Kllandó, rendszeres megerősitésre van 

szükség, mely szerint mindkét előbb emlitett folyamat 

a  szervezet  egyes sejtjeiben játszódik le. 
A Ü1ső és belső légzés igen zavart fozra1  +nk.  

Különösen nehezen azonosítják a tanulók a légzést a gáz-

cser4vel, hiszen nem is olyan régen még azt tanulták, 
hogy a disszimilációnak két formája ismert: légzés és 

erjedés. /Az előbbi helyett már első osztályban bioló-

giai oxidációt kellene tanitanunk./ Ahhoz, hogy a lég-

zőszervünk a szervezet számára a gázcserét biztositsa, 
feltétlen  szükséges az anyagszállitó szervrendszer mű-
ködése is. Ennek a szerves kapcsolatnak a megfelelő ki-
épitése megköveteli, hogy a külső légzést sokkal pon-

tosabban definiáljuk, mint a tankönyvünkben van. A kül-

ső légzés ugyanis  nem  a környezet és a légzőszerv, ha-
nem a környezet és a testfolyadék közötti gázcsere. Ez 
feltétlen szükséges ahhoz is, hogy a tüdőhólyagocskák 
miiködését megértsük. Lesiek tudható be a belső légzés 
alacsony ismerete /44 /, ahol is igen sokan a test-
folyadék és a tildű közötti gázcserét eralitik. 

A passziv immunitás és a véna fogalma azon ke-

vés kérdések közé tartoztak, ahol a tanulók teljesit-
ményei az egyes alternativákbun azonosak voltak. Lé-
nyegében ezek annyira egybefonódtak, hogy valaki vagy 
tudja mindkettőt ás akkor helyesen válaszol, vagy pe-

dig nem. A véna definició esetében a helytelen válaszok 
kivétel nélkül a vér gázösszetételével történő okosko-

dást tartalmazták, melynek ugyancsak mély gyökerei van-

nak. 

A zárt keringési rendszer jó ismerete /94 	is 
azt bizonyitja, hogy azoknak a fogalmaknak, melyek az 
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év folyamán már a rendszertani részben többször is 
eléfordulnak, elsajátitási szintjük jóval magasabb, 

mint az egyes anyagrészekben elszigetelt fogalmaké. 
A tanulók ki-étel nélkül tudták a haemoglobin 

fehérje jellegét, a vastartalommal és az  összetett 
fehérje fogalommal is csak 10 w nem tudott megbirkóz- 
ni. Ez utóbbi fogalom m% a másodikos kémiában nem ismert, 
ezért ez várható is volt. Ugyanigy kimagaslóan jó ered-
ményt kaptam a vérnyomással kapcsolatban is, a'ii a min-
dennapi élettel szoroa kapcsolatban is van. 

Érdemes megvizsgálni, milyen különbség talál-
ható &z egyes fogalmak önálló reprodukálási szintje 
és az egyszerű felismerése között. Dinek érdekében meg-
vizsgáltam azokat a fogalmakat, melyek eléfordultak a 
feleletválasztásos és reláció-analiziscs feladatokban 
is, vajon ott milyen mértékben ismerték fel ezek he-

lyességét. 
Amikor  az  egyszerű reprodukciós kérdéseknél az 

egyedfejlődési tipusok definiciójánál példákat is kér-
tem, elég gyenge eredményt kaptam. A teljes átalakulás-

ra helyes  példát viszonylag  sokan irtak /70,2 %/. Igaz 
erre a típusra adják mindig a legjobb választ, mivel 
a bogarak mindegyike igy fejlődik. A feleletválasztá-
sos feladatoknál viszont a tanulók 77,6 >-a felismerte, 
hogy a kétszárnyuak közül a légy is ilyen átalakulással 
fejlődik. A kifejtésre helyes példát - a definicióknál -  
a tanűlók 37,2 o•a irt, mig a reláció-analizises fela-
datoknál már 60,7 jő felismerte, hogy a szitakötők egyed-
fejlődési tipusa ez. 

A kopoltyubél definiciónál a tanulók 42 %-a ir-
ta helyeaen annak előfordulási helyét, addig a felelet-
választásoknál már•95 % felismeri, hogy a lándzsahalnál 
megtalálható. 

Mig a kloaka fogalmát a tanulók 58 jó-a tudta 
reprodukciós szinten helyesen produkálni, addig a relá-

ció-analizises feladatokban 72,5 ';; ismeri fel helyesen 
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ezt. A billér fogalomnál a tanulók 59,7 %a írta, hogy 

ez a kétazérnyuakra jellemző, míg a reléció-analizi.ses 
feladatoknál 86,5 ó helyesen állapítja meg ezt a tényt, 
felismerési szinten. 

A reprodukciós kérdések százalékos értékeinél 
a feltüntetett eredmények természetszerűleg csak telje-
sen precíz válaszokat takarnak. Számtalan esetben elő-
fordult, hogy egy definiciónál három alternatíva száza-
lékértékei külön-külön magasak voltak, de viszonylag 
kevesebb tanuló volt, aki mind a háromnál helyes vá-
laszt irt, s ezért az összesített eredmény is alacso-
nyabb lett. 

Közismert, hogy szóbeli feleléskor a tanulók-
nak igen sok visszajelző lehetőségük van. A legkisebb 
kisegitő kérdés, a diáktársak, illetve a tanár arcki-

fejezései /utábbiak esetében is szinte automatikusan 

kiváltódik ez a le*na;yobb akarat ellenére/ mind-mind 

olyan segitőeszköz, amit a tanulók nagyobb része min-

dig kamatoztat is. Ha figyelembe vesszük azt, hogy írás-
beli válaszok esetében ezt mind kénytelenek nélkülözni 
és csak a saját önkontrolljukra támaszkodhatnak, akkor 
az elért eredmény /59,6 %/ igen jónak mondható. 

Ezek a kérdéstípusok a tanulóknak egyáltalán 
nem okoztak semmiféle megoldásmetodikai problémát, mert 
tulajdonképpen egy szóbeli feleletet kellett irásban kö-

zölni. Mégis észrevettem, hogy a későbbiek folyamán a 

precizitás fokozódott a tanulók részéről, ami a külső 

kontroll lehetőségek elvesztésének a következménye. 

Iskolánkban évek óta komoly hangsulyt fektetünk 

a korszerű biológiai tudományágak fokozott rnüvelésére, 

s igy fokozottabban előtérbe helyezzük az  élettani fo-
lyamatok tárgyalását, valamint  negyedik osztályban a 
molekuláris biológiát. Ennek eredménye a, felmérésben is 
megmutatkozott, ugyanis a rendszertani részből elért 

átlagteljesitmény 53,8 %, míg az élettani anyagrészből 

66,5 %. Az élettani anyagrészből is magasan kiemelkedik 

az anyagszállitás-kiválasztás-hőszabályozás fejezet 
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80,9 5-al. /Ez a terület 411 legközelebb a tanulókhoz 
ós ebből tudjuk évek óta a  le'több tanulókísérleti órát 
is  csinálni. / 

A fiuk /61,8%/ és lányok /57,5 %/ átlagtelje-
sitményét vesszük, akkor ezt kell mondani, hogy az 
eredmény kissé meglepőek tűnik. A lányok általában 
a szóbeli szereplések alkalmából sokkal jobban igény-
lik a már említett mererősitési módokat, Ennek hiányá-
ban általában bizonytalanná válnak, ami  ary értékelés 
utáni személyes beszéltetések sorín is kiderilt. Ugyie 
fogalmazhatnánk - és ez a többi kórdéstipusnál is dr-
vény es -, hogy 	a  szóbeli közlősekkor sokkal inkább 
igénylik a meghallgató mimikai, érzelmi válaszren cióit. 

Tapasztalat igazolja, ho gy  a fiuk a nŐi pedagó-
gusoknál, a lányok a férfi pedagógusoknál /azonos kvalitást 
figyelembe véve/ mindig jobb eredményt érnek el szóban. 
Érdekes módon irásban ez már  általában ritkán valósul 
meg, illetve ez természetesen az osztályok minőségi  
összetételének a függvénye is.  

A  fizikai dolgozók gyermekeinek teljesítménye 
/56,3 %/ már nagyobb eltérést mutat a szellemi dolgozók 
gyermekeinek te? j esitményctól /62,4 %,/, ami azonba n  csök-
ken, ha figyelembe vesszük, hogy  biológ ,a érdemjegyük At-
laga 0,15 %-al alacsonyabb. 
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II. osztályos biológia tananyag fogalomrendsze- 
rének reprodukciós szintje  

Az egyes fejezetekből elért átlagteljesitmények ~ 

~ 

53,8 	58,0 	66,5  
rend- 	Viz- 	Élet- 
szer- 	és 	tan  
tan 	izom- 

rend-
szer  

Az egyes tanulócsoportok százalékos összteljocitménye!  

G1,t3 	57,5 	56,3 	62,4  
Fiuk 	Lá- 	7'd. 	Szd.  

nyok  
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Összegezve a tapasztalatokat, megállapitható, 
hogy a tanulók az ;41íal ínon iskolából sok ismerettel . 
jönnek ugyan,  de  fogalmi  ismereteik elég gyengér.ek mond-
haté /részben objektív okok miatt/. A gimnázium első 
oszt' lyában a fogalmak kikristályositásának lehetősége 
kizárólag a biológia tenár kezében van,  mivel az első 
osztályos tankönyv különösen kevés lehetőséget biztosit. 
Ez  a  jelenség a későbbiekben - igaz csökkentebb formá-
ban  - is fennáll. Ha  a tanér ezt a lehetőséget maximá-
lisan ki is használja, akkor is fennáll még az a ve-
szély, hogy tanulóink kevésbé jegyzik meg, hiszen eze-
ket a preciz kifejtéseket kizárólag; a füzetben talál-
ják meg otthon. ezt viszont figyelembe kell vennünk 
/tapasztalat igazolja!, hogy tanulóink számára elsőd-
leges információszerzése a tankönyv, bármennyire  is  
felhivjuk a füzet használatára is a figyelmet. 

Iskolarendszerünkben a fo, a,lmak pontossága az 
érfolyamokkal egyenes arányban mélyiil, válik precizeb-
bé. rem tartom helyesnek azt, hogy a gimnázium négy éve 
alatt egy-egy fogalom tovább mélyüljön. Hadd idézzem 
itt bizonyitékul a szervetlen kémiát. Eddigiek során 

az el .- .ő osztályban daltoni szemléleti) általános és 
szervetlen kémi-ít tanitottunk és csak a második osz-
tilyban tértünk rá az anyagszerkezetre. Ez  azt is je-
lentette, hogy igen sok törvényszerűség, definició mó-
dosult, tudományosabbá vált. Ez igen nagy nehézséget 
jelentett tanulónak, tanárnak egyaránt, mivel sok eset-
ben az anyagszerkezeti ismeretek után is daltoni szin-
tű meghatározásokat kaptunk vissza a tanulóktól. qta-
lában az első benyomás jobban rögződik még akkor is, 
ha azt értelmileg esetleg abban az időpontban nehezebb 
is felfogni . . A kémiában ezt mír központilag is kikii-
szöbölték, hiszen az anyagszerkezeti anyagrészt az első 
osztályban kell  tanitani. 

Szerencsére ilyen éles disszonancia biológiában 
nincs, de sok apré még létezik. 

Szükségesnek tartanám az első osztályban, külö- 
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nUsen az által :nos biológiai fogalmakat olyan preci-
zitással tárgyalni, mely a negyedik osztályban is  
megfelelő,  ős kielégiti az általános biológiai mii-
veltség igényét. 

Igényelnénk - a tanulókkal együtt - az egyes 
törvényszerűségek, fogalmak igen preciz meghatározá-
sát, vastagbetűvel kiemelve.. Nem körülirúsokat vár-
nak a tanulók sem. Képzeljük el mi lenne, ha ilyenek-
re kellene timaszkodnunk pl. a matematikában, fiziká-
ban,  !: miában? 

Ezeket nem ugr képzelem el, hogy a tankönyv 

tele legyen v stagbetüs definiciókkal, amit a tanu-
lóknak "be kell vágni", hiszen ez a verbalitás vesző-
lyét tovább növelné. A már korábban emlitett oknyomo-
zé zondolkodtatással bevezetett fogalmak tankönyvi 
rendszere viszont véleményem szerint csökkentené a 
verbalitást, hiszen a körülirácokat inkább és sokkal 
tovább "marsolják" a tanulók saját bevallásuk szerint is. 

A fogalmakban levő tények szervesen illeszked-
jenek az addigi ismeretekre. Nagyobb hangsulyt kellene 
fektetni az egyes fogalmak etimológiájára. Zárójeles 
magyarázatokra ős a tankönyv végére szerkesztett kis-
lexikonok segitségére gondolok. 

Vigyázni kellene jobban a fogalmak pontos el-
helyezősére is, azért, hogy ne borítsuk fel a fejlő-
déstörténeti rendszertan alapszabályait a tanulók sze-
mében. Ennek ellenkezőjére szeretnék két példát emli-
teni. Az  állatrendszertani fejezetben a tankönyvben 
találkozunk a fejgyám ős a .forgó kialakulásával a 
hüllőknél, arra azonban nincs utalás, hogy ez a töb-
bi fejlettebb Gerinces állatban is megtalálható. Ugyan-
csak a rendszertani részben /47. old./  olvashatjuk elő-
ször a gégefő megjelenését a hüllőknél. Ugyanakkor a 
106. oldalon a légzés tárgyalásakor a kétéltüekre vo-
natkozó szakaszban ez állt ..."a légcső felső részén 
levő egyszerű gégefő a hangadás szerve". Jogosnak lát-
szik a kérdés. Miért nem szabad tudni a tanulóknak a 
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tanév elejém mindezt? 

lyakori ellenvetés a feladatlapokkal szen*'en, 

hogy  fetisiv ljók a szavakat, mert óppen arra a szóra 

kell erilókezni, ami a tankönyvben van,  sőt esetleg 

arra., amit a tanár mondott. A jól szerkesztett feladat-

lapok azonban ezt a kritikát könnyedón kiállják. Eti bio-

lógiai ellenőrzéskor nyilvánvalóan csak olyan biológiai 

szavakat szabad igényelni, amelyeknek nomen vagy ter-

minus ÁrtékUk van. A rendszertani, anatómiai, életta-
ni neveket nemzetközi tzrsaságok az egész világra egy-
sóges érvónnyel kodifikálják, a magyar megfelal5ket 
pedig nemzeti intézmcínyek állapit jAk meg. A tsnitás-
nak ebből  a szempontból épp az a cólja, hogy a köz-
nyelvi kifejezés egyetlen  jelentései természettudomá-

nyos jellé váljék a  tanuló szA m ra. Ugyanez a helyzet 
a terminus-technikusokkal, a mUUszavakkal is. A jól 

szerkesztett feladatlapok tehát nem fetisizilnak, ha-
nem a term ' szettudományos jelrendszer használatára 
nevelnek. 



0,89 

0,78 

0,61 

0,83 

0,71 

0,50 

0,33 

övetet! 
0,93 

0,67 

0,80 

0,67 

0,67 

0,60 

0,80 
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B. Jellemzések, összehasonlitások-különbségtételek 

F. 	L. 	Fd. 	Szd. 

Jellemezd a sima izomszövetet!  
a. orsó alaku sejtek 

b. központi fekvésit sejtmag 
/nagy/  

c. homogén fénytörés 

d. kitartó müködés, kis erő-
kifejtés 

e. akarattól független be-
idegzés 

f. a-e együtt 

g. előfordulásra jó példa 

Jellemezd a harántcsikolt izomsz 
a. rostos felépités 
b.rostjai nem ágaznak el 

c. heterogén fénytörős 

d. nagy munkavégzés, rövid 
ideig 

e. akaratlagos beidegzés 

f. a-e együtt 

g. előfordulásra jó példa 

Minek az eredménye a féregmozgás  

a. a b5rizomtömlő 

b. külső körkörös 

c. belső hosszanti 

d. izmainak 

e. antagonista 

f. müködóse 
g. a-f együtt 

Jellemezd a szivizomszövetet!  
a. rostos felépités 

b. rostjai elágazók 

c. heterogén fénytörósü plazma 

d. kitartó müködés 

0,83 0,80 0,89 

0,80 0,80 0,79 

0,70 0,60 0,71 

0,77 0,65 0,89 

0,67 0,65 0,64 

0,57 0,55 0,54 

0,27 0,40 0,21 

0,91 0,75 1,00 

0,75 0,62 0,77 

0,84 0,75 0,87 

0,75 0,81 0,68 

0,72 0,62 0,74 

0,69  0,62 0,68 

0,62 0,75 0,65 

1,00 0,94 1,00 

0,77 0,61 0,76 

0,77 0,61 0,76 

0,69 0,67 0,73 

0,60 0,50 0,62 

0,69 0,67 0,73 

0,60 0,50 0,62 

0,50 0,55 0,55 

0,45 0,50 0,50 

0,35 0,40 0,37 

0,55 0,60 0,55 

0,95 

0,60 

0,60 

0,85 

0,55 

0,85 

0,55 

0,67 

0,61 

0,44 

0,61 
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e. akarattól független be-
idegzés 

f. a-e együtt 

g. felépitésében a harántcsi-
koltra, működésében pedig 
a simaizomra hasonlit 

F. 

0,44 

0,44 

0,22 

L. 

0,35 

0,35 

0,15 

Fd. 

0,40 

0,40 

0,15 

>zd. 

0,37 

0,37 

0,18 

Csoportositd alak- és müködés szerint a hámszövetet! 
a. lap- 1,00 1,00 1,00 1,00 

b. köb- 1,00 100 1,00 1,00 

c. henger- 1,00 1,00 1,00 1,00 

d. csillóshém 0,88 0,93 1,00 0,86 
e. a-d együtt 0,88 0,93 1,00 0,86 
f. fedő 0,84 0,50 0,59 0,65 
g. mirigy 0,64 0,45 0,41 0,56 
h. érzék 0,64 0,45 0,41 0,56 
i. f-i együtt 0,64 0,45 0,41 0,56 
j. e+i együtt 0,64 0,45 0,41 0,56 

Hol alakult ki először a harántcsikolt izom? hol éri el 
igazi jelentőségét?  

a. férgek, puhatestüek 

b. izeltlábuak, gerincesek 

c. a+b együtt 

	

0,52 	0,70 	0,45 	0,72 

	

0,64 	0,75 	0,59 	0,77 

	

0,52 	0,70 	0,45 	0,72 

Milyen  tipusu fogazata van a kó 
mezd is!  

a. °hiányos  fogazat 

b. szemfog nincs 

c. metszőfog csak az alsó 
fogsorban 

d. redős zápfogak 

e. a-d együtt  

rődzőknek? Röviden jelle- 

0,78 0,27 0,44 0,55 
0,56 0,27 0,33 0,45 

0,56 0,36 0,33 0,55 

0,89 0,45 0,56 0,73 
0,44 0,18 0,22 0,36 

Hol helyezkedik el a hasnyálmirigy? Jellemezd röviden! 

a. gyomor- és patkóból között 

b. kettős müködésü mirigy 

c. külső elv. - hasnyál 

d. belső elv.-- inzulin 

e. a-d együtt 

0,77 0,67 0,57 0,80 
0,85 0,78 0,71 0,93 
0,92 0,78 0,71 0,93 
0,92 0,78 0,71 0,93 
0,77 0,44 0,57 0,67 



a. hiányos fogazat 
b. szemfog nincs 
c. metszőfog véső alaku 
d. metszőfog állandóan nő 

e. a-d együtt 

	

0,40 	0,65 

	

0,50 	0,76 

	

0,90 	0,88 

	

0,70 	0,53 

	

0,40 	0,53 

Jellemezd az emberi vörös vértesteket!  
a. helyes alak 
b. keletkezési hely:  vörös 

csontvelő 
c. sejtmagjukat érés közben 

elvesztik 
d. haemoglobinra jó utalás 

e. helyes funkció 
f. elpusztulás után 

g. a-f együtt 
h1. jó méret adat 7-8 mikron 

i. 4-5 millió 

	

0,93 	1,00 

	

0,57 	0,67 

	

0,86 	0,89 

	

0,86 	0,78 

	

0,93 	0,89 

	

0,57 	0,67 

	

0,57 	0,67 

	

0,43 	0,56 

	

0,64 	0,78 

-53- 

F. 	L. 	Fd. 	Szd. 

Milyen  tipusu fogazata van a  ragadozónak? 

a. teljes fogazat 0,53 0,69 0,56 0,66 
b. tépő szemfogak 0,84 0,90 0,82 0,88 
c. tarajos zápfogak 0,74 0,69 0,75 0,69 
d. a-c együtt 0,53 0,69 0,56 0,66 

Milyen tipusu fogazata van a rágcsálóknak? Jellemezd röviden!  

Jellemezd  röviden! 

Mi történik az elpusztult vörös vértestekkel? 

a. lebomlanak 1,00 1,00 

b. lépben 0,90 0,94 
c. májban 0,80 0,78 
d. csontvelőben 0,70 0,78 

e. haemoglobin-4 epefesték 0,90 0,89 
f. a-e együtt 0,70 0,78 

Jellemezd a fehér vérsejteket! 
0,95 0,95 a. változatos, eltérő alak 

b. sejtmagjuk van 0,90 0,89 
c. vörös csontvelőben- 0,65 0,71 

0,50 0,59 
0,60 0,71 
0,90 0,88 

0,50 0,65 
0,50 0,44 

1,00 0,90 

0,69 0,50 

0,92 0,80 

0,85 0,80 
0,92 0,90 
0,69 0,50 
0,69 0,50 
0,46 0,50 
0,69 0,70 

1,00 1,00 
0,88 0,95 

0,75 0,80 
0,62 0,80 
0,88 0,90 
0,62 0,80 

1,00 0,92 
0,88 0,92 
0,67 0,71 



a szürletl  

	

0,75 	0,60 

	

0,25 	0,30 

	

0,25 	0,30 

	

0,75 	0,50 

	

0,25 	0,30 
0,10 

a csilló és az ostor között? 

	

0,95 	0,91 	0,34 	0,97 

	

0,86 	0,97 	0,34 	0,97 

	

0,36 	0,91 	0,34 0,97 

	

0,81 	0,36 	0,79 	0,86 

	

0,71 	0,80 	0,79 	0,76 

	

0,48 	0,57 	0,42 	0,59 

	

0,71 	0,80 	0,79 	0,76 

	

0,67 	0,74 	0,63 	0,73 

a csipőiziilet 

	

0,85 	0,74 

	

0,60 	0,69 

között?  

	

0,89 	0,68 

	

,0,61 	0,68 

repülőizom között? 

0,83 	0,88 	0,90 	0,04 
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P . L. 
d. nyirokszervekben terme-

lődnek 0,85 0,86 

e. fagocitózis 0,70 0,71 

f. 5-8000 a számuk 0,70 0,75 

g. a-f együtt 0,60 0,68 

h. átmérős 5-20 mikron 0,55  0,71 

Ird le, hol és hogyan képződik 
a. vesetestecskékben 
b. érkeresztmetszet különb-

ségre helyes utalás 
c. nagy filtriciós nyomás a 

vesetestecskékben 
d. vérplazma átpréselődése 
e. a-d együtt 

0 

1`c:. Szd. 

0,88 0,83 

0,79 0,67 

0,75 0,75 

0,65 0,62 

0,67 0,54 

0,50 0,83 

0,25 0,33 

0,25 0,33 

0,25 1,00 

0,25 0,33 

0,12 - 

Mi a hasonlóság és a különbség 

Hasonlósága a. sejtplazma nyul- 
ványok 

b. mozgásszervek 

c. a+b együtt 
Különbség: d. csilló: sok 

e. csilló: rende-
zett mozgás 

f. alapi testecs-
ke emlitése 

g. d+e együtt 
h. c+g együtt 

Mi a különbséfi; a vállizület és 
a. vállizület mozgékonyabb 
b. vállizület gömb, csipő-

izület dió 

Mi a különbség; a szárnyizom ős 
a. repülőizom: a madarak vég-

tagvázán ered és tapad 

b. szárnyizom: a rovarok 
szivkamráit a testfalhoz 
rögziti 

c. a+b együtt 

	

0,56 	0,73 	0,60 	0,71 

	

0,56 	0,68 	0,50 	0,71 



rovarszárny és a madárszárny 
kitinlemez, 	0,40 0,32 

között? 

0,36 	0,35 

módosult 

	

0,40 	0,32 	0,36 	0,35 

	

0,40 	0,32 	0,36 	0,35 

Mi a különbség a nassziv és aktiv immunitás között? 
a. A.: a szervezettel termel- 

tetik az ellenanyagot 

b. P.: kész ellenanyagot jut- 
tatnak a szervezetbe 

c. a+b együtt 

0,80 

0,80 

0,78 

0,78 

0,38 

0, 88 

0,75 

0,75 

1,00 

0,96 

0,96 

0,75 

0,75 

0,75 
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F. 	L. 	Fd. 	Szd. 

Mi a különbség a 
a. rovarszárny: 

nem végtag 
b. madárszárny: 

végtag 
c. a+b együtt 

Mi a különbség az elő- és utóvese között? 
a. elővese: szelvényes csa- 

tornák 
b. utővese: nem szelvénye-

zett 
c. elővese csatornái ceillós 

tölcsérrel kezdődnek 

d. utóvese csatornái vese- 
testecskével kezdődnek 

e. a-d együtt 
f. melyik hol található 

0,57 0,78 0,77 

0,57 0,78 0,77 

0,79 0,89 0,85 

0,71 0,78 0,77 

0,50 0,67 0,62 

0,57 0,67 0,62 

0,50 

0,50 

0,80 

0,70 

0,50 

0,60 

Mi a hasonlósé' és különbség; az artériák és vénák 
felő itése közott?  
Hasonlóság: a. mindkettő fala 

3 rétegű 0,95 0,93 0,88 

0,90 0,89 0,83 

0,90 0,89 0,83 

0,75 0,68 0,67 

0 , 75 0,68 0,67 

0,75 0,68 0,67 

Különbség: b. A. fala vasta-
gabb - több 
rost, izom 

c. V. fala véko- 
nyabb - ke- 
vesebb rost, 
izom 

d. A. átmérő kisebb 
kerek 

e. V. átmérő na- 
gyobb,ovális 

f. a-e együtt 
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d. 	Szd. 

IIasonlitsd össze rázcaere szem 
rovaro es ra.o er 	e ren 

ont'ából 
szere 

0,60 0,37 0,75 

0,60 0,37 0,75 
0,60 0,37 0,75 
0,50 0,37 0,50 
0,10 0,25 0,17 

a. Rovarok: nem szállit gázo-
kat 

b. Rákok: szállit gázokat is 

c. a+b együtt 

d. a. helyes indoklása 

0 

0,50 

0,50 
0,50 

0,38 

0,30 

Az egyszerü reprodukciós kérdéseit között a fo-
galmak definiálása mellett egyaránt előfordultak jellem-

zések, összehasonlítások és különbségtételek, valamint 
felsorolások, adatok és alkotó rajzolás nevezéktannal 
együtt. A lapok szerkesztésénél ügyeltem arra, hogy le-

hetőleg minden lapon mindegyikből legyen kérdés, de egy 

tipusból egy lapon kettőnél több kérdés nem fordul elő. 

Az  első három tipuet csak a váz- éc izomrendszer 
témakörnél alkalmaztam először. Vem  akartam  az "uj tipu-

su", viszonylag kevés szöveges produkciót igénylő fela-

datlapokat efféle kérdésekkel kombinálni kezdetben, mert 

az első ilyen nagyobb feladatáradatban s .erintem ez za-

varólag hatott vo lna. A kérdéscsoportban szerzett  tapasz-

talataimat lényegében az előző fejezethez hasonlóan tár-

gyalom. 
A jellemzések egy része a  tananyag feldolgozása 

során megislLert ismeretek egyszerü reprodukálása volt. 

Bizonyos esetekben szinte már a felsorolás határát su-

rolták. Szerepeltek viszont olyanok is, ahol kissé át-

fogóbb ismeretekre, illetve azok alkalmazási szintjére 

is szükség volt. Például: Hol alakult ki először a ha-

rántesikolt izom? Hol éri el igazi jelentőségét? vagy 

`i történik az elpusztult vörös vértestekkel?, valamint 

olyanok is, ahol vn; lló logikus gondolkodásra volt szük-

ség. Például: lyd le, hol ős hogyan képződik a szürlet? 

A három izomszövet tipus jellemzése közül a 

harántcsikolt izomé sikerült legjobban /64,5 %/. Amit 
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kevesebben produkáltak, az a rostok el nem ágazó le-
futása, a miiködósben pedig az akaratlagos beidegzés. 
Jóllehet az előfordulásra 70,5 %-ban helz'es választ 
kaptam, de több tanuló nem tudja, vagy nem gondol rá, 
hogy vázizmainkkal akaratlagos mozgást végzünnkt? - Te-
hát akaratlagos beidegzÉsünek kell lennie. 

A cimaizomnál /54 ./ is elsősorban a beideg-
zéosel volt probléma és teljesen érthetetlenül a homo-
gén fénytöréssel, amiről a harántcsikolttal szemben a 
nevét is kapta. Kevésbé lepett meg, hogy igen kevesen 
irtak jó példát az előfordulásra /30,2 %/. 

A szivizom jellemzésénél elég felületes vála-
szokat kaptam. Elég kevesen vállalkoztak a  folyamatos  
jellemzésre - vagyis, hogy sorba vegyék az alakot, fel--
é:ité^t, mii'cödést, beidegzést. A tanulók nagy része a 
sokat einle7,etett ösczehasonlitó definiciával jellemzett. 
Ez a klasszikusan használt: felépitécében a harántcsi-
koltra, 4üködésében a simaizomra hasonlit. iz a kije-
lentés még ebben a formában is sántit, mert a felépi-
tésbeli hasonlóságban egy nagyon lényeges eltérés is 
van. A több éve közszájon forgó el . bb emlitett tétel 
magában hordja a tévesztési lehetőséget, amit itt is, 
de más ehhez hasonló szituációban, másutt io tapasztal-
hatunk. 

A Irimazövet csoportositásánál kizárólag a mű-
ködés szerinti csoportositás hiányos ismerete miatt 
alacsony a teljesitmény /51,5 %/. Igaz ez a tankönyvben 
nem is szerepel, de a későbbi érzékelés, valamint vegyi 
szervezés anyagrészhez egyaránt fontos ennek részletezé-
se. Általában a tapskönyv kicsit szü'cszavu a szövetekhez 
/csak egyszerü vázlatrajz található/, annak ellenére, 
hogy munkáltató órákat is kell belőle tartani. 
M 	Még jó eredményeket elérő tanulóknál is sokszor 
van  probléma tudásuk mélységével. Ez mutatkozott meg 
többek között a következő kérdésnél: Minek az eredménye 
a féregmozgás? A bőrizomtömlőt 97 emliti, hogy izmai-
nak működési eredménye pedig együttesen 81,4 %. Sokkal 
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kevesebben emlitik viszont a külső körkörös és belső 
hosszanti izmokat /mindkettőt 68,5 %/, valamint ezen 
izmok antagonista miiködését /57 W.  Több alkalommal 
is tapasztaltam a tanulók körében a felszinescógre, 
tulzott egyszeriiségre törekvést, olyankor is,  ha eset-

leg  a mélyebb strukturákkal tisztában vannak. Egyéni 
beszélgetéskor, szóbeli feleletkor sokkal többen tudnak helye-

sen beszélni a bőrizomtömlő két izomrétegéről és annak mü-

ködéséről, s ilyenkor mégis megelégednek egyesek seké- 
ly es, szinte semmitmondó válaszokkal. 

Szerepeltek a fogazattal kapcsolatban olyan kér-

dések is, ahol tulajdonképpen a tankönyvi ábrásról kel-

lett jellemezni, s ez természetszeriileg igényelte a vi-
zualitás bizonyos fokát is. A fogazatti,.us megállapitá-
sa mellett  az egyes  fogtipusokat jellemezni is  kellett.  
Az elért eredmények elég alacsonyak vol ak /45,9 ,o/. A  

kérődző fogazatban a legfőbb probléma a szemfog hiánya 

/41,5 /, ragadozóknál a teljes fogazat fogalma, mig 

a rágcsálóknál a hiányos fogazat, valamint a szemfog 

hiánya és az állandóan növekvő metszőfog. 

A hasnyálmirigy anatómiai  helyzete és működése 
kérdésre már jobb eredményt kaptam /61,2 ó/• Különösen 

magas teljesitményt tapasztaltam a miiködésével kapcso-

latban /85 	viszont az elhelye ,kedésro csak 70 x3-ot 

kaptam. A  logikus éppen a forditottja lenne. Sajnos az 

egyik legsulyocabb anatómiai probléma az egyes szerve-

ink pontos betájolása. A hasnyálmirigyhez képest sok- 

kal rosszabb helyzetben van például a máj, a lép, a vau-

bél és a vese. 
Mind a két vérsejttipusnál a keletkezési hely 

a problémás terület. 

Az előzőekben emlitett szürletképződési kérdés 

igen gyenge teljesitményt hozott /28 %/. Ez a kérdés 

igényel gondos logikai gondolatvezetést, valamint se-

gi.tséget nyujt megoldásában a vizualitás, hiszen a fo-

lyamat lényege leolvasható a tankönyvben található vese--

testecske rajzáról. A kérdésben kielégitű alternativa 
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mindössze a szűrletképződés helye /67 /, valamint a 
vérplazma átpréselődése /62,5 %/. A természettudományok-
ban  oly gyakran feltett kérdésekre; a miértre, a hogyan-
ra igen kevés jó választ kaptam. 

Az összehasonlitásos kérdéseknél áitalábaa jobb  
ereaények születtek. Az ostor és a csilló kérdés éven-
te visszatérő probléma a biológiában és ez az eredményen 
is meglátszik. A hasonlóságot 89,5 ó, az eltérést pedig 
76,5 % ismeri a tanulók körében. Az izületek mozgúkony-
sági fokával kielégitően tisztában vannak. 

Igen egyszerű tartalmu kérdés a rovarszárny és 
madárszárny közötti különbségtétel is, melynél az ala-
csony eredmény /36 %/ is fényesen bizonyitja a több éves 
ta .;asztslatot: a nem begyakorolt formulákban igen nehéz-
kesen találják fel magukat a tanulók. 

A vecetipusok összehasonlitása nem tartozik a 
kedvenc kérdések közé, de az eredmény kielégitő /57 %/. 
1. mindennapi élettel szoros kapcsolatban levő immunitá-
si kérdésben igen jó eredmény született /30,2 %/. nél 
a kérdésnél is az egyik tipus helyes ismerete magával 
hozza a m;oik ismeretét is mindenkor. 

Az artériák és vénák hasonlóságát csaknem minden 
tanuló ismerte /94 %/, a különbségek között az erek át-
mérőjének és azok alakjának hiányosabb ismeretéből adódik 
az alacsonyabb teljesitmény /71 ;á/. 

Az  ugyancsak logikus gondolkodást igénylő utolsó 
kérdéssel is viszonylag kevesen tudtak megbirkózni /55 °ó/. 
A rovarok ás  rákok keringési rendszerének alapvető kii-
lönbségével pedig a tankönyvünkben közölt tényként is 
találkozunk. Akiknél azonban a két légzőszerv miiködése 
neon tudatosul megfelel -g szinten, azok kevésbé képesek 
ezt megjegyezni, rögziteni. 

