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1. Bevezetés 

 

1.1 A témaválasztásról 

 

A természettudományos tantárgyak általánosan egyre kevesebb teret kapnak a 

gimnáziumi tanulmányok során. Sajnos ez megnehezíti a megtanítandó tananyag „színes” 

módon való átadását és nagy eséllyel csökkenti a diákok motivációját. A gyakorlati, 

szemléltetés célú órák száma akár nullára is csökkenhet bizonyos esetekben, melyeknek 

jelenléte minden bizonnyal jelentősen segíthetné a tanulók motivációját, esetemben, a 

biológia tantárgy tanulása iránt. Nagyon szerencsés tanárjelöltnek mondhatom magam, 

ugyanis a hosszú tanítási gyakorlatom során egy természettudományos 10. évfolyamos 

osztálytípust taníthatok. Ez azt jelenti, hogy míg a többi azonos évfolyamba járó diák heti 2 

órában kap lehetőséget a biológia tantárgy iskolai tanulására, addig a természettudományos 

osztálytípusba járók ehhez képest plusz egy alkalommal rendelkeznek. Ennek köszönhetően 

a rövid jelenléti oktatás során volt lehetőségem két óra keretén belül is mikroszkópos 

vizsgálatokat kipróbálni. Az aktuális tananyaghoz kapcsolódóan gyakorlati munkát végezni, 

melynek során a diákok felismerik és használják a tanultakat, mint autentikus forrás, 

esszenciálisnak kéne legyen a természettudományos tárgyak oktatásában (is) (Iskrenovic-

Momcilovic, O., 2020). Az idő hiányán kívül ennek a problémának persze más hátulütője is 

nyilvánvaló lehet, mégpedig az adott anyagrészhez a megfelelő vagy épp elegendő 

mennyiségű eszközök hiánya az intézményen belül.  

A modern társadalom tanárainak egyik legfontosabb feladata, amivel a fentebb említett 

problémák egyszerre kiküszöbölhetők és megoldhatók, a digitális világhoz való 

alkalmazkodás mind a diákok tanításában és a tanulásban is. Az iskola technológiai vagy 

egyéb felszereltségétől függetlenül a tanulók az adott hiány pótlásának okáért 

mobiltelefonjuk segítségével könnyedén tudnak válogatni a számukra releváns applikációk 

közül például a Google Play áruházból. Iskrenovic-Momcilovic (2020) vizsgálatában 

megállapította, hogy azok a gyerekek, akik a növényhatározás során mobilapplikáció 

segítségével dolgoztak nagyobb mértékű tudást tudtak elsajátítani és tovább emlékeztek a 

fajismereti tanulmányaikra. A mobilon keresztül történő tanulás lehetővé teszi a tananyag 

elérését bármikor, bármilyen szituációban, így a diákok számára könnyebb is kontextusba 

helyezni azt, elképzelni a tanultakat.  
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A technológia fejlődése számos aspektusból elképesztő mértékben befolyásolja 

jelenkorunkat. A közösségi média jelentős teret nyer a mindennapjainkban, a legalapvetőbb 

tevékenységeink során, mely szocio-kulturális kérdéskör alól így az oktatás sem képez 

kivételt. Azonban a generációkon belüli különbségek egyre erősebben rajzolódnak ki az 

iskolai környezetben, tanár-diák viszonylatban, ami kevéssé előnyös hatásokat von(hat) 

maga után. Feltehetjük a kérdést, vajon mi lehet az említett probléma forrása? Milyen 

tényezők jellemzik és teszik az egyes generációkat annyira különbözővé? Először ismerjük 

meg az általánosan kialakított generációs tipológia 5 csoportját: (1) A tradicionalisták, avagy 

hagyományőrzők 1928 és 1944 között születtek, nagyra értékelik a tekintély elvű működést; 

(2) A „baby boomer” generációt az 1945 és 1965 közötti születésűek alkotják. Jellemző rájuk 

a munkamánia; (3) Az X-generáció tagjait az 1965 és 1979 közötti születésűek teszik ki. 

Számukra nem okoz ellenvetést a tekintély-elvűség, illetve fontosnak találják a munka és a 

magánélet közötti egyensúlyt; (4) Y-generáció, 1980-1995 között születettek tartoznak ide. 

Életüket az általános jólét övezte és jellemzően rendelkeznek technológiai hozzáértéssel; (5) 

Z-generáció, az 1995 után születettek, közölük manapság kezdtek/ kezdenek kiválni az 

általuk képzett munkaerő első tagjai. Másnéven, ők alkotják a digitális bennszülöttek 

csoportját, jellemző rájuk a gyors döntéshozás képessége és a „konnektivitás”. Ők voltak az 

első generáció, akik úgymond beleszülettek a globális, a világháló által átszőtt világba. Ez a 

külső környezeti tényező egészen különbözővé teszi őket a korábbi generációk tagjainak 

jellemzőitől. Kiemelkedő előnyben részesítik és jó hatékonysággal alkalmazzák a vizuális 

tanulást például az auditív módszerrel szemben. Elizelle Juaneé Cilliers (2016) anonim 

kérdőív felmérést hajtott végre a North-West University (NWU) Z-generációs diákjain, 

melynek eredményeit összevetette korábbi vizsgálatok következtetéseivel. Ezen kutatás 

célja volt megvizsgálni, hogy a diákok milyen mértékben várják el, illetve használják 

tanulmányaik során a technológia eszközeit (köztük a közösségi médiát is) oktatásuk/ 

tanulásuk részéül. Növekvő trendként vált világossá, hogy a diákok az elektronikus 

tananyagokból való tanulást preferálják. 

A Z-generáció fiataljai mobiltelefonjukat napi szinten használják a barátaikkal, 

családtagjaikkal való kapcsolattartásra, illetve számos esetben manapság az eszköz ezen 

betöltött szerepe kinőtte magát, ugyanis egyre több tanár érzi szükségesnek és racionálisnak 

a mobiltelefonok oktatásba való használatának bevonását a saját tapasztalataikra, illetve más 

kutatási eredményekre alapozva.  
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A biológia tanulmányok során a diákoknak gyakran szembe kell nézni az élőlények 

felismerésének vagy meghatározásának nehézségével. Widiansyah és mtsi (2018) 

fejlesztettek egy android mobil kompatibilis gerinctelen határozó applikációt a tanulók 

segítésének céljából. A kutatásuk egyik gyakorlati céljaként megvizsgálták, hogy a 

fejlesztett program alkalmazása pozitívan hat-e a diákok tanulási motivációjára. Az 

eredmények alapján azt a következtetést tudták levonni, hogy a program alkalmazása a 

tanulók motivációját sikeresen növelte, hiszen megkönnyítette a gerinctelenek 

identifikációját. Ezzel világossá vált, hogy a fejlesztett android-alapú e-tananyagra egy 

hatékony alternatív útként számíthatnak mind a tanulók, mind az oktatók a biológia ezen 

területén.  

Gyakran szolgálnak és készülnek tanítócélzattal videók és animációk is, melyek 

elősegítik a megértést és szemléltetéssel megkönnyítik, lerövidítik a tanulás folyamatát. 

Arguel és Jamet (2009) megállapították, hogy effektívebb tanulás biztosítható videók 

alkalmazása által, mint ha csak állóképek lennének elérhetőek a tanulási folyamat során. 

Barry és mtsi (2016), Moll & Nielsen (2016) állítása szerint a tudásvágy kielégítésének 

okáért veszik igénybe az online tudományos témájú videókat a tanulni vágyó egyének. 

Korábbi kutatások eredményei azt mutatják, hogy az emberek akkor lesznek igazán 

motiváltak tudományos tartalmak megismerésére, ha azt érdekesnek vagy élvezetesnek 

találják. (AbiGhannam és mtsi., 2015; Falk és mtsi., 2007, 2016). Ezeknek fényében bátran 

kijelenthető, hogy a YouTube egy alternatív információforrásként is szolgálhat bizonyos 

tudományos kérdéskörök, például különböző élőlények vizsgálatának szempontjából.  

Figyelembe véve a fentebb megfogalmazott problémákat és lehetőségeket a biológia 

tanításával kapcsolatban, ezen munkámmal szeretnék hozzájárulni a digitális lehetőségek 

adta megoldásokkal a mikrovilág témakör átadásának színesítéséhez a közoktatásban vagy 

csupán az érdeklődő egyének számára egy hatékony és élvezetes tanulási forrást biztosítani. 

Ezzel hozzájárulni a NAT azon elvárásához is, miszerint lehetőség esetén biztosítani kell, 

hogy a tanulók IKT és digitális eszközöket (számítógép, más iskolai vagy saját eszköz), 

internetkapcsolatot és prezentációs eszközöket vehessenek igénybe, valamint 

hozzáférhetővé váljanak a hagyományos iskolai és az elektronikus könyvtárak egyaránt 

(NAT). Nem utolsó sorban felhívni az emberek figyelmét arra, hogy milyen diverz világ 

lakozik körülöttünk. 
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1.2 Célkitűzés 

 

Munkám célja az volt, hogy létrehozzak egy digitális felületet, amelynek segítségével a 

diákok könnyedén betekintést nyerhetnek a mikroszkopikus élőlények világába, segítve őket 

akár a vizsgált mikroorganizmusok beazonosításában majd az adott élőlénycsoportra 

jellemző leírás alapján tudásuk bővítésében. Az alapgondolat kiegészítésének tekintetében 

fontosnak tartottam, hogy mindezt a körülményeknek megfelelő tanulmányi igények szerint 

a tanulók vagy felhasználók akár a mobiltelefonjukon keresztül is képesek legyenek elérni. 

A fejlesztett honlapon a mikroszkópos vízvizsgálatokhoz kapcsolódó fotóim, videóim 

interaktív tananyagként válnak elérhetővé a diákok számára. Az álló- és mozgóképes 

szemléltető anyaggal a természetes élőhelyeken leggyakrabban előforduló mikroszkopikus 

élőlényeket mutatom be. Mindezzel hasznos segédeszközt szeretnék nyújtani a 

mikroszkópos vizsgálatok során az egyes taxonok kép és videó alapján történő 

beazonosításához. Az oldal gyakorlati jellege miatt az élőlények egy részét nem rendszertani 

csoportok szerint, hanem formakörök alapján (pl. csillósok) csoportosítottam. Az egyes 

csoportokhoz kapcsolódóan aláírásként a legfontosabb tudnivalókat is közzéteszem, ezzel 

az érdeklődőknek lehetőséget biztosítva az élőlények kép és/vagy videón keresztüli 

tanulmányozásán felül még több releváns tulajdonság megismeréséhez. 

 A leghatékonyabb tanulás, ismeretszerzésérdekében fontosnak véltem szem előtt tartani 

a szemléltetés jelentőségét. A produktum elsőszámú célja lehet a megértés elősegítése, 

hiszen, például a papucsállatka lüktető űröcskéjének a működése nehezen lenne 

értelmezhető egyes tanulók számára csupán annak a szöveges leírását olvasva. A tanórán, 

vagy épp tanórán kívül is a szemléltetőanyagnak kiemelt funkciója van a tanulók 

motivációjának felkeltésében, illetve fenntartásában. Segítségével ráeszmélnek, hogy 

mennyi érdekesség lakozik valamennyi, számukra pusztán átlagosnak tűnő pocsolyákban is. 

Nagyon kevés az olyan ember, aki kirándulás közben egy tócsába vagy épp patakba lépve 

tudatában lenne annak, hogy milyen gazdag és gyönyörű kis világ lakozik épp a cipője körül. 

Tervem megvalósításával szeretném az embereket közelebb hozni a mikrovilághoz és 

figyelmüket felhívni a legtöbb esetben szabad szemmel nem látható parányok sokféleségére. 

A határozó funkciónak a tervezett elektronikus felületre való beiktatása több szempontból is 

fontos szerepet tölthet be. Valójában, az élőlények beazonosítására szolgáló gyakorlatok 

nemcsak segítenek a természet kisebb részleteinek unikális felismerésében, hanem egyfajta 

„csatornát” biztosíthatnak annak megértésére és a hozzá való érzelmi kötődésre (Carbaugh, 
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1999; Milstein, 2011). A legtöbb embert, így a diákokat is lenyűgözheti az élőlények 

felismerésének élménye. Ezek alapján úgy vélem, hogy a körülöttünk lévő természet 

élőlényeinek ismerete hozzájárulhat az effektívebb környezeti és a fenntarthatóságra való 

nevelőmunkához is, hiszen az olyan értékeket, melyekhez pozitív emóciók fűznek 

bennünket, nagy reménnyel óvni fogjuk és teszünk azok fennmaradásáért.  

A bemutatott élőlénycsoportok jelentős része a biológia tananyagban is szerepel, ezért 

munkám hozzájárulhat egyes témakörök szemléletesebb, gyakorlatközpontú oktatásához.   

2. Anyag és módszer 

 

2.1 Vízminták begyűjtése és vizsgálata – Mikroszkópos filmezés és fotózás 

 

A digitális mikrohatározó létrehozásának első lépését a vízminták begyűjtése jelentette. 

Erre a célra leggyakrabban helyszínül szolgált például a budapesti Infoparkban található 

dísztó, az ELTE füvészkertjében lévő különböző kis vizek, a Bajóti-patak, a Gerecse 

Natúrpark területén található egyéb állóvizek, illetve a Duna lágymányosi szakasza. 

Igyekeztem minél több alkalmat megragadni 2019 tavaszától kezdve, hogy elegendő 

mennyiségű mintát nézhessek meg fénymikroszkóppal és készíthessek a vizsgált 

vízcseppben lévő különböző mikroorganizmusokról álló- és mozgóképes felvételeket. 

Ennek elvégzésére a témavezetőm, Dr. Kriska György, biztosította helyszínként az egyetemi 

biológia módszertani labort. A képeket és videókat többnyire egy Nikon D3200-as típusú 

1. Ábra: Olympus BX51-es típusú fénymikroszkóp és a hozzá csatlakoztatott Nikon D3200, 

illetve monitor. 
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tükörreflexes fényképezőgéppel és egy Olympus BX51-es típusú fénymikroszkóppal 

készítettem (lásd.: 1. ábra). A fénymikroszkópok működési alapját az képezi, hogy a 

vizsgálni kívánt objektumokon áthatolnak a fényforrásból kibocsátott fénysugarak. Ennek 

alapján következtetni is lehet arra, hogy csak rendkívül apró, vékony részletek 

megvizsgálására alkalmas a felhasználása, mely a mikrofotózás szempontjából is lényeges 

meghatározó, ugyanis ennek során a mélységélesség csak rendkívül kis határok között 

mozoghat. Továbbá, munkámat megkönnyítette, hogy volt lehetőségem a mikroszkóphoz 

csatlakoztatott fényképezőgépet egyidőben egy külső monitorhoz is csatlakoztatni, ami 

jelentősen hozzájárult a kényelmesebb és gyorsabb vízminta-vizsgálathoz és jobb minőségű 

képek és/vagy videók felvételéhez. Az eredetileg csak az okuláron keresztül látható kép a 

kamera „live” gombjának lenyomása és egyéb szükséges konfigurációk után HDMI kábel 

segítségével megjeleníthetővé vált a monitoron. A fényképezőgép kis LCD kijelzőjéhez 

képest a nagy képernyőn sokkal egyszerűbbé és gyorsabbá vált a vízminták vizsgálata mind 

az élesség beállítás és a munkában való kitartásom szempontjából is. A megfelelő  

beállítások alkalmazásával (pl. fényérzékenység (ISO érték) igazítása a minél rövidebb 

expozíciós idő lehetséges alkalmazásához – így a legnagyobb nagyításon készült, fénnyel 

csínján bíró felvételek is értékelhető minőségben születhetnek) a nyers fájlokat ezután a saját 

számítógépemet használva igyekeztem rendszerezni. Az élőlények beazonosításához 

számos forrást szükséges volt felhasználnom, melyek közül elsősorban szeretném kiemelni 

Dr. Lovas Béla, a hazai mikrográfia megteremtője által írt „Édesvízi parányok” című búvár 

zsebkönyveinek 1-2. kötetét (1990, 1991), ugyanis az eredeti képes/filmes anyagok készítése 

mellett feldolgoztam Dr. Lovas Béla eredeti felvételeit is, ezzel hozzájárulva értékes 

hagyatékának megőrzéséhez és közzétételéhez. A minták vizsgálatakor készült saját és Dr. 

Lovas Béla által készített médiafájlokat a rendszerezést követően Adobe Photoshop, 

PhotoDirector8 szerkesztőprogramokkal szükség szerint módosítottam. A videók vágását és 

megfelelő formátumba való alakítását a VideoPad Video Editor, illetve az Any Video 

Converter programok segítségével hajtottam végre. A kiválogatott, meghatározott 

élőlényekről a kép- és videófájlok az általam szerkesztett felületekre azok gyakorlati jellege 

miatt, nem rendszertani csoportokként, hanem formakörökbe rendezve (pl. csillósok) 

kerültek megjelenítésre, melynek alapját az eXeLearning program tette lehetővé.  
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2.2 Digitális tananyag szerkesztése az eXeLearning programmal 

Az eXeLearning programot digitális tananyagok előállítására és szerkesztésére 

fejlesztették. Számos előnnyel szolgál a felhasználóknak, többek között például, hogy az 

általa létrehozott produktumok index.html formátumban mappázva tárolhatók és offline, 

internetkapcsolat nélkül is alkalmasak használatra. Mindemellett publikálni is lehet a 

befejezett tartalmakat, mellyel hozzájárulhatunk a diákok tanulásának segítését szolgáló 

felületek létrehozásához. Egyszerű használatával kapcsolatban további előnyös funkcióként 

említeném meg a különböző médiafájlok beszúrásának lehetőségét, legyen az álló- vagy 

mozgókép, illetve egyéb hasznos, az adott tananyaghoz kapcsolódó hivatkozások 

feltüntetése is kivitelezhető.   