Az egyes csoportok teljesitményében lényeges el-
térós nem mutatkozott meg. Az átlagteljesitmény 57,1 %, 
melytől maximum 3,6 M-űl tértek el az egyes csoportok 
tel jeeitmény ei. 
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A  reeroduktiv  jellemzések és összeha.sonli-  

tási feladatol, tellesitményei  

Az ewes tanulócsoportok százalékos összteljesitménye: 

56,7 	58,3 	53,4 	59,8 	57,1 
Fiuk 	Lá- 	Fd. 	Szd. 	átlag- 

nyok 	 telje- 
sitmcny 



a. nagy helyes 
b. hrom helyes 
c. kettő helyes 
d. egy helyes 

	

0,62 	0,43 	0,47 	0,53 

	

0,31 	0,35 	0,37 	0,29 

	

0,00 	0,22 	0,11 	0,12 

	

0,08 	0,00 0,00 	0,O6 
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Felsorolások 

F. 	L. 	Pd. 	Szd. 

Sorold fel a férgek törzseit 
sorrendben/1 

/fejlődés történeti, 

 

a. lapos- 0,94 0,90 0,94 0,90 

b. hengeres- 0,94 0,90 0,94 0,90 

e. gyUrüsférgek 0,94 0,90 0,94 0,90 

d. helyes sorrend 0,82 0,86 0,83 0,85 

Ismertesd a mertermékenyitett peteoeit 
menetét. Nevezd meg  az egyes  fejlőd esi 
nevét1 

barázdálódásának 
állapotok pontos 

 

   

a. zigóta 0,62 0,71 0,56 

b. szedercsira 0,88 0,92 0,75 

c. hólyagcsira 0,88 0,96 0,88 

d. bélcsira 0,94 0,88 0,94 

e. helyes sorrend 0,56 0,46 0,25 

Sorold fel a rovarok szájszerveit! /legalább négyet/ 

0,74 

1,00 

0,96 

0,87 

0,65 

Sorold fel a puhatestűek osztályait fej 
sorrendben! 

lődéstörténeti 

 

   

a. kagylók 1,00 0,95 1,00 

b. csigák 1,00 0,95 1,00 

c. líbasfe jüek 0,93 0,90 0,84 

d. helyes sorrend 0,79 0,81 0,79 

Sorold fel sorrendben a halak agyszakaszait! 
a. elő- 0,93 0,92 0,93 

b. közti- 0,87 0,84 0,85 

c. közép- 0,87 0,96 0,93 

d. utó- 0,87 0,88 0,85 

e. nyultagy 0,93 0,76 0,81 

f. helyes sorrend 0,40 0,64 0,59 

0,94 

0,94 

0,94 

0,81 

0,92 

0,85 

0,92 

0,92 

0,85 

0,46 



- 62 - 

F. 	L. 	rd. 	Szd. 

Sorold fel sorrendben a hüllők gerincoszlopának 
tájékait!  
a. nyak 	 0,94 	0,83 	0,80 	0,95 

b. hőt 	 0,88 0,83 	0,85 	0,85 

c. ágyék 	 0,81 	0,66 	0,60 	0,85 

d. kereszt 	 0,81 	0,62 	0,65 	0,75 

e. farok 	 0,88 0,79 	0,80 	0,85 
f. helyes sorrend 	0,44 	0,54 	0,50 	0,50 

O - 	0,12 	0,10 	0,05 

Sorold fel az emlősök alosztályait sorrendben!  
a. kloakások 	0,39 	0,65 	0,54 	0,53 

b. erszényesek 	0,50 0,57 	0,58 	0,47 
c. móhlepényesek 	0,44 	0,57 	0,50 0,53 
d. helyes sorrend 	0,39 0,52 	0,50 0,40 

O 0,06 0,08 0,08 0,06 

Sorold fel a halak píros uszéit !  
a. mell 	 1,00 	0,70 	0,88 	0,73 

b. has 	 0,78 	0,52 	0,65 	0,60 

c. a+b együtt 	0,78 	0,52 	0,65 	0,60 

O - 	0,26 	0,08 	0,26 

Sorold fel sorrendben a gerincesek osztályait!  
a. fejgerinchurosok 
b. halak 

c. kétéltüek 

d. hüllők 

e. madarak 

f. emlősök 

g. helyes sorrend  

	

0,71 	0,90 	0,67 	0,95 

	

1,00 	1,00 	1,00 	1,00 

	

0,86 	0,95 	0,81 	1,00 

	

0,81 	0,95 	0,90 	0,86 

	

1,00 	1,00 	1,00 	1,00 

	

1,00 	1,00 	1,00 	1,00 

	

0,43 	0,40 	0,43 	0,40 

Sorold fel a gerincesek e1őőbc1 szakaszait sorrendben!  
a. szájüreg 1,00 1,00 1,00 
b. garat 0,80 0,75 0,72 
c. nyelőcső 1,00 1,00 1,00 
d. ;gyomor 0,87 0,83 0,78 

e. helyes sorrend 0,67 0,54 0,44 

1,00 

0,81 

1,00 

0,90 

0,71 
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Sorold fel a mái funkcióit! 
F. L. Pd. Szd. 

a. epe elválasztása 0,94 0,91 1,00 0,87 
b.  anyagcsere központja 0,62 0,50 0,47 0,61 
c.  glikogén raktározása 0,88 0,91 0,87 0,91 
d.  méregtelenités 0,75 0,64 0,80 0,64 
e.  a-d együtt 0,62 0,50 0,47 0,61 

Sorold fel a szarvasmarha gyomorszakaszait sorrendben! 
a. bendő 1,00 1,00 1,00 1,00 

b. recés 1,00 1,00 1,00 1,00 

c. százrétü 1,00 1,00 1,00 1,00 

d. olté 1,00 1,00 1,00 1,00 

e. a-d együtt helyes sorrend- 
ben 0,88 1,00 0,93 1,00 

Sorold fel sorrendben a gerincesek közép- és utóbél 

1,00 

szakaszait! 

1,00 	1,00 	1,00 a. vékonybél 

b. vakbél 0,70 0,93 0,96 0,82 

c. vastagbél 1,00 1,00 1,00 1,00 

d. végből 

e. a-d együtt helyes sorrend-
ben 

0,87 

0,57 

0,95 

0,90 

0,92 

0,92 

0,92 

0,71 

Ezeknél a kérdéseknél szokták felhozni a verba-

litás tényét, mely kétségkivül szerepet játszik ebben 

is, mint oly sok egyéb területén a biológiának. Tisztá-

ban kell lennünk azonban azzal is, hogy a felsorolások 

lényegében feltételezik - természetesen a helyesen meg-

választott kérdések esetében - azok tényezőinek pontos 

tudását. A gyakorlatban a helyzet nem ilyen egyszerű, 

mert valóban csak feltételezés marad az elöbbiből és a 

tanulók nagy része ezeket verbalisztikusan sajátitja el. 

Ezt bizonyitják a kérdések tartalmi elemzései sok más 

esetben is. A felsorolásokban részt vevő tényezők sok- 

szor illogikus keverése is az előző megállapítást igazol-

ják. 

A kérdéseket ugy próbáltam összeállitani, hogy 
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ezek ne legyenek pusztán fogalomhalmazok, minden külö-
nösebb tartalom nélkül. Bizonyos állatrendszertani kér-
déseknél a fejlődéstörténeti sorrendre, más kérdéseknél 
is a pontos egymásutániságra figyelmeztettem a tanuló-
kat. 

A tanulók egy része ezeket az intelmeket egyál-
talán nem fogadja meg, hanem össze-vissza irogatják a 
fogalmakat, s igyekeznek "kiküszöbölni" a gondolkodást 
ebből a munkafázisból. 

Vegyünk egy igen egyszerit példát! A puhatestü-
eknél az egyes osztályokat átlagban 94,9 % irts, he-
lyesen sorbaállitva pedig csak 80 %. A beszélgetések 
vagy szóbeli feleltetések során, amikor az egyes álla-
tok fejlettségére, szervezetük fokozatos bonyolódására 
felhivom a figyelmet, szinte kivétel nélkül a helyes 
fejlődéstani sorrendet választják a tanulók. 

A barázdálódási kérdésnél kevesen irják a zigó-
tát, a folyamat kiindulási állapotát /65,7 %/, és főleg 
a hólyag-és bélcsira állapotok sorrendjét cserélik fel. 

A tanulók fele tudott csak négy szá jszeruti-
pust emliteni a rovarok köréből. Viszont iii összessé-
gében nézzük a kérdést; három, illetve négy tipust a 
tanulók 84,2 %-a irt. 

Igen jó eredményt hozott a férgek törzseinek, 
a szarvasmarha gyomorszakaszainak, valamint  a gerince-
sek közép= és utóbél szakaszainak felsorolása. 

Egyáltalán nem meglepő a halak agyszakaszainál 
az alacsony százalékérték /52 °igy/. Először hallott a ta-
nuló a halaknál a gerincesek öt részre tagolódó agy 
egyes  részeinek neveiről, melyet későbbiek folyamán a 
második osztályban soha nem hallanak a tanulók. Az 
eredmény bizonyitja, hogy a tanulók az agyszakaszok ne-
veit jól ismerik, valószinü pusztán verbális uton elsa-
játitva, hiszen a sorrendet egyáltalán nincs mihez köt-
ni, s of,  a helyes sorrend eredményén is meglátszik. 

Elgondolkoztató ismételten, milyen rosszul is-

merik a tanulók saját szervezetük felépitését. Ez a 
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hüllők gerincoszlopi tájékainak felsorolásából is ki-

tűnt, amely tökéletesen megegyezik az emberével. /A tan-

anyag feldolgozásánál erre a fi gyelmet is felhivtuk./ 

Az emlősök alosztályokra tagolódása kissé el-

vész az anyagban, nincs kellően kiemelve és részletez-

ve, s ez az eredményen is meglátszik. 

A halak páros uszóinál a tanulók jól ismerték 

a melluszókat /85 %/, a hasi uszókat már  csak 63,7 1, 
pedig ezeknek a páros végtagok kialakulása szempontjá- 

ból igen fontos szerepük van. Ez utóbbinál az asszociá-

ciös lehetőség sokkal nehezebben alakitható ki, mint a 

melluszók esetében. 

Meglepően alacsony értéket kaptam a gerinces 

osztályok felsorolása /41,5 %/. Legtöbben a halak, két-

éltűek és hüllők helyes sorrendjét kevergették. Ez azért 

is meglepő, mert ez a felsorolás az  állatvilág evolució-
ját nagyon szépen mutatja. 

Az előbél szakaszoknál gyakori jelenség a  garat  

és a gyomor kihagyása, illetve sokan a gyomor kezdetéig 

képzelik az előbelet. 
A máj funkcióinál éppen azzal az anyagcsere köz-

pont ténnyel volt a probléma, amiről a májat kivéve a 

tankönyvünkben sehol nem esik szó. Talán ezért is van 
az, hogy tanulóink hitében még mindig ugy áll az anyag-
csere, hogy a beépülő vegyületek a beépülés után azonnal 
bomlanak is le. Feltétlenül szükségesnek tartanám az 

intermedier anyagcsere fogalmának bevezetését. Ezt a 

negyedik osztályos tankönyvünk a sejt anyagainak bio-

szintézise cimszó alatt tárgyalja. Ezek szerint az 

anyagátalakitás három fézisra bontható: 

a. asszimiláció 
b. intermedier anyagcsere 

c. disszimiláció 
Az  intermedier anyagcsere fontosságára utalást is tu-

dunk könnyen tenni, olyan létfontosságu anyagokkal, me-

lyeket a szervezet vagy egészében szintetizál, vagy 616- 

anyagaiból átalakit. 

Az eredményeket vizsgálva megállapitható, hogy 
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az  élettani anyagrészből itt is magasabb eredményt kap-
tam /71,6 %/, mint a rendszertani fejezetekből /57,3 V.  
Ez a kU1önbség elsősorban az élettani anyagrész bizto-

sabb, magasabb szintű tudása, könnyebb tanulhatósága, 

valamint a fogalmakhoz jobban asszociálható anyagbeli 

háttér javára irható. 
Ha a tanulócsoportok tel j esitményét nézzük - le--

sz.+.m.itva a kiindulási érdemjegy átlagok különbségét -

közel azonos értéket kapunk. 



57,3 
rend- 
szer- 
tan 
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Felsorol Jí s o k  

Az egy es fejezetekből elért átlagtel j esitmények ; 

71,6 	61,8 

Élet- 	t tlag- 
tan 	telje- 

sitmény 
az egész 
anyagból 

Az egyes tanulócsoportok százalékos összteljesitménye: 

61,3 	63,0 	59,8 	63,3 
Fiuk 	Id- 	Fd. 	Szd. 

nyok 
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D. 	Adatok  

Hány szelvényből áll a rákok teste?  
F. 	L. 	d. 	Szd.  

a. fej 	/6/ 	0,65 	0,66 	0,78 	0,55  
b. tor 	/8/ 	0,59 	0,66 	0,72 	0,55  
c. potroh 	/7/ 	0,71 	0,66 	0,72 	0,65  
d. a-e  együtt 	0,59 	0,66 	0,72 	0,55  

Icán 	kara van a tintahalnak és a közönsá es •oli•nak?  

a. tintahal 	/10/  0,81 	0,62 	0,62 	0,78 

b. polip 	/8/  0,88 	0,96 	0,88 	0,95 

c. a+b együtt  0,75 	0,62 	0,62 	0,73 

Hány szelvényből 611 a rovarok teste? 

a. fej 	/6/ 	 0,62 	0,61 	0,53 	0,71 

b. tor 	/3/ 	 0,46 	0,43 	0,32 	0,59 

c. potroh 	/12/ 	0,77 	0,52 	0,53 	0,71 

d. a-c együtt 	 0,46 	0,43 	0,32 	0,59 

H~ír~y 

 

szelvényből állnak a pókok testrészei külön-külön?  

ü. fejtor 	/8/  0,36 	0,71 	0,63 	0,50  

b. potroh 	/13/  0,43 	0,76 	0,68 	0,50  

c. a+b együtt  0,36 	0,71 	0,63 	0,50  

fián`, t,oji ást toj  ik 'vent e a bankivatyuk?  

a. 8-12  db 	0,60 	0,68 	0,70 	0,54  

Mennyi tojást tojik egy tojástermelő tyukfajta évente?  /kb./  

a. kb. 200- 	0,93 	0,83 	0,95 	0,80  

Mekkora a lándzsahal testhossza?  

a. 5-10 cm 	 0,83 	0,87 	0,92 	0,73  

0 	- 	0,13 	0,08 	0,06  

?.lkkora a térfogata a csimpánzok agykoponyáj< nak? 

a. 500 cm3 	0,86 	0,95 	0,90 	0,90  
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P . 	L. 

Millen hocszu az ember vékony- és vastagbele? 

a.  vékonybél /5-6 m/ 0,33 0,82 

b.  vastagbél /1,5 m/ 0,44 0,82 

c.  a+b együtt 0,33 0,82 

Mekkora tömegU az egészséges emberi mási? 
a,  1500 g 	0,83 1,00 

Mennyi nyál termelődik naponta?  
a. 1,5 liter 	0,61 	0,55 

ilyyen hosazu az ember nyelőcsöve és lépcsöve? 
a. nyelőcső /25 cm/ 
	

0,89 1,00 

b. légcső /12 cm/ 
	

0,78 0,78 

c. a+b e(:;y ü t t; 
	

0,75 	0,76 

Hán  százalékos töménysédi  a  syoraorsósav? 
a. 0,4-0,5 % 	0,90 	0,85 

Mekkora a kolloid mérettartomIny?  
a.  1-500 millimikron 	0,30 0,28 

Pd. Szd. 

0,55 0,63 

0,67 0,63 

0,55 0,63 

1,00 0,86 

0,28 0,73 

1,00 0,83 

0,75 0,83 

0,72 0,83 

0,90 0,85 

0,30 0,28 

E r mm3  vérben mennyi a vörös vértestek és fehér vérsej- 
t ek szarja? 
a. v;irös vértest 4-5 millió 	0,85 0,88 	0,76 	0,90 

b. fehér vérsejt 5-8 ezer 	0,71 1,00 0,76 0,90 

c. a+b együtt 	0,71 0,88 0,76 0,90 

Hányszor huzódik össze ery perc alatt az ember ozive?  

":.ennyit  pihen az emberi szív ecy ,perc alaatt? 

a. jó adat az összehuzódácra 1,00 1,00 1,00 1,00 
72 

b. já adat a pihenésre 12 sec 0,40 0,22 0,25 0,30 

c. a+b együtt 	0,40 	0,22 0,25 	0,30 

Hány vesetestecske van az ember hét veséjében?  

a. jó adat:  2 millió 	0,80 0,42 	0,67 	0,67 
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F. 	L. 	Fd. 	Szd. 

IIA vérlemezke van 

 

mm3  emberi vérben? e 

 

a. jó adat ' 300 ezer 0,42 	0,80 	0,67 	0,67 

Iiány liter vére van az embernek?&inek hány százaléka viz? 

a. 4,5-5 liter 0,90 0,90 1,00 0,83 

b. 90 ó 0,90 0,80 0, 83 0,74 
c. a+b együtt 0,90 0,80 0,83 0,74 

A korszerü biológiai tudásanya`, megszerzése 

ma már nem nélkülözhet bizonyos mennyiségiz kvantitativ 

tudást sea. Ez utóbbinak szerves részét képezik a nume-
rikus adatok. Ezek azonban csak abban az esetben szolgál-

ják az előbb említett célt, ha szervesen kapcsolódnak 

akár a rendszertani, anatómiai, vagy élettani anyagrész-

hez és annak jobb megértését, egzaktabb feldolgozását, 

a mindennapi életben való praktikusabb felhasználását 
segitik elő. A  modern élettani szemlélet kialakitása 
különösen igényli a numerikus adatok mértékletes fel-
használását, hogy csak néhány területet soroljak fel: 

szivmtiködés, vérkeringés, emésztés, kiválasztás, lég-

zés. 
A kérdések nagyobb részénél olyan adatok is-

meretére voltam kiváncsi, melyeknek igen fontos bioló-

giai jelentósgük van. Ugyanakkor tudatosan szerepel-
tek azok a kérdések is - ilyenek a tankönyvben is sze-

repeltek -, melyeknek a tananyag elsajátitásában semmi-

féle szerepük nincs, sőt szerintem e;_,yeri zavarják ta-

nulásukban a tanulókat. Ilyen jellegű adatok a rend-

szertani anyagrészben találhatók főleg, melyeknek 
egyáltalán nincs jelentőségük egy korszerű általános 

biológiai szemlélet kialakitásába.n. Ebben az anyagrész-
ben az elért eredmény /69,4 %/ általában alatta marad 

a többi anyagrészben tapasztaltto 1. Ezen tartalmatlan 

adatok elsajátitásának viszonylag magas szinvonala is 

a sokszor fellelhető verbalizmus meglétére utal, vi- 
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szont az 1-2 százalékkal alacsonyabb érték azt is 

igazolja, hogy  az értelmetlen verbalizmus azért 

csökkenőben van. 

A rendszertani adatok közül az evoluciós 

szemlélet kialakitásában egyedül a csimpánzok agy-

térfogata játszik fontos szerepet. Az itt kapott 

eredmény ilyen szempontból megnyugtatónak látszik 

/90 %/. 

Százalékértékben azután a tojástermelő tyuk-

fajta évi tojishozama következik /87,5 %/, bár itt 

meg kell je'yezni, hogy tanulóink többsége jól tá-

jékozott a mindennapi életben is, hiszen igen so-

kan konkretizálták helyesen a tankönyvünk igen la-

za adatát /200-nál is több/. Természetesnek tűnik 
az, hogy ennél jóval kevesebben tudják a bankiva-
tyuk évi tojáshozamát /64 %/, valamint a rovarok 

/44,5 %/ és pókok /55 %/ testszelvény számát. Attól 
még valaki igen jól ismerheti az izeltlábuak jel-

lemző tulajdonságait, ha nem képes megmondani a ro-
varok, rákok vagy pókok potrohgyürü számat. 

Az élettani adatok értékelése a várt ered-

ményt hozta. Ezen a területen belül is kiemelkedik 

az anyagszállitás-kiválasztás-hőszabályozás anyag-

rész 74,06 %-os teljesitménye. 

A tápcsatorna egyes szakaszainak, valamint 

a nyelőcsőnek a hosszát a tanulók 73,3 :L-a ismeri 

pontosan, a gyomorsósav koncentrációja kimagaslóan 

jó /87,5 %/. A második osztályos biológia tankönyv-

ben találunk utalást a fehérjék kolloid méretére 

konkrét adat nélkül, melyet viszont az első osztá-

lyos kémia tananyagból illenék ismerni. Hozzá kell 

tenni, hogy  itt  igen nehezen  megjegyezhető formulá-

ban adott, mellőzve a kerek és jól megjegyezhetö 

1-500 millimikronos mértékegységet. Ismételten be-

bizonyosodott, hogy a tantárgyi koncentráció sok 

esetben csak lehetőség marad, és viszonylag ala-

csony szinvonalon valósul meg. Ebben az esetben a 
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tanulóknak csak 29 %-a válaszolt helyesen. 
Tapasztalatom szerint a tanulók az egyik tan-

tárgy keretében elsajátitott ismeretet, készséget igen 

nehezen tudják alkalmazni egy másik tantárgy tanitási 

óráján. Nemcsak biológiában találkozhatunk ilyennel, 

hanem például kémia órán is, mikoris egy egyszerü ma-
tematikai formula alkalmazásáról van szó. Nagyon nyo-

matékosan fel kell hívni valamire a figyelmet, hogy 

másutt is alkalmazni tudják. Valahogy igy lehetne ki-

fejezni, hogy a diákok szinte minden órán más világba, 

más-más gondolkodási, viselkedési módba kerülnek, me-
lyek között igen éles korlátok huzódnak. Legnagyobb 

hiba, hogy a tanulók nem természettudományt és társa-

dalomtudományt tanulnak, hanem tantárgyakat, s igy  nem 
is láthatják e két szférát egységben. Természetesen 

ennek megláttatásához az is szükséges, hogy ennek a ma-

gasszintü koncentrációnak az illető szaktanárok is ele-

get tudjanak tenni. Maholnap odajutunk, hogy például 

a biológia, kémia tantárgyakat - éppen a szoros és 

szerteágazó tantárgyi kapcsolatok miatt - eredménye-

sen tanítani csak biológia-kémia szakos tnárok képe-

sek. A tudományok fejlődése tehát egyre inklbb az 

integrált oktatási forma felé kényszerit bennünket, 

melyet távolabbi perspektivában terveznek is bevezetni. 

Nemcsak a pulzusszámot, de a reláció-analizi-

ses feladatoknál előforduló - a pulzust a csukló ütő-

erén mérjük tényt is minden tanuló helyesen állapí-
totta meg. Valószinti azért, mert 16 éves korára már 

jó néhányszor megmérték a pulzusát mindenkinek. 
A vörös vértestek és fehér vérsejtek száma jól 

ismert /81,37 é/, viszonylag kevésbé a vérlemezkéké 

/64 M.  
A  feladatlapokon természetesen nemcsak konk-

rét tankönyvi adatok, ténymegállapitások, illetve azok 

közötti összefüggések reprodukálásai szerepelnek, ha-

nem a feltételezetten ismert tényanyagokból egyszerit 

logikai művelettel levezethetők is. 
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Ilyen operativ tevékenységet igénylő kérdés 
volt: mennyit pihen a sziv egy perc alatt? Egy igen 

egyszerü szorzási művelettel elvégezhető számitás. 

Mivel a pulzusszám értékét minden tanuló helyesen ir-

ts, igy két lehetőség volt az alacsony teljesitmény 

/29,25 %/ magyarázatára. Vagy a két systole között 
1/6-od másodpercet nem ismerik jól, vagy pedig egy 

ujfajta, eddig ismeretlen műveletsorozatba kerülve 

ennyire stresszhelyzet alakul ki. A kérdés eldöntésé-
hez azonban hiányzott egy 1_1ncszem, mivel a feladat-

lapokon ez utóbbi adat nem szerepelt. Ezért utólag 

végigmértem az osztályokban ennek ismeretét, s az 

eredmény 62 % helyes válasz. Tehát gyakorlatilag 
minden második tanuló az illető adatok birtokában 

nem tudta a pontos eredményt produkálni. Sok eset-

ben a numerikus értékek nagyságrendben különböztek, 

ami ismételten megerősitett abban, hogy tanulóink 

nincsenek teljesen tisztában a mértékegységekkel, nem 
képesek érzékelni azok nagyságát, s ez sok más tan-

t árgy esetében is megmutatkozik. 
A kapott eredmények a várakozásomat pozitiv 

irányba felülmulták. A felmérésben részt vett tanu-

lók 70,9 %-a preciz adatismerettel rendelkezik. Ezek-

nek az adatoknak egy kis része a mindennapi életben 
közhasználatu, a többi viszont komoly verbalitást és 

memorizáló tevékenységet igényel. 
A lányoknál meglévő 4,4 %-al magasabb ered-

mény - különösen figyelembe véve a többi kérdéstipus-

ban elért eredményük függvényében - ugyanigy a maga-

sabb verbalitást igazolja a fiukkal szemben,  mint a 

fizikai dolgozók gyermekeinek a kerek egy százalékkal 

magasabb eredménye is, ugyancsak a többi területen 

elért eredménytik, valamint alacsonyabb biológiai ér-
demjegyük figyelembevételével. 
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Adat o k  

Az efryes fejezetekből elért átlagteljesitmények 

ArommieraiNNIMINIMMIIIMO 	 

69,4 	72,5 	70,9 
Rend- 	Élet- 	Átlag- 
szer- 	tan 	telje- 
tan 	 sitmény 

az egész 
anyagbál 

Az egyes tanulócsoportok százalékos összteljesitmcnye: 

68,7 	73,1 	71,4 	70,4 

Fiuk 	M- 	Fd. 	Szd. 
ny ok 
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E. 	Alkotó rajz - nevezéktannal 

L. 	Fd. Szd. F. 

Rajzold le a hól,a r?csira és bélcsira állapotát! 
Az utóbbi részeit nevezd is megl 
a. jó hólyagcsira rajz 0,77 0,74 0,68 0,82 
b. jó bélcsira rajz 0,62 0,43 0,47 0,53 
c. ősszáj 0,69 0,61 0,58 0,71 
d. ősbélüreg 0,69 0,57 0,58 0,65 
e. ektoderma 0,54 0,35 0,42 0,41 
f. ektoderma 0,54 0,35 0,42 0,41 

g. a-f együtt 0,54 0,35 0,42 0,41 
0 0,08 0,17 0,21 0,06 

Raizoli le ep,y papucsállatkát és nevezd meg részeit! 
a. szakmailag helyes rajz 0,50 0,71 0,58 0,62 
b. csillók 0,93 0,95 0,95 0,94 
c. emésztő üröcske 0,71 0,86 0,84 0,75 

d. lüktető űröcske 0,64 0,71 0,68 0,62 

e. sejtmagok 0,86 0,76 0,84 0,75 

f. sejtszáj 0,64 0,71 0,63 0,69 

g. sejtgarat 0,50 0,71 0,58 0,62 

h. Fa-c; egyi.i tt 0,50 0,71 0,53 0,62 

0 0,05 - 0,06 

Rajzolj le egy szivacstestet és nevezd meg részeit! 

a. szakmailag helyes rajz 0,29 0,38 0,44 0,25 

b. bevezet 	r;y ilás 0,59 0,74 0,61 0,65 
c.. kivezető nyitás 0,59 0,74 0,61 0,65 
d. kovatük 0,71 0,90 0,78 0,85 
e. galléros ostoros sejtek 0,35 0,43 0,50 0,30 

f. vándorsejtek 0,29 0,38 0,44 0,25 
g. űrbél 0,35 0,43 0,50 0,30 
h. a-g együtt 0,29 0,38 0,44 0,25 

/helyes rajz,jó nevezék-
tannal/ 

0 0,29 0,10 0,22 0,15 
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F. 	L. 	Pd. 	Szd. 

Rajzolj le  egy  amőbát és nevezd meg részeit! 

a.  szakmailag helyes rajz 0,31 0,12 

b.  sejtmag 0,88 0,79 

c.  emésztő űröcske 0,44 0,21 

d.  lüktető Uröc:3ke 0,31 0,12 

e.  <íllábak 0,75 0,58 

f.  citoplazma 0,50 0,42 

/g. granuloplazma-hialoplazma/ 0,31 0,25 

h. a-f együtt 0,31 0,12 

0 0,12 0,21 

	

0,19 	0,21 
0,80 0,88 

	

0,31 	0,29 

	

0,19 	0,21 

	

0,62 	0,67 

	

0,50 	0,42 

	

0,19 	0,33 

	

0,19 	0,21 

	

0,20 	0,13 

zol e  e  hdmizomee tet és nevezd me részeit! 
o a a un . 1 Y e az a 3 v a:; an. 

a. szalmailag helyes rajz 0,89 0,87 

b. összhuzékony rostok 0,78 0,70 

c. sejtmag megnevezése 0,78 0,70 

d. csalánozók 0,44 0,53 

e. a-d együtt 0,44 0,53 

0 0,06 0,07 

	

0,80 	0,96 

	

0,65 	0,79 

	

0,75 	0,71 

	

0,55 	0,46 

	

0,55 	0,46 

	

0,10 	0,04 

Rajzold le e. combcsont végének felépitését és  
nevezd meg részeit! 

a. szakmailag helyes rajz 	0,86 0,86 0,84 0,86 
b. csont hártya 	0,57 	0,63 	0,74 	0,54 

c. szivacsos állomány 	0,76 	0,69 	0,79 	0,68 

d. erővonalak 	 0,67 	0,66 	0,79 	0,59 

e. csontüreg 	 0,81 	0,78 	0,79 	0,81 
f. a-e együtt 	0,57 	0,63 	0,74 	0,54 

Rajzok le egy izületet és nevezd meg részeit!  
a. szakmailag helyes rajz 	0,72 0,75 0,75 0,74 
b. izületi porc 	0,72 	0,75 	0,75 	0,74 

c. izvápa 	0,67 	0,70 	0,65 	0,71 

d. izületi üreg 	0,72 	0,75 	0,75 	0,74 

e. izületi nedv 	0,44 	0,62 	0,55 	0,58 
f. izületi szalagok 	0,67 0,62 0,60 0,66 

g. izületi tok 	0,67 	0,62 0,60 	0,66 

h. a-g együtt 	 0,44 	0,62 0,55 	0,58 



a. sziv jó rajza 
b. pitvarok,kamrák jelölése 
c. kis vérkör 
d. nagy vérkör 

0,79 
0, 71 
0071 
0,71 

e. elhasznált,friss,kevert vér 0,50 
f. artériák 
g. vénák 
h. a-g együtt 

0,36 
0,36 
0,36 

a. sziv jó rajza 	 0,80 
b. pitvarok,kamra jelölése 	0,60 
c. kis vérkör 	 0,60 
d. nagy vérkör 	0,60 
e. elhasznált,friss,kevert vér 0,60 
f. artériák 
g. vénák 
h. a-g együtt 

0,60 

0,60 

0,60 

0 OW 
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I+'d. 	Szd. 

`tajzold le a ro -r^rczárny mTtUdési elvét! 
Á rajzot lásd el pontos nevezéktannalt 
a. szárnyemelés jó rajza 0,20 0,30 0,23 0,28 
b. szárnysiillyesztés já rajza 0,28 0,38 0,32 0,35 
c. szárnyemelő izmok 0,40 0,45 0,50 0,40 
d. szárnysiillyesztő izmok 0,40 0,45 0,50 0,40 
O.  kitinváz 0,36 0,55 0,41 0,51  
t. szúrny 0,44 0,52 0,36 0,56 
g. a-f együtt 0,20 0,30 0,23 0,28 

0 0,24 0,17 0,32 0,14 

Rai zold 1g a hüllők vérkeringési szervrendszernek sémá -
,já1 ! Á szív és a vérkerir_p;ési reni'.szer részeit nevezd meg! 

0,89 0,77 0,90 
0,67  04 62 0,80 
0,67  0462  0,80 
0,67 0,62 0,80 
0,56 0038 0,70 
0,44 0415 0,60 
0,44 0,15 0,60 
0,44 0,15 0,60 

Rajzold le a kétéltüek keringési szervrendszerének sémá- 
já ! A sziv és vérkeringési rendszer részeif nevQzd  

0,83  0075 0,85 
0,83 0,62 0,80 
0,56 0,38 0,65 
0,56 0,38 0,65 
0,67 0,62 0,65 
0,67 0,62 0,65 
0,67 0,62 0,65 
0,56 0,38 0,65 
0,11 0,25 - 



-78- 

F. 	L. 	I'd. 	Szd. 

Ra "told lc a  madarak  vórkerin ési szervrendszerének sé- 
ma a 	sz v -s ver or  ng- s ren•szer -eZe nevez  •  meg l  

a. szív jö rajza 0,70 0,71 0,79 	0,62 
b. pitvarok,kamrzk jelölése 0,65 0,71 0,75 0,62 

c: k vérkör 0,50 0,54 0,62 0,42 
d. nagy vérkör 0,50 0,54 0,50 0,42 
e. elhasznált,frise vér je- 

lölése 0,40 0,43 0,50 0,33 

f. artériák 0,40 0,43 0,50 0,33 

g. vénák 0,40 0,54 0,50 0,42 

h. a-g egytitt 0,40 0,43 0,50 0,33 

Ra"-• d le a halak vérkerin ési szervrendszerének sémá- 
a 	sz v es yore  •  enyren• szer egyes resze nevez• meg! 

a. sziv jó rajza 
b. pitvarkamra jelölése 
c. vérkör utja helyesen 
d. elhasznált,friss vér je-

lölése 
e. artéria 
f. vénák 
g. a-f elit t 

0  

	

1,00 	0,80 	0,75 	1,00 

	

0,88 0,70 0,69 	0,83 

	

0,88 	0,70 0,69 	0,83 

	

0,88 	0,70 	0,69 	0,83 

	

0,75 	0,50 0,50 	0,67 

	

0,75 	0,50 	0,50 	0,67 

	

0,75 	0,50 	0,50 	0,67 

	

0,20 	0,25 

A rcformta.ikönyvek egyik nagy  előnye az  igen 
jó, szemléletes ábraanyag. Ezek nemcsak a tananyag fel-
dolgozásában, hanem a tanulók ellenőrzésében egyaránt 
kiválóan alkalmazhatók. Célunk, ezek minél gazdaságosabb 
felhasználása, melynek érdekében már évekkel ezelőtt az 
iskolában kidolgoztuk az ábraelemzések aktív felhaszná-
lását a tanulók ellenőrzésében. szóbeli feleletkor min-
den tanuló ábraelemzési feladatot is kap; kartorira ki-
ragasztott képek, illetve fényképek formájában. Ezzel 
részben a tananyag jobb elsajátitását, valamint a vizua-
litási fok magasabb szintre emelését szeretnénk elérni. 
Ez utóbbival kiilönösen sok probléma van. Ennek fejlesz- 
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tését a kor szelleme is megköveteli tőlünk, hiszen azó- 
ta egyre több felsűokt'.t •_~oi inte ményben vezetik be a  
tankönyvi ábrák elemzését a felvételi vizsgákon.  

Termérizeteeen igen nagy különbség van az ábra-
elnmzés és az alkotó rajzos-nevezéktannal ellátott vá-
lasz között, hiszen nig az előbbi lényegében az übra  
felismeréséből és a hozzátartozó anyagrész reprodukálá-
sából 611, addig az alkotó rajzos feladat  az  illeti  
anyagrész tökéletes tudását, valamint az ábra tökéletes  
vizuális ismeretét igényli.  

Az egész felmérésben mindössze 12 rajzos fela-
dat szerepelt, hiszen tulajdonképpen nem  is feladatunk  
megkiivetcl'ii a  tankönyvi ábrák tökéletes rajzolását em-
lékezetből. Az első négy kérdés a gerinctelenek  téma-
körből szerepelt. Viszonylag egyszeriek voltak, vagyis  
egyáltalán nem állították a tanulókat megoldhatatlan  
feladat elé.  

A későbbi biológiai ismeretek kial:a.itása eel-
jából különösen fontosnak tartottam a két csiraállapot-
nak a rajzát, amit a tanulók viszonylag nagy része jól  
rajzolt,  viszont igen sokan egyáltalán moea : oglalkoztak  
például a nevezéktannal, illetve csak hiányosan. Leg-
főbb problémát az ekto- és entodcriu: meg .evezése j clen-
tette. Érdekes módon a hibázó tanulók vagy részben nem 
válaszoltak, vagy helytelenül nevezték meg, de a magyar 
megfelelőit /kilo+ ő, belső csiralegez/ soha nem találtam  
meg.  

A papucsállatka rajfix általában a csíliókkal,  
sejtmagokkal és emóüztő-, lüktető Uröcskéirkel neu volt  
különösebb probléma. A kétfclemagvu jellegiike t; a ta-
nulók 80 %-a szemléltette helyesen a rajzban, ss ú eokan  
még a funkciókat is feltűnt ettek. /Ilyen J ellegü plusz  
válaszokat más esetben is szép  számmal  tapasztaltam./  
Az elért eredményből az is látható, hogy a tanulók 94 ,S-a  
tisztában van azzal, hogy ez az állat a csillósok osz-
tályába tartozik.  
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Előfordult, hogy szakmailag jó rajzban az 
egyes részek nevezéktana hiányzott, de a forditottja 
is, amikor lehetetlen helyen levő kiismerhetetlen fol-
tokra irtak "jó" nevezéktant. 

A szivacstest rajz igen rosszul sikerült, s nem 
sokkal jobb eredményt adott, mint a közismerten nehéz 
fajsulyu rovarszárny működési rajz. Elsősorban ki- és 
bevezető nyilás és kovatü fogalom rögzült jobban, ke-
vésbé viszont a gallérosostoros sejt, vndorsejt, va-
lamint az ürbél. Meglepetésemre a tanulók 20 ;3-a hozzá 
sem kezdett a rajzhoz. Ugyanez volt a helyzet az amőbás 
rajzzal is. Érthetetlen az alacsony teljesitmény, hiszen 
ezt az állatot általános iskolából is jól kellene is-
merni, azon kiviil talán egyik legegyszerübb rajz tan-
könyvcinkben. A tanulók közül mindenki jelölte a sejt-
magot, és sokan az állábakat is /természetesen kivéve 
azokat, akik kitöltetlenül hagyták ezt a kérdést/. Az 
emésztő, de különösen a lüktető űröcskét viszont igen 
kevesen /21 %/. Ennél még a két plazmatipusra is jobb 
eredményt kaptam, ami természetesen a tankönyvi ábra 
kiegészitésével került be, s ezért jelöltem külön. S 
talán nem is véletlen az eredmény, hiszen vizuálisan 
sokkal szembetűnőbb ez a rajzon, mint a semmitmondó kör-
alaku lüktető űröcske. Ez is azt bizonyitja, hogy a rög-
zitésre szánt fogalmikat a rajzokon jól kiemelten kell 
feltüntetni. 

Az igen egyszerű himmizomsejt rajzolásával nem 
volt probléma, viszont ugyanez nem mondható el ennek 

alkalmazási szintjéről. A tanulók 49,5 %-a irta helye-
sen a csalánozókat és ez okozta az alacsonyabb végered-
ményt is. 

A combcsont rajznál a csonthártya ismerete volt 
hiányos /61,2 ;o/, valamint az erővonalak megnevezése 
/67,3 %/. Itt találkozhatunk azzal a jelenséggel, ami-
kor a tanulók 84 %-a helyesen ksziti el szakmailag a 

rajzot, de a nevezéktan hiányos. 
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Az izület rajznál épp az a fogalom hiányzott 

sok esetben a nevezéktanból, amit konkrétan felrajzol-

ni nem lehetett, viszont a tankönyvi rajzban a nevét 

feltétlen kellett volna. Az izületi nedv ugyanis igen 
fontos szerepet tölt be annak működésekor. 

A rovarszárny működési rajzánál már előre szá-

mitottam az eddigi. tapasztalatok alapján a gyenge ered-

ményre. Közismerten nehéz rajzolni, és ez be is igazo-

lódott. A tanulók 21,7 %-a egyáltalán nem is vállalko-

zott ennek elkészitésére. Leginkább az emelőelv hiány-

zott a rajzokból a nagyfoku pontatlanság miatt. 
Az utolsó kérdéscsoportot az anyagszállitás 

tárgyköréből állitottam össze. Ezek a rajzok egyáltalán 

nem igényeltek rajztudást, hiszen tulajdonképpen vér-

kör sémákat kellett rajzolni az egyes részek pontos ne-

vezéktanával. Arra viszont kitűnően alkalmasak voltak, 

hogy a tanulók vizualitását, illetve annak alkalmazási 
szintjét eldöntse. Ismét bebizonyosodott az, hogy egyik 

legnagyobb probléma a sziv jobb és bal oldalának meg-

nevezése. A jó sziv rajz alatt a helyes üregszámot és 
az üregek megfelelő helyzetének jelölését értem. A pit-

varok,kamrák jelölésénél viszont már a jobb-bal oldal 

feltüntetését is figyelembe vettem. Ezen kívül még az 

artériák, vénák jelölése volt fontos, valamint az egyes 

erekben keringő vér minőségi és mennyiségi összetétele. 
A tanulók 80,9 %-a helyesen rajzolta az egyes 

gerinces állatcsoportok szivét,az üregek száma szem-

pontjríból 71 %-a jelölte helyesen a pitvarokat és kam-

rákat. Ha leszámitjuk a halakat, ahol a kétüregű sziv-

ben nincs bal és jobb oldali üreg, akkor a tanulók 
68 %-a tudja helyesen jelölni a sziv jobb és bal felét. 

A vérkörök lefutásánál nehezen rögzül a kamrák küldő 

és a pitvarok érkező, fogadó jellege. Az artéria és 

véna fogalom még mindig gyakran rögzül a vér összeté- 

teléhez, mely szerint az artéria csak oxigénben, a véna 

pedig szén-dioxidban gazdag vért szállithat. 
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A rajzos kérdésekben elért átlagos teljesit-
mény 45,6 5. A felmérést megelőző évekhez viszonyit-
va - amikor ez az érték 33-36 % között mozgott - fel-
tétlen haladást, fejlődést jelent, melyben kétségkivül 
fontos szerepe volt és van. az ujitott ellenőrzési for-
mának. A mostani eredmény azonban még további céltu-
datos tevékenységet, illetve tevékenykedtetést igényel 
még ezen a területen. 

A tanulók teljesitményénél figyelembe kell ven-
ni, hogy azok a tanulók, akik szeretnek rajzolni 
azok - jóllehet nem épp vizuális tipusuak - sokkal 
otthonosabban viselkednek ilyen jellegü feladatoknál 
és jobb eredményt is érnek el, mint akiknek a rajzo-
lási készséglik alacsonyabb szinvonalon áll. 

A felmérésem alapján a tanulók vizualitását 
közepes szinvonalunak tartom. Feltétlen tovább kell 
fejlesztenünk, mely ugy érzem nagyban hozzájárulhat 
a verbalizmus egészséges csökkentéséhez. 

Ha  az ismereteiről számotadó tanuló által el-
mondottak mögött nincs tartalom, nem valamely gondo-
lati képről beszél, akkor tulajdonképpen a második 
jelzőrendszer teljesen függetlenné vált az elsőtől. 
Ezzel természetesen elvesztette jelzőrendszer voltát: 
nem jelent semmit. Ebben az esetben a szavak nem a 
fogalmak jelentéshordozói, hanem csak akusztikai je-
lenségek, melyet az iskolában ugy hiunak, hogy magolás. 

Ennek a problémának a realizálódása irásbeli 
felmérésnél nem ilyen egyszerii, hiszen azok a tanulók 
akik  gyengébb eredményt értek itt el, nem biztos, hogy 
magolnak, viszont forditva is irgaz: akik jó eredményt 

értek el, attól függetlenül lehetett ez a tudásuk ver-
bális uton megszerzett, hiszen sok esetben tapasztal-
juk, miként magolnak be a tanulók még rajzokat is. 

Felmérésem során mind a fiuk-lányok, mind a 

Fd.-Szd. gyermekei között közel azonos szintünek ta-

láltam a vizualitás megnyilvánulásának mértékét. 
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Alkotó rajzok - nevezéktannal  

Az egyes tanulócsoportok százalékos összteljesitménye° 

45 	47,2 	43,6 	47,5 	45,6 
Auk 	Lá- 	Pd. 	Szd. 	Átlag- 

nyok 	 telje- 
sit- 
mény 
az 
egósz 
anyag- 
ból 
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2. Tesztfeladatok elemzése  

A. Feleletválasztásos feladatok 

F.  L. 	Pd. 	Szd. 

A csigákra jellemzői hogy  

A. a talp felszinóre nyálka-
mirigyek öntik váladékukat  0.82 

B. testtik kétoldali szimmet- 0,00 

0,05 

ADE egyiitt 	0,71 

Először jelenik meg a végbélnyilás a 

A. laposférgeknél 	 0,00 
B. testüregnélkülieknél 	0,00 
C. gyiirUssférgeknél 	 0,26 
D. hengeresférgeknél 	 0 186 
E. álszöveteseknél 	 0,00 

A  laposférgek idegrendszerére jellemző. hogy 

A. csak agyducuk van 	0,00 

B. diffuz idegsejtek háló- 	0,17 zatából áll 
C. páros agyducból és két 

hosszanti idegkötegből áll  0,58  
D. testtájonkénti ducpárok- 	0,11 ból 611 

riáju 
C. talpuk harántcsikolt 

izomból épül fel 
D. általában növényevők 	0.88 
E. megtalálható a köpeny 	0,88 

E. hasduclánc idegrendsze-
rük van 

0 

0,11 

0,05 

0,24 

0,04 

0.66 

0,11 

0,11 

0,55 

0,05 

0,10 

0.70 , 

0,04 0,11 0,05 

0,04 0,16 0,10 

- 0,05 IONIO 

0,63 0.66 0.50 

0,14 0,05 0,10 

0,23 0,11 0,20 

0.90 0.88 0.90 

0,76 0.83 0.80 

0,33 0,72 0,30  

0,13 0,00 0,12 
0,04 0,00 0,04 

0,26 0,13 0,29 

0.78 1,00 0,62 

0,04 0,00 0,04 
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F. 	L. 	Fd. 	Szd.  

Pókszabásuakra jellemző. hopv  

A. összetett szemük van 
B. testük fej, tor, potrohra  

tagolódik 
C. 4 pár járólábuk van 
D. tüdővel lélegeznek 
E. csáprágó ős tapogatólá-

buk van 

CE  együtt  

A legfejlettebb rákokra jellemző. ho;y  

A, 21 testszelvényük van 	0.61 
B. ősi laposférgektől szár- 	0,15 maznak 
C. hátrafelé mennek 	0,38 
D. két pár csápjuk végtag-

módosulás 	0.46 
E. első pár csáp tövén  

helyzetérző szervük van 	0.53 

ADE együtt 	0,23 

Teljes átalakulással fejlődik a  

A. zöld lombszöcske 
B. sáska 
C. házi zugpók 
D. lét  
E. tücsök  

0  

A rákokra jellemző.  

A. csáprágójuk van  
B. 28 testszelvény  

C. 3 pár járólábuk  
D. egy pár csápjuk  
E. életük folyamán  

vedlenek  

0,60 

0,21 

0,69 

0,53 

0,26 

o.66 

0,48  

0,25  

0.75  

0,17 0,26 0,08  

0.87 0.73 0.79  

0,60 0,60 0,70  

0.86 0.34 0.71 

0,30 0,15 0,35 

0,73 0,63 0,52  

0.69 0.57 0.64  

0.65 0.52 0.71 

0,04 0,10 0,11 

0,21 0,21 0,23  

0,17 0,10 0,23  

0,17 0,15 0,41  

0.65 0.0 0.58  

0,30 0,31 0,23  
0,08 - 0,11  

0,47 0,26 0,56  

0,00 0,10 0,06  

0,38 0,21 0,31  

0,66 0,78 0,50  

0.47 0.53 0,56  

0,33 

0,33 

0.86  

0,13 

0,86 

0,80 

0,23 

0,15 

0,46 

0.84 

0,23 

ho .~  

0,28 

található 0,21 

van 	0,07 

van 	0,64 

többször  
0.64 
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A lándzsahalra jellemző. ho gy  

A. Édesvizben élnek 
B. kopoltyubéllel lélegeznek 
C. két páros és három párat- 

lan uszójuk van 
D. ducidegrendszeriik van  
F., prioritiv apkezd emény 

F.  

0.85 

L. 

0.81 

Fd. 

0.89 

Szd. 

0.75 

0,14 0,14 0,10 0,18 

0,64 0,52 0.53 0.62 

0,36 0,33 0.31 0.37 

0,07 0,00 0,05 0,00 

0,21 0,23 0,21 0,25 

0,20 0,48 0,33 0,46 

0,26 0,52 0,48 0,30 

0,13 0,08 0,14 0,00 

0.80 , 0,52 0,63 0,61 

0,00 0,04 0,03 0,00 

0,08 0,07 - 

0,13 0,20 0,22 0,07 

1,00 0.92 0,96 0,92 

0,13 0,20 0,14 0,23 

0,06 0,20 0,18 0,07 

Teljes átalakulással fejlődik a 

A. légy 
B. szitakötő 
C. katicabogár 

Ds  bolha 
E. sáska 
ACD együtt 

A hüllőkre jellemző. hogy 

A. vázrendszeriik még sok 
porcot tartalmaz 

B. végbélnyílásuk van 
C. a bőrlé13zés fontos sze- 

repet j.atszik 
D. sziviik néryüregü 

E. állandó hőmérsékletnek 
0 

található 	0 111_03_1801,22____24,5,2  

BE együtt 	0,73 0,40 0,55 0,53 

Melyik fel orolt -illat bőre tartalmaz kevés mirigyet? 

0,00 

0,68 

0,00 

0.70 

0,00 

0,65 

0,12 0,12 0,20 

0,12 0,12 0,10 

0,81 0,79 0,75 

0,56 0,58 0,45 

A. emlősök 
B madarak 
C. kétéltüek 
D. halak 
E. hüllők 

BE együtt 

0,05 
0.75 
0,05 
0,15 

0,85  

0,65 
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Melyik nem jellemző az emlősökre?  

F.  L. Fd. Szd  

0,16 0,15 0,05  A. fejlett az ivadékgondozás 0,00 

B. bőrük igen mirigygazda; 0,00 0,08 0,10 0,00  

C. nyakcsigolyáik száma 9 0.» 0.79 0.80 010  

D. kültakaró,ukban sok a  
szarukepzodmény  0,43 0,41 0,30 0,55  

E. a verejtékmirigy a szőrtü-
szőbe önti váladékát 0,56 0.37 0.50 0,40, 

0 0,07 - 0,05  - 

CE együtt 0,56 0,37 0,50 0,40  

A bókákra jellemző, hogy  

A. ragadozó életmódot foly-
tatnak 0,82 0,43 0,62 060  

B. állandó hőmérsékletű  
állatok 0,00 0,04 0,00 0,06  

C. belső megternékenyités 
találhato  0,16 0,08 0,08 0,20  

D. szivük kétüregű 0,05 0,39 0,30 0,13  

L. szívükön mindig elhasznált 
vér áramlik át  0,27 0,43 0,46 0,20  

0 -- 0,08 - 0,06  

Melyik  nem jellemző a madarakra?  

0.61 0.39 0.58 0.33  A. medenceöv zárt 

B. bőrük mirigyszegény 0,05 0,26 0,12 0,26  

C. a nyakcsigolyák feszesen  
kapcsolódnak e~ymáshoz 0,88 0,78 0,88 0,73  

D. őshiillőkt ől származnak 0,05 0,08 0,00 0,20  

E. emésztésük igen gyors 0,22 0,13 0,19 0,13  

AC együtt  0,50 0,30 0,50 0,20  

A porcos halakhoz tartozik a  

A. sikos angolna  0,09 0,15 0,19 0,05  

B. ponty  0,04 0,05 0,04 0,05  

C. macskacá.a  0 85 0 65 0 72 0 80  

D. kecsege  0,23 0,30 0,23 0,30  

E. pisztráng  0,28 0,05 0,19 0,15  

0  0,05 0,04  - 



0,20  

0,05  

a  

0,80  

0,30  

0,75 

0,11  ' 

0,00  

0,05  

0.76  

0,13  '  

0,15  

0,'0  

0,65 

0,20  

F. 	L. 	Fd. 	Szd.  

A hüllőkre jellemző, ho~v  ._......,.........._.~  

A. ktiled ne termékenyitéa 	
~ , t ltalálható.álhat~ 	 004 	C 1 35 

B. magas testhőmérsékletük van 0,04 	0,05 
G. van zárt mellkasuk 	0, 85____Q.65 

C,28 

0,04 
 0, 66 

D. nincs mindegyiknek  
rekeszizma 0.95 	0.55 0,72 

E. ide tartozik a szalamandm 	0123 

CD együtt 	0,80 

fii jellemző a halnak noz ;zsszervőre? 

0,30 

0,45 

0,07 

0,07 

0,03 

0.72 

0,23 

0,54 

0 05  ' 

0,10 

0,00 

0, 6Fi 

A. a medenceöv aerincosz- 
lophoz kapcsolódik  

B. a páratlan uszók az egyen- 
sulyozást végzik  

C. a mozgásban nincs sze- 
repe az uszóhólyagnak  

D. az uszók hárt+ya_s b~rr edc"k 

0,15  s 

0,04 

0,00  

0.78 
E. a vázizom elrendeződése 

szelvényezetlen 0,30 : 3  0,31 
~ ' 0,22 ' 

A felsor lt tula'donsá ok közül mel ik igaz az ember  
c son va. zara  
A. a kéztőcsontok száma 7 0,42 0,10 0,10 

B. az emberi kézen 15 ujjperc 
található  0,05 0,05 O,10 

C. a singcsont a kisujj fe-
lőli oldalon található 0,58 0 62 0,55  

D. az alsó végtag függesztő-
öve a medencecsont  0,11 0,38 0,35 

E. az agykoponya 7 csontból  
0.53 0,52 0.50 

CE együtt  0,53 0,43 0,45 

0  

0,50  

A felsoroltak közül melyik igaz  
a szarvasmarha 2, és 4.  
ujja a legfejlettebb  

B. a fejgyám függőleges nyul-
ványa a "fognyulványn  

C. legtökéletesebb járási  
mód a körmönjárás  

az emlősök mozgásszervére?  

	

0,27 	0,15 	0,31 	0,18  

	

0,07 	0,10 	0,00 	0,12  

	

0.73 	0.60 	0.69 	0.65, 
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D. az állcsont izülettel  
kapcsolódik a koponyához  

E. a  szarvasmarha 1. és 4.  
ujja elcsökevényesedett  

F.  

0,24 

0,05 

L. 

0,30 

0,00  

Pc?_. 

0,25 

0,12 

szervere i  

A. r v6gtag a tüdőshaltak  
uszóibál alakult ki  

B. a mellső és hátsó végtag-
pár felépitése eltár  

C. a szalamandra lába sajá-
tos ugróláb  

D. megjelenik a zárt mellkas  

E. véitawiaik ötulluak  

A  ~orcos halak. zsi~eri k" 1  "ra  .. 	_.......~..,~  

A. a 2. iv fo;!azott és áll- 	0 26  kapocsként miiködik 	' 
P . a 3. ivtől az iveket ko-  

olt uiveknek nevezzük 	0 8 

C. a 2. iv kapcsolja a foga-
. zott ivet  az  agykoponyahoz  0,61 
D. valamennyi iv hopoltyaiv 	0,04 

E. a 2. és 3. iv küzött  fecs?~endf.nyilás tal61ható ©~~ 

BC együtt 	0,52 

A hám izomsejtekre jellemző:  

A. külön szövetet nem alkot-
nak 

 

B. sejtmagjuk nincs  
C. simaizom található benne  

D. a lapján összehuzékony   
rostok taLzlhatók  

E. külső vázhoz tapadnak  

AD együtt  

0,72 
0,48 

0,20 

0 6_80  
0,04 

0,64 

0,20 0,17 

0,08 0,14 

0,14 0,03 

0,24 0,10 

0,64  0.66 

0,17  
' 

0 26 
' 

0,20  '  

0 	8 0 8 • 0~ 

0.39 0.58 

0,00 

0.33, 

0,07  0,13  

Qr 22 0,42 0,4G 0,27  

0$35 0,47 0,33  

0,86 0.84 0.88  

0,36 0,21 0,12  

0,18 0,16 0,21  

0.82  0.79 0.83  
0,00  0,11 0,00  

0,68  0,58 0,79  

Szd.  

0,22  

0 = 11  

0,23 

0,09 

0,00 

0,05 

0.82  

0,22  

0,13  

0,09  

0,22  

0.78  



Mi  jellemző a madarak moz .'isszervE re?  

11. a test alátámasztása a mell-0, 00 s5 végtagra hárul  
B. vállöveik fejletlen 	0, 00 
C. ujjaik ; z  ma 4ltalában 3 	0,09 
D. két kulcscsontjuk villa-

csonttá forrt össze  

E. a combcsont és sipcsont  
caüddé alakult 0,24 

0,11 	0,09 

0,44 	0,36 

- 9C- 

F. 	L. 	Fd. 	Szd.  

A halak uszóira  ifi; z t  
A. a hauszó a bordákhoz 	0,13 csatlakozik • 
B. az uszct porcos uszó- 

0,04 0,05 0,00  

0,04 0,11 0,00  

0,15 0,05 0,07  

0,31 0,16 0,13  

0,06 0,12 0,07  

sugarak támnsztják 	0.77 9.25____2.6.2_215 2  
C. 

 

még nem valódi végtagok 	0,54 0,33 
D. páratlan uszó a  farok  

alatti  

E.  a páros uszók csak felei- 	0,05 	0,11 letnagyobbitók  

BD együtt 	0,72 0,61 

Mi történik a rekeszizommal belégzéskor?  

A. összehuzódik es bedombo - 	0,00 0,18 rodik a mellüregbe  
B. elernyed ós lapossá válik 0,22 0,27 
C. ösmzehuzódik ős lapossá  

válik 	 0 J.6  0.5,4 
D. elernyed ::u bedomborodik  

a mellüregbe  
E. összehuzódik ős megemeli  

a bordókat  

0,34 0,14  

0,03 0,04  

0,53 0,75  

0,11 0,09  

0,22 0,27  

0, 66  0,,14  

0,05 0,09  

0,55 0,27  

Az orrny:ílkahárt  a feladata a lé7zésben:  
A a levezőt felmele^•iti 	1 00 0 81 
B. a CO-t leköti és megaka-  

dályozza a mérgezést  0,00 
	

0,00 

eltasegiti hangszalagok C.  a 0,00 0,00 ar_i ~cöd^sf  t 	, 	' 

D. vizgőzzel teliti a  levegőt  1,00 0.72 

E. megszűri a szennyeződé- 

0 88 0 90  

0,00  0,00  

0,00 
' 

0,00  
'  

0,77 0,90  

••  sektől a leve-őt 	1 00 	00 	00  

1,00 0,72 	0,66 	0,90  ADE együtt  
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F. L. 	Fd. 

Hol jelenik meg először a sejten kivüli emésztés? 

Szd. 

A. laposférgeknél 0,15 0,55 0,28 0,40 
B. sejthalmazosoknál 0,00 0,00 0,00 0,00 

C. szivacsoknál 0,00 0,00 0,00 0,00 

D. csalánozóknál 0.84 0166 0.85 0.73 
E. hengeresférgeknél 0,07 0,44 0,14 0,26 

A felsorolt szervek közül melyik nyirokszerv? 

A. torokmandulák 0.92 1.00 1.00 0.93 
B. féregnyulvány 0.69 0.55 0.71 0.60 
C. garatmandulák 0.84  0.77  0.85 0.80 

-D. vakból  0,15 0,11 0,14 0,13 

E. fültőmirigy 0,15 0,22 0,00 0,26 

ABC együtt 0,53 0,44 0,57 0,46 

Melyik  müködést nem végzi a máj? 

0,11 0,55 0,33 0,33 A. emésztőnedvet termel 
B. glikogént tárol 0,00 0,00 0,00 0,00 

C. az anyagcsere központja 0,55 0,11 0,33 0,33 
D. emésztőenzimet termel 	1,00 0.66 0.75 1,00 
E. méregteleniti a szervezetet 0,00 0,00 0,00 0,00 

A felsorolt állatok közül melyiknél található seften 
belüli emésztés? 
A. orvosi pióca 0,00 0,00 0,00 0,00 

B. édesvizi hidra 0.88 0.66 0,66 1.00 

C. tintahal 0,00 0,00 0,11 0,00 

D. papucsállatka 0.88 1.00 1.00 1.00 

E. folyami rák 0,00 0,00 0,00 0,00 

BD együtt 0,88 0,66 0,66 1,00 

Melyik emésztőnedv nem tartalmaz emésztő enzimet? 

0,00 A. nyál 0,00 0,00 0,00 

B. a gyomornedv 0,10 0,28 0,20 0,14 

C. a hasnyál 0,10 0,14 0,00 0,28 

D. az epe 0,90 0.71 0.70 1.00 
E. a bélnedv 0,20 0,42 0,50 0,00 
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F.  

Az alább felsorolt anyagok  közül melyik 

L. 

0,42 
0.28 

szivódík fel a gyomorban1 

0,50 
0,80 

A. fehérjék 
B. egyes gyógyszerek 
C. alkohol 0.40 0.85 
D. zsirok 
E. szőlőcukor 

0,10 

0.50  
0,42 

0i14 

BCE  együtt 0,30 0,14 

Pd. 	Szd. 

0,60 0,28 
0.50 0,71 
0,60 0,57 
0,10 0,42 
0.20 0,57 

0,20 	0,28 

Mely állatok kiválasztószerve az őovese? 

A. hüllőké 
B. halaké, hüllőké 
C. halaké,kétéltüeké és a 

hiillőké 
D. a halak nagyobb  csoport-

jának  
L. kétéltűeké 

DE együtt  

0,35 	0,22 	0,38 	0,30 

ONO 

	

0.71 	0.66 	0.53 	0.80 

	

0,64 0.55 	0.53 	0.80 

	

0,64 	0,44 	0,46 	0,80 

Mivel van a le'szorosabb kapcsolatban az állandó 
testhőmérsékle t?  
A. a légzőszervrendszer 

fejlettsógável 
B. az izomrendszer fejlett-

ségével 
C. a bőr alatti zsirróteg 

vastagságával 
D. a teljesen elkülönült 

négyüregű szívvel 
E. egyikkel sem 

0,20 

0,10 

0,20 

0.30 

0,40 

0,00 0,22 0,00 

0,00 0,11 0,00 

0,20 0,33 0,50 

0.80 0.11 0.55 
0,20 0,44 0,25 

Miért adható szükség; esetén "0"-ás  vércsoportu vér  bárkinek? 
A. mert nincs benne ki- 

csapó anyag 
B. mert a legt"3bb ember 

"0"-ás véresoportu 
C. mert nincs benne ki-

csapható anyag 

0,40 

0,00 

0,60 

0,00 

0,00 

0,14 

0,00 

0,00 

0,16 

0,33 

0,00 

0.50 



Szd. 

0,33 

0,00 

0,16 

0.50 
0,00 
0.50 

0,50 

0,50  
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D. mert sem kicsapó, sem ki-
csapható anya î ; nincs benne 

E. mert nincsenek benne 
vörös vértestek 

F.  

0,20 

0,00 

L. 

0,85 

0,00 

Fd. 

0,83 

0,00 

Lilt kell elsősorban figyelembe venni szükség esetén 
vérátömlesztéskor?  

A. a beteg plazmáját és 
vörösvértestjeit 

B. a beteg vérplazmáját 
C. a beteg vörösvértestjeit 
D. a véradó vörösvértestjeit 
E. a beteg és a véradó 

vörösvértestjeit 

ED együtt 

0,00 

1.00 

0,20 

0.30 

0,12 

0.50 

0,00 0,20 0,25 

1.00 0.50 0.75 

0,00 0,60 0,37 

1,00 0,30 0,50 

A feleletválasztásos feladatokat /multiple-choice/ 
ugy állitottam ösoze, hogy egyaránt van bennünk több 
disztraktor,egy helyes, valamint több disztraktor - több 
helyes változat is. Stilisztikai szerkesztés szempontjá-
ból pedig egyaránt szerepel befejezetlen állitáshoz, vagy 
kérdéshez rendelt kiegészités, melyeknek száma minden 
esetben öt. 

A feladatok megoldásában ujitást vezettem be, 
mert nem közöltem a tanulókkal, melyek azok a kérdések, 
ahol több helyes változat is szerepel. Azt viszont szi-
goruan megkötötteik szóban, hogy összesen maximum négy 
helyes kiegészitést lehet elfogadni a két feladatban la-
ponként. Ezt egy országos szintit felmérésben természete-
sen nem lehetne igy elvégezni, de most a feladatlapokat 
kitöltető tanár és a részt vevő tanulók szoros kapcsola-
ta lehetővé tette az  ebből  fakadó esetleges lezserkedé-
seket kiküszöbölni a tanulók részéről. A két feladatban 

minimum három, maximum négy válasz volt helyes. Tehát 

gyakorlatilag tiz kiegészitésból kellett hármat, illetve 

négyet jelölni. Természetesen voltak olyanok, akik min- 
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den esetben "kihasználták" a négy lehetőséget, viszont 
azok a tanulók, akik helyesen válaszoltak, mindi; csak 
az adott esetben jelenlévő válasz számokat produkál-
ták. Pkadtak olyan tanulók is - szerencsére igen ke-
vesen - akik kérdésenként átlagban kettőnél több kie-
g"szitést jelöltek helyesnek, de ilyenek előfordulnak 
abban az esetben is, ha kizárólag un. egyszerit válasz-
tásos feladatokat végeztetünk el.  Ez  előbb emlitett 
módon cselekvő tanulók eredményét természetesen nem 
dolgoztam fel az értékelés során. 

A feladatlapozás során szerzett tapasztalatom 
szerint az egyszerü választásos feladatoknál, amint 
megtalálják a tanulók az általuk helyesnek vélt /hiba-
kutatásnál pedig helytelennek vélt/ kiegészitést, azt 
azonnal bejelölik, s a többit már szinte el sem olvas-
slk. Pedig a tanulók tudásszintjén igen sokszor elő-
fordul olyan eset, amikor látszólag több az igaz, ill. 
hamis kiegészités, s ilyenkor mérlegelni kell. /Igaz 
ez nem természetszerit, hiszen tökéletes anyagtudás ese-
tén kiküszöbölhető./ 

Sokszor kerülnek a tanulók feladatlapozás köz-
ben dilemmás, esetleg polilemmás helyzetbe, részben sa-
ját hiányosságuk, részben pedig a feladatok szerkeszté-
se, illetve kivitelezése miatt. Sokszor egyszerü gépe-
lési hiba is kiválthatja, mint az 1973-74.évi O.K.T.ti. 
első, selejtező fordulójában, ahol az  öt kiegészités 
között szerepelt a következő mondat: a pillangósok gyö-
kerén N-gyűjtő g u m o k vannak. /Lemaradtak a. magán-
hangzókról az ékezetek./ Sorrendben ezután szerepelt 
viszont a központilag "helytelennek szánt" disztraktor 
/hibakutatásról lévén szó/, ami abszolut értékben egyér-
telmiien rosszabb volt az előbbinél. Az eredmény pedig 

az lett. hogy nagyon sokat4 megrekedtek az első kiegé-
szitésnél és azt vették helytelennek. Nem ilyen éles 
kontrasztu feladat szinte minden évben számtalan elő-
fordul egyéb központi lapokban is. Arra kell nevelni 

tanulóinkat, hogy ezeket a kiegészítéseket igen preci- 
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zen olvassák el, lassan és mindegyiket vegyék preciz 

elerezés alá. Az életre nevel's szempontjából sem kö-
zömbös, ha tanulóinkat döntőképességük fejlesztésére 
késztetjük. 

Ezzel a megoldási módszerrel azt akartam elér-
ni, hogy a mondatokat a tanulók gondosabban olvassák 

végig és az előzőekhez viszonyitva több esetben  for-
duljon elő az egyes kiegészítések precizebb elemzése. 

Szakmai elen zés szempontjából néhány hiányos-

ságot ezek a kérdések is megmutattak. A tanulók 26 %-a 
szerint a gyüriisfórgeknél jelenik mer, a végbélnyílás, 
s a pókok teste három részre tagolódik. 

Hétköznapjaink divatos közmondásai, aforizmái 

igen sok kárt okoznak a korszerű biológia oktatásban. 

Ennek klasszikus esete a rákokkal kapcsolatos. Egyál-

talán nem véletlen, hogy a tanulók 57,7 %-a szerint a 
rákok hátrafelé mennek. Az is meglepő, hogy 23,7 % 
szerint a rákok az ősi laposférgektől származnak. A 

tanulók negyedrésze helyezi a tücsköket és a szöcské-
ket a teljes átalakulásu állatok közé. Ez a fogalmak 
rendszerének tapasztalataival teljesen megegyezik, hi-
szen n kifejlés fogalmával a tanulók 21 513-a volt tisz-

tában, helyes példát pedig csak 38 -ától kaptam. Sok-
kal jobb a helyzet a sáskákat illetően - itt csak a 

tanulók 9 %-a sorolta ezeket a teljes átalakulásu álla-
tokhoz. A tanulók 37 ó-a szerint a hüllők vázrendszere 

még sok porcot tartalmaz, 39 %-a nem tudja, hogy a 
hüllőknek mindig kloakájuk van. 

Az emlősök kültakarójának felépitésóvel elég 

sok probléma van általában. Leginkább nem ismerik a bőr-
alja fogalmat, amely a kültakarót az alatta levő szöve-

tekhez kapcsolja, a verejték és faggyumirigyek működé-
sének lényegét és alapvető különbségét. Ugyancsak ke-

vésbé ismert a halak izomzatának szelvényezett volta. 

A kéz- és lábtőcsontok száma örök probléma, kü-

lönösen azok utón, hogy a tankönyvünkben szereplő öt-
ujju végtagtipus vázlatos rajza /78. oldal/ kizárólag 
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a  bókákról készült, mivel kilenc kéztőcsont látható 
rajta, s tudvalevőleg az embernek ennél eggyel kevesebb 

van . Ugyanez a helyzet a lábnál is, ahol a békák nyolc 
csontjával szemben  az embernél csak hét található. 
Vagy a pontatlan szakmai tudás, vagy pedig a figyel-
metlenség következménye az is, hogy a tanulók 26 ó-a 
szerint az alsó végtag függesztőöve a medencecsont! 
Igen zavaros fogalom az állcsont és az állkapocs is, 
melynek egyetlen tisztázási lehetősége a tankönyvi 
L.XI. szines táblán a fej csontváza. Igaz, itt is 
felirat nélkül található. 25,2 % szerint az állcsont 
izülettel kapcsolódik a koponyához! 

Nem kellően tisztázott a tanulók előtt a két-
éltüek származása. A halakból ugyanis kétfelé vezetett 
a fejlődés: az egyik a ma is élő, nagy testű, lusta 

mozgásu tüdős halak, a másik pedig a gyors, fürge moz-
rásu bojtosuszóju vértes halak, melyek ragadozó élet-

módot folytattak - s ezekb61 fejlődtek ki a mai két-
éltüek ősei. Ennek ismeretében talán kevesebben fogad-
ták volna el, hogy a kétéltüek vértagjai a tüdős ha-
lak uszéibél aukultak ki. 