  

 

  

 

 

 

 

 

 

A programot megnyitva lehetőség van a számunkra ideális menüstílus beállítására, 

továbbá, a bal oldalon megjelenő felső sávot alkotó tervező nézetben tetszőlegesen 

elrendezhető az általunk bemutatandó tananyag felosztása (lásd.: 2. ábra). Újabb 

kategóriákat, akár hierarchizálva is létrehozhatunk az új lap gomb lenyomásával (téma, 

szakasz, egység) csoportonként egyre beljebb haladva. Ezen metódus alapján készült el az 

általam fejlesztett digitális tananyag és az ezt relevánsan magában foglaló határozó funkciót 

szolgáló szakasz. A felület struktúrájának variálása után a tervező nézet alatt megtalálható 

iDevice taneszköz-lista használatával további lehetőségek tárulhatnak a felhasználók elé.  

 A munkám központi témáját adó mikroszkópos vízvizsgálatokhoz fejlesztett 

weboldalt az eXeLearning program segítségével készítettem el, mely használatának során a 

diákoknak, a természet iránt érdeklődőknek lehetőségük nyílik a leggyakrabban előforduló 

2. Ábra: Az eXe nyitóoldala, forrás: http://totdk.elte.hu/biologia/mikro/index.html oldal 

eXe Package File szerkesztői nézet 

http://totdk.elte.hu/biologia/mikro/index.html


12 
 

édesvízi mikroorganizmusok meghatározására, illetve a honlap további tanulmányozási 

opciót biztosít a különböző élőlénycsoportokhoz tartozó leírások elolvasásával. Mivel az 

oldal létrehozásához az előkészületeket számos vízminta vizsgálat és videófelvétel 

elkészülte övezte, az egyes csoportokat bemutató oldalak alján feltüntetett QR-kódokon, 

illetve linkeken keresztül a felhasználók számára egy mozgóképtárat is elérhetővé tettem 

egy erre a célra létrehozott YouTube-csatorna keretein belül.  A QR- kódokat a 

https://www.qrstat.hu/ honlap segítségével generáltam, melyeket alkalmazva a tanórákon 

való vetítés során vagy épp egy munkalapon megjelenő feladathoz kapcsolódóan a diákok 

számára egyszerű és igen gyors módon hozzáférhetővé válnak a parányok határozásához, 

megismeréséhez kapcsolódó videók.  

 

2.3 A mikroszkópos vízvizsgálat weboldal és a bemutatott élőlények leírása 

Az oldal létrehozásával a mikroszkópos vízvizsgálatokhoz kapcsolódó fotók, videók 

és az ezek felhasználásával készült e-határozó került közzétételre. A képgyűjteményben 

pásztázó elektronmikroszkóppal készült felvételek is szerepelnek illusztrációs jelleggel.  

Az oldalon szereplő fotókra az Attribution Creative Commons licensz vonatkozik. 

Szabadon felhasználhatók a szerző neve, a weboldal neve és a licensz feltüntetésével. 

Felhasználásánál a képek többségénél a következőket kell feltüntetni: 

Szerző: Lovas Béla, licenc: CC BY 4.0 

 

2.3.1 A határozóról 

 Az oldal bal oldalán lévő menüsorán fentről lefelé haladva a bemutató részleg után 

rögtön a határozó szakasz következik. Ezen segédeszköz létrehozásának és elhelyezésének 

gondolati alapja az volt, hogy a felület használói, egy tanóra keretein belül részt vevő diákok 

vagy a téma iránt más érdeklődő személyek, elősorban képesek legyenek beazonosítani a 

látottakat. Ehhez a határozó megnyitása után a saját vízmintájukban megfigyelt élőlény 

tulajdonságai alapján a megadott különböző jellemzőkre kattintva van lehetőség. Az 

eXeLearning program segítségével az oldal bal oldalán lévő tervezői nézet alatt található 

iDevice modulokon belül lévő szöveg funkcióra kattintva lehetőség van link beszúrására egy 

adott általam megfogalmazott leírás megjelenítése mellett. Ezen funkciót fel is használtam 

a határozó létrehozásakor, melynek segítségével így az oldalon belül a felismerés helyes 

https://www.qrstat.hu/
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.hu
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.hu
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folyamatát követve a felhasználó képes lesz megtalálni és beazonosítani az általa keresett 

megfelelő élőlénycsoportot. A felismerés folyamatát igyekeztem minél egyszerűbben 

észrevehető jellemzőkkel segíteni a határozás egyes szakaszainak során, így többnyire stock 

fotó vázlatos ábrákat is alkalmaztam megerősítésként mellékelve az egyes tulajdonságok 

kiválasztásánál (lásd.: 3. ábra).  

 

 

 

A felismerés folyamatának végéhez érve a felhasználó eljut az utolsó, a beazonosításhoz 

szükséges, tulajdonságot tartalmazó linkre kattintva a keresett csoportot megjelenítő oldalra. 

Ezen felületre érve az adott taxonon belül lehetőség nyílik egyes esetekben fajszintű 

képviselőkről is rövidebb leírásokat olvasni és róluk beszúrt pásztázó elektron- vagy 

fénymikroszkópos képeket megtekinteni. Az ismertető szövegrészleteket számos forrást 

felhasználva fogalmaztam és jelenítettem meg a releváns csoportok felületén belül.  

2.3.2 A bemutatott élőlények leírása  

Ezen alfejezeten belül a létrehozott digitális felületen megtalálható és az ott 

bemutatott mikroszkopikus parányok főbb jellemvonásainak, ismérveinek írott anyagát 

mutatom be. Az elkövetkezendő sorrendiség nem tükröz semmilyen logikai szándékosságot, 

hiszen a határozó használatának következtében lyukadunk ki legfőképp az egyes 

ismertetőoldalakon.  

 

3. ábra: A leírt tulajdonságok felismerését segítő rajzos ábrák alkalmazása a határozó 

létrehozása során 
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Felemásostorúak – Heterokontophyta 

A Synura sárgamoszat sejtkolóniák (lásd.: 4. ábra), az aranysárga színben pompázó 

gömböcskék legfőképp édesvízi szervezetek, melyek telepeit hosszúkás sejtek alkotják, 2-2 

eltérő morfológiájú ostorral. A vízben ezek segítségével „görögve” úszva képesek 

változtatni helyüket. Leggyakrabban foszfát-szegény vizekben lehet őket megtalálni, 

ugyanis az eutróf vizekből más algák kiszorítják. 

 

 

Szintén különleges látványt nyújtanak a sejtmembránjukon kívüli, külső vázat építő 

fajok. A Dinobryon tágas, fajra jellemző váza (lorika) szerves anyagokból, cellulózból és 

fehérjéből áll (lásd.: 5. ábra). Ebben a hengeres képződményben az egysejtű élőlények 

kolóniát alkotnak. Színük a Synurához hasonlóan sárgás-barnás, mivel a fukoxanthin és más 

karotinoidok elfedik a klorofill zöld színét. A Dinobryon "csokrok" gyakori lelőhelyét képzi 

például a Duna. 

4. ábra: Synura sárgamoszat kolónia 
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A kovamoszatok nevüket onnan kapták, hogy sejtfalukba a pektin és a cellulóz mellé 

változó mennyiségben szilícium-dioxid (kovaanyag) rakódik, amely merev, üvegszerű 

tokként veszi körül a sejtet. A tok alakja lehet hosszúkás, de léteznek kerek „dobozzal” 

rendelkező kovamoszatok is (lásd.: 6.ábra). A vizekben igen gyakoriak, mindenfelé 

előfordulnak, különösen a köveken, szegélyeken kirakódó, csúszós, nyálkás bevonatokban. 

Átlagos méretű (legfeljebb 100-200 mikrométer hosszúságú) eukarióta sejtek. A 

kovamoszatok legtöbbször különálló sejtekként léteznek, de időnként nyálkaanyag 

segítségével egymással összekapcsolódhatnak. Ilyenkor a sejtek végeit kocsonyacsepp tartja 

össze. Tartalmaznak ugyan klorofillt, de a sárgásbarna fukoxantin ennek színét elfedi. A 

színanyag segítségével kizárólag fotoszintetizálnak, náluk a heterotróf, bekebelező 

táplálkozásmód már nem jellemző. Más megvilágításban láthatóvá válhat a moszatban 

található zöld festékanyag, mint ahogyan például a csónak alakú Navicula esetében is. 

Közelebbről megfigyelve a kovamoszat héja fajra jellemző mintázatot mutat. A hosszúkás 

alakú sejtek csúszó mozgását az teszi lehetővé, hogy a tok középvonalában található egy 

hosszanti mélyedés (a ráfe), amely alatt egy szalagszerű, igen vékony, simaizomszerű 

rostokból álló szervecske húzódik végig, mely ritmikus összehúzódásokra képes. A haladást 

segíti még a ráfe végpórusain át kibocsátott nyákos anyag, amelyen a sejt előrecsúszik. 

Fontos beszélni a kovamoszatok jelentőségéről is, mivel számottevő foszfor- és 

nitrogénfogyasztók, szerepük kiemelkedő a vizek öntisztulásában. A hidegebb vizű 

tengerekben ugyancsak a kovamoszatok a legfontosabb szervesanyag-termelők. 

5. ábra: Dinobryon sárgamoszat-„csokor” részlete 
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A Diatoma fajok kréta korban élt rokonainak nagy tömegben fennmaradó vázacskáiból 

képződött üledék a diatómaföld (vagy kovaföld). Ez nagy belső felülete miatt alkalmas a 

dissous gázpalackokban az acetilén tárolására. Közismert Nobel találmánya, a dinamit is, 

amely nem más, mint diatómaföldbe itatott nitroglicerin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kékbaktériumok – Cyanobacteria 

A kékbaktériumok kék színanyag segítségével fotoszintetizáló baktériumok. 