Érdekes törvényszerüségre lettem figyelmes 
ezeknél a feladatoknál. Ahogy bizonyos jó válaszokat 
vaktalálat szerűen el lehet találni, ugyenugy a helyes 
ismerettel rendelkező rosszat "talál el", s ezek egy-
mást "kompenzálják". Amikor megkérdeztük a csüd fogal-

máról azokat a tanulókat, akik szerint ez a combcsont 
és sápcsont összenövése /210/, akkor ezek egy része 
igen szépen definiálta azt. 

A hámizomsejt jellemző tulajdonságaival, a ma-
darak kulcscsontjával, a halak uszóival ós az orrnyálka-
hártya feladataival felismerési szinten nincs különösebb 
probléma. Ugyanakkor örök probléma a számtalan gyakor-
lás ellenére is a rekeszizom működése be- és kilégzés 
esetén. Egyesek még azt is el tudják képzelni, hogy be-
légzéskor a rekeszizom összehuzódik ós megemeli a bor- 
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dókat /40,5 0j. Valőszinü itt is a már említett prob-
léma áll fenn, hiszen az állítás első része igaz. 

Az emésztéssel, illetve az anyagcserével kap-
csolatos hiányosságok itt is éreztetik hatásukat. Igen 
nehezen sajátítják el a sejten belüli és sejten kiviili 
emésztés lényegét, és különösen nehezen képesek ezeket 
az egyes állatcsoportokra alkalmazni. A tanulók 85 `7-a 
tisztában van azzal, hogy a máj nem termel emésztőned-
vet, igaz viszont, hogy a reláció-analizises feladatok-
ban arra a mondatra, hogy  az epe nem tartalmaz semi-
féle emésztőenzimet, csak  62 % válaszolt igennel. A ta-

nulók 23 a-a szerint a bélnedv nerc tartalmaz emésztő 
enzimeket. Illik tudni arról is, mely anyagok szivód-
nak fel  a  szájüregben és a gyomorban. A gyógyszereket 
57,2 %; az alkoholt 60,5 % ismerte, a szőlőcukrot vi-
szont csak 35,2 %. 

A tanulók 58,5 %-a helyesen irts az ősvese elő-
fordulását, 44 I pedig az állandó testhőmérséklet leg-
főbb okozójának a tökéletesen elkülöndlt nógyUregii. 
szivet. 

A várcsoportok lényegének pontos ismerete min-
dig a véradási kérdésekkel kontrollálhatók. A tanulók 

35 ;-a válaszolt helyesen  arra, miért adhntá "0"-á3 
vér szükség esetén bárkinek. 55,2 % szerint pedig a 
p0"-ás vérben nincs kicsapó anyag, síi  lényeges téve-
dés. A tanulók 57,5 %-a helyesen válaszolt a vérát-
ömlesztés feltételeire. 

A kérdéseket igyekeztem uEy összeállitani, hogy 
ezek is igényeljenek egy kis logikus kapcsolatteremtést, 
ok-okozati összefüggés vizsgálatot, vagyis ne szorit-
kozzanak pusztán a megismert tények egyszerit reprodu-
kálására, illetve felismerésére. 

Az adatok értékelésénél különválasztottam az 

egy helyes kiegészitéses feladatokban, tehát az egysze-
rit választásosban és a többszörös választásu feladatok-

ban az e;yes helyes alternativák azázalékórtékeit. 
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Feleletválasztásos feladatok  

L'gyszerü választásos feladatokban a helyes kiegészi-

tések választási értéke: 

76,6 	61,4 	6S,1  
Fiuk 	I:á- 	Atlag-  

n,yok 	telje-  
sit-  
mény  

70,9  

Pd.  
67,  

Szd.  

A többszörös v.jlasztási feladatokban az  egyes  helyes  
kiegészitések v: l azt. si értéke:  

~c 

	AIIIMM11■111•••■•  

76,4 	66,5  

Fiuk 	LA- 
nyok  

71,06 	69,3 	72,1  

átlag- 	Pd. 	Szd.  
telje-  
sit-  
mény  
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Feleletválasztásos feladatok  

Az eges helyes kieüészitések választási értéke mind-

két eladattipusban:  

76,4 	65,1 	70,5 	69,7 	70,8  

Piuk 	Lá- 	Átlag- 	I'd. 	d.  
nyolc 	teije- 

sit- , mer~y  

A többszörös választáson feladatokban a helyes alter-
nativák együttes választási értékei:  

62,4 	42,5 	53,09  

Fiuk 	Iá- 	Átlag- 	Pd.  
nyolc 	telje- 

sit - 
mény  
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B. Asszociációs feladatok 

A. Tüskésbőriuek 
B. Előgerinchur000k 
C. Mindegyik 
D. Egyik sem 

1. Ujszájuak csoportjába 
tartoznak 

2. Rugalmas gerinchunjuk van 

3. Megtalálható a vizedény-
rend szer 

F. 	L. 	Fd. 	Szd. 
A. 0,12 	0,05 	0,11 	0,05 
B. 0,00 	0,05 	0,06 	0,00 

C. 0,38 	0.90 	0,83 	0.95 

D. 0,00 	0,00 0,00 	0,00 

A. 0,00 	0,00 0,00 	0,00 

B. 1,00 	0,80 0,78 	1,00 

C. 0,00 	0,10 	0,11 	0,00 

D. 0,00 	0,10 0,11 	0,00 

A. 0,71 	0,62 	0,56 	0,75 

B. 0,00 	0,10 	0,06 	0,05 
C. 0,12 	0,14 	0,16 	0,10 
D. 0,12 	0,09 	0,11 	0,10 
0. 0,06 	0,05 	0,11 	0,00 

A. 0,00 	0,05 	0,00 	0,05 

B. 0,17 	0,05 	0,22 	0,00 
4. Szépiacsont található 	C. 0,17 	0,05 	0,11 	0,10 

D. 0,53 	0,85 	0,61 	0.80 

0. 0,12 	0,00 	0,06 	0,05 

5. Légzőszervük e1őbé1 
eredetis 

A. 0,06 	0,10 	0,00 	0,15 

B. o i58 	0.57 	0,56 	0.60 
C. 0,23 	0,29 	0,33 	0,20 
D. 0,12 	0,05 	0,11 	0,05 

6. I'egjelenik a kezdetle- 
ges csőidegrendszer 

A. 0,00 	0,05 	0,00 	0,05 
B. 0,71 	0,66 	0.67 	0,70 

C. 0,23 	0,29 	0,28 	0,25 
D. 0,06 	0,00 0,06 	0,00 
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A. Ceillósok 
B. Hidrák 
C. Mindegyik 
D. Egyik sem 

F. L. Pd.  Szd. 

A. 0,76 0,67 0,83  0,60 

1. emésztő- ós lüktető E. 0,00 0,05 0,00 0,05 

Uröcskéi vannak C.  0,17 0,29  0,11 0,35 

D.  0,06 0,00 0,06 0,00 

A.  0,06 0,10 0,00 0,15 

B.  0.41 0,43 0.56 0.30 

2. mozgásában a hr mi  zom-
sejtek is részt vesznek 

C.  
D.  

0,06 

0,41 

0,14 

0,29 

0,11 

0,22 

0,10 
0,50 

0. 0,06 0,05 0,11 0,00 

A.  0,12 0,10 0,11 0,10 

B.  0,35 0,38 0,28 0,45 

3. ivaros szaporodás is C.  0.12  0.19  0,22 0,10 
megtalálható 

D.  0,35 0,33 0,33 0,35 

0, 0,06 0,00 0,06 0,00 

A. 0,12 0,10 0,17 0,05 

4. a sarjadzás, mint sza- B.  0,52 0,66 0,61 0,60 

porodási forma is meg- C.  0,17 0,05 0,06 0,15 
található D.  0,17 0,14 0,17 0,15 

0. 0,00 0,05 0,00 0,05 

A. 0,06 0,05 0,00 0,10 

5. diffuz idegrendszerlik van B. 0.71 0,54 0.56 0.65 
c. 0,06 0,10 0,06 0,10 

D . 0,12 0,29 0,28 0,15 

0. 0,06 0,05 0,11 0,00 

A. 0,06 0,00 0,06 0,00 

6. testük falában ezilárdi- B.  0,12 0,00 0,06 0,05 

tó kitin elemek vannak C.  0,00 0,00 0,00 0,00 
D.  0,82 1,00 0,89 0.9 5 
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A. Gyi.irüaférgek  
D. Llőgerinchurosok  
C. Mindegyik  
D. igyik sem  

A. 

F. 

0,00 

L. 

0,00 

Fd. 

0,00 

Szd.  

0,00  

1. idegrendszerük háti el-
helyezkedésfi  C.  0,06 0,09 0,13  0,04  

D.  0,13 0,26 0,27 0,17  

0. 0,07 0,00 0,00 0,04  

A. 0.80 0zy OL80  0 	8 

2. kizárólag bőrlégzést  B.  0,00 0,09 0,06 0,04  

folytatnak  C.  0,00 0,04 0,07 0,00  

D.  0,20 0,09 0,07 0,17  

A. 0,07 0,09 0,00 0,13  

3. testUre es állatok  B.  0,07 0,22 0,20 0,13  

C.  0.67 0.48 0.60 0.5 2  

D.  0,20 0,22 0,20 0,22  

A. 0,07 0,04 0,00 0,09  

4. osztódással szaporodnak  B.  0,00 0,00 0,00 0,00  

C.  0,00 0,04 0,00 0,04  

D.  O L~ 3 0.91 1 L,ú y.87 

A. 0.60 0,87 0.66 	0.83  

5. ducidegrendszerük van  B.  0,13 0,04 0,13 0,04  

C.  0,20 0,09 0,20 0,09  

D.  0,07 0,00 0,00 0,04  

A. 1,00  0,96 1.00 0.96  

6. bőrizomtöml5jük van  B.  0,00 0,00 0,00 0,00  

C.  0,00 0,00 0,00 0,00  

D.  0,00 0,04 0,00 0,04  



- 103 - 

A. Laposférgek 
B. Gyürüsférgek 
C. Mindegyik 
D. Egyik sem 

F. L. Fd. Szd. 

A. 0,60 0,87 0,80 0,74 

1. kétoldali szimmetriá- B. 0,00 0,04 0,00 0,04 

juak C. 0 , 40 0,04 0 , 13 0,22 

D. 0,00 0, 04 0, 07 0,00 

A. 0,07 0,09 0,13 0,04 

D. 0,87 0,70 0, 0, a 

2. véredényrendszerük zárt C.  0,07 0,04 0,00 0,09 

D.  0,00 0,13 0,00 0,09 

0. 0,00 0,04 0,00 0,04 

A.  0,20 0,22 0,07 0,26 

B.  0,13 0,22 0,33 0,09 
3. ducide>;rendszerük van C.  0 , 66 0.57 0,60 0.65 

D.  0,00 0,00 0,00 0,00 

A.  0,73 0.74 0.80 0.73 
B.  0,20 0,04 0,07 0,13 

4. bélcsatornájuk két- C.  0,00 0,09 0,00 0,09 
szakaszos D.  0,07 0,09 0,07 0,09 

0. 0,00 0,04 0,07 0,00 

A.  0,13 0,26 0,27 0,17 

B.  0,00 0,17 0,07 0,09 

5. ide tartozik a trichina C.  0,07 0,00 0,00 0,04 

D.  0,80 0.48 0.60 0,65 

0. 0,00 0,09 0,07 0,04 

A . 0,07 0,04 0,00 0,09 

6. testüreges állatok B.  0,00 0,13 0,07 0,09 

C.  0,67  0.57 0.67 0,57 

D.  0,27 0,22 0,20 0,26 

0. 0,00 0,04 0,07 0,00 
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A. Csal nozók 
B. Szivacsok 
C. Mindegyik 
D. Egyik sem 

1. testük kettős falu 

2. mozgásukat hrímizom- 
sejtek segitik 

3. egysejtiiekből vezethe- 
tők le 

4. ducidegrendszerük van 

5. ide tartoznak a korallok 

6. ivarsejtek is megta-
lálhatók 

F. L. I'd. Szd 

A. 0,08 0,13 0,16 0,0S 
B. 0,38 0,43 0,42 0,41 

C, 0 1L42 0,43 0,42 04.41 
0,00 0,06 D. 0,08 0,00 

A. 0 	1 0148 01 42  gal  

B. 0, 00 0,22 0,21 0,06 
C. 0,00 0,09 0,11 0,00 
D. 0,69 0,13 0,16 0,53 

0. 0,00 0,09 0,11 0,00 

A. 0,00 0,00 0,00 0,00 

B. 0,08 0,04 0,00 0,12 

C. 0,£34 0 ■ 61  

D. 0,08 0,22 0,26 0,06 

0. 0,00 0,13 0,11 0,06 

A. 0,08 0,13 0,21 0,00 

B. 0,00 0,04 0,05 0,00 

C. 0,00  0,13 0,11 0,12 

D. 0,92 0,70 0,63 0,88 

A. 0.54  0,30 0,26 0,59 

B. 0,38 0,26 0,37  0, 24 
14,0,08 0,13 0,11 0,12 

1D„ 0,00 0,27 0,16 0,06 

'0. 0,00 0,09 0,11 0,00 

A. 0,62 0, 43 0,53 0,47 

B. 0,00 0,17 0,16 0,06 

C. 0,38 0.22 0,26 0.29 

D. 0,00 0,09 0,05 0,06 

0. 0,00 0,09 0,00 0,12 
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A. Ks.e';716k 
B. Csigák 
C. Mindegyik 
D. Egyik sem 

1. kétoldali szimmetria 
jellemző 

2. a. köpeny külső mészvázat 
választ ki 

3. örvSnyezve táplálkozók 

4. csészeszemük van 

5. óletmódjuk igen aktív 

6. átalakulással fejlődnek 

A. 0  92 

L. 	Pd. 	Szd. 

002.9422_0121  
E. 0,00 0,00 	0,00 	0,00  

C. 0,00 0, 00 0,00 0,00 

D. 0,08 0,04 0,05 0,06 

0. 0,00 0,04 0,05 0,00 

A. 0,00  0,04 0,05 0,00 

E. 0,08 0,30 0,26 0,18 
C. O L,92, 0,65 0.68 0,82 
D. 0,00 0 0 00 0,00 0,00 

E. 0,00 0,00 0,00 0,00 

C. 0,00 0,09 0,05 0,06 

D. 0,08 0,30 0,26 0,18 

0. 0,00 0,13 0,11 0,06 

A. 0,00 0,04 0,05 0,00 

D. 0.77 0.39 0.42  0 k65 
c. 0,00 0,13 0,16 0,00 

D. 0,23 0,26 0,26 0,24 

0. 0,00 0,17 0,11 0,12 

A. 0,00 0,04 0,05 0,00 

E. 0,08 0,09 0,00 0,17 

C. 0,23 0,09 0,16 0,12 

D. 0,69 0,6 0,68 0,,65 
0. 0,00 0,13 0,11 0,06 

A. 0,08 0,00 0,05 0,00 

D. 0,08 0,00 0,00 0,06 

C. 0 0 31 0,30 0,32 Oj  22 

D. 0,54 0,61 0,53 0,59 

0. 0,00 0,09 0,05 0,06 
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A. Rákok 
B. Rovarok 
C. L indegyik 
D. Lgyik sere 

F . 	L. 	Pd. 	Szd. 

1. ősi gyiirüsf6rgektő1 
s zárma znak 

2. három pár ízelt lábuk 
van 

3. bőrizomtömlcivel mozog-  
nak 

4. két pár csápjuk van 

5. egyes ide tartozó állat-
fajok fontos  haltáplálé-
kok 

6. első végtagpórjuk csáp-
rágóvá módosult 

A.  
B.  
C.  

0,00 
0,21 
0,43 

D.  0,36 

A. 0,00 
T3. 1 , 00 
C.  0,00 
D.  0,00 

A.  0,00 
B.  0,00 
C.  0,00 

tl,, 0 . 29 
I3.0,07 
C.  
D.  
0. 

A.  

0,00 
0,64 
0,00 

0,43 
B.  0,29 
C.  0,00 
D.  0,29 
0. 0,00 

A.  0,36  
B.  0,14 
C.  0,00 
D.  0,50 
0. 0,00 

	

0,10 	0,00 	0, 12 

	

0,33 	0,26 0,33 

(1,22---9.253  2,19  

	

0,14 	0,16 	0,31 

0,24 	0,05 	0,25 
Q 76 0.2  =Q 12.2 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,10  

	

0,00 	0,00 

	

0,00 	0,00 

	

0,00 	0,00 

	

0,00 	0,00 

	

0,05 	0,06  

0.19 0.26 0.19 
0,38 0,21 0,31 
0,05 0,05 0,00 
0,33 0,42 0,50 
0, 05 0,05 0,00 

0,14 0.26  0.25 
0,33 0,26 0,50 
0,05 0,00 0,06 
0,42 0,42 0,18 
0,05 0,05 0,00 

0,62 0,42 0,62  
0,05 0,05 0,12 
0,05 0,05 0,00 
0,19 0,42 0,12 
0,10 0,06 0,06 



. 
1. európai tengerek  jelleg-  

zetes faja  

2. lárvakorban ebihalhoz 
hasonló  

3. kifejlett e yedben  
gerinchur található 

4. vized(nyrendszeri lábak-
kel mozog  

5. gerinchur a feji részben 
is megtalálható 

6. csőidegrendszere van  
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A. Kis makkféreg  
D. Közönságes zsákállat 
C. Uindegyik  
D. Egyik can  

r . 	 z 	„~ 	
~~ .:~s L. 	 ~1 . 	.  

A. 0,29 0,33 0,32 

D. 0,29 0,10 0,16 

C a 0, 29 0,29 01 2 

D. 0,14 0,19 0,21 

0. 0,00 0,10 0,00 

:.. 	0,07 0,05 0,11 

U  52 0 68 

C. 0,00 0,10 0,00 

D. 0,07  0,24 0,16 

0. 0,00 0,10 0,05 

L . 0,71 0.19 0.37 

T.  0,14 0,05 0,11 

C. 0,07  0,48 0,32 

D. 0,07 0,19 0,16 

0. 0,00 0,10 0,05 

A. 0,00 0,09 0,05 

E. 0,00 0,19 0,05 

C. 0,14 0,05 0,05 

D. 0 4 86 0,52 0,7A 

0. 0,00 0,14 0,11 

A.  0,57 0,48 0.58 
E. 0,14 0,19 0,16 

C. 0,00 0,00 0,00 

D. 0,29 0,14 0,16 

0. 0,00 0,19 0,11 

A. 0,21 0,14 0,21 

E. 0,00 0,10 0,05 

C. 0,50  0 t22 0,42 

D. 0,29 0,29 0,21 

0. 0,00 0,19 0,11 

0,31  

0,19  
01,21,  

0,12  
0,12  

0,00  
0 62  
0,12  
0,19  
0,06  

0.44  
006  

0,32  

0,12  

0,06  

0,06  

0,19  

0,12  
O,E,  

0,06  

0,4 ,6L  
0,19  
0,00  
0,25  

0,12  

0,12  

0,06  

0,31  

0,38  

0,12  



F.  

B.  0,00 

C.  0,07 

D.  0,07 

0. 0,00 

A.  0 ,00 

B.  0,00 

C.  0,07 

A . 0,00 

l~ . 0,07 

D.  0,07 

A. 0,00 

L. Pd. 

0,00 0,00 

0,04 0,04 

0,00 0,00 

0,04 0,07 

0,12 0,04 

004 0,00 

_ s  

0,03 0,07 

0,00 0,00 

0,32 0,22 

Jzd.  

0,00  

0,03  

0, 00  

0,00  

0, 15  

0, 00  

0,08  

0, 70  

0,15  

(4.§.A___21.70   0  0  

0,04 	0,07 	0,00  

	

0, 00 	0,00 0,00  

Co  0, 00 	0, 28 	0, 19 	0, 15  

D.  0,13 0,12 0,13 0,00  
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A. Krokodilok  
B. Békák  

Mindegyik  
D.  Egyik sem  

1. van rekeszizmuk  

2. elevenszülők  

3. változó hőmérsókletü  
állatok  

4. külső megtermékenyitásü  
állatok  

5. zárt mellkasuk van  

6. bőrük mirigygazdag  

R. 0,00 0,04 

C.  0,00 0,00 

D.  0,07 0,24 

0. 0,07 0,00 

A. 0400 0,00 
T, 4 ~ F3U 0,52 

C.  0,13 0,16 

D.  0,00 0,32 

0. 0,07 0,00 

	

0,04 	0, 00  

0,00 0,00  

	

0,22 	0,08  

	

0,04 	0,00  

0,00 0,00  

0~2 0.35 
0,18 0,08  

0,26 0,08  

0,04 0,00  



A. Enlősök  
B. Halak 
C. Piirdegyik  
D. Egyik sem  

.  
2 l

. 

A. 0, 20 	0,16 

1. kültakarójuk hAmból ós 	D. 0,13 0, 32  
irhúból ú11 	

21_2:0_2422  

- 109 -  

2. szivük  hríromeiremi 

3. hólyagszemeik van  

4. átalakulással fejlődnek  

5. szemük mindig közellátó  

6. szegycsontjuk általában  
lapos  

1.- 
 . 	S Zid. 

0,26 	0,08  

0,18 	0,31  

0.52 	0, 46  ~  

0,04 	0,15  

0,00 	0,00 

0,07 	0,00 

0,00 	0,00 

Po_  1i0o  .--2.- 4... ~~23..-12.22  

A.  

3. 

0,07 

0,33 

0,04 

0,56  

	

0,07 	0,00  

	

0,52 	0,38  

D. 0,00 0,12 0,07 	0,03  

A, 0,00 0,04 0,04 	0,00  

B.  0,20 0,24 0,26 	0,31  

C.  0,00 0,08 0,04 	0,00  

D.  O,L,~iO 0,~~}■  0, 67 	0 6y_ ■ 	■ ■I■~ . I  

A.  0, 00 0,00 0,00 	0,00  

B.  0.93  0.84 0._85___2&22 
 

C.  0,00 0,04 0,04 	0,00  

D.  0,07 0,12 0,11 	0,15  

A. 0.93 0.64 0.74 	0.69  

3. 0,00 0,00 0,00 	0,00  

C.  0,00 0,08 0,04 	0,08  

D.  0,00 0,20  0,11 	0,15  

0. 0,07 0,08 0,11 	0,08  

D. 0,13 0,00 

A. 0,00 -0,00 
B, 0,00 0,08 

0. 0,00 0i00 
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A. Hüllők 
B. Madarak 
C. Mindegyik 
D. Egyik sem 

1. van szegycsontjuk 

F. 	L. 	Pd. 	Szd. 

A. 0,00 	0,04 	0,00 0,05 
B. 0,56 	0,54 	0,60 	0,50  
C. 0.44 	0.25 	0.30 	0.35  
D. 0,00 	0,04 	0,05 	0,00 
0. 0,00 0,12 0,05 	0,10 

2. a levegőt ugy nyelik 

3. kloakájuk van 

4. tolólábaik vannak 

5. nyolvük elől lenőtt 

6. testhőmérsékletük 
állandó 

A. o,06 	0,04 	0,05 	0,05 
B. 0,00 0,17 	0,18 	0,05 
Co 0,06 	0,08 	0,10 	0,05 
D. 0,_88 	0.62 	0.70 	0.80 
0. 0,00 	0, 08 	0,05 	0,05 

A. 0,00 0,04 	0,05 	0,00 
B. 0,06 	0,08 	0,10 	0,10 
ft. 0.94 	0.83 	0.85 	0.85  
H. 0,00 0,00 0,00 0,00 
0. 0,00 	0,04 	0,00 	0,05 

A. 1.00 	0.92 0.95 	0.95 
B. 0,00 	0,00 0,00 0,00 
C. 0,00 	0,00 	0,00 	0,00 
D. 0,00 0,04 	0,05 	0,00 
0. 0,00 	0,04 	0,00 	0,05 

A. 0,06 	0,08 0,15 	0,00 
B. 0,00 0,04 	0,00 	0,05 
C. 0,00 	0,00 0,00 0,00 
D. 0.94 	0,83 	0.85 	0.90 
0. 0,00 	0,04 	0,00 	0,05 

A. 0,06 	0,04 	0,00 	0,10 
B. 0,69 	0.83 	0.80 	0.75  
C. 0,25 	0,04 	0,15 	0,10 
D. 0,00 	0,04 	0,05 	0,00 
0. 0,00 	0,04 	0,00 	0,05 



A. Kacsacsőriu emlős 
B. Üregi nyul 
C. Mindegyik 
D. Egyik  sem 

1. testét szőrzet fedi 

2. tojással szaporodik 

3. hazánkban is található 

4. nincs méhlep5nye 

5. nincs zárt mellkasa 

6. kloakája van 

F. 

A. 0,00 

B. 0,19 , 
C. 0,81  

L. 

0,00 

0,42 

0.50 

Fd. 

0,00 

0,45 

0.50 

Szd. 

0,00 

0,20 

0.75 

D.  0,00 0,04 0,05 0,00 

0,  0,00 0,04 0,00 0,05  

A. 1.00 0,92 0.95 0,95 

Be 0,00 0,00 0,00 0,00 

C : 0,00 0,00 0,00 0,00 

D. 0,00 0,04 0,05 0,00 

0. 0,00 0,04 0,00 0,05 

A.  0,00 0,00 0,00 0,00 

B.  1.00  0.96  1.00 0.95 

C.  0,00 0,00 0,00 0,00 

D.  0,00 0,00 0,00 0,00 

0. 0,00 0,04 0,00 0,05 

A.  0.88 0,?5 0.70 0.90 

B.  0,00 0,00 0,00 0,00 

C.  0,06 0,04 0,10 0,00 

D.  0,00 0,12 0,10 0,05 

0. 0,06 0,08 0,10 0,05 

A.  0,06 0,21 0,30 0,00 

B.  0,19 0,00 0,05 0,10 

C.  0,19 0,25 0,20 0,20 

D.  0.50 0.46  0.40  0.60 

0. 0,06 0,08 0,05 0,10 

A, 0,81  0.50 0.60  0,70 , 

B. 0,00 0,08 0,10 0,00 

C. 0,12 0,17 0,10 0,20 

D. 0,06 0,17 0,15 0,05 

0, 0,00 0,08 0,05 0,05 



- 112 -  

A. Iíalak  
B. Kétóltiiek  
C. Mindegyik  
D. Egyik sem  

1. k̂ U1takaró;juk egyrót egii  
him  

A.  
B.  

C.  

D.  

P . 

0,00 

0,25 
0,00 

0.66 

L. 

0,09 

0,04 

0,09 

0,78 

Pd. 

0,08 

0,12 

0,08 

0,69 

Szd.  

0,00  

0,20  

0,00  

0.80  
0. 

A. 

0,06 

0,06 

0,00 

0,09 

0,04 

0,04 

0,00  

0,13  

2. zárt keringési rendsze- B.  0,00 0,09 0,04 0,07  
rük van  C.  Oí94 0,74 0,8 ~O~80 

D.  0,00 0,09 0,08 	0,00  

A.  0,94 0.74 0,77 0,87  

B.  0,06 0,04 0,08 0,00  
3. szivük egy pitvarból és 

egy  kamrából áll C.  0,00 0,04 0,04 0,00  

D.  0,00 0,17 0,08 0,13  

0. 0,00 0,04 0,04 0,00  

A. 0,00 0,00 0,00 0,00  

4. ötujju vógtagjuk van  
B.  1,00  0.87 0.96 0,87  

C.  0,00  0,04 0,00 0,07  

D.  0100 0,08 0,04 0,07  

_1. 0,83 0,65 0,73 0,73  

5. átalakulás nélkül B.  0,00 0,04 0,04 0,00  

fejlődnek C.  0,06 0,17 0,03 0,20  

D.  0,11 0,13 0,15 0,07  

A. 0,33 0,70 0,58 0,47  

6. hólyagszemiik van  B.  0,00 0,00 0,00 0,00  

C.  0,61 0 ' 26 0,38 0,47  

D.  0,06 0,904 0,04 0,06  
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A. Mada.rak  
~ B. Emlősök  

C. Mindegyik  
D. Egyik Gem  

P. Z. Pd. Szd.  

A.  0,11 0,26 0,19 0,20  

1. közópkori  őshiill~kt31 B.  0,00 0,04 0,04 0,00  

származnak  C. 0,89  0.65 0,77 0,73  
D. 0,00 0,04 0,00 0,07  

A. 0,_83 0,57 0,65 0,73  
B. 0,00 0,04 0,04 0,00  

2. kültakarójuk mirigy-  
szegény  C. 0,00 0,13 0, 12 0,00  

D. 0,11 0,26 0,15 0,27  

0. 0,06 0,00 0,04 0,00  

A. 0,00 0,09 0, 04 . 0,07  

B. 0,06 0,04 0,04 0,07  
3. külső megtermókenyités  

jellemző  C. 0,00 0,00 0,00 0,00  

D. 0,94 0,83 0,92 0,80  

0. 0,00 0,04 0,00 0,07  

A.  0,06 0,22 0,08 0,20  

B.  0,06 0,09 0,04  0,13  
4. ryakori a szaruképződmény  C, 0.72 0. 2  0,77 0.40  

D. 0,11 0,13 0,08 0,20  

0. 0,06 0,04 0,04 0,07  

A. 0,55 0,57 0,65 0,40  

5. kloaka is megtalálható  B.  0,17 0,04 0,12  0,07  
C 0~22 0,39 0.19 Ow53 
D. 0,06 0,00 0,04 	0,00  

.". 0.61 0.35 0,42 0,53  
B. 0, 17 0,35 0,23 0,33  

6. a kisagy különösen  
fejlett  

C.  0,06 0,26 0,23 0,07  

D.  0,06 0,04 0,04 0,07  

0. 0,11 0,00 0,08 0,00  
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A. ős .~,~yikmadár  
B. Galamb  

'  C. Mindegyik  
D. 	ik ÚeY1  

1. az állkapocs fogazott  

2. fejlett csőre van  

3. toll található a  
testén  

4. j6 repülő  

5. szive hczromüregü  

6. átalakulással fejlődik  

P . L. Fd. Szd.  

r1. 0.81 0~ 90 0,76 0~9> 
B.  0,00 0,00 0,00 0,00  

C.  0,05 0,00 0,05 0,00  
D.  0,14 0,10 0,19 0,05  

A.  0,00 0,05 0,05 0,00  

B.  0 8G 0 122.___2211___22.2.2.  
C.  0, 14 0,15 	0,19 	0,10  

D.  0,00 0,00 0,00 0,00  

A.  0,00 0,00 0,00 0,00  

B.  0,14  0,35 0,38 0,10  

gzoli,8  6 0a,g5 062  0.,20  
D. 0,00 0,00 0,00 0,00  

A.  0,00 0,05 0,05 0,00  

B.  0.90 0.80  0.81 0.90  

C.  0,10 0,15 0,14 0,10  

D.  0,00 0,00 0,00 0,00  

A.  0,24 0,05 0,14 0,15  

B.  0,10 0,10 0,10 0,10  

C.  0,10 0,20 0,19 0,10  

A.  0,00 0,00 0,00 0,00  

B.  0,00 0,00 0,00 0,00  

C.  0,05 0,10 0,05 0,10  

0,22  
0. 0,00 0,10 0,10 0,00  
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A. Kótéltüek  
B. Madarak  
C. Mindegyik  
D. Egyik sem  

1. állandó teathőmérsékle-  
tUek  

2. kUlső megterm:kenyités  
jellemző  

3. igen gyakori az ivari  
kétalakuság  

4. a sziven mindig elhasz- 
nált vér megy keresztül 

5. testükön gyakran talál-
ható csontvért  

6. bőrük mirigyekben gaz-
dag  

P.  

Aj, 0.00 

B. 1,00 

i► , 

0,00 

0,90  

Fd. 

0 ; 00 

0,90 _  

Szd.  

 0, 00  

1 . 00  

C.  0,00 0,00 0.00 0,00  

D.  0,00 0,05 0,05 0,00  

0. 0,00 0,05 0,05 0,00  

A.  0,76 0,85 0,£35 0,12  

B.  0,05 0,05 0,05 0,05  

C.  0,10 0,00 0,00 0,10  

D.  0,10 0,10 0,10 0,10  

A. 0,10 0,15 0,14 00.0  

B,  ...,.  0~7 _. 	.. 0~0 .. 0 154  _..  . ~ 
0 , /~.5 

~.  

C.  0,14 0 ' 15 0,23 0,15  

D.  0,19 0,15 0,05 0,30  

0.  0,00  0,15 0,14  0,00  

A.  0,48 0,65 0,67 0,40  

B.  0,05 0,05 0,05 0,05 

C.  0,05  0, 10 0,10 0,05  

D.  0.38 0,20 0,19 0,40  

0.  0,05 0„00 0,00 0,05  

A.  0,10 0,10 0,14 0,05  

B.  0,00 0,05 0,05 0,00  

C.  0,00 0,00  0,00 0,00  

D.  0,90 0,30 0,76 0,95  

G. 0,00 0,05  0,05 0,00  

1~
~ . 

 0,81 81 0,50 0,71 0,60 

B. 0,00 0,05 0,00 0,05  

C. 0,05  0,15 0,05 0,15  

D. 0,14 0,30 0,24 0,20  
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A. Vérplazma 
E. Lejtes elemek 
C. Mindegy ik 
D.  Egyik  sem 

P. L. I'd. Szd. 

A, 0,25 0,10 0,12 0,17 
1. a vércsoportért felelős B.  0,75 0,50 0,38 0,533 

anyagok talrílhű tók benne C.  0,00 0,30 0,30 0. X10 
D.  0,00 0,10 0,12 0,00 

A. 0,00 0,20  0,12 0,17 

2. a vérlepény képzésében P. 0,50 0,20 0,25 0,33 
részt vesz C.  0,50 0.60 0.62 0,50 

D.  0,00 0,00 0,00 0,00 

A. 0,?5 0,90 0.88 0,83 

3. benne található a B.  0,00 0,10 0,00 0,17 
fibrinogén fehérje C.  0,00 0,00 0,00 0,00 

D.  0,25 0,00 0,12 0,00 

A. 0,25 0,2 , 1 0,12 0,33 

4. a vesében keletkezett B.  0,00 0,00 0,00 0,00 

szürlet összetételével C.  0,00 0,00 0,00 0,00 
megegyezik 

D.  0.75 0.80 0,88 0.67  

A. 0,00 0,10 0,12 0,00 

5. egyik alkotójuk az 0 2  B, 0,75 0,30 0,88 0,33 
szállitásáért felelős C.  0,00 0,10 0,00 0,17 

D.  0,25 0,00 0,00 0,00 

A. 0,00 0,00 0,00 0,30  

6. a CO2  szállitásúban B.  0,00 0,S0 0,S2 0,17 

részt vesz C.  0,75 0.10 0.12 0,50 
D.  0,Y) 0,30 0,25 0,17 
O. 0,25 0,00 0,00 0,17 
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A. Madarak  
L . Eul5sük  
C. r,fiiidegyik  
D. Egyik sem  

1
1

♦ 	 L. 	rd. 	.)Cid •  

1. gyomruk kétszakaszos  

2. nyelvük igen fejlett 

3. bélcsatornájuk igen  
tágulékony 

11_2J22  0L22 0 1 5G 0,~  
B. 0,00 	0,00 	0,00 	0,00  

C. 0,00 	0,09 	0,00 	0,09  

D. 0,73 	0, 09 	0, 44 	0 , 36  

A. 0,00 0,00 0,00 0,00  

B. 1,00 	<J,,9 1 	3a00 	0,11  

C. 0,00 	0,00 	0,00 0,00  

D. 0, 00 	0, 09 	0,00 	0,09  

A. 0,22 	0,09 	0,33 	0,00  

B. 0,00 	0,27 	0,22 	0,09  

C. 0,11 	0,00 	0,11 	0,00  

4. vastagbelük igen rövid  

A. 1,00 0, 91 	1,00 	(1,21  
B. 0,00 	0,00 	0,00 	0, 00  

C. 0,00 	0,09 	0,00 	0,09  

D. 0,00 	0,00 0,00 	0,00  

5. a tüdő léghólyagocskák-
ban végződik 

6. az oxigént a haemoglobin 
szállitja 

A. 0,11 	0,13 	0,22 	0,09  

B. 0,39  0,A L-24 56  vd2  

C. 0,00 

D. 0,00 

A. 0,00 

D. 0,22 

C. o L78  
D. 0,00 
0. 0, 00 

0,36 0,22 0,18  

0,00 0,C)0 0,00  

0. 00 0,00 0,00  

0,36 0,22 0,36  

2,45  (1,;6  0„a  
0,09  0,11 0,00  

0,09  0,11 0, 00  



-118- 

A. Fehérjék 
D.  SzÉ nhidrtok  
C. Mindegyik  
D. Egyik  sem  

1. az e;l ; szervezet legfon- 
tosabb 

 
  energiaszolgálta-  
tója 

2. r;1i.cerint is tartalmaz  

3. a növények sejtfala 
soft tartalmaz 

4. kolloid méretűek 

5. legfontosabb épitő-
eleme: C, H, 0  

6. energiát nem szolgáltató 
tápanyag  

F. 

A. 0,00 

B. 0 	8 
 -----2-~ 

L.  

0,09 

0,91 
--------- 

Fd. 	Szd. 

0,00 	0,09  

1 00 	0 73 L--------~--- 

C. 0,11 0,00 0,00 0,09  

D. 0,11 0,00 0,00 0,09  

A. 	0,11 0,09 0,0o 0,18  

B. 0,11 0,18 0,1 1. 0,18  
C. 0,11 0,00 0,11 0,00  

D, 0,56 0164 0.67 0.55 , 

0. 0,11 0,09 0,11 0,09  

A. 0,33 0,45 0,67 0,18  

B. 0 44 0 ozl 0?36  
C. 0,00 0,18 0,11 0,09  

D. 0,11 0,27 0,11 0,27  

0. 0,11 0,00 0,00 0,09  

A. 0  78 0,82 0,89  0172  

B. 0,00 0,00 0,00 0,00  

C. 0,11 0,09 0,00 0,13  
D. 0,11 0,00 0,00 0,09  

0.  0,00 0,09 0,11 0,00  

A. 0,00 0,00 0,00 0,00  

0t21  
C. 0,00 0,00 0,00 0,00  

D. 0,00 0,00 0,00  0,00  
0. 0,11 0,00 0,00 0,09  

A. 0,44 0,36 0,33 0,45  

B. 0,00 0,09 0,00 0,09  

C. 0,00 0,00 0,00 0,00  

D. 4,44 0.55 06_ 7_  0 126  
0. 0,11 0,00 0,00 0,09  
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Lapoeéxgek  
'3. Gyü 'isfi rgek  
C. "?indegji'.  
D. Egyik sem  

L.. itt j  aent meg először  
a végbélnyilás  

2. izmos gyomor található  

F. 	L. 	rd. 	Szd.  

A. 0,00 	0,11 	0,14 	0,00  

Ti. 0,08 	0,56 	0,43 	0,20  

C. 0,00 	0,11 	0,00 	0, 07  

D. 0,92 0,22 003 0,73  

A. 0,00 0,00 0,00 0,00  

L. oje5  O.c3ó  u,7? ~123  ~~r..r.~...~~ 	 +  

C. 0,00 	0,11 	0,14- 	0,00  

L. 0,15 	0,00 	0,14 	0,07  

A. 0,15 	0,33 	0,29 	0,20  

3. a táplálók a szájnyilá- 	B. 0,00 0,00 0,00 0,00  
son át jutaz űrbélbe 	

C. 0,23 	0,11 	0,42 	0,07  

4. a bélcsatorna elágazó  

5. sejten kivüli emésztés  
található  

A. 0,12,_24: 2 O L` 1 0 ,50  

B. 0,00 	0,11 	0,00 	0,07  

C. 0,00  0,00 	0,00 0,00  

D. 0,08 	0,67 	0,29 	0,33  

A. 0,00 	0,00 	0,00 0,00  

E. 0,08 	0,00 	0,30 	0,07  

D. 0,08 	0,11 	0,14 	0,07  

6. tápcsatorna három  
aza3.szu  

A. 0,30 0, 00 	0, 00 	0, 00  

B. 1,00 1,00 	1,00 	1,00  

C. 0,00 	0,00 	0,00 0,00  

D. 0,00 0,00 	0,00 0,00  
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A. Tripszin  
B. Pepszin  
C. Mindegyik  
D. E,_;y  ik  sem  

1. csak iugos közegben 
ejti ki hatását 

2. a t  Tomorban termelődik  

3. a szénhidr(ítokat bontja  

4. azonos szervben termelő-
dik az inzulinnal  

5. a vér cukorszintjét 
csökkenti 

6. az epe sktivílja  

11, 

P. 

O,á2 

L. 

O.E7 

1''d. 

~J.71 

Szd.  

U, 60 ...`...._ 
B.  0,03 0,22 0,14 0,13  

C.  0,03 0,00 0,14 0,00  

D.  0,23 0,00 0,00 0,20  

0. 0,00 0,11 0,00 007  

A, 0,00 0,00 0,00 0,00  

E.  0,77 1,00 006 0,87  

C.  0,03 0,00 0,00 0,07  

D.  0,15 0,00 0,14 0,07  

A.  0,00 0,22 0,29 0,00  

B.0,23 0,00 0,00 0,13  

Co 0,00 0,00 0,00 0,00  

B.  0,00 0,11 0,14 0,00  

C.  0,15 0,00 0,14 0,07  

D.  0,00 0,11 0,14 0,00  

A.  0,00 0,11 0,14 0,00  

B.  0,00 0,00 0,00 0,00  

C.  0,00 0, LL 0,14 0,00  

D.  1,00 0,67 0,71 0,93  

0. 0,00 0,11 0,00 0,07  

B.  0,00 0,22 0,00 0,13  

C.  0,08 0,11 0,00 0,13  

D.  0,15 0,44 0,57 0,13  



A. Madár  
13, 

 
Emlős  

C, Mindegyik  
D. Egyik  earn  

1, két gégef 5 található  

2. tüdejét a kis vérkör 
_iajszúlerei gazdagon 
behálázzák 

3. a tüdő léghólyagocskák 
bars végződik  

4. az oxigént a haemoglobin 
szállitj a 

5. tüdeje redős, kamrás  
szerkez etü  

0,08 0,00  

v,i7 	0,17  

c L  o~ a~ o s56 0,,~7 0,67  . 	. 	. . 	~.~..._. 
D. 0,11 0,11 	0,08 0,17  

A. 0,00  0,11 0,08 0,00  

B. 1,00  _ads   0,83  

C. 0,00 0,11 	0,08 0,00  

D. 0, 00 0,00 0,00 0,00  

A. 0,00 0,00 0,00 	0,00  

D. 0,11 	0,44 	0,42 	0,00  

C. 0,89 0256 0 9 58 1  sp0  

D. 0,00 0,00 	0,00 0,00  

A, 0,11 0,11 	0,08 0,17  

B, 0,11 J,11 0,17 000  

C. 0,22 0,22 	0,25 	0,17  

D. 0.56 0,56 0.50 0,67  

F. L. 

B.  0,00 0,00  

C.  0,00 0,11 

D.  0,00 0,00 

A.  0,00 0,11 

B.  0,11  0,22 

Fd. 	Ssd. 

0,00 0,00  

0,08 0,00  

0,00 0,00  

A. 0,00 	0,00 	0,(X7 	0,00  

6. a légzőmozgásban a re- 

 

La-9.i2.3 0, 67  t) fi8  (J112
ke3zizom is részt vesz 	0. 0,67 0,33 0 1 42 0,67  

D. 0,00 0,00 0,00 0,00  
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A. Zsirban oldódó vitaminok 
B. Vizben oldódó vitaminok  
C. Mindegyik  
D. Egyik sc  

F. 

A. 	0,22 

13. 	0,11 

L. 

0,11 

0,00 

Fd. 

0,08 

0,08  

Szd. 

0,33  

0,00  
1. kiar mnnyíséGben aziik-

ségea  
C. 0.67 0 78 0,22..2;67  

D. 0,0') 0,11 0,08 000  

A . 0 1 22  0,11 047 0,27  

2. részben szerkezeti  B. 0,11 0.11 0;08 047  
Cj71.tŐanYag  C. 0,00 0,00 0,00 0 , 00   

0 4§2  

A. 0,22 0,33 0,25 0,33  

3. az idegrendszert védő B 71~ s 6.1_0,71_21E7  

vitamin  ide tartozik  C. 0,00 0,00  0,00 0,00  

D. 0,00 0,00 0,00 0, 00  

A4_2400 0,73 C,.22 0,E2  

4. egyikének hiányAban B. 0,00 0,22 0,03 0,17  

angolkór léphet fel C. 0,00 0,00 0,00 0,00  

U. 	G, C)'1 0,(W,  (0)  0,00  

A. 	0,56 0,00 0,33 0,17  

5. az állatok vagy készen,  
vagy elávitamin--formá--
jában veszik fel  

B. 0,11 

C t  0. 33  
0,00 	0,00 	0,17  

0 . 89.2.2►.6.7.---2a52  
D. 0,00  0,11 0,00 0,17  

A. 0,11 0,00 0,08 0,00  

6. felvételik naponta  B, 0,67 0,56 0,67 00  

szükséges  C. 0,11 0,33 0,16 0,33  

D. 0,11 0,11  0,08 0,17  
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A. Izeltlábuak 
B. Putk: i e$ tüek  
C. Y,',indegy ik  
D. Egyik sem  

1. középLóli mini y talál- 
ható  

2. ege  fa4ainál  csáprágó  
található  

3. növényevők is találhatók 

F. 

A. 0,10 

B. 0,00 

L. 

0,29 

0,14 

1•'a. 

0,10 

0,10 

Szd.  

0,14  
0,00  

D. 0,30 0,29 0,20 0,43  

0, 0,10 0,00 0,10 0,00  

r► . 	O. Sü 0. i» 0.90 G. r 1. 
B. 0,10 0,00 0,00 0,14  

C. 0,10 0,00 0,00 0,14  

D. 0,00 0,14 0,10 0 9 00  

A. 0,10 0,14 0,10 0,14  

közöttük  

B. 0 r 30 0,00 0,10 0,43 

D. 0,00 0,14 0,10 0, 00  

A. 0,00 0,14 0,00 0,14  

4. e: ;yik osztályának fajai 	,D„„~ ► O.a ~ ,0.57~0 ~. d.._ 0, 

	

örvúnyezve táplálkoznak 	C. 0,00 0,00 0,00 0,00  

D. 0.20 0,,29 	0,4p 0,14  

5. tápcsatorna három 
szakaszos 

A. 0,00 	0,i:3 	0,4C, 	0,00  

B. 0,00 0,00 0,00 0,00  

C. 0.80  0.57 0.50 Gy86  ._._.  
D. 0,20 0,00 	0,10 0,14  

A. 0,30 0.29 	Q0  c,2l  

6. egyes fajai testen kívül 	
B.  0,00 0,29 0,10 0,14  

is emésztenek 	C. 0,00 0,00 0,00 0,00  

D.  0,10 0,43 0,30 0,14  



D. 

A. 

0,00 

0,20 

C.  0,00 

D, 0,20 

A.  0,80 

B.  0,00 

C.  0,00 

D.  0,20 

A.  0,30  

B.  0,00 

C.  C.1 70 

D.  0,00 

0,00 	0,10 0,14 

0,00 0,00 0, 00 

0157 0,30  0,43 

0 1457 	000 	n,8E'ì  
0100 0,00 0,00 

0,00 0,00  0,00 
0,43 0,40 0,14 

0,00 	0,20 	0,14 

C,43 	0,20 	0,14 

0  60 	0.11i1 
0,00  0,00 0,00 

F. 	i,. 	Fd. 	Szd. 

A. 0,00 0,14  0,10 0,00  
B. 0,40 0,57 0,40 0,57 

0,00 0,00 	0,00 

L4  Q.20 0.57 __94;;O O 4J14  
F. 0,30 0,00 	0,10 	0,29  
C. 0,20  0,14 	0,10 	0,29 

D. 0,30 0,29 	0,30 0,29 

A.  0,00 

B.  0,20 

C.  0,00 

	

0,14 	0,0J 	0,14  

	

0,29 	0,30 	0,14 

	

0,00 	C 2 00 	0,00 

A . MA j 
T3 . Hn srv ^ lmirigT 
C. Mindeayik 
D. Egyik  s o,m 

1, mirirx; es szery  

2. enzimjei vularaennyi 
tápanyagot lebontják 

3. csak  e ósztónedv-et ter-
mel /de enzimeket nem/ 

4. váladéka lugos kcmhatásu 

5. az anyagcsere központi 
szerve  

6. pepszint termel 

D+  CJ70 C.57 CJ60 C`j1 
0. 0,10 0,00 	0,10 0, 00 
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A. Laposférgek  
B. Ilon;,cr e sférgek  
C. Izcltl íbuuak  
D, Ké tt`ltüi;:.  

1. c. bél -isatornu. körüli  
teotiiregfo2.yadék végzi az 
aDyagazállitást 

2. s2.ivül, 	üreúi,i 

3. béledényrendszer talál- 
ható 

4. a szívkamrákhoz szárny-
izmok csatlakoznak  

5. kivcílasztószervilk az  
el vesGcske  

6. kifejlett egyedekben  
ősvese található  

I~ . 	 L. 	Fd. 	SZd.  

A . 0,14 	0,00 	0,08 	0,10  

B• 0 'I1 	0 39 	0.76 	O.F30 ...a.~..i.~..r.n..~......~......~.~._.r.. 
0. 	0,40I 0,00 0,08 0,00  

J. 0,07 0,00 0,00 0,10  

0. 0,00 0,11 0,08 0,00  

1.. 	0,00 0,11 0,23 0 0 00  

B. 0,07 0,00 0,00 0,10  

C. 007 0,00 0,00  0,10  
Dy  0A196 0,78  f: l E9 Q.nO 
0. 0,00 0,11 0,02 0,00  

B. 	0,29 0,00 0,00 0,40  

C, 0,07 0,22 0,23 0,00  

D.  0,00 0000 0,00 0,00  

0. 	0,00 0,11 0,08 0,00  

A . 0,07 0,11 0,15 0,00  

B. 0,00 0,00 0,00 0,00  

D. 0,07 0,22 0,23 C;,(:)U  

0. 0,00 0,11 0,07 0,00  

A._ 0,71 
riw 

0.56 0.54 0~80 

r. 0,14  0, 00 0,00 0,20  

C. 0007 0,11 0,15 0,00  

P. 0,07 0,22 0,15  0,00  

0. 0,00 0, 11 0,15 0,00  

A. 0,00 0,00 0,00 0,00  

B.0,00 0,00 0,00 0,00  

C. 0,14 0,11 0,15 0,10  

D. 0,86 0,78 0.77 0,90  

0. 0,00 0,11 0,08 0,00  
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A. E1 5ver,e  
B. V  esé coke  
C. Utóvese  
D. Malpighi edények  

1. a halak kisebb r63zeben  
maradandó vesetipus  

2. pókok kiválasztószerve  

3. földigiliszta kiválasztó- 
szerve 

4. több  7,erinces osztály  
ban is megta1Ilhntó  

5. a közép- és utóbél ha-
található  

6. szelvényszerv  

F.  

A_1 100  
11.  

0, 78 

Fd. 

1 00 

Szd.  

0 80  

B. 0,00 0,11 0,00 0,10  

C. 0,00 0,11 0,00 0,10  

D. 0,00 0,00 0,00 0,00  

A, 0,00 0,00 0,00 0,00  

Be 0,00 0,33 0,00 0,30  

C. 0,00 0,00 
^~

0, 00 0,00  

0. 0,20 0,11 0,00 0,20  

A. 0,00 0,00 0,00 0,00  

B. 1 00 0  L?„ 8_  1, 00  C , 00  
C. 0,00 0,00 0,00 í,00  

D. 0,00 0,11 0,00 0,10  

0. 0,00 0,11 0,00 0,10  

A. 0,00 0,11 0,00 0,10  

B. 0,00 0,00 0,00 0,00  

C. 100 0 L7£3 1.,00 000  
D. 0,00 0,00 0,00 0,00  

0. 0,00 0,11 0,00 0,10  

I.. 	0,00 0,11 0,00 0,10  

B. 0,00 0,11 0,00 0,10  

C. 0,00 0,33 0,00 0,30  

9.412  

=► . 	0,00 0,11 0,00 0,10  

B. 1,00 0,56 0,75 0.;0  

C. 0,00 0,11 0,25 0,00  

D. 0,00 0,22 0,00 0,20  



A. BékAk  
B. Krokodilok  
C. Madarak  
D. E1316 Jö1L  

1. van  h11gyhÓlya(.*,jUk  

2. enször jeleni meg a  
tökóletes nógyüregii szív  

3. maradandó veséjük az  
ősvese  

Pi 	Z. 	Fd, 	Szd.  

-A* 000 000 0,00 0,00  

B. 0,00 0,00 0,00 0,00  

C. 0,00 0,00 	0 400 0,,00  

.~.......__ .~..~.. ..._.. 
0. 0,20 0,29 	0,25 	0,25  

1'., 0,00 	0,00 	0,00 	0,00  

~.,..,.._(2Aj` 	(1.t22  
0, 0,00 	0,28 	0,25 	0,25  

D. 0,00 0,00 0,00 0,00  

0. 0,00 	0,14 	0,00  0,17  

° 43 Q4~~12  
B. 0,20 0,29 	0,33 	0,17  

C. 0,00 	0,14- 	0,17 	0,00  

D. 0,00 0,00 	0,00 0,00  

0. 0,00  0,14 	0,00 0,17  

4. szívtik h: íromiiregff  

5. teethőr,nóreéklei;iik állan-
dó, ma!r~.~A  ..__~....  

	

B. 0,00 0,00 	0,00 0,00  

	

• C. 0,00 	0,00 	0,00 	0,00  

D. 0,00 0,00 0,00 0,00  

	

0. 0,00 0,14 	0,00 0,17  

A. 0,00 0,00 0,00  0,00  

B. 0,00 0,00 0,00 0,00  

	

C~•. .1.a  00 	0 86 . 1 00 	0 D 
 

D . 0,00 0,00 0,00 0,00  

U. 0,00 0,14 0,00 0,17  

6. hugyceő ta].;_lható  

A. 0,00 0,00 0, 00 0, 00  
B. 0,00 0,00 0,00 0,00  

C. 0,00 0,07 	0, 00 	0,08  

D._1100  0.79 1,00 0 ti2  
0. 0,00 	0,14 	0,00 	0,17  
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Legnagyobb részt azokat a feladatokat használ-

tam, ahol két biológiai fogalom mellett C és D betlivel 

jelzett mindegyik, egyik sem fogalom  használatos /1. III. 

fejezet/. Ez neh:zségi fokát tekintve, meghaladja azt 

a tipust, ahol kizárólag biológiai fogalmak találhatók. 

A valóságban itt nemcsak az egyes fogalmak és itéletek 

közötti asszociáció a feladat, hanem például két foga-

lom és a megfelelő itélet között. Tehát el kell dönte-

ni, hogy az illető itélet az A és B-vel jelzett fogalom-

hoz logikailag illeszthető, esetleg mindhetthöz, vagy 

egyikhez sem, vagyis fennáll az a "veszély" is, hogy 

szemben a másik típussal e gyik fogalomhoz sem rendelhe-

tő a szóbanforgó itélet. S közismerten könnyebb ugy gon-

dolkodni, ha tudjuk, hogy az it élet a négy fogalom közül 

valamelyikkel kapcsolatos. 

A gyakorlatban sokszor használják a többféle 

asszociációt is, de ebben a felmérésben nem láttam ész-

szerünek ezt alkalmazni, hiszen ezek a kérdéstipusok a 

tanulók nagy részének ujak voltak, s épp ezért minden 

kérdéstipusból a viszonylag legegyszerűbb variációt 

választottam. 
Szakmai szempontból a  következő  tapasztalatokat 

szereztem ezekből a feladatokból. 

Annak ellenére, hogy a vizedényrendszert közép-

iskolában kizárólag a tü rkésbőrüeknél tanulják, mint 

egyedülálló szervrendszert, ehhez képest kevesen asszo-
ciálták ezt a rendszert ezekhez az állatokhoz /66 %/. 

Ugyanez mondható el a szépiacsontról is, ahol a tanulók 

11 %-a szerint az előerinchurosoknál, illetve az elő-
gerinchurosoknál és tüskésbőrűeknél is egyaránt megtalál-

ható. 
A tanulók 26,5 %-a szerint a tüskésbőrüekn'l je-

lenik meg a csőidegrendszer, valamint az előből erede-

tű légzőszerv. A bizonytalanságot elősegiti az a tény 

is, hogy ezen állatok idegrendszeréről, sőt légzéséről 
sem tesz emlitést a tankönyv, és egy cim /ujszájuak/ 
alatt táryalja meg más állattörzsekkel. Ahogy egy öm- 
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lesztve irt óra- vagy bármely vázlat sem tölti be a 

szakmailag és esztétikailag is jól tagolt vázlat funkció-

ját, ueyy ez sem. Középiskolás tankönyvben nem szabadna 

például - az előbbi esetben is - három állattörzset egy 

csoport cimszó alatt szinte folytatólagosan minden ki-

emelés, tagolás nélkül tárgyalni. 

A tanulók 68 %-a érzékeltette helyesen a kezdet-

ben hasi helyzetis idegrendszer háti helyzetüvé válását. 

J61 tudják alkalmazni a bőrizomtömlő előfordulását, a 
zárt keringési rendszer előfordulását a gerinctelenek-

nél, a különböző szakaszszámu bélcsatorna típusokat. 

Feltiinően kevesen vannak tisztában a szimmetria 

viszonyokkal. Ez a korábbi és későbbi években is szám-

talan problémát okoz. Igen nehezen rögzülnek az egyes 

állatcsoportok egyedfejl5dési tipusai - nemcsak az 
izeltlábuaké -, valamint az ieeltlábuak szájszerveinek 

végtag eredete. 

Az előgerinchurosok két jellegzetes állatfajá-
nál, a kis makkféregnél és a közönséges zsákállatnál a 

lárva és kifejlett korban meglévő alapvető különbséget 

igen nehéz kialakitani. Mivel a tankönyvben olvasható a 

csőidegrendszer megjelenése az előgerinchurosoknál, igen 

sokan ezt a kis makkféregre is alkalmazzák, pedig az 

ábrán jól láthatók a háti- és hasi idegkötegek. 

A tanulók fele szerint mind a halak, mind az em-

lősök kültakarója hámból és irhából áll. 
Az eredmények a következő tények igen magasszin-

tis elsajátitását igazolják felismerési szinten: hüllők 

tolólábai, gerincesek kloakája, békák nyelvének alkal-

mazkodása a ragadozó életmódhoz, halak szemének közellá-

tása, szegycsont alak-életmód összefüggése, gerincesek 

szívüreg száma /kivétel hüllők!, gerincesek ötujju vég-

tagtipusa, gerincesek zárt keringési rendszere, belső 

megtermékenyités, madarak, emlősök közös őse, hüllők, 

madarak, emlősök átalakulás nélküli fejlődése, a táp-

csatornában termelődő enzimek. 
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Rendszeresen visszatérő probléma a hüllők 
azivüreg száma. Sokan okoskodnak igy: ha a kamrák kö-
zötti válaszfal nem tökéletes, akkor az egy kamrának 
tekinthető, s igy három üreget vesznek tudomásul a négy 
helyett. Ugyanezt alkalmazzák a madarak felé átmenetet 
képező ősgyikmadár esetében i3./Reláció-analizioes 12. 
feladat./ 

Ugyancsak megmutatkozott itt is a vizualitás 
csökkentebb mértéke, amikor a kétéltűek, madarak ese-
tében: a sziven mindig elhasznált vér megy keresztül - 
állitásnál a tanulók 55 -a szerint ez jellemző a két-
éltüekre. Extrém esetben feltételezhetjük a gondolko-
dás minimális szintjét, illetve pusztán "vakon kitöl-
tést", de valószinti az is, hogy igen nehezen képesek ma-
guk elé képzelni a müködő szivet, és igy nem látják a 
sziv balpitvarába áramló oxigénben gazdag, tüdőben fel-
frissült vért. 

Több tanulónak csak az emlősök esetében jelent 
a •haemog lobin oxigénszállitást a vérben, viszont több-
séglik /85,5 %/ jól látja, hogy viszonylag alacsonyabb 
kalóriaértéke ellenére a szénhidrátokból nyeri az álla-
ti szervezet a müködéséhez szükséges legtöbb energiát. 
Szerves kémiai ismeretek hiánya miatt kevesen sorolják 
a cellulözt a szénhidrátok közé /25,7 %/, 39,5 % sze-
rint a fehérjék nem szolgáltatnak energiát a szervezet 
szrímirr , esti az egészséges táplálkozásra való törek-
vésben hagy kivánni valót maga után. 

Viszonylag kevésbé ismeretes /50,5 U, hogy az 
epének a zsirok emulgeálásán kiviul igen fontos szerepe 
van a hasnyálmirigy által termelt hasnyál enzimjeinek 
aktiválásában. 

Hiányosak az ismeretek a madarak légzőmozgásával 
kapcsolatban is. Itt nemcsak az a helyzet, hogy a mada-
rak légzésében nem vesz részt a rekeszizom, hanem nincs 
is nekik ilyen izmuk, illetve na,yon csökevényes. A nem 

repülőknél a leveg' ki- és beáramlását a mellcsont emel-
kedése és süllyedése okozza, mig repülőknél a szárnyak 
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mozgatásával szorul ki, illetve tódul be a tüdőbe és 

légzsákokba. 
Az anyagszállitás ás kiválasztás témakörében 

helyeztem el négy biológiai fogalmas asszociációs kér-
déseket is. Felmerülhet a kérdés: nem jelentett-e prob-
lémát a tanulónak, hogy eddig kizárólag a másik tipust 
csinálták, ahol a C és D betli uniformizált fogalom jele 
volt. Mivel an utmutatót az esetleges ilyen jellegű 
utalás komplikáltabbá tette volna, ezért az utolsó fe-
jezet lapjainak megirása előtt minden osztályt szóban 
figyelmeztettünk erre a változtatásra, ami a visszaér-
kezett jelzések szerint ilyen jellegű problémát nem 
okozott a tanulóknak. 

Ahogy például a kémiában kiemeljük a redoxi 
folyamatok egyidőben való lejátszódását és még sorol-
hatnánk más területről is példát, ugy érzem ilyen dia-

lektikus vonal lenne a szervezetben a szén-dioxid és 
oxigén szállitása is, noha az előbbiről a tankönyv nem 
tesz emlitést. A szén-dioxidnak kb. 40 %-át a vörös 
vártestek, illetve a haemoglobin szállitja azután, hogy  
a sejtekhez az oxigént leadta. Bármelyik funkcióját 
csak ugy tudja ellátni, ha a másikat éppen megszüntette, 
illetve a megfelelő terméktől megszabadult már. Ennek 
vázlatos kidolgozása a külső, valamint a belső légzést 
is érthetőbbé tenné a tanulók számára. 

A fiuk és lányok teljesitménye között - a többi 
tesztfeladatokhoz viszonyitva - itt a legkisebb az el-
térés, bár igen nagynak mondható. Ezekben a feladatok-
ban is érvényesültek az egész tesztfeladat-komplexum 
vizsgálatánál tapasztaltak. A Fd. és Szd. kategóriák 
között nem mutatkozott lényeges különbség. A feladatok-
nál elsősorban a C. és D. fogalmaknak az itéletekkel 
társitásával volt probléma, ahol átfogóbb asszociáció-
ra volt szükség. A tanulók magasabb alkalmazási szint-

je itt is megmutatkozott a reprodukciós szinttel össze-

hasonlitva. 
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Asszoci ííciós feladatok 

Az egyes fejezetekbll elért átlageredmények: 

66,4  
Rend- 

70,1 

Élet- 

67,6  
Átlag- 
telje- 
sitmény az 
egész anyag- 
b61 

Az egyes tanulócsoportok összteljesitménye: 

74,9 	62,0 	67,0 	69,3 
Fiuk 	IA- 	Pd. 	Szd. 

nyolc 
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Q. Reláció-analizises feladatok 

F. 	L. 	Pd. 	Szd. 

1. Az  ostoros  egysejtűek igen fontos helyet foglalnak 
el a fe lődéstörtneti rendszertanban MERT ezek- 

ből lehet levezetni az állatvilág szét- 
válását. 

állitás i„,az 1 9 00 1,00 1,00 1,00 

hamis 0,00 0,00 0,00 0,00 

indoklás ir;az 1,00 0,95 0,93 1,00 

hamis 0,00 0,05 0,05 0,00 

összefüggés van  0,94 0,95 0,88 1,00 

helyes válasz 0494 0.95 0.88 1.00 

2. A rákok osztályába tartozó állatok mind kopoltyuval 

lélegeznek, mert  mindannyian vizben élnek. 

állitás 	 ;az 	0,05 	0,37 0,27 0,20 

hamis 	0,94 0,61 0,72 0,80 

indoklás 	igaz 	0,05 0,28 0,16 0,20 

hamis 	0,94 0,70 0,83 0,80 

összefüggés van 	0,05 0,14 0,16 0,05 

helyes válasz 	0.94 0,47 0.72 0.65 
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F. 	L. 	Pd. 	Szd. 

3. Az izeltlábuak igen könnyen változtatják helyeiket,  
:ART jól tagolódó végtaf_jaik, szilárd külső vázuk 
és fejlett izomzatuk van.  

állitás igaz 0,93 0,92 0,92 0,91 

hamis 0,06 0,00 0,00 0,04 

indoklás igaz  1,00 0,88 0,92 0,95 

hamis 0,00 0,04 0,00 0,04 

összefüggés van 0,80 0,80 0,86 0,79 

helyes válasz 0,30 0,80 0_1 86 	_ 0,79  

0 0,08 0,06 0,04 

4. A hidrák a testüreges állatokhoz tartoznak mert  
testfaluk a két osiralemeznek met;felelő kettős sejt-
rétegből áll. 

igaz állitás 0,44 0,65 0,46 0,61 

hamis 0,52 0,25 0,39 0,33 

indoklás 	igaz 0,65 0,47 0,53 0,53 

hamis 0,32 0,43 0,32 0,41 

összefii.és 	van 0,06 0,13 0,00 0,16 

helyes válasz 0,46 0,21 0,33 0,29 

0 - 0,08 0,06 0,04 
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F. 	L. 	Pd. 	Szd.  

5. Minden több4eitil állat elvileg visszavezethet." az  
et^jse:it üekre,  mert  minden tribbse  j  tii illat fe j-  

23dése egyetlen sejtből, a peteaejtb51 indul  ki.  

íllit:f s  

indoklás  

igaz  
hamis  

igaz  
hamis  

	

1,00 	0,83 	0,93 	0,83  

	

0,00 	0,13 	0,00 0,17  

	

0,87 	0,88 	0,87 	0,35  

	

0,13 0,08 	0,06 	0,15  

összefüggés van 	0,69 0,65 0,78 0,52  

helyes válasz 	 0,13 0,08 0,06 C ► , 1~ 

0 
	

0,04 	0,06 	-  

6. A szitakötők sejlődése kifejlés, mert többfele  
]árvaállapot található náluk.   

állitás  igaz 0,45 0,73 0,79 0,46  
hamis  0,56 0,27 0,21 0,54  

indokláp i;az 0,55 0,27 0,25 0,46  

hamis 0,45 0,73 0,75 0,54  

összefüggés van  0,15  0,00 0,05 0,05  

helyes válasz 0,38 0.13 0.15 0.29 
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F. 	L. 	Pd. 	Szd. 

7. fi laposférgek idegrendszere fejlettebb a csaláno-
zökénál,  mert  náluk már 1 agyduc és két hosz-
szanti idegköteg található. 

állítás igaz 0,92 1,00 0,95 1,00 
hamis 0,08 0,00 0,05 0,00 

indoklás igaz 0,35 0,77 0,53 0,69 
hamis 0,64 0,23 0,47 0,31 

összefüggés van 0,21 0,61 0,42 0,50 

helyes válasz 0.64 0.23 0.47 0.31 

8. Az egvse:itüek között a csillások a legfejlettebbek, 
mert 	testüket csillóköpenY boritia. 

állítás igaz 0,80 0,85 0,89 0,75 
hamis 0,19 0,14 0,10 0,24 

indoklás igaz 0,80 0,50 0,63 0,62 
hamis 0,19 0,49 0,36 0,37 

összefüggés van 0,07 0,04 0,05 0,06 

helyes válasz 0,57 0,42 0,53 0.44 
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F. 	L. 	Pd. 	Szd. 

9. A békák szála ra a bőrlégzés nélkülözhetetlen. ÍAERT  
tüdsiük légzőfelülete igen kicsi.  

állitás igaz 1,00 0,96 0,96 1,00 
hamis 0,00 0,04 0,04 0,00 

indoklás igaz 1,00 0,92 0,96 0,93 
hamis 0,00 0,08 0,04 0,07 

összefU: réo van 0,93 0,80 0,92 0,69 

helyes válasz 003 0,80 0,92 0,69 

10. A hüllők keringési rendszere már teljesen megegye-
zik az emberével, mert  a eziviik mór négyiiregii.   

állitás igaz 0,00 0,04 0,04 0,00 
hamis 1,00 0,96 0,96 1,00 

indoklás igaz 0,74 0,64 0,63 0,69 
hamis 0,26 0,36 0,37 0,31 

összefU' -tPs van 0,00 0,00 0,00 0,00 

helyes válasz 0,74 0,60 0,59 0.69 
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11. A halaknak két vérkörük van, mert  a halak 
változó hőmérsékletei állatok.  

állitás inaz 0,06 0,28 0,27 0,00 
hamis 0,94 0,72 0,72 1,00 

indoklás igaz 0,41 0,32 0,21 0,61 
hamis 0,59 0,68 0,78 0,38 

összefüggés van 0,00 0,00 0,00 0,00 

helyes válasz 0.41 0.28 0.18 0.61 

12. A hüllők vérkeringése nem fejlettebb, mint a két-
éltűeké, mert  a hiillők szive tulajdonképpen 
ugyanugy háromiiregü, mint a kétéltiieké. 

ríllitás 	igaz 0,18 0,24 	0,25 	0,20 

hamis 0,32 0,66 	0,70 	0,75 

indolcl ; s 	igaz 0,49 0,32 	0,40 	0,40 

hamis 0,51 0,59 	0,55 	0,55 

összefüggés van 0,12 0,16 	0,15 	0,15 

helyes vtaasz 0, 5 1  0.5.4_,J1112___2.152 

0 - 0,08 	0,05 	0,05 
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F. 	L. 	Fd. 	ázd. 

13. !z emlősök utódai igen fejletten jönnek a világi 

mert  a méhlepény, ami ezt lehetővé teszi  mind-
e7,yiknól megtalálható. 