Csoportjuk kb. 2,5-3,5 milliárd éve jelent meg, ezzel alkotva az első valódi algákat vagy 

másnéven moszatokat, melyek definíció szerint: oxigéntermelő fotoszintézist folytató, 

legfeljebb telepes szerveződésű vízi (vagy nedves élőhelyhez kötődő) szervezetek. Óriási 

jelentőséggel bírnak, hiszen általuk alakulhatott ki a Föld oxidatív légköre, ezzel lehetővé 

téve az oxigénes légzést (biológiai oxidációt), ami már fedezni tudja a komplexebb felépítésű 

soksejtű eukarióta szervezetek anyagcseréjének energiaigényét. További előnyt jelentett 

ezáltal a fejlődéshez az ózonpajzs kialakítása, illetve számos kékalga képes a légköri 

nitrogén megkötésére is. Mindezekkel nagyban hozzájárultak a bioszféra 

termőképességének növeléséhez. 

Körükben az egysejtű megjelenés mellett gyakori a fonalas, illetve „táblaszerű” 

szerveződés (lásd.:7. ábra). Mozgásuk feltételezhetően nyálkás nyúlványok kibocsátásán 

alapul. 

6. ábra: A Pennales rendbe sorolt Cymbella kovamoszat fénymikroszkópos felvétele 

(A) és a Centrales rendbe tartozó Cyclotella meneghiniana pásztázó 

elektronmikroszkópos felvétele (B) 

A B 
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A fenti (7. ábra) Anabena circinalis baktériumfonalban a vegetatív sejteknél 

szemmel láthatóan nagyobb "láncszemeket" figyelhetünk meg. A legnagyobb méretűeket 

akinétának nevezzük. Ezekkel a baktérium képes ivartalanul szaporodni, ugyanis ezen 

képletek vastag falú kitartó spórák, melyek a számukra kedvezőtlen időszakot az aljzatra 

süllyedve vészelik át. Rajtuk kívül láthatunk további vastag falú, üresnek tűnő sejteket, 

heterocisztákat, melyek célja az anaerob környezet biztosítása a nitrogenáz enzim megfelelő 

működése érdekében. Ezen struktúra jelenléte elengedhetetlen a N-megkötő metabolizmus 

számára.  

A kékbaktériumok ivartalan szaporodásának egy másik módja tulajdonképpen a 

hormogónium képzése. Ilyenkor rövidebb fonaldarabok keletkeznek, melyek kicsúsznak az 

eredeti nyálkahüvelyből, ezzel létrehozva két különálló fonalat (lásd.: 8. ábra).  

 

 

 

 

 

 

 

Páncélos ostorosok – Dinophyta 

A fecskemoszat (Ceratium) a Balaton egyik fő termelő szervezete, de megtalálható 

más tavak planktonjában is (lásd.: 9. ábra A panel). Egysejtű, hossza 300 – 400 μm, alakja 

7. ábra: Egysejtű (Chroococcus turgidus) kékbaktérium (A) Anabena circinalis 

fonalas kékbaktérium (B) és a sejtkolóniás (Merismopedia elegans) kékbaktérium (C) 

A C B 

8. ábra: Fonalas kékbaktérium hormogónium képzése 
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évszaktól függően változhat, de a kifejlett példányok a képen láthatóhoz hasonlóan egy 

hosszú, és két-három rövid nyúlványt kialakító, porózus páncélzatot (theca) viselnek. A 

páncélon – amelynek anyaga cellulóz – egy hosszanti és egy haránt barázda figyelhető meg, 

s ezek találkozási pontjánál lép ki a két ostor. Régebben 

ezért barázdásmoszatoknak nevezték a páncélos ostorosokat. A fecskemoszat alapvetően 

fotoszintetizáló szervezet ugyan, de az ostorosmoszatokhoz hasonlóan hajlamos 

heterotrófiára is. A hosszú nyúlvány ugyanis valójában csőszerű, amelynek vége nyitott, s 

ezen keresztül a sejt állábat tud kibocsátani, amellyel szilárd táplálékot húzhat be. 

A Peridiniumok a fecskemoszat rokonai, de alakjuk inkább gömbszerű (lásd.: 9. 

ábra B panel). Ugyancsak cellulózpáncéllal borítottak, amelyen két barázda fut végig, és 

amelyből két ostor lép ki – ez azonban a felvételen a sejtek gyors, pattogó mozgása miatt 

alig kivehető. A páncélos ostorosok színtestje is háromrétegű, tehát valószínűleg ugyanúgy 

eukarióta egysejtű bekebelezésével, másodlagos endoszimbiózissal keletkezett, mint az 

ostorosmoszatoké. A benne lévő színanyagok alapján azonban ez nem zöld, hanem 

vörösmoszat lehetett. Szaporodáskor a barázdásmoszatok a páncélon belül osztódnak, majd 

a harántbarázda mentén a páncélzat elcsúszik egymás mellett, a két új sejt szétválik 

egymástól, és mindegyik pótolja a hiányzó páncéldarabot. Ezek után már vidáman 

pattoghatnak egymáson, mint a pingponglabdák. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ostoros moszatok - Euglenophyta 

Ostorral rendelkező vízi egysejtűek. Ha közelebbről is megfigyelünk egy Euglenát, 

láthatóvá válik, hogy alapformáját meglehetősen tág határok között képes változtatni, ami 

9. ábra: Fecskemoszat (Ceratium hirundinella) (A) és Peridinium vázak (B). Pásztázó 

elektronmikroszkópos felvételek 

A B 
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egyedülálló jelenség a moszatok körében. Ez úgy lehetséges, hogy az Euglena sejtnek nincs 

merev sejtfala, hanem a sejthártyája alatt egy fehérjefonalakból álló réteg húzódik, ezek, 

valamint a sejthártya (és további sejtalkotók) együttesét pellikulának nevezik. Így a lény 

mozgása nem válik amőboiddá. Táplálékát a sejtszájon keresztül veszi fel heterotróf módon, 

de autotróf anyagcserét is képes folytatni a sejtplazmában található zöld színtestek 

segítségével. 

A Phacus nemzetség képviselői gömbölydedebbek, sejtjük végén jellegzetes 

tüskeszerű nyúlvány található. A sejtjük lapos, és sokkal kevésbé képes alakváltoztatásra, 

mint az Euglénáké (lásd.: 10. ábra B panel). 

 

 

 

 

 

Zöldalgák – Chlorophyta 

A középrészen befűződött sejt az egysejtű járommoszatok sajátossága. Míg 

a Cosmarium kerekded, addig az alábbi képen látható Closterium inkább félhold formájú 

(lásd.: 11. ábra). A két sejtfél egy-egy nagyméretű, lapos zöld színtestet tartalmaz, a benne 

látható gömbök a képződő keményítő szemcséi, az ún. pirenoidok. A színtelen befűződés 

közepén figyelhető meg a sejtmag, amely csak osztódáskor válik ketté. Ilyenkor a 

szimmetrikus sejt is kétfelé válik, és mindegyikük újabb felet növeszt magának. A sejt a 

végében apró szemcséket raktároz. A Desmidiaceae genuszba tartozó Closterium fajok 

mindegyikében találhatók mozgolódó (Brown mozgás) kristályos képződmények a sejtek 

mindkét végében. Ezek térbeli megjelenése legtöbbször amorf, más fajoknál pedig 

négyszögletes vagy rombusz alakúak. Megfigyelték (Wurtz, 1942), hogy ezek a kristályok 

képesek elhagyni, illetve belépni a sejtvégi vakuólumokba, ez alapján azt feltételezve, hogy 

valamiféle egyensúlyozó szerepet jelenthetnek (sztatoliteknek neveztél el). Mások szerint 

(Frey, 1926) pedig inkább exkréciós funkciót tölthetnek be, vagyis kiválasztás 

eredményeként jelenhetnek meg. Az is egy érdekes kérdést vet fel, vajon miből képződnek 

ezek a rejtélyes kristályok? Különböző vizsgálatokkal kimutatták, hogy a kristályokban a 

bárium-szulfát jelenléte a legszámottevőbb. 

10. ábra: Euglena (A) és Phacus (B) nemzetség képviselői.  

A B 
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A Closteriumokhoz hasonlóan, a Micrasterias zöldalgák is rendelkeznek BaSO4 

kristályokkal. Ezek a díszes lekerekített formájú zöldalga egysejtűek a körülöttük kialakuló 

kocsonyacseppecske segítségével "bukfencező" mozgással képesek helyüket megváltoztatni 

(lásd.: 12. ábra A panel). 

A Pediastrum fajok látványos sejttársulásokat alkotnak; ezek mindig laposak, 

rendszerint egyrétegűek, az alkotósejtek pedig ostor nélküliek (lásd.: 12. ábra B panel). A 

szélső sejtek gyakran csipkézettek, s szaporodáskor bennük képződnek a rajzóspórák 

(vagy: zoospórák). Ez utóbbiak kétostoros, mozgékony szaporítósejtek.  

 

 

 

 

 

 

 

Kétségtelenül az egyik legszebb látványt a Volvox nemzetségbe tartozó fajok 

nyújtják: sejtjeik összessége szinte tökéletes gömböt alkot. Maga a gömb belülről híg 

kocsonyával telt, sejtek (akár 20 000 db is lehet!) csak a felszínen vannak (lásd.: 13. ábra). 

A legnagyobb kolóniák a 2 mm átmérőt is elérhetik. A nagy gömbök belsejében kisebb, 

A B 

11. ábra: Closterium (A) és Cosmarium (B) zöldalgák.  

12. ábra: Micrasterias (A) és Pediastrum (B) zöldalgák.  

A B 
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sötétebb színű gömböket is megfigyelhetünk. Ezek az ún. leánykolóniák, amelyek az 

anyakolónia bizonyos sejtjeinek osztódásával keletkeznek. A leánykolóniában a sejtek 

sokkal kisebbek és sűrűbben is vannak, mint az anyakolóniában. A leánykolóniák az 

anyakolónia híg kocsonyás belsejében védett helyen vannak, egészen addig, amíg el nem 

érnek egy bizonyos méretet. Ekkor az anyakolónia burka felreped, és a leánykolóniák önálló 

életet kezdenek. 

Közelebbről megszemlélve az Eudorina gömbszerű kolóniákat, előtűnik, hogy az 

alkotó sejteknek nem is egy, hanem két ostoruk is van. A képeken ugyan nem észlelhető, de 

a valóságban mindegyik sejtnek szemfoltja is van, tehát még az egysejtű zöldmoszatoknál 

megismert ősi jellegzetességeket hordozzák. Valamennyi sejt az őket beburkoló 

kocsonyagömb felszíne alatt él (lásd.: 13. ábra). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Spirogyra fonalas szerveződésű zöldmoszat, bár a fonalak még egyszerűek (nem 

elágazóak) és könnyen széteshetnek sejtekre. Fejlettségére utal ugyanakkor, hogy már 

egyáltalán nincsenek ostoros fejlődési alakjai. Éppen ez is egy ok, hogy a csillárkamoszatok 

közé sorolják. Szembetűnő a jellegzetes, szalag alakú kloroplasztisza is. A kloroplasztisz 

(vagy a kloroplasztiszok, mert fajtól függően több is lehet) spirális alakban felcsavarodottak 

(ebből ered a Spirogyra elnevezés). Ezeken a képeken a sejtfalak is kitűnően megfigyelhetők 

(lásd.: 14. ábra). A Spirogyra a járommoszatok szűkebb csoportjába tartozik. Az elnevezést 

az ivaros szaporodás során kialakuló jellegzetes képződményről, a járomról kapta. A 

járomképződés első lépéseként a hím és a női jellegű fonalaknak össze kell simulniuk. (A 

Spirogyra ún. heterothallikus szervezet, ami lényegében azt jelenti, hogy fonalainak az 

életciklus bizonyos szakaszában neme van!) A szemben lévő sejtek fala kidudorodik, és 

A B 

13. ábra: Volvox (A) és Eudorina (B) zöldalga kolóniák.  
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létrehoznak egy ún. konjugációs csatornát. Ezen keresztül a hím jellegű sejt tartalma 

átcsúszik a női jellegű sejtbe, és egyesül annak plazmájával. A folyamat közben a két fonal 

az összekötő híd miatt járomra vagy létrára hasonlít (lásd.: 14. ábra). Az egyesült sejtek 

zigótát alkotnak, amely egy következő vegetációs időszakban kihajtva új fonalat képez. 

 

 

 

 

 

A Cladophora vagy köznapi nevén békanyálmoszat, gyakran alkot a partmenti 

kövek közt vízi „bokrokat”, melyek népes élőhelyet biztosítanak más 

mikroorganizmusoknak is. Gyakran halak ikrázóhelyét is adják. Elágazó fonalai szifonálisak 

(cönoblasztikus vagy cönocitikus), tehát sejtjeikben több sejtmag található. Ez a jelenség 

viszonylag ritkán figyelhető meg az algáknál. Ivartalan szaporodásuk során ivartalan 

szaporítósejteket képezhetnek, melyeket spórának nevezünk (lásd.: 15. ábra). Ezek lehetnek 

mozdulatlanok (aplanospórák), melyek aztán idővel a fejlődésük során képessé válhatnak 

mozgásra (zoospórák vagy planospórák). 

 

14. ábra: Spirogyra zöldmoszat fonala (A) és járomképzése (B).  

15. ábra: Cladophora fonálrészlet és egy képződő aplanospóra 

(B).  

A 

B 
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Csillósok 

A kürtállatkák bár egysejtűek, rizsszemnagyságúra is megnőhetnek. Folyókban, 

tavakban, pocsolyákban egyaránt rájuk lelhetünk. Az őket ábrázoló képeken a kissé ellapított 

és összehúzódott állatka szájmezeje, szájtölcsére, csillói és gyöngysorszerű, vékony 

hidakkal összekötött, itt 17 egységből álló sejtmagja jól megfigyelhető (lásd.: 16. ábra). 

A jellemzően rózsaszín Blepharisma viszonylag ritka, de igen látványos egysejtű. 

Testének végében hatalmas lüktető űröcske figyelhető meg (lásd.: 16. ábra). Csillózata nem 

egyenletes elosztású, teste izgága és hajlékony. Fénnyel való megvilágítás hatására 

megváltozik mozgásuk, pozitív fotokinézist mutatnak. Hosszabb megvilágítás után a sejtek 

megnyúlnak, ezen jelenség hátterében a sejtvázelemek átrendeződése áll, amit bonyolult 

biokémiai folyamatok indukálnak fény hatására.  

A Spirostomum, a csillósok között az egyik legnagyobb. Hajlékony, nyugtalan, 

kígyószerűen tekergőző, lapos testű egysejtű, melyek kifejlett példányai a 4-5 millimétert is 

elérhetik, ez azonban viszonyítási alap nélkül a képen nem igazán látszik (lásd.: 16. ábra). 

 

 

A harangállatkák (Vorticella) bizarr formájú képviselőinek nem teljes a csillózata, 

csupán egyetlen csillókoszorú csapkodását figyelhetjük meg felszínükön. Találhatunk 

közöttük ritkán szabadon úszó egyedeket, gyakrabban nyéllel rögzülteket (lásd.: 17. ábra). 

Mechanikai hatásra azonban erről a nyélről könnyen leválhat. Általában igen nyugtalanok: 

a nyélben található, összehúzékony fehérjeszálakból álló sejtizom minduntalan összerándul, 

s ilyenkor rugó-szerűen spirálistól a teljesen egyenesig mindenféle alakot felvehetnek. 

Erősen és közepesen szennyezett vizek lakói, táplálékukat a körülöttük úszó, lebegő 

élőlények teszik ki. 

16. ábra: Stentor coreuleus (A), Blepharisma (B), Spirostomum (C) 

(B).  

A 
B C 
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Az egysejtű csillósok egyik legismertebb képviselői a papucsállatkák. Élőhelyüket a 

víz, nedves területek adják. A sejtszájnál veszik fel táplálékukat és a sejtgarat végénél 

történik az endocitózis majd az emésztőűröcskéből a felesleges anyagok exocitózissal 

távoznak a sejtalrésnél. Továbbá, a Paramecium kissé ellapult (lásd.: 17. ábra) testében 

megfigyelhetünk két lüktető űröcskét, melyek a környező víz hőmérsékletétől és 

sótartalmától függően szabályos időközökben húzódnak össze és tágulnak ki, eközben a 

hozzájuk vezető sugaras csatornák is felismerhetőek. A papucsállatkák kétféle sejtmaggal is 

rendelkeznek; a kisebb méretű felel az ivaros szaporodás, míg a nagyobb az 

anyagcserefolyamatok szabályozásáért. Ivartalanul osztódással szaporodnak. 

 

 

 

 

 

 

Az Ichthyophthirius egysejtű egy obligát parazita (lásd.: 18. ábra). Az édesvízi halak 

leggyakoribb élősködője, ami a bőr felhámját és a kopoltyút fertőzi meg. Elterjedésük súlyos 

gazdasági károkhoz vezethet. Az egysejtű kívülről csillókkal borított, ennek segítségével 

képes mozgását fenntartani a vízben, illetve az áldozatának felhámrétegében. A sejtben 

megfigyelhető egy vegetatív nagyobb sejtmag (makronukleusz) és ezen kívül még 1-4 

számban előfordulhatnak a plazmában kis sejtmagok is. Az Ichthyophthirius életciklusa 3 fő 

szakaszból áll, melyek mindegyikében megmarad a sejtet beborító csillózat; (i) a fertőző 

theront, (ii) az obligát, gazdafüggő trophont és (iii) a víz terjesztette reproduktív forma, 

tomont. 