állitás 	igaz 0,93 0,87 0,90 0,90 

hamis 0,00 0,08 0,00 0,10 

indoklás 	
igaz 0,18 0,45 0,30 0,40 

hamis  0,75 0,50 0,60 0,60 

összefuggés van 0,12 0,33 0,30 0,20 

helyes válasz 0.75 0,50 0,60 0,60 

0 0,07 0,05 0,10 

14. A  hüllők feje igen mozgékonyan izesül a törzs vázá-

hoz mert  ne talá ható az erősen módosult fez,-
f rám ós a forgó is.   

állit is 	igaz 0,74 	0,67 0,65 0,75 
hamis 0,25 	0,25 0,25 0,25 

indoklás 	igaz 1,00 	0,81 0,85 0,95 
hamis 0,00 	0,10 0,05 0,05 

összefilggés van 0,56 	0,45 0,45 0,55 

hel es válasz  0,12_0,1  

0 - 	 0,08 0,10 - 
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F. 	L. 	Fd. 	Szd.  

15. A Y.4tPltiiek állandó hSmérsékletii á  i  1rItok, mert  

a kót vérkörük tökéletesen elkülönül már.  

311it3s  iaz 0,00 0,16 0,08 0,12  

hamis  1,00 0,84 0,92 0,88  

indoklás  igaz  0,00 0,42 rJ, 19  0, 32  

hamis  1,00 0,56 0,81 0,67  

összefiig,75s van 0,00 0,08 0,04 0,06  

hc~ lyes v ílasz 1,00 0,~ 52 0 ~,77 0, 6̀7 

16. A hüllők koponyája nehezen mozgatható, 

még nem alakult ki  a zárt mellkas.  

mert  

állitás  igaz 0,34 0,61 0,42 0,59  
hamis 0,66 0,39 0,58 0,41  

indoklás igaz 0,56 0,52 0,58 0,46  

hamis  0,44 0,40 0,42 0,54  

ösazeftiggés van 0,00 0,00 0,00 0,00  

helyes válasz 0,27 0,23 0,23 0.28  
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L. 	Fd. 	Szd. 

17. ;e -*erinchurosok 	gerincesekhez tartoznak, 
mert a gerinehur a faji réozbe is benyomul. 

állitás igaz 0,?7 0,86 0,81 0,87 
Minis 0,17 0,08  0,16 0,07  

indoklás 1.?a2 0,83 0986 0,85
n  

0,87 
hamis 0,11  0 1,08 J, 12 0,07 

összefüggés van 0,22 0,17 0,15 0,27 

helyes válasz 0,44 ®,.65_ '0. 58 0. 53 

0 0,06 0,05 0,04 0,07 

18. A két3ltüek ivarseAtAeinek szánka sokkal több,  mint 
a kutyáké,. MERT külső megtermékenyités található  
n:S luk. 

igaz állitás 
hamis 

igaz indoklcís 
hamis 

összefüggés van 

helyes válasz 

0,90 
0,10 

0,85 
0,15 

0,80 

0.80 

0,80 
0,20 

0,80 
0,20 

0,45 

045 

0,86 
0,15 

0,77 
0,14 

0,62 

0,62 

0,85 
0,15 

0,90 
0,10 

0,65 

0,65 
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F. 	L. 	Fd. 	Szd. 

19. A hüllők hu{-,y -ivar-  45 tápcsatorna kivezet l jtik 

kiilön r._yilik a testfelszinen, 
az állatoknak kloakáiuk var. 

m e r t ezeknek 

állit ás 	igaz 0,10 0,25 0,20 0,15 

hamis 0,85 0,70 0,71 0,85 

indoklás 	igaz 0,85 0,70 0,76 0,£30 

hamis 0,10  0,25 0,15 0,20 

összeftia;ás van 0,05 0,05  O,10 0,00  

bilk es válaBz 0, 80 0, 65 U. 66 0 , 80 

0 0,05 0, 05 0,10 - 

20. Az einlősUk osztályán belU az emberazabásu majmok  
a legfoilettebb Kíllatok,  mert agykoponyájuk 
m4r meghaladja az arckoponya méreteit. 

állítás 
igaz 0,91 0,90 0,90 0,90 

hamis 0,09 0,x,10 0,10 0,10 

indoklás 
igaz 0,53 0,70 0,62 0,60 

hamis 0,47 0,30 0,38 0,40 

összefuggés van 0,43 0,35 0,38 0,40 

helyes válasz  0.43 0.30 0,38 0.35 
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F. 	L. 	Fd. 	Szd. 

21. Az izmok általában csoportosan mUködnek. mert  
a társizmok egymás munkáját ellensulyozzák. 

állitás igaz 0,86 0,90 0,78 1,00 
hamis 0,14 0,10 0,22 0,00 

indoklás igaz  0,27 0,17 0,33 0,11 
hamis 0,73 0,83 0,67 0,88 

összefüggés van 0,18 0,13 0,22 0,08 

helyes válasz 0.64 0,73 0.50 0.88 

22. A férgek jellegzetes mozgásszerve a bőrizomtömlő, 
mert  csonklábaik fejletlen végtagok. 

állitás igaz 1,00 1,00 1,00 1,00 
hamis 0,00 0,00 0,00 0,00 

indoklás igaz 0,11 0,07 0,10 0,07 
hamis 0,89 0,93 0,90 0,93 

összefUg és van 0,06 0,00 0,05 0,00 

helyes válasz  0,56 0.63 0.50 0.68 
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F. 	L. 	Fd. 	Szd.  

23. A leggyorsabban repiilő rovarok a kétszárnruak.  

mert  második pár szárnyuk billérré csökevé-

nyesedett.  

állitás 	igaz 0,67 0,73 0,70 0,71  

hamis 0,33 0,27 0,30 0,29  

indoklás 	igaz 0,83 0,90 0,80 0,93  

hamis  n ; 17 n y 70 n 2n 0,07  

összefüggés van 0,28 0,23 0,30 0,21  

hel.y~es y~lasz 0,39 0,4~ 0~30 0.50 

24. A szívizom efyesiti magában a sima ós harántcsi-
kolt izom tula jdonsá;yait,  mert  milködésében a  

harántcsikoltra, f elépitésében a simaizomra hason-

lit.  

állitás  igaz 0,72 0,80 0,85 0,71  

hamis 0,28 0,20 0,15 0,29  

indoklás igaz 0,22 0,23 0,25 0,21  

hamis 0,78 0,77 0,75 0,79  

összefüggés van 0,22 0,23 0,25 0,21  

helyes válasz 0.44 0.40 0.35 0.46  
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F. 	L. 	Pd. 	Szd. 

25. Az amőbaszerü mozgás a $jlett szervezetekben is  
megtalálható z  mert  magas fokon összehuzódásra 
képes sejtek hozzák létre a mozgást.  

állitás igaz 0,76 0,83 0,74 0,34 

hamis  0,24 0,17 0,26 0,16 

igaz 0,81 0,a 83 _ 95 , 0  76 indoklás 1 

hamis 0,19 0,17 0,05 0,24 

összefüggés van 0,14 0,17 0,16 0,16 

helyes válasz 0,52 0.66 0.68 0.57 

26. Az izomkas inakkal kapcsolódik a csontokhoz, mer t 
a nyalábokat kötőszöveti pólya burkolja. 

állitás igaz 1,00 0,94 0,09 1,00 
hamis 0,00 0,06 0,11 0,00 

indoklás igaz 1,00 0,97 1,00 0,97 
hamis 0,00 0,03 0,00 0,03 

összefüggés van 0,38 0,26 0,42 0,24 

helyes válasz 0.62 0,69 0.47 0.73 
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F. 	L. 	Pd. 	Szd. 

27. A csigák házának meszes anyagát a zsigerzacskó 
termeli, mert  a köpeny a belaő szerveket fog-

lalja müg4ban. 

állitás igaz 0,48 0,51 0,53 0,49 
hamis 0,52 0,49 0,47 0,51 

indoklás igaz 0,38 0,46 0,42 0,43 
hamis 0,62 0,54 0,58 0,57 

összefüggés van 0,19 0,23 0,21 0,22 

helyes válasz 0.29 0.26 0.21 0.30 

28. A  farkos kétéltUeknek és a tikoknak tolólábaik  

vannak, m e r t az ötuj lu véntagtipuc a kétél-
ttIeknél jelent meg. 

állítás igaz 0,90 0,86 0,89 0,86 

hamis 0,10 0,14 0,11 0,14 

indoklás igaz 0 . 86  0,91 0,84 0,92 
hamis 0,14 0,09 0,16 0,08 

összefüggés van 0,33 0,29 0,37 0,27 

helyes válasz  0,52 0,49 0tj2 0,,5} 
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29. Ha a bókaizmot Galváni-csipesszel 	az 

izom összchuzddik,  mert  a jelenség oka az 

állati elektromosság. 

igaz  állitás  
hsmi  s  

i  na nkl:ícs 	igaz  

hamis  

összefügg és van  

helyes válasz 

0,83 

0,17 

0 39 , .. 

0,61 

0,17 

0,39 

0,75 

0,25 

0 ; /1 5 

0,55 

0,15 

0.40 

0,70 

0,30 

0n,35 
0,65 

0,25 

0.25 

0,32  

0,18  

~ n n 
~ ,"f  
0,76  

0,11  

0.47 

30. A  rovarok  vé r tar* ' aikkal u ,*ranak zsálom " -  t szerez-

nek._ usznak. stb.... MERT a végtagok szerkezete  
a mükiidésnek mer;felelóen alakult.   

állitás  igaz 1,00 0,98 1,00 0,97  

hamis 0,00 0,03 0,00 0,03  

indoklás igaz 0,94 1,00 1,00 0,97  

hamis 0,06 0,00 0,00 0,03  

összefüggés van 0,67 0,80 0,75 0,74  

helyes válasz 0.67 0,80 0,75 0.74  
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31. A csontok jellemző tulajdonsága a merevség és 
rugalmatlanság, mert  a csontszövetben  

osszein és szervetlen sók is vannak.  

állitás igaz 0,11 0,28 0,30 0,23 

hamis 0,89 0,72 0,70 0,77 

indoklás 
i;az 1„00 1,00 1,00 1,00 

hamis 0,00 0,00 0,00 0,00 

összefüggés van 0,00 0,15 . 0,20 0,05 

helyes vú1 aaz 0„89 0,57 0,50 0,73 

32. I halak hasuszói valódi vémta ok, m e r t a has-

uszók a gerincoszlophoz kapcsolódnak. 

állitás igaz 0,96 0,90 0,91 0,93 

hamis 0,04 0,10 0,09 0,07 

indoklás igaz 0,12 0,17 0,14 0,16 

hamis 0,98 0,93 0,96 0,64 

összefüggés van 0,08 0,10 0,10 0,09 

helyes válasz 0,84 0,30 0,76 0,34 
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33. A sejtközötti tltözötti állománynak  lel~a~vobb  szere~e a  . 	..  	~...., 	i.. 	._.. 
csontszövetben van, mert  a  csontszövetben  

sejteket nem  találunk.  

állitás  igaz 1,00 0,98 1,00 0,98  

hamis 0,00 0,03 0,00 0,02  

indoklás igaz 0,20 0,22 0,32 0,16  

hamis 0,80 0,77 0,68 0,34  

Összefüggős van 0,12 0,07 0,14 0,07  

helyes válasz 0.30 0.77  0.68 0.84  

34. A rovarok osztó , ába tartozó állatok testelt kitin-
4cé1 fedi, mert izekb51 álló testük fe 're,  
torra ós potrohra tagolódik.   

állitás  igaz 100 1,00 1,00 1,00  

hnni.fs 0400 0,00 0,00 0,00  

indoklás 
igaz 1,00 1,00 1,00 1,00  

hamis 0,00 0,00 0,00 0,00  

összefüggés van 0,24 0,20 0,23 0,21  

helyes válasz 0.76 0.80 0.77 0.79  
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35. A hallócsontok az arckoponya csontjai közé sorol-
hatót. :E c'y a hallócsontok a zsiE;cri ívek szúr-
uazékal.  

íllitás  
hamis 

igaz indoklás 
hamis  

összefti gás van 

hel ~ es v ; ~ 14i:~z 

0,40 
0,60 

010 
0,44 

004 

0 ~.2~ 

0,28  
0,72 

0 , 35  
0, 65 

0,22 

U. 22 

0,14 	0,42  
0,36 	0,58  

0,32 	0 ,49  
J,G3 	J,51  

0,09 	0,30  

0.09 	0.30 ._.,a......._......._ 

36. Az állati szervezetek rim asszimilálnak, mer t  

csak  a tánlálékhan leve aiai  energiát képesek  
életmiiködéoeikhez felhasználni.   

igaz állitás 
hamis 

igaz  indoklás 
hamis  

ÖBEzefUggÉF van  

es válasz  

0,33 

0,67 

1,00 

0,00 

0,22 

0.67 

0,54 

0,46 

0,73 

0,27 

0,46 

0.27 

0,33 

0,67 

0,89 

0,11 

0,33 

0.56  

0,54  

0,46  

0,82  

0,18  

0,36  
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37. A madarak  t,ipcentornája alapvet  ~en IcalZjnbözik  
az emlősökétől, mert található  b_... ja.a_  zdzv-  
gyomor. 	 on x•övid  vassta~;bél és kloáka.  

.. ~ . . -....    

állit4s  igaz 0,78 0,82 0,73 0,92  

hamis 0,22 0,18 0,22 0,18  

indoklás  igaz 1,(10 1,00 1,00 1,00  

hamis 0,00 0,00 0,00 0,00  

összefüggés van 0,78 0,73 0,78 0,73  

helyes válasz 0,22 0,18 0.22 0,18  

38. A belo6 lé - zés id ben a ki.;lső lgzés után követke-
zik, ME1 T a belső 16 zés a  testfolyadék és a szö-  
vetek  se  tek között megy véd  

á].litás  i;yaz 

 

1,00 0,63 0,67 0,91  
hamis  0,00 0,27 0,22 0,09  

indoklás 	igaz 1,00 0,02 0,89 0091  
hamis 0,00 0,18 0,11 0y,$  

összefüggés van 0,89 0á,27 0,44 00,64  

helyes válasz  0.89 0.27 0.44 Akfii  

0 - 0,09 0,11  ~+ 
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39. A  békák azájürefyének nyálkahártyája is vé ,;ez flTáz-  
coerét, 	m e  r t 	a bőr1.6 -z6e i- en font sz'rn:lr-a  

állitás 	igaz 0,92 0,33 0,86 0,60  
I1r4::is c,oa 0,67 0,14 %,40  

i :.,-az indoklás 1,00  1,00  1,00 1,00  
0 0 00 0,00 0,00 0,00  

ösozefiiggós van 0,15 0,22 0,43 0,07  

hel~ea v~lasa ,_0.77 0, 11  0.43 0.53 

40. Az epe nem emésztőnedv, mert az epe  nem  tar- 
talmaz semmiféle emésztőenzimet. 

állitás  igaz 0,77 0,33 0,72 0,60  

hamis 0,23 0,67 0,28 0,40  

indoklás i:az 0,35 0,33 0,57 0,73  

11:1wis ..,.1.5 J,67 J,43 0,27  

összefüggésvan 0,62 0,12 0,28 0,53  

helyes válasz 0.23 0.21 0.28 0.20  



Wages vanes  

0,51  
0,50  

0,84  
0,17  

0,17  

91m  
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41. aibliiiiiiimLaallialinkillidawaigis ••rt  
a roteasiso• elesnpr•d M  lapsed  v4111.  

1,00 1,00 1,00 1,00  

0,00 0,00 0,00. 0,00  

0,62 0,33 0,57 0•46  
0,38 0,67 0,43 0,53  

0,62 0,11 0,57 0,33  

0.38  0.67 0.43 0.51  

42. As Bllatok di®osimildoió ja alsp ►etSen ads,  oint a  
kdt®sitt! neydnyrké, m s r t s  kétasil0 ntav401111,  
MONMSLIMINIAASILALAILINa L1: íi: ~ OOr.e• ~~ 

t~llítáo lass 0,22 0,89 0,59 

baste 0,78 0,11 0,41 

indokide lean 0,89  0,67 0,75 

bawls  0,11 0,33 .0,25 

össsages van  0,11 0,33 0,25 

ba1vas viaaat  OAT  0.11 0.33 



0,22 0,22 0,17 0,34  
0,78 0,78 0,83 0,67  

0,22 0,33 0,25 0,34  
0,78 0,67 0,75 0,67  

0,11 0,22 0,17 0,17  

0.67 0.67 0.75 0.50 

igaz 
hamis  

indok.lús  uz  
hamis  

öeszeflii ú;c:© van 

helves yálasz 
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43. A i;erinctelenek és gerincesek koDoltyuinak  
oredete eltérő, :MT 	urerincteleneLé bőr,  
a F ;erincecoké pedig el5b41 eredWR  

állítás  igaz 0,89 0,78 	0,83 0,83  
hamis 0,11 0,22 	0,17 0,17  

indoklás  igaz  1,00 0,78 	0,91 1,00  
hamis 0,00 0,22 	0,08 0,00  

ücszeiü;;;éc van 0,89 0,56 	0,67 0,83  

iielyQS yá13LZ 0,89 0.56 	0.67 	0,83 
~ .,_....~..._..~. 

44. Az ember előbelében nem termelődik emészt enzim,  

mert a nyál csak emésztőnedvet tartalmaz, de 
enzimet nem. 
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45. ; hang a hangszalagok rezgóséb5l származik,  

mert  a kiáramló levegő sziikiti, illetve  
tcí i t j a a hangrést.  

állitá3  igaz 0,10 0,72 0,40 0,28  

hamis 0,90 0,28 0,60 0.72  

indokl,íg igaz 0,50 002 0,70 0943  

hamis 0,50 0928  0930 0957  

ösozefUggós van 0,10 0,29 0,20 0,14  

helyes válasz 060 0.14 0.30 0.43  

46. A kir,yók testük átmérőjénél nagyobb állatot is  
len,yelnek,  mert fo ;_;aik mír fo-T.oderbe  ~~Iselt 
elyöl.Qres fo _;aL-..  

tílli t:í~ 
1,00 0,86 1,00 0,86  

hamis 0,00  0,14  0,00  0,14  

indoklás 	igaz 0,10 0,00 0,10 0,00  

hamis 0,90 100 0,90 1,00  

tisszefümés van  .. ~ -  - 

helyen válasz  O.4Q 0„86 0.90 0.86  
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47. Az emoztéo eorrín a tápanyagoknak rslkotór4-  
ezeikre kell bomlania,, 	mert  m vastag- 
bélben csak ri kicmolel;uláju viz 6s ásványi 
66k szivódnak fel. 

.11it:ís 	i`;az 0,80 1,00 0,90 0,86 
hamis 0,10 0,00 0,00 0,]4 

indoklás 	igaz 1;00 0,71 0,70 1,00 
harcis 0,00 0,29 0,20 0,00 

ös3zefii7,gc6 van  0,00 0,00 0,00 0,00 

helyes válasz 0.80 0.71 0,70 0.86 

0 0,10 - 0,10 - 

48. A változó tecthőmórsékletif állatoknak mód, kezdet-
leges .'.tőszabályozásuk sincs, mert tecthőmór-
cc;kletük mindig pontosan mege;yezik kUrnyezetiik 
hőmérs6kletóvel. 

állitás igaz 0,29 0,36 0,38 0,40 
hamis 0,71 0,44 0,62 0,60 

indoklúg igaz 0,14 0,67 0,38 0,30 
hamis 0,86 0,33 0,62 0,70 

öoszef1gg6s van 0,00 0,56 0,23 0,20 

helyes válasz 0657 0.33 0,46 0,50 
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49. A szűrlet összetétele megegyezik a vérpluzm va1,  
mert a kapillárisok fala a vér alakos elemei  

kivételével minden anyagot : tenu ednek.  

állitás igaz  0,21 0,55 0,31 0,40  
hamis 0,79 0,44 0,69 0,60  

indoklás 
igaz  0,43 0,59 0,54 0,40  
hnmis 0,57 0,44 0,46 0,60  

ösozefü  ;kés van 0,000 0,11 0,08 0,00  

helyes válasz 050 0.22 0.37 C,40 

50. A ulzust azért mér ük a csukló ütőerén mert  

az artériák a beáramló vér hatására  iszor  
t °ít ulnai: ki, ~a~i~ ~iuzé ~lnsL ii:~sze, ahzínLyszor ~: sziv. 

~..i ~.    

állitás  igaz 1,00 1,00 1,00 1,00  

hamis 0,00 0,00 0,00 0,00 

indoklás igaz 1,00 1,00 1,00 1,00 
hamis 0,00 0,00 0,00 0,00 

összeftiggéo van 0,36 0,78 0,46 0,60  

helyes  válasz  3,64 ~i22 0,54 0.40 
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51. Az érrendszerben e mirnyu az áramlás,  
a vénákban lev" bille~~ tyük me~ak-~dál.yozz:z~ a 
vér ellentéte: ?rc:~nyu áramlá3át. 

á11i.t~ís i az  0.93 0.67 0.69 1,00  

hamis  0,07 0,33 0,30 0,00  

indoklás  igaz  0,64 0,67 0,61 0,70  

hamis 0,36 0,33 0,38 0,30  

összefüggés van  0,57 0,56 0,46 0,70  

helyes vcílaaz  0.57 0.56 0.46 0.70  

52. SzUks 5 ; esetén "0"-ás véresoportu egyén minden-
kinek adhat vért, MERT  vörös vértestjei nem 
t rtalmaznak kicsaphat$ auyaot, 

ú1litá s  igaz 1,00 1,00 1,00 1.00  

hamis 0,00 0,00 0,00 0,00  

indoklás  igaz  1.00 1,00 1,00 1,00  

hamis  0,00 0,00 0,00 0,00  

összefü  s van  1 ,00 1,00 1,00 1,00  

helyes válasz  1.00 14 00 1,00 1,00  
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53. egészséges ember vizeletében nem fordulhat 
elő szőlőcukor, 	mert a szürlet csak beteg 

cukrot. ember esetében tartalmaz 

í11itá.r, 	igaz 0,80 1,00 1,00 0,90 
hamis 0,20 0400 0,00 0,10 

indoklási(3az 0,00 0,78 0,50 0,50  
hamis 1,00 0,22 0 9 50 0,50 

beczefU igés van 0,00 0,33 0,25 0,20 

helyes válasz 0.80 0.22 0.50 0,40 

54. A  rovarok és a puhatestűek vérkeringése köz tt 
lényeges különbs67 van . 	MERT 	a rovaroké nem 

szúllit grIzokLIt, a puhatestűakó viszont ií:en. 

állitás 	igaz 0,60 0,33 0,50 0,40 
hamis 0,40 0,56 0,50 0,50 

indokl;Ae 	
igaz 1,00 0,22 1,00 0,30 

hamis 0,00 0,67 0,00 0,60 

Usszeffiggéo van 0,40 0,22 0,20 0,,30 

helyes válasz 0,40 0,22 0,20 0,20 

0 - 0,11 - 0,10 
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55. 1, sz6n-honoxid a szervezet számara sulyos mc rer', 
mert megakadályozza a vérben d szén-dioxid 
szállitasát. 

üllitás igaz 1,00 1,00 1,00 1,00 
hamis 0,00 0,00 0,00 0,00 

indoklás igaz 0,40 0,44 0,25 0,50 
hamis 0,60 0,56 0,75 0,50 

bsczefügg4e van 0,20 0,33 0,00 0,40 

helyes válasz  0.60  0.56 0.75  0.50 , 

56. ;la a várbon nincs Ca-ion, a vc;ralvad ás elmarad, 
mert csak Ca-ionok jelenlétéban alakul át a 
fibrin fibrinogénné. 

állitúe 	igaz 0,80 0,71 0,67 0,83 
hamis 0,20 0,14 0,17 0,17 

indoklio 	
igaz 0,40 0,86 0,67 0,67 

hamis  0,60 0,00 0,17 0,33 

összefüggés van 0,20 0,71 0,50 0,50 

helyes válasz 0;60 0 400 0.17 042 

0 - 0,14 0,17  
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57. A ten-ervizben 415 e se= tüekncI: r_zltalában  
nincsenek lüktető üröcskéi, ;:ILit`.i' s ten;7:ervíz  

Qáiconcentr , ciója me1;erLyezik szervezetük só-

kouc entr. ~ ciá,j:íval .  

sllitís 	igaz 1,00 0,29 0,33 0,83  
hamis 0,00 0,57 0,50 0,17  

indoklás 	ir;az 0,80 0,29 0,50 0,50  

hamis 0,20 0,57 0,33 0,50  

összefü 7;gés van 0,80 0,29 0,33 0,50  

helyes válasz  0.80 0.29 0.33  0.50  

0 - 0,14 0,17  - 

58. :".z el lveee fejletlenebb szerv, mint  az ősvese,  
mert az ellvese vesetestecskékből, az icvese  

viszont csillós tülcs árrel kezúIdik.  

rí11i t :as  
igaz 0,80 0,71 0,84 0,67  

hamis  0,20 0,29 0,17 0,34  

inclokl4s igaz  0,40 0,29 0,34 0,34  
hamic 0,60 0,71 0,67 0,67  

Upszeftigg6s van 0,00 0,14 0,00 0,17  

helyes vcilacz 0,60 0,64 0,67 0.56  
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59, A kapillárisokban csökken n vcvíramlrís sebessé-  
Egj  mert  ezek az eret igen kicsi  átmér ~iiiiekz 

á111tác 	i 'az  0,60 	0,58 0,67 0,50  

hamis  0,40 	0,43 0,33 0,50  

indoklás 	igaz  1,00 	1,00 1,00 1,00  

hamis  0,00 	0,00 0,00 0,00  

összeft1ggés van 0,60 	0,29 0,50 0,33  

helves vúlasz 0 10 0 29 ,0,17 „ 0.27 

60. A vérszérum hasonlit a czürlvtre, de nem azonos  
vele. J2RT a serum  fibrir.mente: 	szünet  

pedi~ fehérjementes plazma.  

igaz 	1,00 0,80 

hamis 	0,00 0,20 

igaz 	0,75 1,00 

hamis 	0,25 0,00 

összefii:•; éo van 	0,50 0, 50 

helyes  válaoz 	0.50_ 0 50 

0,75 	1,00  

0„25 	0,00  

1,00 	0,83  
0,00 	0,17  

0,50 	0,50  

..0.50 	Q.50 

állitáo  

indoklás  
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614  A  "0"-ás véresoportu beteg, vagy sérült b'írmi- 
lyen vért kaphat, 

vérben sem `lz "A", 

m e r t 	"0"-ás vórcsoportu  

sem a  "L" kicsapható anya  
nem fordul elő.  

z.í11it_í igaz  0,25 0,10 0,00 0,33  

hamis  0,75 0,90 1,00 0,67  

indoklLín  igaz  0,50  0,80 0,75 0,67  
hamis  0,50 0,20 0,25 0,33  

összefüggés van 0,25 0,10 0,00 0,33  

hel v es v..álasz 0 2 0 80 0z5  0,33  

62.  szivizomra enaránt jellemzőek a harántcsikolt  

és simaizom tula;jdonsLigai, m e r t felépitésében  

a simaizor:irn, müködésében pedi ,; a harántcsikolt  

izomr. :k.sonlit. 

tíllit!í~ 
igaz  0,75 0,70  c; ,  62 0,83  

hamis  0,25 0,30 0 , 3'3 0,17  

indoklás  igaz  0,25 0,50 (4, 25 0,67  

hamis  0,75 0,50 0,76 0,33  

összefüggés van  0,00 0,50 0,25 0,50  

helyes válasz  0)  75 01.20 0.38  0.33  
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63. I: v íltozó tecthőmér3ékletU 411atolazaL me:g kezdet-
le ;es h5©zabályoz,íouk sincs, mert  tecthőmér- 
pél.letiik in-,adozáe:zval követik a körn ezet hó- 

nérséklet-v :áltozásait . 

igaz 	0,00 0,60 0,63 047 
hamis 	1,00 0,40 0,38 0,83 

indoklús 1 gaz 	1,00 1,00 1,00 1000 
hamis 	0,00 0,00 0,00 0,00 

ös:•zefül3 van 	0,00 0,40 0,33 0,17 

helves  v ílasz 	1.00 0.40 0, 33 0.83 

L;zek a  feladatok  leginkább igénylik a tények 
pontos ismerete mellett, azok logikai kapcsolatainak 
felismerés6t ős alkalmazListit is. ? feladat jellegénél 
fogva cpit a tanulók ráicmcróci, asszociációs kószsé-
g©re is. F;z tulajdonképpen a három kérdóstipus egész-
s6-es ötvözete, mely nehézségi szempontból magasan 
vezet. :sok esetben vonta el a tanulók figyelmét az a 
tény, hogy mindem mondat az öt negoldíci lehetjsÉg 
egyikébe tartozik, e emiatt a precíz elemzősek helyett 
sokan a talúlgatá©t vslasztották. 

Szerepeltek olyan tónyelt is a feladatokban, 
melyek sem a tankönyvben, cem a füzetben nem czerepel-
telt, de a jogosan feltótolezett ismeretanyagból logi-
kailag következtethet k. Ilyen értelemben a kauzali-
tást többszörösen is próbáltam kihasználni. 

tilófordult olyan feladat is, ahol a tanulók 
által feltételezetten jól ismert tényekből egy fontos 
szót kihagytam. 
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feladatok megoldási tapacztnlatai azt 
i ; z..zoltik, hogy egyes, kevósbó gondolkodó /inkíbb 
lutrizó/ tanulók irásban mutatott itólet felisme-
rési szintje, jóval alatta marad a valóságosnak. 
Vamis ugyanazon tények felirmeréoi szintje magasabb 
póldáü1 a feleletválasztásos feladatokban, mint eb-
ben. Ott ugyanis karikázni kellett a helyes tényt, 
itt viszont mdr van lehetőség az ötf('le betUvol is 
°' játszani". 

A testisre„esel: fogalmának ismerete ás alkal-
maz : ísi szintje sok kiv, írni valót hagy mege után, hi-
szen a tanulók 54 	sorolja a hidrákat ebbe a ka- 
tegóridba. Itt talán éppen az esetleges rosszul irá-
nyitott vizualitáo ront sokat, mert általában az 
igen czembetiln5 Urbél rögzül testüregként. 

Ugyancsak a hidráknál sokan  a  testfalat nem 
két sejtrétednek,, hanem háromnak tartják, pedig a 
középlemez /mew: le./ nem sejtes fele pitésix. 

Az 5. feladat ismételten bizonyitja a tanu-
lók na;yfoku figyelmetlenségét+ Ebben az esetben az 
indokló mondatrószből egy lónyeges jelzőt, a megter-
nkenyitett szót hagytam ki tudatosan, és a tanulók 
zöme ezt nem vette őszre, melyet bizonyit az is, ho gy 
86 szerint az indoklás igaz, valamint 66 s szerint 
még kauzális UsszefUggós is van. `. helyes v:ílaszok 
aránya mindössze 10 9 5 %. 

Sok tanuló nem érzi kellően az állatok fej-
lettebb voltnak okát. Ezt igazolja a 8. feladat is, 
ahol a jól differenciálódott finom sejtczervecckók 
rendszere helyett kópeely kizárólag a caillók rend-
szerónek tulajdonitani.._ 

A  bókák bőr14gzásébe kevesebb tanuló veszi 
bele a szíjüreg nyálkahártyáján végbemenő grízcserét, 
azt viszont szinte minden tanuló helyesnek fogadja 
el, hogy ezeknek az állatoknak nólkülözhetetlen ez a 
légzésforma /9. 3 39. feladat/. 
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A tanulók 60 ib-a czerint a halak nem tar-
toznak a változó testhőmérsékletü állatokhoz, ami 
a gyenóbb aeczociz1eics készségüket igazolja. 15 ;:► 
szerint pedig ezeknek az 'Illatoknak két vérkerUk 
van /12. feladat/, 

A tataulák 84 -a helyesnek tartja, hogy egy 
Lilla megtermúkenyitéoU állat ivarsejtjeinek szia 
magasabb, mint a belső megterm'kanyitésüé, viszont 
csali 60 szerint oka ennek az eltérő megterméke-
nyitóai mód /18, feladat/. 

lyataran keverik a fejgerinchuros-e15gerinc-
huros ;állatok fogalm a ít, o ozért a tanulók közel 20 

nem is  sorolja a fej gerinchurosokat a gerincesek-
hez, akik viszont helyesen válaszoltak erre, azok kö-
zül legalább ennyien azórt sorolják oda, mert a gerinc-
hun a feji részbe is benyomul /17. feladat/. 

Igen jó eredményt kaptam a csimpánzok a.-
térfogatáre., az adatok között viszont a tanulók 61 ;)--a 
igaznak fogadja el azt a tényt, hogy ezeknek agykopo-
nyújuk meghaladja az arckoponya móreteit. Ivót eset 
lehetséges s nem alkalmazható ké ne© adattudás volt, 
vagy pedig az agytórfogat iceretében még nem alakult 
ki kellő összehaaonlitási képesség az arckoponyával 
szemben /20. feladat/. 

A ezivizom jellemzésénél az előbbiekben eali-
tett probléma a 24. feladatban konkrdtan jelentkezett 
is, iaikorie a müködósboli éc folópitósbeli hasonlósá-
got összekeverik a tanulók /23 

1 27. feladat is minden bizonnyal a tanulók 
figyelmetlenségét igazolja. Ez is az un. "jóhangzúsu" 
mondatok közé tartozik, ardkor különösebb elemzós nól-
kU1 intuitiv módon elfogadjík igaznak. 

A biológiai éŰ kémiai ismeretek szerves egy-
cégónok hiányos© igait tlrja fel a 29. feladat is. 

A tanulók 22,5 ;-a szerint a c©ontozUvetben 
nem találunk oejteket1 1eglepő képzettárcitáss szö-

vet - ce jtnólkül l ? 
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A  35. feladat is lényegében tankönyvben kö-
zölt tónyanyag, _,mit a tanulók 21 -a oldott csak 
meg helyesen. 

Igen sulyoo tóvedós, hogy a tanulók 43,5 ,%-a 
szerint az állati szervezetek nem asszimil :.ílnak, ami 
szintón azt igazolja, hogy kevésbé vált általános 
biológiai fogalommá /36. feladat/. 

Ugyanilyen probléma adódik a 42. feladat ese-
tében is! ahol az ,.íllitásként szerepl': az állatok 
disszimilációja alapvet7en más,  mint a kcstszikü nö-
venyeke, - tényt a tanulók 55 -a elfogadta helyesnek. 
aben az esetben az törtónt, hogy a dis .zimi1ácivt 
azonositották a 1ó7z csel, illetve zcseróvel, s eb-
b31 a szempontból E'provokativ" indoklás ezt a bizony-
talans ír;ot felszinre is hozta. Az indoklás önmagában
igaz, de egyáltalán nem a légzésre vonatkozik, hiszen 
a zöld növény is ugyanugry oxigént lólegzik be ás szón-
-dioxidot ki. 

A 37. feladat is ilyen jelle ;' probló it vet 
fel, hiszen minden gerinces állat tápcsatornája l6-
nyegében nagyfoku rnegegyezóst mutat. 

a.zekben a feladatokban is beigazolódott, hog 
nem ismerik kell:úen a rekeszizomnak a légzóoben ici-
fejtett m cödését, hiszen a 49,5 szerint a bel gzós-
kor a rekeszizom elernyed ás lapossá válik /41. fela-
dat/. 'rlssorban az jelent problémát, hogy az illető 
fázisban a rekeszizom elernyed-e, vagy összehuzódik. 