 

 

 

 

 

A B 

17. ábra: Harangállatka (A), Közönséges papucsállatka (B) 

(B).  
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Amőbák 

A gyökérlábúak legismertebb képviselői az amőbák, közülük is a vizekből, nedves 

talajról, mohapárnákból könnyen begyűjthető és tenyészthető óriásamőba (Amoeba proteus, 

lásd.: 19. ábra). Proteus tengeristen az ókori görögök hite szerint kedvére tudta 

változtatgatni alakját – ez kis túlzással erről az amőbáról is elmondható. Az alakváltoztatás 

– és egyben az előrehaladás – szervecskéi az állábak. Alakjuk igen változatos lehet, 

képződésük mechanizmusa nem teljesen tisztázott, feltételezhetően a sejtplazma átalakulásai 

játszanak benne szerepet. A kidudorodás valószínűleg úgy képződik, hogy egy ponton a 

sejtplazma külső, kocsonyás (gél) állapotú része elfolyósodik (szol állapotú lesz), és ebbe 

mintegy belefolyik a belső, eleve szol állapotú plazma. Az álláb kialakulásához szükség van 

valamilyen felületre, szilárd aljzatra, ezek nélkül a sejt csupán gömbszerű alakban lebeg a 

vízben. Az állábak nemcsak a helyváltoztatás, hanem a táplálékszerzés eszközei is. Az 

amőba nem teljesen véletlenszerűen képezi azokat, hanem mondhatni céltudatosan vadászik. 

A kiszemelt áldozat körül két álláb képződik, amelyek harapófogószerűen körbezárják, így 

végül is bekerül a sejt belsejébe. A folyamat neve endocitózis. Hasonló módon, 

endocitózissal pusztítják el a szintén amőboid küllemű, bekebelezést végző fehérvérsejtek 

az emberi szervezetbe került kórokozó baktériumokat. Az emészthetetlen maradványok az 

endocitózis fordított folyamatával, azaz exocitózissal távoznak, valósággal kidobódnak a 

sejtből. 

A sejtmagjuk erősen fénytörő, amely együtt mozog a citoplazma áramlataival. 

Legtöbbször egy van belőle, de bizonyos fajokban több is lehet, ilyenkor azonban 

működésük nem tér el egymástól. Erre utal a régebben használt „egyfélemagvúak” kifejezés. 

18. ábra: Az Ichthyophthirius egysejtű 

(B).  
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A gyökérlábúak egy része vázat képez maga körül, őket bárkaállatkáknak, házas 

amőbáknak vagy a tudomány nyelvén Arcella fajoknak nevezzük (lásd.: 19. ábra). A sejt 

által termelt szerves anyagba beágyazott idegen eredetű, vagy saját készítésű szemcsékből 

áll. Speciális anyagcsereutak segítségével képesek létrehozni például kova- vagy mészváz 

építőelemeket, általában kerek vagy ovális alakúakat és ezekből készítik el „házukat”. Rajta 

egy nyílás figyelhető meg, az általában alul, középen található álszáj. Ezen át türemkednek 

ki az állábak. Csakúgy, mint az Amoeba proteus esetében a bárkaállatkáknak is több 

egyforma sejtmagjuk van (homokariotikus). Legtöbbször ezek száma 2, azonban vannak 

fajok, melyekben a 40-et is elérheti. 

 

  

 

 

 

 

 

Napállatkák 

A Heliozoa, vagyis a napállatkák nevük eredete a naphoz hasonló kinézetükből ered, 

hiszen felépítésük egy gömb alakú sejtből és abból sugárirányban kiálló tengelylábakból áll 

(lásd.: 20. ábra). Ezekkel amőboid mozgásra képesek. Tudományos néven ezek a lábak ún. 

axopodiumok (vékony, szabályos elrendeződésű mikrotubulus kötegekkel merevített 

állábak). Bennük zsákmányejtésre specializálódott membrán alatti testecskék figyelhetők 

meg, melyeket kinetocisztának nevezünk. A zsákmánnyal összekapcsolódva a tengelyláb 

sejthártyája mentén a sejttesthez szállítja a prédát, ahol a bekebelezés megtörténik. 

Lelőhelyüket főleg tavasszal, növényzetben dús kisebb vizek képezik. 

 

 

 

 

19. ábra: Amoeba proteus (A) és Arcella faj (B) 

(B).  

A B 
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Szivacsok 

A szivacsok egy evolúciós vakvágányt képezve a legegyszerűbb szerveződésű 

állatok közé tartoznak, még valódi szöveteik sincsenek. Gazdasági jelentőségük napjainkban 

csekély, de táplálkozásuk révén ökológiai szerepük a vizek tisztítása miatt annál jelentősebb. 

Tengerek és édesvizek lakói, a mélységektől a partközeli régiókig megtalálhatóak.  

Kialakulásuk valószínűleg galléros-ostoros egysejtűekből történhetett. Aljzathoz 

rögzülve változatos alakú és méretű (néhány millimétertől több méterig) telepeket képezve 

helytülő életmódot folytatnak (lásd.: 21. ábra). A többnyire szimmetria nélküli szivacsok 

pórusokkal teli testét 3 fő rész alkotja: külső sejtréteg, belső sejtréteg és az ún. spongocoel, 

vagyis a gasztrális üreg. A külső sejtrétegben találhatóak a fedősejtek, melyek fő szerepe a 

védelem. Továbbá, a váztűképző sejtek, melyek a szivacstest tartásáért felelősek és fajra 

jellemző vázanyagot termelnek (spongin – jód tartalmú fehérje, CaCO3 – kalcium-karbonát, 

SiO2 – szilícium-dioxid vagy kova vázanyagok termelése). A testfalban állábakkal mozgó, 

a galléros ostoros sejtektől kapott tápanyag szállítására specializálódtak a vándorsejtek. 

Szintén a szivacs ezen rétegében lelhetünk ivarsejtképző sejtekre is, melyek eltérő időben 

termelik a hím, illetve női ivarsejteket, ezzel kikerülve az önmegtermékenyítést. Ivartalanul 

bimbózással és gyöngysarjképzéssel szaporodnak (lásd.: 21. ábra). A belső sejtréteget a 

galléros-ostoros sejtek képezik, „kibélelik” a spongocoelt (gasztrális üreg). Állandó 

ostorcsapkodásukkal hajtják a vizet a gasztrális üreg felé (majd onnan kiút a 

kivezetőnyíláson), miközben a gallérjuknál található nyálkás anyaggal kiszűrik a 

táplálékként hasznosítható szerves törmeléket, egysejtűeket és baktériumokat. Ezeket 

20. ábra: Napállatkák 

(B).  
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endocitózissal veszik fel, majd emésztőüregecskékben megemésztik. A szivacsokban tehát 

az emésztés sejten belül történik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Csalánozók 

A csalánozók már valódi szövetes állatok, melyek ragadozó életmódot folytatnak és 

elsősorban tengerekben élnek. Testük sugaras szimmetriát mutat. Két megjelenési formájuk 

van: a szabadon úszó medúza és a nagyrészt helytülő életmódú polip (vagy hidra). Példa 

édesvízi fajra, amely medúza alakban is él, a nálunk is honos, Amerikából behurcolt édesvízi 

fátyolosmedúza (lásd.: 22. ábra). 

A hidra teste a talpkoronggal rögzül az aljzathoz, a szájnyílás a test másik végén 

található, a tapogatók tövében. Az alábbi képen látható faj az édesvízi hidrák különleges 

képviselője, a zöld hidra (lásd.: 22. ábra). Esetében is a már ismert endoszimbiózis 

jelenségéről van szó: az állat egysejtű zöldmoszatokkal él együtt. Ez azonban nem 

befolyásolja ragadozó életmódját. 

A hidra mozgását elsősorban a külső sejtrétegben található hámizomsejtek 

biztosítják. Ezek alapi részén a test tengelyével párhuzamos lefutású izomrostok vannak, 

amelyek összehúzódásakor a test megrövidül. A belső sejtrétegben is vannak izomfonalakat 

tartalmazó sejtek, de azokban a rostok lefutása merőleges a tengelyhez viszonyítva. Ezek 

összehúzódása az állat megnyúlását eredményezi. A tapogatók, amelyeket az állat 

elsősorban zsákmányszerzésre használ, sugaras elrendeződésben veszik körül az ún. 

szájkúpot. A hidrák tápláléka főleg alsórendű rákok és kisebb rovarlárvák közül kerül ki. A 

csalánozó a karjai segítségével gyömöszöli be megbénított áldozatát az űrbelébe, amely 

A B C 

21. ábra: Tavi szivacs (Spongilla lacustris) telep algáktól zöld nyúlványai (A), 

gyöngysarjak az elpusztult telepben (B), váztűtömeg a telepben (C)  
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annyira tágulékony, hogy a hidránál nagyobb állatot is képes befogadni. Ezáltal a hidra 

eredeti alakja a felismerhetetlenségig eldeformálódhat. 

Míg a medúza forma ivarosan (ivarsejtek termelésével) szaporodik, addig a hidrák 

(polipok) jellemző szaporodási módja a bimbózás. Ennek során az anyaállat testén először 

apró dudor képződik, majd ebből differenciálódik az új egyed, amely egy ideig még az 

anyaállat testén tartózkodik. 

 

 

Fonálférgek 

A fonálférgek, megnyúlt, tagolatlan, hengeres testű állatok (ebből ered régebbi 

elnevezésük, a „hengeresféreg”). A vizekben (főként az édesvízi üledékben) élő képviselőik 

mikroszkopikus méretűek. Testüket kemény, de hajlékony kutikula borítja, amely egyben a 

külső váz feladatát is ellátja. A kültakaró alatt hosszanti izomkötegek futnak, melyek 

felváltva történő összehúzódása eredményezi a féreg jellegzetes, kígyózó mozgását. 

Tápcsatornájuk már kétnyílású, elő-, közép- és utóbélre tagolódik. Keringési és 

légzőszervrendszerük nincs. Idegrendszerük egy központi garatideggyűrűből és az abból 

eredő idegkötegekből áll. 

Csillóshasúak 

A csillóshasúak nem közismert élőlénycsoport. Ennek oka, hogy nem túl gyakoriak 

és egyedszámuk is meglehetősen alacsony. Az édesvizekben, főleg az aljzat közelében, a 

korhadó növényi részek között élnek. Igen aprók, a legnagyobb is legfeljebb 1,5 mm-re nő 

meg. A csillóshasúak nevüket a főleg a test elülső részének hasoldalát borító nagy számú 

csillóról kapták, amelyek úszásukat, illetve az aljzaton való csúszásukat biztosítják. Fejüket 

nyaki rész különíti el a törzstől. Testük végén általában két villaágat találunk, melyek nem 

22. ábra: Édesvízi fátyolosmedúza (Craspedacusta sowerbyi) (A), Zöld hidra (Hydra 

viridissima) (B)  

A B 
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mozgathatók. Keringési és légzési szervrendszerük nincs. Régebben a kerekesférgekkel 

közösen a villásférgek törzsébe sorolták őket, ma viszont már önálló törzsi rangon tartják 

számon a csoportot. A fejen található csillók segítségével sodorják szájnyílásukba a 

baktériumokból, kovamoszatokból és szerves törmelékből álló táplálékukat. 

Laposférgek 

Európában a májmétely köztigazdája a Galba truncatula - vagyis a törpe iszapcsiga. 

Elhagyva a köztigazdát 1-3 napig életképes a vízben, ahol ostorszerű farkával úszik, majd 

így eljutva a végleges gazda élőhelyén metacercariává alakul. Ha egyszerre sok cercaria jut 

be a végleges gazda állat szervezetébe, akkor akut, kb. 6 hét után jelentkezik az okozott 

betegség, hepatitis. Azonban ennél gyakoribb a krónikus lefolyás, ami annyit jelent, hogy 

nem mindig okoz a cercariafertőzés klinikai tüneteket, viszont idővel a végleges gazda 

étvágytalanná válik és az emésztőszerveiben elváltozások figyelhetők meg. Csökken a 

testtömeg, tejhozam, fertliltás, magzat életképessége, gyapjúhozam, stb. Vérszegénység 

alakul ki.  

Emberben komoly májfunkció zavarok lépnek fel, láz, epevezeték eltömődése, 

azonban humán fertőzés csupán elszórtan történik.   

A galandférgek hírhedt élősködő mivoltukból adódóan ahhoz jól alkalmazkodott 

testfelépítéssel rendelkeznek. A féreg dajka (scolex) része szolgál az állat rögzítésére majd 

testük további részét a féreglánc (strobila) alkotja. A féreglánc „láncszemeinek” számbeli 

növekedése a dajka mögött történik. Az állat ezen részét gyarapodási zónának hívjuk. 

Fejlődésük közvetett, köreikben változatos lárvaalakok fordulnak elő. Fajtól függően 

köztigazdaként szolgálhat számukra a sertés vagy a szarvasmarha, míg végleges gazdaként 

az ember eshet áldozatul. A végleges gazdában egy parazita egyed jellemző. Éveken át 

„csendesen” jelen lehet a szervezetben a gazdától megvonva táplálékának egy részét. Ezalatt 

az idő alatt a féreg hatalmasra képes nőni (akár 6-10m!), mivel fájdalmas tünetek híján a 

fertőzés észrevételére és a parazita eltávolítására általában csak későn kerül sor. 

A laposférgek közé tartozó örvényférgek testét sok ezer csilló borítja, ezeket 

elsősorban a kisebb testű fajok használják úszásra. A nagyobbak inkább a bőrizomtömlőjük 

segítségével csúsznak az aljzaton. Közben a test két oldalán gyakran örvényeket keltenek a 

vízben, erről kapták nevüket. Az állat haladási irányába eső része a jól felismerhető feji vég. 

Ide csoportosulnak az érzékszervek is, például a fény irányát és erősségét érzékelő 

csészeszemek. Ezekből általában kettő van, de számuk akár egy fajon belül is ingadozhat, 
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sokkal több is lehet. A féreg szeme nagyon egyszerű felépítésű, gyakorlatilag egy mélyedés, 

melynek alján néhány fényérzékelő idegsejt ül. Az állatnak nincs szüksége alaklátásra, 

csupán a világosságot és a sötétséget érzékeli vele, ez segíti fénykerülő magatartásában, a 

negatív fototaxisban. 

A bélcsatorna az örvényférgek nagy részénél gazdagon elágazó, ugyanakkor csak 

egyetlen nyílása van, a már említett szájnyílás. Ezen keresztül történik az emésztetlen 

maradékok eltávolítása is. 

 

Rákok 

Az alsórendű rákok közvetett fejlődésűek, ami azt jelenti, hogy a petéből először egy 

lárva fejlődik, ami például lehet ún. fejlárva (nauplius). A nauplius sorozatos vedlések során 

alakul át kifejlett állattá. Gömbölyded teste szelvényezetlen, s három pár, sertékkel borított 

végtaggal rendelkezik (lásd.: 23. ábra A panel). Úszó, lebegő életmódot folytat, szerves 

törmelékkel táplálkozik. Egyetlen szeme van, amely sok rákfajnál kifejlett állapotban is 

megmarad, mint egyszerű fényérzékelő szerv (nauplius szem).  

Az evezőlábú rákok óriási egyedszámban szaporodhatnak el, a halivadékok és a kis 

testű takarmányhalak növekedéséhez nélkülözhetetlenek, így nagy gazdasági jelentőséggel 

bírnak. Vannak közöttük ragadozók, melyek nagyobb csillósokat, kerekes- és egyéb 

férgeket, más rákokat, szúnyoglárvákat és zsenge halivadékot is megtámadnak. Ez utóbbiak 

főleg a seb másodlagos fertőződése miatt pusztulnak el. Nagyobb részük azonban 

kizárólagosan szűrögető életmódot folytat.  

Valamennyien kétivarúak. A nőstények petecsomóikat a farokvillájukon hordják 

kikelésig (lásd.: 23. ábra B panel).  

 23. ábra: Fejlárva (nauplius) (A), Nőstény és petecsomója (B)  

 

 

A B 
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A kagylósrákok aprók, néhány milliméteres állatok valóban kagylókra hasonlítanak, 

nemcsak a testüket beborító héj alakját, hanem anyagát tekintve is: külső lemezükbe mész 

rakódik, így képesek fosszilizálódni. A fejükön 5 pár végtag található (2 pár csáp, 3 pár 

szájszerv). Hosszú csápjukkal evezve úsznak. További testtáj a törzs 2 pár végtaggal, a 

másodikkal a carapax belsejét tisztogatja. A lassan folyó vizeket kedvelik, ezekben gyakran 

tömegesek szaporodnak el, főleg tavasszal. Nagy eséllyel találhatunk rájuk békanyállal 

benőtt árkokban, pocsolyákban. Ragadozó, növényevő és törmelékkel táplálkozó fajaik is 

vannak. Lárvája a cipriszlárva (carapaxa van). 

A vízibolhák állóvizeink planktonjában élnek, mindössze néhány milliméteresek. 

Közismert haltáplálékok. Különböző kémiai anyagokkal, fémsókkal szemben igen 

érzékenyek, ezért toxicitási vizsgálatok tesztállatai is. Áttetsző héj borítja testüket, amelyből 

csak fejük, és a valóban ágas-bogas, hosszúra nyúlt második csáppárjuk emelkedik ki. Ez 

utóbbiakkal csapkodva ugráló helyváltoztatást végeznek, innen ered magyar nevük. Rövid, 

begörbült testükön a táplálékszerzésért felelős levéllábakat találjuk, ezekkel szűrik ki az apró 

törmelékeket. A hátoldalon látható két sötét gömb az ún. tartóspete (ephippium). A 

hátoldalon fekvő költőüreget kitöltő tartóspeték valójában már megtermékenyített peték. 

Csak kedvezőtlen környezeti viszonyok között jönnek létre, ugyanis ivaros szaporodást ezek 

az állatok máskor nem folytatnak. A tartóspeték, miután leválnak az anyaállat testéről, 

héjuknak köszönhetően ellenállóak, hónapokon át elviselnek szárazságot, fagyot. Ideális 

körülmények között a nőstények ún. szűz petéket termelnek, s ezekből csak nőstények 

kelnek ki, mégpedig megtermékenyítés nélkül, azaz szűznemzéssel. Ha az életkörülmények 

rosszabbodnak, ugyanezekből a petékből már hímek fejlődnek, s így kezdetét veheti az 

ivaros folyamat. 

 

Kerekesférgek 

A kerekesférgek mérete 40 mikrométer és 3 mm között változik, legtöbbjük azonban 

csak néhány száz mikrométer. Névadójuk, az ún. kerékszerv voltaképpen csillókoszorú, de 

felépítése igen változatos lehet. Szerepe a táplálékszerzés mellett az állat mozgatása is lehet. 