Az emásztúnedv-emószt3enzim fogalmakat is sok-
c or keverik a tanulók /44. feladat/. 

Közismerten rc'gi tévhit a diákság köre ,en, 
hogy a hang a hunt szalagok rezgócéből származik, me-
lyen nem is lehet nagyon  csodálkozni /annak ellenesre, 
hogy  a tankönyvünk igen helyesen elemezi/, hiszen ma-
gyar órán is ilyeit hallanak, valamint ismeretter-
jesztő irásokban is sokszor olvasható ez /45. fela-
dat/. 
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IJom kellően tisztázott az állatok h 7szab5-
lyoz:ísa a tunulők előtt. A valósragban ugyanis minden 
állútnak gyakorlatilag van hőszabályozása, csak elté-
rő mrrtékben, és a változó teathőmérsékletü állatok-
nak nincs, vagy csak fejletlen hőszab.ílyozó központ-
juk van /43. 63. feladat/. 

Nem forditanak elég figyelmet a tanulók arra, 
hogy a szűrletképződés a kapill:íriook falán keresz-
tül történik, a igy a vérplazma fehérjéi nem tudnak 
átpréselődni, vagyis a szürlet összetétele igy nem 
®erezhet meg összetételben a vérpiazméval. Ebben az 
esetben 37 oldotta meg helyesen a 49. feladatot, 
s 48 ozlzalékuk szerint a kapilldrisok fala a vér 
Falapos elemei kivételével minden plazmaanyagot áten-
ged. A  szűrlet és a vizelet kvalitativ különbsége is 
problémAs, hiszen sokak szerint a sziirletben cenk 
cukorbetegeknél lehet cukor /44,5 `n/. 

A "©"-ás vércsoportra kiépített 52. feladat-
n 1l kimagasló eredményt kaptam. 

A véralvadás mechanizmusa elég nehezen rögzül 
a tanulóknál, de a vártnál alacsonyabb sz ázalékérték 
az 56. feladatban részben a tanulói figyelmetlensé-
get is ivzolja, hiszen a tanulók egy része saját be-
vallósak szerint nem vette Őszre, hogy a fibrin és 
fibrinogén sorrendje meg volt cserélve. 

Kevésbé ismeret az a tény is, hogy a tenger-
vizben élő egysejtűeknek miért nincsenek luktető 
üröcaki. Sokszor keverik a tanulók az elő- és ősve-
se kronológiai sorrendjét, Ősibbeégi prioritását. 

Az 59. feladatban sokak szerint megtalálha-
tó kauzális összefüggés a két állítás között, ami 
fizikai ismereteinkkel összeegyeztethetetlen. Az 
i'azság, hogy az artériákból szétágazó kapillárisok 
öoczkeresztmetszete magasan meghaladja azok átmérőjét. 

A reláció-analizisos feladatoknál 
fordult elő l  hogy gaz élettani anyagrészből alacso-
nyabb eredményt értet: el a tanulók /50,4 %/, mint a 
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rendszertani /52,2 ;;/ éo v:íz- és izomrendszeri ::nyary- 
részbál /56,3 :/. 

A z un. tesztkérdések között itt tapasztaltam 

a legnagyobb e1t€trést az egy es tanulócsoportok között. 
Itt volt a legnagyobb kiilönboc:g a fiuk  ős lányok tel- 
j esitnénye között /13,9 %I . 
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Reláció—analizisec feladatok  

Az egyes fejezetekből elirt átlagteljesítmények: 

52,2 56,3 50,4 52,4 
Rend- 1 	z- 4s Élet- Átlag- 
szer- izom- 

rend- 
szer 

tan telje- 
sitmény az 
e éaz anyag-
bol 

Az egyes tanulócsoportok össztel j ecitménye ' 

60,2 	46,3 	49,3 	54,2 

Fiuk 	Lá- 	Pd. 	Szd. 
nyok  
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Tapasztalatok. összegezése 

Az eredmények értékelésénél a kapott nume-
',kun adatok mellett többször tettem utalást a ta-
nulókkal, kollégákkal történő konzultációkról, KU- 
lönösen az előzőek sok e; .'otben meggyőztek az eredm&. 
nyel: hitelemségéről, a feltrt problémák lf tezéséről„ 
kialakulásának okairól éo gyakran elvittek a mogold'- 
si javacolatokig. B kontrollálási lehet3ség ugy dream 
nélkülözhetetlen az ilyen jellegű felméréseknél. Az 
értékelés corín nem mindig tértem ki az egyes fela-
datok elemzésére, hiszen az adatok egzaktul igazol-
nak, bizonyitanuk. Kerestem elsősorban a tipushibá-
kat, ezek okait ós a lehetséges kiutat belőlük. A 
meglévő hiányosságok nem mindig irhatők a tanulók 
számldjóra, hiszen ezek ien bonyolult kölcsönhatár-
sok konkluziói, melyek megmutatják a további munkánk. 
ban a főbb sef itési terdleteket. 

_1 szerzett tapasztalatok sok esetben igazol-
tdk elzetes hipotéziseimet. 

As egy czerii reprodukciós feladatokneil, ahol 
az eredményem ezt lehetővé tették a tapasztalatokat 
már részletesen kifejtettem. :fost ezeket szeretném 
érinteni, rendszerbe foglalni és olyan impressziókat 
ismertetni, melyek több feladattipusban_ is  megmutat-
koztak. 

Véleményem szerint a fogalmak rendszerében, 
különösen az általános jelenségek}.el kapcsolatban 
koncepcionális problémák vannak  tankönyvünkben. R -
mutattam a fogalmak elhelyezésének módjaira, kronoló-
giai sorrendjére, egyes fogalmak szükségességére, va-
lamint a preciet fogalmak szerepére a biológia művel é-
1 ében. 

Á fogalmaknál figyelembe kell venni, hogy a 

gyermeki képzelet fantáziadus, törvény nélküli vilá- 
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és est, hogy az uj ismeretek nem  illenek bele a  
tanulók fogalomrendszerébe. A  megismerési disszonan-
ciából a tanuló egyensulyi állapot felé törekszik és 
ham az egyensulyra törekvés ne vezessen passzivitás-
ba, a  tanulót cselekedtetni kell. Az összefüggéste-

len tudás,feledésre itélt, ezért igen fontos feladat 
as ismeretek rendszerezése. Különösen fontos ez olyan  

területen, ahol a verb ílis elsajótitásn: :
,i, fontos sze-

repe van.  
.l hagyományos iráebeli feladatok közül egye-

dül a fogalmak reprodukálásában tapasztaltam magasabb  

eredményt a fiuknál, mint a lányoknál /4,3 ,;-a1/. A  
többiben a lányok teljesitm  ~nye volt magasabb 1-2  

Az adatoknál meglévő 4,4 -o ; eltérés  kétség  kívül 
igazolja a lányok magasabb verbális szintjét. A miért-
re nehéz válaszolni egzakt módon. egyáltalán nem a  
szellemi képességek alacsonyabb szintjében kell ke-
resni. :feltétlen szerepet játszik benne a lányok jó-

val nagyobb szorgalma t  s talán az előbb emlitett - év-
századokon keresztül hangoztatott - tény ellcniharcuk  
lecsapódása torkollik raagolaásba. A lányokat sokkal  
nehezebb megtanitani logikus gondolkodásra, amit  a  
matematikában, illetve a többi természettudományos 
tantárgyakban elért teljesitményük is igazol.  

Az G esetükben főleg az intuitiv gondolkodás-
mód érvényesül, és ha ez nem egyezik meg a valóságos  
logikai gondolatvezetéssel, akkor sok esetben csak  
igen kemény munkával lehet őket meggyőzni, annak ellen-
kezdjéról. 

Az eredmények azt igazolják,  hogy r.: fiuknál  
is igen magas verbalitásról besz í lhetUnk, vagyis a  
biológia  területén még elég magas szinten áll ez a  

többi természettudományos tantúrhoz viszonyitve.  

nnek bizonyos szintje a tantárgy jellegénél fogva  

viszont objektive adott, illetve követelmény.  
hátrányos helyzetü szülék gyermekeinek tel-

jesitménye is viszonylag magasabb verbalitást muta-
tott, izeknok a tanulóknak többsége vidéki általános  
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iskolából jött, ahol az elemi tanulási készségek ki-
alakitására as igen heterogén osztályok miatt nem 
nagy hangsulyt fektettek. A helyes tanulási mód ki-
alakkitásában a ssülóknek, as otthoni környezetnek 
is igen nagy szerepe van. Amikor ezek a tanulók meg-
kezdik tanulmányaikat a középiskolában, o a nagy 
anyaghalmaz a nyakukba zudul, tanulási intelligencia 
hiányában egyesek a magolásba menekulnek, ínig mások 
igen gyenge eredményt érnek el. Ilyen helyzettel a 
másik tanulócsoportnál is találkozunk, de viszonylag 
kevesebb számlban. 

Az elemi tanulási képességek kialakitását az 
általános iskolában kell  elvégeznünk, de még kismér-
tékben fejleszthető a középiskolában is. Pontos ez 
azért, mert a "szociális különbségekkel korreláló 
intelligencia eltérések oka  a tapasztalat hiánya, s 
mivel az intelligencia függ az elemi tanulási képes-
ségektől, 	beavatkozással különösen azoknál az 
alacsony szociális helyzetü gyermekeknél növelhető, 
akiknél az elemi tanulási képességek magasak". 
/Guinaoh/ 

A vizualitás meg nyilvánulása nem korlátoz-
ható kizárólag a rajzos kérdésekre, hiszen tulajdon-

képpen, ahogy a verbalitás, ugy a vizualitáe is végig-
vonul minden tevékenysé(Unkön, jelen esetben szinte 
minden feladaton. lesnek magasabb szintje a tanulós 
minden területén érezteti hatását, el ,egiti annak 
könnyebb megértését, megtartását ős felidézését. Gon-
doljunk csak a szürletkópződósi feladatra. 

:.°egfelelŰ vizualitás hiányában magolással át-
menetileg elcajátitható az ismeret, de csali esetre 
sepr tartósan. Oktató-nevelő munkánkban igen fontos 
ennek mag-ioabb szintre emelése. A mostani ercdményel 
még korántsem megnyugtatók, bár az utóbbi idű en nagyi 
fe jlűdést értünk el ezen a területen is. _z egyes ta-
nulócsoportok között a vizualitáct tekintve számotte-
v3 különbség nem mondható. 
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Az egyszera reprodukciós eredmények 1t?nye-
g(.ben igazoltak a biológiai <rdem j egyel: alakul(íc.ít 
az egyes tanulócsoportoknál. LTegállapitható, hogy 
a fogalmi gondolkodás, mely nagybin elősegiti a ta+ 
nulók logikus gondolkodás-it, a fiuk oeetében 4,3, a 
szellemi dolgozók gyermekei esetében 6,1 p-a1 maga-
cabb volt,  mint  tir©aiknál. 

un. tesztfeladatok egyarínt megmutatták 
a tanulók ráismerési, aaszociációc, t , bsztraháló ég 
kauzalitási szintjét. Lényegében mind a három fela-
dattipuc igényelte ezeket a képességeket, csak ese-
tenként eltérő rnértókben. 
A ráismerési képességeket a  feleletválacztísos fela-
da.tok!cal lehet leginkább kimutatni, de igénylik az 
asszociációs és relációo feladatol: is. Az a.sczocizi-
ciós feladatok elsősorban neszociativ és ab; ztrahá-
16 képesség vizsgálatára alkalmasak, mig a rel'íciós 
feladatok az el3zőeket is igénylik, de leginkább a 
kauzalités megnyilvánulásának reprezent ,  láe(íra al-
kalmazhatók. 

A mostani ereda'nyek is  igazolják a több éven 
felvételi tapasztalatokat, mely szerint a fizikai  
dolgozók gyermekei, Oe különösen a lányok gyengébb 
eredm'nyeket érnek cl a tesztes feladatokban. Az 
előbbi tanulóc;oportn11 az alacsonyabb logikai gon-
dolkodás szinttel van probléma, sokkal kisebb mórtők-
ben az ucuzoci ícióc kópeocégek megny ilvánulásval. A 
lányok esetében a rtíicmeré si szintnél az előzőekben 
&Uitett intuitiv beállitottc 'íg, ami zavarólag hat 
az irúcbeli teljesitmcnyakre. Oket zavarják meg lej-
inkább az un. "j óhangw cu mondatok" is. 

A felmérés közben ismételten me;;- jz 'dtem a 
tanulók között meglév igen na, yfoku figyelmetlenség-
ről, amit nem lehet kizárólag; a serdülési problémák-
ből adódó szórta. ígra, labilis idegrendozerre fogni. 
Abban az esetben, amikor a mindennapi tevékenységtől 
eltérő forma íciókra hiv jut: fel figye1m ket és ennek a 
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részletes menetét is közöljük, a tanulók bizonyos 
százaléka szinte képtelen erre fi gyelni, illetve meg-
jeFezni. azimtalan esetben előfordult, hogy a monda-
tok el őtt illó nagybetük bekarikázioa helyett /tele-
letválaoztásos feladatoknél/, az illető mondat aláhuzi-
ladval, a jó vagy esetenk6nt a rossz mondatok aláhuzd-
sával, sőt ritkán az illető mondat után odairt "jó", 
"rocsz" szavakkal válaszoltak. Pecai; ennél a  feladat-
tipusnál semmi konpliká.ció nincs a megoldásban, hiszen 
az összes többi közöl a legegyozerübb menetü. 

tanulók igen felületesen olvasnak. Lehet, 
hogy a tudományok fejlődésének, a nagyfoku informició 
áradatnak lesz szükségszaru következménye a fellengsűc, 
nagystilü olvasás, mikorit már nem szavakat olvasnak, 
hanem általában ozócsoportokat, mondatokat, sőt feje-
zeteket, miközben sok szót lónyegében "átolva©nak" - 
kihagynak, illetve az idegrendszer utólag pótolja eze-
ket. 

Ilyen felületes olvasásmódtól ilyenkor nem 
tudnak megszabadulni, s igy nem ószlelik a bennük 
rejtőző hibdkat. Sokszor előfordult - különösen a 
reláció-anulizioes feladatoknál -, ho gy  a tankönyvi 
ismerethez képest egy szót kihagytam, vagy felcserél-
tem, s szinte elvétve vették ezt észre a tanulók. 
Idejük pedig bűsó;gesen volt, hiszen az utóbbi hirom 
feladatban alagban 25 sort kellett vizogálat tárgyz-
vá tenni, s erre kb. 20 percük maradt is.  Figyelembe 
véve a mondatok rövidségét ez ` közel egy  perc monda-
tonként, bősógecen elegendő volt. 

Igaz ugyan, hogy szinte alig akadt olyan ta-
nuló, aki a rendelkezésére álló időt produktivan ki 
is haŰznata volna„ Teho ít tulságooan is gyorsan dol- 
goznak a tanulók, s ezt mindhárom feladattipuo szinte 
vonja maga utin. Az általam tanitott oczt5lyokban 
külön is fi gy elemmel kiscrtem a tulságosan gyorsan 
dolgozó tanulókat, o amikor 15-20 perc alatt az ösz-
ezee feladattal kóczen voltak, utána ugymond itnóztck. 
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Ilyenkor szurdpróba szerűen többek betűjelzéseit is 
fel jogyeztem, és kiv'ncsi voltam, hogy az atn."zés 
utún vajon javitani tudjak-e hibáikat. Agfigyelésill 
zzt igazolta,  hogy  a hibák kijavitáaa igen alacsony 
szinten valösult meg, sőt gyakorlatilag azt is lehet 
mondani, hogy az addig helyes kcrdéoek rosszra Sai_ 
tám  éppen kompenzálta ennek eredményességét. 

Ez mind azt mutatja, ho gy  amikor 25-30 vagy  
mc, - több fogalom tény, itélet kavarog a fejben, akkor 
mar  nehéz ezek között kontrollálni nz igazs í, ot. IIe-
lyesnek latszik, ha a feladatlapokat lassabban töltik 
ki és lehetőleg egyszer haladnak vé:;ig, mert a javi-
tás igen nehezen kivitelezhető. 

Ezeknél a feladatokra viszonylag egyszerit 
hegoldási kulcs volt -adva. A gyakorlatban sokszor 11-
kalrazzák a többszörös választáson feladatok első fe-
jezetben emlitett bonyolultabb formáját. Ezeknél gyak-
ran elifordul jó gondolkodría, helyes itélkezés mellett 
helytelen valasz betű odair ína. 

aizismert, hogy a koncentralt figyelem még 
felnőttek esetében is igen rövid ideig, tartható fenn, 
hót még 15-16 éves serdülő tanulóknál a fokozott inger-
lékenység, idegrendszeri labilité.s azórakozottsAg miatt 
még jobban csökken. Ilyenkor az itéletek helyességének 

felismerése után csökken a figyelem - ez az intenzív 
gondolkodr s után fellépő sikerélmz'ny közben terméeze-
tea jelenség -, a  figyelmetlenül irj ák a v-ílaazvarián-
sok bet:Beleit. Sok esetben nagyobb  figyelmet igényel 
az előbbi szituációt fi;yelembe véve a betü j elzés pon-
too feltüntetése, mint a tények igazsWnak eldöntése. 

Gyengébb eredményt kaptaira akkor, ha a ténye-
ket,állitá©okat tagadólag tettem fel, melyek ismétel-
ten igazolj.ík azt, ha a megozokott gondolkodási sablo-
nokat ujakra cseréljük, akkor a tanulók kevésbé isme-
rik fel magukat, nehézkesen gondolkodnak, romlik a 
teljesitmény. 
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L'ofe:i ezéz 
,.~-.~ ..._.. ___.. 

♦ középiskolák feladata ©ogtanitani gondol-
kodnis eligazodni rohanó világunkban tanulóinkat, as  
egyes tant ~àrgyalcbar_, illetve a tudoményok terUlet'n.  
A teljességre való törekvés m_ír illuzionista álomnak  
tinik. :U.  kell alakitani a tájókoződ:Ast biztooit6 ólta-
l'ínos rsüveltaé,;et, felkelteni az érdeklődést az 4 0  a  
modern i_r nt. ifihez szilárd alapokat kell kiópitent  
helyeo szemlélettel. Kosunk legrohamosabban fejlődő  
toriiletén a terméczettudorvínyokban korszorii,  termé-
czettudomnyoc gondolkodzIamódot kell kialakitani. Ez  
a tudor íny egyre inkább iryónyli az elo.3 és me?sodik  
jelzőrendszer komplexuma szerves egységének kiépité-
sót az első jelzőrendszeren keresztül.  

Napjainkban  a  pedagógia  forradalmában igen  
nagy hangsulyt fektetünk if juc::unk egészséges élet-
módjónak kialakitósAra is, a helyez tanuláoi módsze-
rek kidolgoz6.sán keresztül. A sokat emlegetett tul-
terhelés létező vulóaág, mind a tanulók, mind a taml-
rok részéről. Tankönyvi ozükozavus4ggal ezen nem se-
jthetünk, hiszen a logikai kapcsolatok elmulasztósa  

e`yrészt növeli a tanárok terhelését, móoréozt a ta-
nulók verbalitását, mely a helytelen biológiai szem-
lélet kialakit rísdhoz vezethet.  

Tapasztalatom szerint azok az ismeretanyagok  
voltak hiónyosak leginkóbb, melyeket a rendszertani  
anyagrészben tanitottunk a fejlődés bizonyitása érde-
kében, de természetesen nem a megfelelő mélységben,  

hiszen ezekre részletesen később kulilt sor. Azóta m :ír  
I.oncepciózuz változ.ís történt a tananyegcaökkontósi  
rendelettel, ugyanis csak fontosabb á llatcooportokat  
tanitiuik a rendszertanban, melyek kiesé a "levegőben  
lógnak" (Is a czervrendozorek tLIrgyalLlanél a hiányzó  
ismeretekre való utalós eléggé kényes probléma.  
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Az oddi i tapasztalatok birtokúban a II. 
osztályos áiolé;.,ia tananyagot a következőképpen 

épitenó fel: 

1. Ovid  állatrendszertani rlttekintée /részletes 
jellemzés nélkül/. .iemelve a többsejtuség •. 
alakulásának genezisét. Pontos magyarázatát 
adva az egres fojlődóstanilag fontos útlapo-
toknak /kb. 6 óra/. 

2. :pejt-szövet-szervek-szervrendszerek rendszere 

/3 óra/. 

3. Az egyes szervrendszerek túr ; alása /kiiltaka-
ró, váz, izom, táplálkozós, légzés, anyagszdl-
litás, kivAlacztús, szaporodds/. Lényegében 
a mostani formában a közben emlitett javasla-
tokkal kombinálva. 

Elhagynám az ('rzél.azerveket ós a szervező 
szervrendszer felépitését ős miiködécét.:zeket ki-
zárólag a 3. osztalyba helyezném. Itt viszont az 
c ószségtani anyagrészeket mellőzve, a czervrend-
szerek szervezése utána tanév vége felé kb. 25 órá-
ban egészcéges életmádra nevelés /e ;észsógtan/, ön 
és bajtársi segitség és szexuális nevelés szerepel-
ne beépitve a tankönyvbe, mely utóbbiakra a bioló-
giai intelligencia területón alapvett szükség mu-
tatkozik. /A jelenlegi formában 33 órríban oktatott 
pszichológiának az addigi biológiai tanulós munkamo- 
ráljdnak lerombolásán kivül ser i jelentősége nincs./ 

A  felmérési eredm,'nyek abszolut mértékét nem 
szóndékozom ösozehaconlitani sem a korríbbi évek orszá-
;;oo reprezentativ felmérésével, sem esetlegesen m is 
iskolik hasonló eredményeivel. i]zokre e eetlen esetben 

sem tettem utalást. .erre a  felmérés jellegénél fogva 
nincs is jogalaposa. 

a": kor szellemében való haladóst igazolja a 
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tanulók magasabb élettani milveltsóge. Iskolánkban 
évek óta ozervezett formában meglévő ae;;itése a 
fizikai dol^ozók gyermekeinek azinté:n ereztette ha-
tását nz eredményekben. 

A feladatlapozAs alkalmazása a biológiában 
ma mdr nólkülözhetetlen. Pejlesztik a tanulók reális 
önértékelő készségét, 	ösztönöznek es para= 
pektivikusan követelni6nyeket lehet felhintetni. 

A  ;ondolkodási kóazsvg fejlesztésének egyik 
járható utja, hogy a tanulókat olyan helyzet elé 
állit juk e  mely aktív ős alI tó gondolkodj ora ser-
kentenok. Lzt a készs é ,et ttnitani kell, mert ma;;a-
tól nem fejlődik. 

Az eredmények tényeket Allapitanak meg,, de 
ugyanakkor a tovAbbhaladás utját is  körvonalazzak 
előttünk. A tapasztalatok birtokában azok minél na-
gyobb hatástoku alkalmazása a célom, s ez<ltal én is 
ezeretncm elónozditani a kor zerii biológia oktatás 
szinvonalának további emelóoót. 
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GGELÉK  

F©ladatlapok 



I. 	 " A " 
 

1.Mi a bőrizomtömlő?/max. 2 sorban/ 	  

2.Mi a billér?/max. 2 sorban/.. 4 , 	 ••. 	 00 0 

 

 

4•0 	••••••44••••••••• 

3.Sorold fel a fémek törzseit fejlődéstörténeti sorrendben! 

•fi. 

4.Il4ny szelvényből áll a ríkok teste? 	fej... 
tor... 

potroh... 

5.Rajzolj le egy szivacstestet és nevezd meg részeit! 

6.A laposférgek idegrendszerére jellemző,hogy 

A. csak agyducuk van 
B. diffuz idegsejtek hálózatából áll 

C. páros agyducbál és két hosszanti idegkötegből áll 
D. testtájonkénti ducpárokból 
E. hasduclánc idegrendszerük van 

7.A csig4kra ,jellemző. hogy  
A. a talp felszínére nyálkamirigyek öntik váladékukat 

B. testük kétoldali szimmetriáju 

C. talpuk harintcsikolt izombál épül fel 

D. általában növényevők 
E. megtalálható a köpeny 



I. 	If A  

++ 8.A. Tüekésbőrüek 

B. Előgerinchurosok 

C. Íindegyik 

D. Egyik sem 

....1. ujszájuak csoportjába tartoznak 

....2. rugalmas gerinchurjuk van 

....3. megtalálható a vizedényrendsler 

....4. szépiacsont található 

....5. légzőszervük előbél eredetis 

....6. megjelenik a kezdetleges csőidegrendszer 

9.A. Csillósok 

B. Hidrák 

C. Mindegyik 

D. Egyik sem 

.... 1. emésztő és lüktető üröcskéi vannak 

.,..2. mozgásában a hámizomsejtek is részt vesznek 
,...3. ivaros szaporodás is megtalálható 
41...4. a sarjadzás, mint szaporodási forma is megta-

lálható 

....5. diffuz idegrendszerük van  

....6. testük falában szilárditó kitin elemek vannak 

+++10 	 Az ostoros egysejtüek i;en fontos helyet foglalnak 

el a fejlődéstörténeti rendszertanban, mert ezekből 

	 lehet levezetni a növény- és állatvilág szétválását. 

11. A rakok osztályába tartozó állatok mind kopoltyuval 

lélegeznek, mert minannyian vizben élnek. 

Kidolgozáshoz szükséges idő: 	perc 



I. 	 " B " 

nevezünk kifejlésnek?Féldával! /mux. 2 sorban/ 	 

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

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

2.1lit jelent az álszövetes állatok fogalma?/max. 2 sorban/ 
............... .... 

3.Ismertesd a megtermékeriyitett petesejt barázdálódásának 
menetét.Nevezd meg az e gy es állapotok pontos nevét! 

	.......i ........................ 

........i........000.4100000.0.41.0..0..F.0. 10.41...... .. 

.....4......aa. a .i#+N .0ii.# ...i. ► ... 10......ii ............. 

4.11ány karja van a tintahalnak? 	 
a közönséges polipnak? 	 

5.Rajzold le az amőbát és nevezd meg részeit! 

+6.Először jelenik meg a végbélnyilás: 

A. laposférgeknél 
B. testUregm lkiilieknél 
C. gyürzisf6rgeknél 
D. hengeresférgeknél 
E. álszöveteseknél 

7.P6kssabácuakra jellemző,hogy  
A. összetett szemük van 
B. testük fej, tor, potrohra tagolódik 

C. 4 pár járólábuk van 
D. tüdővel lélegeznek 

E. csáprágó és tapogatólábuk van 



I. 	n B n 

++ 8.A. Gyürüsférgek 
B. Előgerinchurosok 
C. Mindegyik 
D. Egyik sem 

....1. idegrendszerük háti elhelyezkedésű 

....2. kizárólag bőrlégzést folytatnak 

....3. testüreges állatok 

....4. osztódással szaporodnak 

....5. ducidegrendszerük van 

.... 6. bőrizomtömlőjük van 

9.A. Laposférgek 
B. Gyűrüsférgek 
C. Eindeg,yik 
D. Egyik aem 

....1. kétoldali szimmetriájuak 

....2. 
 

véredényrendszerük zárt 
....3. ducidegrendszerük van 
....4. bélcsatornájuk k r' tszakaszos 
....5. ide tartozik a trichina 
....6. testüreges állatok 

+++10 	 Az izeltl'buak igen könnyen változtatják helyüket, 
rn e r t jól tagolódó vcgtagjaik, szilárd külső vázuk 

	f"s fejlett izomzatuk van. 

11.A hidrák a testüreges állatokhoz tartoznak, m. e r t 
testfaluk a két csiralemeznek megfelelő kettős sejt- 

	rótegből áll. 

Kidolgozáshoz ezUkséges idő • 	perc 



I • 	n C n 

1.1Lit nevezünk teljes :átalakulásnak?i'éldával ! /max. 2 sorban/ 
•....r.•... 

 

D ...... 	 .•.r•.••••••••••• 

 

.••..• r•• ........• 	 ........r.••••.•...•.ft. .rs.••...•• 

2.Lit jelent az egyfélemagvuak kifejezés? /max. 2 sorban/ 
	 .... 

. 	 ..•.... 

3.Sorold fel  a  rovarok oz5jszerveit! /legalább négyet/ 

s o ft.........M•.....•..ra0 4# 

.r•.r . .•...•• . .. • . 

	

4.IiSny szelvényből 511 a rovarok feje? 	.....a...• 

	

tora? 	..:...+r.•. 
potroha? ......• r .. 

5.Rajzold le a hólyagcsira és a bélcsira állapotot! As 
utóbbi rszeit nevezd is meg! 

+ 6.Teljes átalakulássa& fejlődik:  
A. zöld lombszöcske 
E. sáska 
C. házi zugpók 
D. légy 
E. tücsök 

7.A  legfejlettebb rákokra jellemző" hou 
A. 21 testszelvényük van 
B. ősi laposférgektől származnak 
C. hátrafelé mennek 
I): két pár csápjuk v 'gtagmódosulák ' 
"' az első pár csáp tövén helyzetérző szervük van 



++ 8.A. Csalánozók 

B. Szivacsok 

C. Mindegyik  

D. Egyik  sem 

....1. testük kettős falu 

....2. mozgásukat hámizomsejtek segitik 

.._.3. egysejtuekből vezethetők le 

....4. ducidegrendozeriik van 

....5. ide tartoznak a korallok 

....6. ivarsejtek is megtalálhatók 

9.A. Kagylók 

B. 

 

Csigák 

C. Mindegy ik 
D. Egyik sem 

....1. kétoldali szimetria jellemző 
,...2. a köpeny külső mészvázat választ ki 

, • ..3. örvényezve táplálkozók 

A...4. csészeszemük van 

,...5. életmódjuk igen aktiv 
....6. átalakulással fejlednek 

+4+1O.iinden többsejtU állat elvileg visszavezethető az egy-

sejtüel€re, mert minden többsejtű éhlat fejlődése 
.... egyetlen  sejtből, a petesejtből indul ki. 

11.A szitakötők fejlődése kifejlés, mert többféle lár-
vaállapot található náluk. 

Kidolgozáshoz szükséges idő: 	perc 



I. 	n D " 

1.1'i a szépiacsont és a radula? /max. 1-1 sorban/.......... 

...RRSS...•. 	 •ss.s•.s.+0s•0,R110* 

..1.. 	  ••...•. 

 

0 00 0 8, 4000! 	 *4110 00 

 

2. 
i;it jelent a kétfélenagvuak fogalom? /max. 2 sorban/ •.... 

	♦ t•...... .••.•..••. 

3.Sorold fel a puhatestűek osztályait fejlődéstörténeti 
sorrendben! 	 . 

4. r.ány szelvényből ríllnak a pókok testrészei?/különi-külön/ 

	«041, 

5.Rajzolj le  egy  papuco íllatkát és nevezd meg; részeit! 

+44  vxákokra .9 ellemző,ho gy  
A. cs.:ipr:í;ójuk van 
B. 23 toctozelvény talúlható 
Q,, 3 púr j c írólábuk van 

'D. emT pir ce<áp juk van 
E. életdk folyamán tUnbször vedlenek 

7401jes átalakul:losal fejlődik a 
A. légy 
I3. szitakötő 
C. katicabogár 
i). bolha 
';. sáska 

•. 



I. 
	n D  n 

++ 8.A. Rákok 
B. Rovarok 
C. Mindegyik 
D. Egyik sem 

....3. 

 

ősi gyiirüsférgektől származnak 
..,,2. 3 pár izelt lábuk van 

bőrizomtömlővel mozognak 
.. ' .4, 2 pár csápjuk van 

egyes ide tartozó állatfajok fontos haltáp-
lálékok 

9 	....6. első végtagpátjuk csáprágóvá módosult 

9.A. Kis makkféreg 
B. Közönséges zsákállat 
C. Mindegyik 
D. Egyik sem 

• ..1. európai tengerek jellegzetes faja 

4 ...2. lárvakorban ebihalhoz hasonló 

....3. kifejlett egyedben gerinchur található 

....4. vizedtnyrendszerí lábakkal mozog  
106.•5. gerinchur a feji részen is megtalálható 
..,.6. csőidegrendszere van 

+++ 10. A laposférgek idegrendszere fejlettebb a csalínozó-
knál, mert náluk már egy agyduc és két hosszan- 

	 ti idegköteg található. 

11. Az ery sejtűek között a csillósok a legfejlettebbek, 
m e r t testüket kivülről csillóköpeny borítja. 

Kidolgozáshoz szükséges idő: 	perc 



II. 	II A u  

1.Mit nevezünk forgónak? /max. 2 sorban•«•.«.«..,.•••••• .. 

, 00•0*4100011000,0 000 ,....... , .1, 00 00  • 41 • A 11,f......,. •,,.. ..,i  

2. Mit nevezünk kopoltyubólnek? /max. 2 sorban/.....,....,.  

	.e•..•.,••,,,,,••bbbe 	 

	..,,... 	 

3. ;porold fel sorrendben a halak agyszakaszait !  e  . •. • # • ♦ *  rno  
4,,.0111.41. 	 ......,,....•.e*.,•,,,•,••„  

4.Hány tojást tojik évente a bankivatyuk?  . . ... M ,.  

+5.A hüllőkre jellemző, ho gy  

A. vízrendszerük még sok porcot tartalmaz  

B. végbólnyilásuk van  

C. a bőrlégzés fontos szerepet játszik  
D. szívük n4gyiiregi1  

E. állandó hűmérsékletUek  

6.A lándzsahalra jellemző. hogy  

A. édesvizben cinek  
B. kopoltyubéllel 1ó1e'eznek  
C. két páros és három páratlan uszójuk van  
D. ducidegrendszerük van  
E. primitiv agykezdemény található  

++t?.A. Emlősök  
B. Halak  

C. Minde;~ik  
D. Egyik oem  

. ...1. kiiltakaré juk hám és irhából  á11 

. ...2. szivük hároaüregii  

• 



....3. hólya ;ozemük van 

....4. átalakulással fejlődnek 

.... 5. szemük mindi. ; közellátó 

....6. 
 

szegycsontjuk általában lapos 

8.A. Krokodilok 
D. 3éká.t 
C. Mindegyik 
D. Ngyik sem 

....1. van rekeszizmuk 

....2. elevenozülok 

....3. változó hőmérsékletit állatok 

....4. külső megtermékenyitésü állatok 

....5. 
 

zárt nellknsuk van 
....6. bőrlik ririgygazdag 

+++ 9.A békák számária a bőrlégzés nÉlkülözhetetlen, m e r t 
tüdejük lógzőfelülete igen kicsi. 

10.A hüllők kerin,7:si rendszere  már  teljesen  megegyezik  az 
emberével, -; e r t a azivük már  n4gyüregii. 

11.A halaknak két várkörük van, m e r t a halak változó 
hőmérsckletü állatok. 

Kidolgozáshoz szükséget idő. 	 .. .perc 



II. 

1.A. a Csüd? /max. 2 sorban/ ...........• ................... 

0 0 000111 . .0 	  

2.bii a gerinchur? /mc x. 2 sorban/ 	  

3.S©rold tel sorrendben a hüllők gerincoszlopának tájékait! 
. . 0 11 11 0 11 . . . 	 0.00.4$0000411•000$4,44,00411110 4.41 00041 4,0 000 

4.Ilány tojjct tojik ecy tojástermelő tyukfajta évente?/kb./ 

+5.Melyik felsorolt állat bőre tartalmaz kevés miriíyet?  
A. emlősök 
B. madarak 
C. kétéltűek 
D. halak 
L. hüllők 

6.L9elyik nem jellemző az emlősökre? 

A. fejlett ivadékgondozás 
?>. bőrük igen mirigygazdag 
C. nyakcsigolyáik szríma 9 
D. kültakarójukon sok a szaruképződmény 
L. a verejtékmirigy a szőrtüszőbe önti váladékát 

++7.A. Hüllők  
B. Madarak 
C. Ir"indegyik 

D. E7,yik 

....1. van szegycsontjuk 

....2. a levegőt ugy nyelik 



II. 	 " D " 

....3.kloakájuk vari 

....4. tolólábaik vannak 

....5. nyelvük elől lenőtt 

....6. testhőmérsékletük állandó 
8.A. Kacsacsőrü emlős 
B. Üregi nyul 
C. .,inde ;:,y ik 
D. Egyik sem 

....1. testét szőrzet fedi 

....2. tojással szaporodik 

.., .3. (lazánkban is található 
,,..4. nincs móhlepénye 
....5. nincs zárt mellkasa 
....6. kloakája van 

+++9.A hüllők vérkeringése nem fejletteb, mint a kétéltüeké, 
mert  a hüllők szive tulajdonképpen ugyanugy három-

.... iiregü mint a kétéltüeké. 

10.Az emlősök utódai igen fejletten jönnek világra, m e rt 
a méhlepény, ami ezt lehetővé teszi, mindegyiknél meg-

.... található. 

11.A hüllők feje igen mozgékonyan izesül a törzs vázához, 
mert  megtalálható az erősen módosult fej gyám és a 

.... forgó is. 

Kidolgozáshoz szUkségee idős...... perc 



II. 	II C II  

nevezünk kloakának? /max.  2 se 	,~.•••..*.•.••..•.. 
	  ♦ •••••••••••.•••••••••••••!  

2.mi a  halszálka? /max. 3 sorban/ .... • • ....... • ....... . , .. 

#111444011. 	 •41.49••000........•  

3.802101d tel se emlősök alosztályait sorrendbent ........•.  
4,100..••••41.4,.11•. 	 4A. ► •..••.•....!•.•  
Sorold !eZ a halak pároz uszóit!  
r•w~~i.`~.~► . 	 .l....ip••..1•...•..0.040  

4.Mekkora a lándzsahal testhossza?  ...1100041•64##$04,81.1041161141,4,  

+5.A bókákra jellemző, hol,  
A. ragadozó életmódot folytatnak  
B. állandó hőmérsékletű állatok  

C. belső megtex ókenyités tal: lha tó  

D. a szivük kétüregű  

,E. szivükön mindig  elhasznált vár áramlik át  

6•Melyik nem jellemző a madarakra?  

A. medenceöv zárt  
B. bőrtik mirigyszegóny  
C. a nyakcsigolyák feszesen kapcsolódnak egymáshoz  
D. származnak  

E. emésztésük igen gyors  

++7.A. Halak  

B.  Kétéltüek  

Co  Mindegyik  

D.  Egyik sem  

....1. kültakaró juk e3yrétegii hám  

....2. zárt keringFsi rendszerük van  



LT* 	 n C  it  

. 41 .3. szivük egy pitvarból és egy kamrából áll  

.' ,4• ötujju végtatjuk van  

....5. átalakulás nélkül fejlődnek  

....6. hólyaszemük van  

8.A. Madarak  
B. 'Rml   ősök  
C. :windegy ik  
D. Egyik son  

....1. középkori őshüllőktől származnak 

....2. kültakarójuk mirigyszegény 
megtermékenyités jellemző  

....4. gyakori a szaruképződmény  

.... ~ . a kisagy kílönösen fejlett  

+++9.A kétéltűek állandó hőmérsékletü állatok, mer t a  
két vérkörük tökéletesen elkülönül már.  

. .. • 

10..E hüllők koponyája nehezen mozgatható, mer t még  
nem alakult ki a zárt mellkas.  

11.A fej r erinchurosok a t°erincesekhez tartoznak, :n e r t  
a gerinchur a feji részbe is benyomul.  

Kidolgozáshoz szükséges idő: 	 perc  



II. 	n D n  

1. L i a fe jgy m? /max.  2 sorban/  

    

    

          

2.:'.-it nevezel zirt mellkasnak?/max. 2 sorban/ 	 

~ ••..  

3.Sorold fel sorrendben a ;gerincesek osztályait! 	 

*000 010 0  .  •  . .  . .  . .  . • •  .  . .  

4.Mekkora a térfogata a csimpánzok agykoponyájának? 

+,.A porcos halakhoz t:.rtozik a  

A. sikos angolna  
ponty 

C. macskacápa  
P. kecsege 
E. picztrdng 

 

6.A hüllőkre ;jellemző. hogs  
A. kiilső me gternókenyitós található  
B. magas testhőmórsókletük van 
C. van zárt mellkasuk  
D. nincs  mindegyiknek  rekeszizma  
E. ide tartozik a szalamandra 

++7.A. ősgyikmadár  
B. Galamb 
C. T:iindeprik  
D.EQrik sem  

....1. az állkapocs fogazott 

....2. fejlett csőre van 

....3. toll található a testón 

.••  



II. 

.... ~+. 

 D n  

jó repülő  

....5. szive háromüregü  

....6. átalakulással fcjlődik  

8.A. Kétéltűek  

B. Madarak  
C. Minde,ik  
D. Egyik sem  

....1. állandó teethőmérsékletüek  
megtermékenyités jellemző  

....3. igen gyakori az ivari kétalakuság 
4  a sziven mindig elhasznált vér megy keresztül 

....5. testükön gyakran  található csontvért 

....G. bőrük miri6yekben gazdag 

+++ 9.A kctóltüek ivarsejtjeinek száma sokkal több mint a ku-  
tyáké, mert külső megtermákenyités található náluk.  

• • • •  

10.Aa hüllők hugy- ivar- és tápcsatorna kivezetőjük külön 
nyilik a testfelszinen, mert ezeknek az állatoknak 

.... kloakájuk van.  

11.i'z emlősük osztályán üelUl az embcrszabásu majmok a  leg-
fejlettebb állatok, mert agykoponyájuk már meghalei-
ja az arckoponya méreteit.  

Kidolgozáshoz szükséges idős 	perc  



It A  u 

1. Jellemeze. a sima izomszövetet t:. ,,. 	 ........ 

•.• •••••••••• • •••••  

2. Fikor besz'lünk aktiv és passzív mozgáSrál?/1-1 mondat/ 

.• • •.• • •• • • . . . . . . • . . • . . . . 0 

    

40000400000•0 

   

	 . i .f0, . *0700.0*N#0 * V . 

       

          

3.Mi  a hasonlcSeág és a különbség a 'mind  é® as *star  kYS* 
zött? 
IIasonláság!•• ......•... ,► . 	 ...... 	 
Különbség: 	 00.00..0.41041, 00004.4, 00.041000.6. 1, 090.41-41.... 

...R l .•• • ... • ...••i... 0 4100R 10 0 .000.10 .0 0 0 0.000 

4 .Lii az i.nhftrrW?lmaac• 2 sorbO.nf. tr ,......•.•..•.•.r. ..s 

.1..... 0... 	 ...... .•.....i..• ..... . .......•...... 

5.Rajzolj le egy hámizomsejtet ás nevezd meg rászeiti 
Hol találunk ilyet az állatvilágban? 

+6.A. jellemző a halak mozgásszervére?  
A. a medenceöv a gerincoszlophoz kapcsolódik 
• 13. a páratlan uszók az e . yensulyozást végzik 
C. a mozsban nincc szerepe az uszáhályagnak 
D. az uszók hártyás bőrredők 
E. a vázizom elrendeződése szelvényezetlen 



n  A n 

£3.A felooroltak köze l melyik if;az az ember csontvázúra? 
A. a kéztőcsontok sz6ma 7 
B. az emberi kézen 15 ujjperc találhat6 
C. a  singcsont  a kisujj felöli oldalon tal5lhat6 
D. az 3186 végtag fü gesztőöve a medencecsont 
E. az agykoponya 7 csontból 511 

+++9.A azivizom  egyesíti magAban a sima és a harántcaikolt 
izom tulajdonságait t  m e r t müködésében a harántcsi— 

..... koltra, felépitésében a sima.izomrs. hasonlit. 

10.Az izmok általában csoportosán müködnek, r1 er#a társ- 
izmok egymis sunkrí ját ellensulyozzák. 

11.A férgek j ellezeteo riozg <ísozerve a bőrizomtörrslő, 
pertt cronklb aik fejletlen végtagok. 

12.A leggyorsabban repülő rovarok a kétszarnyuak, mer t 
második nir szárnyuk billérré csökevényesedett. 

Kidolgoz .lshoz szükséges idő: 	perc 



" B n 

1.Jellemezd a harántcsíkolt izomszövetet! 

.... ......0. 

2.;,'inek az eredm'nye a féregmozgás? ....•.......... 

3.;'i a különbség a vállizület 4o a csipőiziilet között?.... 

4.Mi a rángás? 	.. 	  

5.Rajzold le f combcsont végének felépitését és nevezd meg 
részeit! 

+6.A felsoroltak közül melyik igaz az emlősök mozgásszervére? 
A. a czarvasmarha 2. ás 4. ujja a legfejlettebb 
B. a fejgyám függőleges nyulványaa "fognyulv:.íny" 
C. legtökéletesebb jrr,si mód a körmönjárás 
D. az állcsont izülettel kapcsolódik a koponyához 
E. a szarvasmarha 1. és 4. ujja elcsökevényesedett 



" 13  n 

7.A h:mizomsejtekre jellemző:  
A. külön szövetet nem alkotnak 
;S. sejtmagjuk ninIIs  

C. simaizw•: tal r` lho tó benne  

D. alapján összhuzókony rostok találhatók  

E. külső vázhoz tapadnak  

+++ B.Az amőbaszerü mozgás a fejlett szervezetekben is megta-
lálható, mer t mr;as fokon összehuződ 'c.ra képen sej-

..... tek hozzák lótre a  mozgást.  

9.Az izomhas inakkal kapcsolódik a csontokhoz, m e r t  
a nyalábokat kötőszöveti pólya burkolja.  

10.A csigák házának neszes anyagát a zsigerzacskó termeli,  

mert  a köpeny a belső szerveket foglalja magában.  

11.A farkos kótéltüeknek ós a gyikoknak tolólábaik vannak,  

mert az ötujju végtagtipus a kf t6ltüeknél jelent  

	 meg.  

hidol ~~ozáshoz szüks6ges idős......perC  



III. 	 " C " 

1.Jellernezd a szivizomozövetett •00•••00.. 

 

 

2.Pűilyen mozgást vé ,&feznek az  egysejtűek ostorral? 	 

3.Mi a különbség szrnyizom és repülőizom között? 	 

... 

   

	 .0000.. 

   

*0000 	 • 0 0 0 0 . . . . . • . . • • . . . 0** 

4.71 a tónus?/max. 2 sorban/ .0000.•..........•........ .... 

.....0..•.0• .................•.•••. 

5. tLajzolj le e v izületet és nevezd meg részeit! 

+6.h:i jellemző a madarak mozgásszervére? 
A. a test alátámasztása a mellső végtagra hárul 
L.  vállövük fejletlen 
C. ujjaik száma általában három 
D. két kulcscsontuk villacsonttá forrt össze 
E. a combcsont és a sipcsont csüddé alakult 



i~ C II  

T.A  halak uszóira igaz s  
A. a hasusző a bordákhoz kapcsolódik  

B. az uszót porcos uszósugarak t._u asztj r k  
C. még nem valódi vógtagok  

D. páratlan uszó a farok alatti uszó  

E. a póros aszók felületnagyobb:itók csak  

+++a. Az ember  medenceöve keskenyebb mint az emberszabásu  
majnoké, m e r t medencecsontja van.  

9.Ha a bókaizmot Galvání csipesszel ingereljiik az izom  
összehuzódik, m e r t a j elensóg oka az ;1.11rati  

..... elektl'omossrag.  

10.A rovarok v taj;jaikkal. u"ranak, zmIlmónyt szereznek,  
ucznak stb., mert a vót taggok szerkezete a mUködésn  

.....nek megfelelően alakult.  

11.A ccor  tok  jellemző tula jdons ~nga a merevség ós rugal-  
raa.tlanoig, r  e r t a  c3ontazövetberi osezein ós szer-  

	vetlen sók is vannak.  

á: idolgozóshoz Szükséges idő:...... perc  



1•Csoportooitsd alak és mükJdés szerint a hársszövetet!  

	.s.•.....ssri*sifrrirflffN 	 

	.s.••risi•isrsssii••si• 	 

2..Iol alakult ki először a harántcsikolt izom?..•••••••••  
	•i11i001041•9• 	900009.41,1r110i04104Dri••••  

is ho1'ít a1 17azi jelentőségét?...*,*•••••••••••  	

••••iffiiili* ~ ••••i ♦ ~ii ~ f+i ~ •••••••ii•liiriiifii. 	 

3.Pdi a különbség a rovarszárny és a madárszárny között?  
	.•••••••••••i• 	 ••firsi.•••.•.ir••.. 

	 ••iff•••.•• i wrs ♦ •ri. 	 •••i i • i •..i s i.•if••r• i rir  

4ssi. •i o:.'szein?••••••••••••••issssri••f•••i•iriii•••••••  

• i i i • i  i i  i.•• i• . . f  i  i i f  4r ••••.0 . 0 ** 	 i0 N  

5 .  
Rajzold le a rovarszárny müködési elvét! A  rajzot lásd  
el pontos nevezéktannal!  

+6•:.i jellemző a felsoroltak közül a kétéltüek mozg sszer-
vére?  
A. a végtag a tüdőshalak uszóiból alakult ki  
B. a mellső é s hátsó végtagpár felépitése eltér  
C. a szalamandra lába sajátos ugróláb  
D. megjelenik a zárt mellkas  
E. végtagjaik ötujjuak  



If  D  n 

7.A porcos halak zsigeri koponyájára igaz: 
A. a 2. iv fogazott ós állkapocsként miiködik 
B. a 3. ivtől az iveket kopoltyuiveknek nevezzük 
C. a 2. iv kapcsolja a fogazott ivet az agykoponyához 
D. valamennyi iv kopoltyuiv 
L. a 2. ;s 3. iv között "fecskendőnyilás" található 

+++8.A halak hasuszói valódi végtagok, mer t a hasusa5 k 
a gerincoszlophoz kapcsolódnak. 

.. • • 

9.A sejtközötti állománynak legnagyobb szerepe van a 
csontszövetben, m e r t a csontszövetben sejteket 

.... nerc találunk. 

10.A rovarok osztályába tartozó állatok testét kitin-
páncél fedi, mer t izekből álló testük fejre, 

.... torra és potrohra tagolódik.  

11.A hallócsontok az arckoponya csontjai közé sorolha-
tók, mer t a hallócsontok a zsigeri ivek szárma- 

, .... zekai. 

Kidolgozáshoz szüksóges id5 a ..,...perc 



IV 	n A  n  

1.;:i a vitális kapacitás?/max. 2 sorban/ 	 

2.hii az emésztés lényege?/max. 2 sorban/...... 	 

..r•....•*6.  

3.Sorold fel a gerincesek előbél szakaszait sorrendben!.. 

	

40Milyen hosszu az ember vastagbele? 	 

	

vékonybele? 	 

5.Milyen tipusu fogai vannak a kérődzőknek? Aviden jelle- 
mezd isl...•...tt... 	 t.,••• ~••.M••+........•..... 
	. ♦ ...• ► ..r.r...r•r!.•t•t..tl ► .•..r 	. 

....* ~ .rr..*•..*r.sl...t••! ~ ••!•M•A11rr. *.r......*....••  

+6.  i történik a rekeszizommal belégzéskor?  
A. összehuzódik és bedomborodik a mellüregbe  

B. elernyed ás lapossá vilik 

C. összehuződik és 'lapossá válik 

D. elernyed és bedomborodik a mellüregbe 

E. összehuzódik és megemeli a bordákat 

7.Az orrnyálkahártya feladata a légzésben:  

A. a  leveg5t felmelegíti  

B. a CO-ot leköti és megakadályozza a mérgezést  

C. ellsegiti a hangszalagok müködését  

D. vizgőzzel teliti a levegőt  

E. megszűri a szennyezésektől a leveg,lt  



IV. 	n A n 

Madarak 
B. Emlősök 
C. I inda, yik 
D. Egyik sem 

1  gyomruk kétszakaszos 
2  nyelvük igen fejlett 

.....3. bélcsatornájuk igen tágulékong 
•4.••.4. vastagbelük igen rövid 

5  a tüdő léghólyagocskákban végződik 
6  az oxigént a hemoglobin szállítja 

9.A. Fehérjék 
B. Szénhidrátok 
C. Mindegyik 
D. Egyik sem 

1  az élő szervezet le^;fontooabb energia-
szoláltatója 

2  glicerint is tartalmaz 
3  a növények sejtfala sokat tartalmaz 
4  kolloid méretiek 

	5. legfontosabb épit"5elerae: C,H 2 O 
6  energiát nem szolgáltató tápanyag 

+++10.Az állati szervezetek nem asszimilálnak, mer t 
csak a táplálékban levő kémiai energiát képesek 
életmükedéseikhez felhasználni. 

11.A madarak tápcsatornája alapvetően különbözik az  -
lősökétől, mert található begy, zuzógyomor, na-

....gyon rövid vastagbél és kloáka. 

12.A belső légzés időben a külső légzés után következik, 
m e r t a belső légzés a testfolyadék és a szövetek, 

.... sejtek között megy  végbe. 



IV. 	"íi" 

1..::i a trachea-rendczer és milyen eredetű '? .....,. 	 

2.rdi a perisztaltika?........... m . 	 00.. 

	 0•••••••01,41 	 0..0000041 

3...orold fel a máj funkcióm! •••••.......•.. ...: 41.0.0. 

.. .e s .. .* .r • .. .. .. . . 	•••••• • •• 

4.a.Mekkora tömegU az egészséges emberi máj? 	 
b.Mennyi nyál termelődik naponta? 

5.I-iol helyezkedik el a hasnyálmirigy? Jellemezd röviden! 

...•.....•..•..•.•f0•••••••.••..•.s.•.....•...••*••.• • 
0!. 11 6* 0 0 0 00000 0 0 e .0.00410. ••.. .• ... •• .0•• .1,•. •. 41..•..... 

••. a ....ws.•••.••$. ♦ •••.•w•....•s.•s.•.•.•s.••ss•s•s•• 

+6.IIol jelenik mert először  a sejten kivüli emésztés? 
A. laposférgeknél 
B. sej thalmazosoknil 
C. szivacsoknál 
D. csalánozóknál 
E. hengeresférgeknél 

7.A felsorolt szervek közül melyik nyirokszerv? 
A. torokmandulák 
L. fóregnyulvány 
C. garatmandulák 
D. vakbél 

E. fültőmirigy 



IV. 	" B " 

++8.A. Laposférgek 
B. Gyüriisférgek 
C. r.iindegyik 
D. Egyik sem 

1  itt jelent meg először a vébélnyilás 
2  izmos gyomor található 
3  a táplálék a ozájnyiláson át jut az űr-

bélbe 
4  a bélcsatorna elágazó 
5  sejten kivifli emésztés található 
6  tápcsatorna három szakaszu 

9.A. Tripszin 
B. Pepszin 
C. Mindegyik 
D. Egyik sem 

1  csak lu;;os közegben fejti ki, hatását 
2  a gyomorban termelődik 
3  a szénhidrátokat bontja 
4  azonos szervben termelődik az inzulinnal 
5  a vér cukorszintjét csökkenti 
6  az epe aktiválja 

+++10.A békák szájüregének nyálkahártyája is végez gázcse- 
rét, m e r t a bűrlé gzcs igen fontos számukra. 

11.Az epe nem emésztőnedv, mert ez epe nem tartal-
maz emésztőenzimet. 

12.Belégzéskor a mellüregi; térfogata megnő, mer t 
a rekeszizom elernyed és lapossá válik. 



N . 

	 n C u 

1. :A  a belső légzés?/max. 2 sorbon/ .................... 

9400. 	 •..•.9.••....••..40....•. 
••..... . . • 0 40 ! . . . . 

2..Jt jelent az, hogy a növények /többségükben/ auto-
tráf szervezetek? 	  

..............04,41•00 *******  .................. S ..... . 	 

.......4....•..940.40.•...•40.400 •. •••...•0•. 

3. Úorold fel a szarvasmarha gyomorszakaszait sorrendben! 

....•...tr`•.••4109.•.•11t 	41.0*•.41•t•40SIS•0,* 

•.•.. ..••.... 	•.•4rn••ee•i•.**eo0,46 ' •► 

4.L  ilyen hocszu az emberi nyelőcső? .•,...•.•s••..•.... 
légcső? .....40.• 	 

9. ilyen fogazata van a ragadozóknak? Jellemezd röviden! 

	 ... ...........6.............................. 

.................••.....•..•..•.•.........•..••...•.. 
••...•.•......•..•..•.A....•40..•..........•••.•.•..«• 

+6.Yelyik müködést nem végzi a máj? 
A. emésztőnedvet termel 
B. glikogént t írol 
C. az anyagcsere központja 
D. emésztőenzimet termel 
E. méregteleniti a szervezetet 

7.A feltorolt álltok közül melyiknélt  a 	tó sejten 
belüli emésztés? 
A. orvosi pióca 
B. édeovizi hidra 
C. tintahal 
D. p;upucsillatka 

folyami rák 



TV. 

++S.A. Madár 
B. Emlős 
C. Uindegyik 

D. Egyik  sem  
1 két gégefő találhctó 
2 tüdejét a kis vérkör hajszálerei gazda-

gon behálózzák 

«•...3. a tüdő léghólyagocskákban végződik 
•••••4. oz oxigént a hemoglobin szállitja 
' .,5, tüdeje redős, kamrás szerkezetei 

.4,«•.6,r a  légzőmozgásban a rekeszizom is részt 

vesss 

9.A. Z,3irban oldódó vitaminok 
B. Vizben oldódó vitaminok 
C. Mindegyik 
D. Egyik sem 

1 kis mennyiségben szükséges 
..... 2. részben szerkezeti épitáanyag 
. ♦ ,..3. idegrendszert védő vitamin  ide tartozik 
.4.40.4. egyikének hiányában angolkór léphet fel 

.....5• az állatok vagy készen vagy elővitamin 
formájában veszik fel 

6 felvételük naponta szükséges 

+++10.Az állatok diaszil ilációja alapvetően másmnint a 
kr;tszikif növényeké, mert a kétszikű növények 

.... nemcsak termelik, hanem fel is használják a CO 2-ot. 

11.A gerinctelenek és gerincesek kopoltyuinak eredete 
eltérő, mert v ;erincteleneké bőr, a gerincese-

.... ké pedig előbél eredet~. 

12.Az ember előbelében nem termelődik emésztőenzim, 

mert a nyál csak emésztőnedvet tartalmaz, de 
.... enzimet nem. 



IV. 	" D " 

1.;.'i ri disszimiláció lényege?/nex. 2 sorban/ 

   ....•...••• 	 

'.._i a külső légzés?/max. 2 urban/ 

..i••.•••.••+• 

3.sorold fel sorrendben a gerincesek közép- és utóbél 

szakaszait! 	 .••......... 

4.Húny százalékos töménysétai a gyomorsósav? 	 

Mekkora a kolloid mérettartomány? 

5.;,:ilyen tipusu fogazata van a rágcsálóknak? Jellemezd 

rüvideni.....• ................•...... 	 .. 	  

...•..•... *•...•0.•.••.•..•0•• 	. • 
.••....•.r.•...•......•••....•. 

+6.Melyik eméozt5nedv nem tartalmaz emésztő enzimet? 

A. a nyál 
B. a gyomornedv 

C. a hasnyál 
D. az epe 

E. a bélnedv 

7.Az alább felsorolt anyagok közül melyik szivódik fel 

a gyomorban?  

A. fehérjék 

B. egyes gyógyszerek 

C. alkohol 
D. zsirok 

L. szől cukor 



IV 	" D " 

++8.A. Izeltlábuak 

B. Puhatestnek 

C. Mindegyik 
D. Egyik sem 

1  középbélimirigy található 
.,.. .2. egyes fajainál csáprágó található 

.....3. növényevők is találhatók közöttük 
4  egyik osztályának fajai örvényezve táplál-

koznak 

5  tápcsatorna háromszakaszos 
6  egyes fajai testen kivül is emésztenek 

9.A. Máj 
B. Hasnyálmirigy 
C. ? indegyik 
D. Egyik sem 

1  mirigyes szerv 
	2. enzimjei valamennyi tápanyagot lebontják 

3  csak emésztőnedvet termel/enzimeket nem/ 
4  váladéka lugos kémhatásu 
5  az anyagcsere központi szerve 
6  pepszint termel 

+++10.A hang a hangszalagok rezgéséből származik, mer t 
a kiáramló levegő ezükiti illetve tágitja a hangrést. 

11.A kigyók testük átmérőjénél nagyobb állatot is lenyel- 

nek, mert fogaik már fogmederbe ékelt fogak. 

12 	 Az emésztés során a tápanyagoknak alkotórészeire kell 
bomlania, mert a vastagbélben csak a kismolekuláju 

	viz és ásványi sók szivódnak fel. 



" A It 
 

1.rit nevezünk passziv immunitásnak?/1 Mondatban/ 	 

... ... .. 	 ..s.... 

nevezünk vénának?/1 mondatban/ 	 

•..••#.•.•••••.........•..•..• ............... 

3.Egy mm3  emberi vérben mennyi a vörös vértestek száma? 
	, fehér vérsejtek száma? 	 

4.Mi a különbség az elő- és utóvese között? 	 

     

.•. . ••. • •• . .•••.... 

...... . .r . . . ••.••. 	 
•.... •..A ..••.. .... 

  

  

•. 

   

     

 

....• ■ ...• 

    

     

5.Jellemezd az emberi vörös vértesteket! 	 

	 . . ...+w.# • . 	  

41. ■ .41.0+0r..•..•.•..•••(00 	 

	 . 1 +R .wM.011• . ..#...#A. i •#. # w .. #... . • • # • A.. * . ••• 

	....• • i...... ••..I .•10# . t. . .. .. .. . .. •... . M.. 

6.dajzold le a hüllők vérkerin^ési szervrendszerének sé-
májt! A szív Fs a keringési rendszer részeit nevezd 

is meg! 

+7.Ir'ely állstok kiválasztó szerve az ősvese? 
A. hüllőké 
B. halaké, hüllőké 
C. halaké, kétéltiieké é3 a hüllőké 
D. a halak nagyobb csoportjának 
E. kétéltüeké 



v. 	 " A  " 

++8.11. Laposférgek 
B. Hengeresférgek 
C. Izelt15bunk 
D. Kétéltüek 

1 a bélcsatorna körüli testüregfolyadék 
végzi az aryagszállitást 

. • . • .2. ezivük háromüregii 
•• ...3. báledényrendszer található 
.....4. a szivkamrákhoz szárnyizmok csatlakoznak 

5  kiválasztószervük az elővesécske 
6 kifejlett egyedekben ősvese található 

+++9.A változó testhőméreékletü állatoknak még kezdetle- 
gee hőszabályozásuk sincs, mert tecthőrnérsékle- 
tük mindig pontosan megegyezik környezetük hőmérsék- 

	 letével. 

10.A sziiriet összetétele megeprezik a vérplazmával, 
m ert a kapillárisok fala a vér alakos elemei ki-

..... vételével minden anyagot átengednek. 

11.,E pulzust azért mérjük a csukló ütőerén, mert az 
artériák a beáramló vér hatására ugyanannyiszor tá- 

	 gulnak ki, majd huzódnak össze, ahányszor a sziv. 

12.Az érrendszerben egyirányu az áramlás, ra e r t a vé-
nákban levő billentyűk megakadályozzák a vér ellen- 

	 tétes irányu áramlását. 



Y . 	" B • 

1. üatározd meg a vér fogalLilt 1 /l mmondatben/o e •. • . . . • o v. 
.0#110 *ss. . ..a ss ss sef ss ss s .s . . .ss . s.... 4p ss .. ..s.s 

nevezünk zárt keringési rendszernek?/1 mondatban/ 

*41001, .es*seees 	 *0,004, 90 

3.Hányszor huzódik össze 1 perc alatt az ember ezive? 

•........r......., ennyit pihen az emberi sziv 1 perc 

alatt?. 	 

4.Mi a kiiltinbság a passziv és aktiv immunitás közt3tl► ? 
..•......sss.e*e*eMe s .•.......ss..ess.....ss.ssessse 

e see* e #wsei s *.see*i *M *llo e ,! * #.ee#e*.s 

....... s.r ##6.sr41,411e40 0 ess.esss........ese..•ss.04..e ► 

5.Mi történik az elpusztult vörös vértestekkel?....... 

.seres$*sssesess.***s#r.soltee4 .seess.e00.....es.eee# 

sssss**es*e..sssr.sss.r.ss..#sss**s*sss. 	  

6.Rajzold le a kétéltiiek vérkerinúési szervrendszerének 

84111 j:it !  A  sziv és a keringési rendszer részeit ne-

vezd is meg! 

+7.t1ivel van a leTszorocabb kapcsolatban az állandó  

testhőmérséklet? 

A. légzőszervrendszer fejlettségével 

B. izomrendszer fejlettségével 

C. a bőr alatti zsirréteg vastagságavel 

D. a teljesen elkülönült négyüregű azivvel 

E. egyikkel sem 



V. 	" B " 

++8.A. Elővesécske 
. Vesécske 

C. Utóvese 
D. Ulalpighi edények 

1  a halak kisebb részének maradandó veseti-
pusa 

.....2. pókok kiválasztószerve 

.....3. földigiliszta kiválasztószerve 

.....4. több gerinces osztályban is metalálható 
5  R közép és utóbél hat rán talilható 
6  szelvényszerv 

+++9.Szükség esetén "0"-ás vércsoportu egyén mindenkinek 
adhat vért, mert vörös vértestjei nem tartalmaz-

.... nak ':icsaphntó anyagot. 

10.Az egészséges ember vizeletében nem fordulhat elő 
szőlőcukor, m e r t a szür•let csak beteg ember ese-

.... tében tartalmaz cukrot. 

11.A rovarok és a puhatestűek vérkeringése között lé-
nyeges kiilönbség van, m e r t a rovaroké nem szállit 

.... gázokat, a puhatestűeké viszont igen. 

12.A szén-monoxid a szervezet számára sulyos méreg, 
!n e r t megakadályozza a vérben a szén-dioxid szál-

.... litását. 



V 	 " C " 

1.Mi a hemoglobin?/1 mondatban/ 	 

2.1Liért nem szállit • rovarok vére oxigént?/max. 2 sor/ 

....1..0.. 	•....•..••.•1......•... 

..•.0..0..•••...90.0w•..•.......•. ... 

3.Hány vesetestecske van az ember két veséjében ?.•••••• 
Iiány vérlemezke van 1 mm 3  emberi vérben ...•••••••••••    

4.Mi a hasonlóság és különbség az artériák és vénák 

felépitése között':' 	  

. . ..00. . ..• .. •. • .. .. . •• . ..• . .... . • 

. . . . ....... •.•.. .. . . .. .. . 000 ,11141141 000* 	 . . . . 00401.4110 

5.Jellemezd a fehér vérsejteketI••••••••••••••••••••••• 

. • .• 1 ..•01...••............ • .•..•... • «.••.•.•.•• 

6.Rajzold le a madarak vérkeringési szervrendszerének 
sémáját! A  sziv és a keringési rendszer részeit nevezd 
is meg! 

+7.Miért adható sziiksé, esetén "0"-ás véresoportu vér  
bárkinek? 
A. mert  nincs benne kicsapó anyag 
B. mert a legtöbb ember "0"-ás véresoportu 
C. mert nincs benne kicsapható anyag 
D. mert sem kicsapó, sem kicsapható anyag nincs benne 

E. mert nincsenek benne vörös vértestek 



V.  i t  C n  	

++8,44. Békák  
B. Krokodilok  
C. Madarak  
D. Emlősök  

l. van hu;vhóly ag jtak  
2 e1:Sször jelenik mez a töl:Cletes négy-  

;ire;,-i.i eziv  
, 	, ... 	• 3. maradandó vicec;~uk az "sveoe  	

• 4. ozivük háromüre  ,ii  
	5. testhómó3ékletük cíllandó, m_  

6 huc;ycscS taL ílható  

+++9.Ha ^ vórben nincs Ca-ion  a véralvadás elmarad, mert 
csak Ca-ionok jelenlótében alakul át a fibrin fibri-

.... no;cnné.  

10.1", tenservizben 615 e;vsejtiielnek 51tc1l5ban nincsenek  
lüktető iiröcckc;i,  m e r t  r:, tenerviz ©ókoncentrí-  

.... ciója me3eLzezik szervezetük sóLonccntrúciójával.  

11. Az el  `vese fejletlenebb ezexvmint az esve;  e,  m  e r t  
. az elúvese vesetestecskékből, az Govese viszont  

.... ccillús tülce6rrel kezdődik.  

12.' kapill5ricokban csökken a véráramlás sebes®c;e,  

ra e r t ezek az erek i : len kis átmérő jiiek.  



V. 	D et  

a vérnyirok?/1 mondatban/ 	  

2.14i r vérnyomás?/1 mondatban/ 	 

.,..:s...+. 4...... ..  

3.Hány liter vére van az embernek? 	 

Ennek hány százaléka viz?  

4.Hasonlitsd össze gázcsere szempontjából a rovarok 
ős rákok keringési rendszerét!,......., 	 

...•... 4 .....• . 

5.Ird le hol  ős hogyan  kápsódik a szUrlet 1/max. 3 sor/  

•....•.M#•.....!*#* ~~ ..•+~ .#. •.•••. ..!!* ~ ..* ....••.•  
..40#1...••4#6•••••••••40•É ► •likM41.4)4.•..*...... 	 
•......... 	i1••..•.i`... -•'... ...lM#.... ..• 	 

6.Rajzold le a halak vérkerinéei szervrendszerének  
sé ri ját i A szív ős a keringési rendszer egyes  ré-
szeit nevezd is meg!  

+7.Mit  kell elsősorban fisyelembe venni szükség esetén  
vérátömlesztéskor? 
A. a betegi plazmáját ős vörös vértestjeit 
B. a beteg vérplazmáját  

C. a beteg vörös vértestjeit  
D. a véradó vörös v ó rtestjeit  

E. a beteg ős a véradó vörös vértestjeit 



V. 	 " D  " 

++8.A. Vérplazma  

6. Sejtes elemek  

C.  ~indegyiL 

L.  ^ ~-- i~ acm ~.r  

.....1. a vércsoportért felelős anyagok talál-

hatók benne  
2  a vérlepény képzésében részt vesz  
3  benne található a  fibrinogén fehérje  
4  a vesében keletkezett szűrlet össze-

tótelével megegyezik  

5  egyik alkotójuk az oxigén szá11Itás':-
ért felelős  

6  a szén-dioxid szállitásában részt vesz  

+++9.A vérszérum hasonlit a szűrletre, de nem azonos  
vele, m e r t a szérum fibrinmentes, a szürlet  

• pedig fehérjementes plazma.  

10."0"-áe véresoportu betegi; vart' séri:lt bármilyen  
vért kaphat, m e r t a "0"-ás vércsoportu vérben  

sem az "A", sem "B" kicsapható anyag nem fordul  
M 

- e o  s elő.  

11.A szivizomra egyaránt jellemzőek a harántcsikoit  
o simaizom tulajdonságai, mert felépitésében  
a simaizomra, működésében pedig  a harántcoikolt  

.... izomra hasonlit.  

12.A változó teothőmérsékletü állatoknak méh, kezdet-

leges hőszabályozásuk sincs, mert testhőmérsék-

letük ingadozásával követik a környezet hőmérsék- 

.... let változásait.  
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