Testük külsőleg tagoltnak tűnik, de belső szelvényezettség nem jellemzi őket. Igen 

gyakoriak a folyókban, tavakban, de az időszakos tócsákat is benépesítik. A vizekben élők 

a halivadékok legfontosabb tápláléka. Számos fajuk él a talajban, szervesanyag-feldolgozó 
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és talajlazító szerepük folytán ezek jelentősége is igen nagy.  Többségük egyedül él, de 

néhány fajra jellemző a kolóniaalakítás.  

A helyhez kötött Collotheca viszont valóságos varsát alakít ki a szájnyílása körül 

eredő szemölcsökkel, amelyekből hosszú és merev, sörtéhez hasonló csillók erednek. Ha a 

falat beúszik a varsába, az bezárul, és a zsákmánnyal együtt behúzódik a testbe. A garatban 

található félelmetes rágókészüléket kis helyre összetömörült kitinképződmények alkotják. 

Jelenléte biztos jele annak, hogy nőstényt látunk, a kerekesférgek hímjeinek ugyanis 

egyáltalán nincsenek táplálkozási szervei. Igen rövid életük alatt nem is vesznek táplálékot 

magukhoz, feladatuk kizárólag a nőstények megtermékenyítése. 

A Collotheca a legijedősebb, de egyúttal a legravaszabb rabló kerekesférgek közé 

tartozik. A legkisebb mozgásra is hirtelen összerándul, és visszahúzódik kocsonyás 

védőburkukba. Ezután lassan előbújik, közben a fejét körülvevő szemölcsökből eredő, 

hosszú, egyenes sörtéit egy nagy, képzeletbeli tölcsér palástként teríti szét. 

Nem mindegyik kerekesféregnek van szemfoltja, de ha igen, akkor középen páratlan, 

és vörösen vagy feketén pigmentált. 

A férgek törzsi részét puha kutikula vagy merev páncél boríthatja. A csak kutikulával 

fedett állatok a bőrke rugalmassága folytán képesek hajlongani, alakjukat megváltoztatni. A 

páncélos fajok alakját a páncélzat határozza meg, bár mivel az több darabból áll, s az egyes 

részeket kutikula kapcsolja össze, az ilyen állatok törzse is – bár korlátozottan – hajlékony.  

A láb a legtöbb esetben igen mozgékony, minden irányban csapkodó és a törzsbe is 

visszahúzható testrész. Mivel a test hátulsó részén található, néha tévesen faroknak is 

nevezik. Az úszásban vagy éppen a rögzítésben segíti az állatot. 

 A fajok egy részében, a nőstények petéket raknak. Néhány faj viszont 

elevenszülő. Érdekesség, hogy a petéből kibújó állat lényegében csak méretében különbözik 

az idősebb példányoktól. Még sejtjeinek száma is ugyanannyi (fajra jellemző sejtszám), 

öregedés közben azoknak csak a mérete nő meg, számuk nem változik. Az egyes belső 

szervek is mindig ugyanannyi, genetikusan meghatározott számú sejtből állnak. Igen 

változatos formavilág jellemzi megjelenésüket. 
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Gyűrűsférgek 

Ha olajosgilisztára szeretnénk lelni, akkor célszerű őket vízparti nedves talajban, 

fenéküledékben keresni. Az állatokra jellemző, hogy kevés szelvényből állnak és 

bőrizomtömlőjük felszíni rétegében, az egyrétegű hengerhámsejtek alkotta epidermiszükben 

színes olajcseppeket figyelhetünk meg. Továbbá, a hámsejtek között jelentős számban 

megtalálhatók még érzékelősejtek is. Ivartalan szaporodásra képesek. 

 

2.4 Szemléltetés vízmintákkal és tenyészetekkel - egy tanóra keretein belül 

Az élő anyaggal vagy bármilyen más eszközökkel történő szemléltetés lehetőségét 

fontos, hogy módszertanilag megalapozott kontextusban végezzük diákjainkkal és nem 

csupán például egy téma könnyedebb hangvételű feldolgozásaként vagy épp lezárásaként. 

„A szemléltetés valójában a tanítási-tanulási folyamat szerves része, csak akkor hatékony, 

ha szervesen beépül az óra menetébe és érzelmi, esztétikai es szellemi élménnyel gazdagítja 

azt” (Kriska, Gy., Karkus, Zs. 2015). Az effektív tanulási eredmények elérése érdekében a 

pedagógusnak a szemléltetés menetét, mivoltát, előre tudatosan megtervezni szükséges. Ez 

a tevékenység magában foglalja az előkészületeket, a levezetés folyamatát a pedagógus aktív 

irányításával egyetemben és ezt bezárólag a következtetések levonását (Bodzsár, É., 2005).  

Az általam készített digitális felület alkalmazása természetesen nem csak akkor 

célszerű egy tanórán, ha nincsen elegendő vagy épp megfelelő eszköz a diákoknak a 

gyakorlati munka elvégzésére, ugyanis annak közbeni használata elősegítheti a tanulást és a 

megértést.  Ebben az esetben érdemes az oldal határozó funkcióját is segítségül hívni.  

A következőkben egy óratervet mutatok be, melynek során mikroszkópos gyakorlati 

munka mellett a diákok csoportokban történő vizsgálataik elvégzésével ismerkedhetnek a 

mobilkompatibilis mikroszkópos határozónak a használatával, illetve emellett az előzőleg 

megszerzett tudásuk alapján ki kell tölteniük a vizsgált mintákkal kapcsolatban kiosztott 

előre megírt és kinyomtatott, az óra támáját illetően relevánsan összeállított munkalapokat.  

A megfelelő munkalapok alkalmazása a tanórán legfőképp a tanulási folyamatot 

hivatott segíteni, ugyanis használatuk közben a diákok papírra vethetik a megfigyeléseiket, 

az elsajátítandó számukra új információkat. Így lehetővé válik számukra az esetleges új 

összehasonlítása a korábbi tudásukkal, illetve következtetések levonása annak alapján. A 

munkalapok a gyakorlati órákon rendkívüli jelentőséggel bírnak, hiszen ilyen módon válhat 

igazán hasznossá a megszerzett élmény, ha nem hagyjuk alaptalanul lógni azt a levegőben. 
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Azonban a ló túloldalára sem szabad esni a munkalapos elfoglaltságokkal, mert úgy esetleg 

megfoszthatjuk diákjainkat a jó kedélyű emlékezetes tudományos pillanatoktól. Tehát 

fontos, hogy mindig megfelelően gondoljuk végig milyen értékeket milyen arányban is 

akarunk leginkább nyújtani a tanulóink számára. Nem utolsó sorban, fontos szem előtt 

tartani főleg gimnáziumi oktatás esetén, hogy a munkalapon lévő feladatokkal egyúttal 

felöleljük az érettségin is előforduló típusfeladatokat és tudásbeli elvárásokat, melyek az 

egysejtű eukarióták témakörön belül a következők: „Az alábbi fajokon mutassa be az 

egysejtű élőlények változatos testszerveződését, alapvető életműködéseit (emésztés, mozgás, 

víztartalom-szabályozás) és felépítő anyagcseréjét: óriás amőba, papucsállatka faj, zöld 

szemesostoros. Ismerje fel ezeket az élőlényeket és a jellemző sejtalkotóikat 

fénymikroszkóppal és fénymikroszkópos képeken.” (Biológia részletes érettségi 

vizsgakövetelmény. 33/2015. (VI. 24.) EMMI rendelethez melléklet 1-44, 2017). 

Mindezeknek eleget téve már az optimálisan megtervezett munkalapon lévő feladatokkal is 

készíthetjük diákjainkat az elkövetkezendő lehetséges vizsgaszituációra biológia 

tantárgyból.  

A tervezett óra csoportmunkában kerülne megrendezésre több okból kifolyólag. 

Egyrészt, mivel általában nagy létszámú osztályok esetén másképp nem lehetséges 

kivitelezni a tanóra menetét, másrészt pedig ezen munkaforma jótékony hatása több 

aspektusból is ismert. Manapság leginkább még csak a reformpedagógiai irányzatok 

szorgalmazzák applikálását a gyakorlatban, de egyre jobban kezd beszivárogni a mindennapi 

pedagógus köztudatba is többek között a csoportmunka motiváló és lendületbe hozó hatása 

miatt. Azonban a pedagógusnak célszerű tisztában lenni azzal is, hogy a csoportmunkában 

történő feladatvégzés az órán természetes alapzajjal és a diákok nyüzsgésével jár. Jellemző, 

hogy az egyes csoportok a kiadott feladatok elvégzésével nem megegyező időben lesznek 

kész, többek között a heterogenitásnak is köszönhetően, így az órát vezető pedagógusnak az 

óra teljes hosszában lényeges körültekintő felügyelettel kísérni a tanulók munkáját. Ezzel 

együtt a diákok önálló munkavégzését is fontos biztosítani, tehát kerülendő a tanár részéről 

a túlzott „rátelepedő” módon való figyelemmel kísérés.     

Az óraterv 45 perces keretre van tervezve, de a kiszámíthatatlan problémák és 

időigényes munkavégzés következtében célszerűbb duplaórán megvalósítani a leírtakat. „A 

mikroszkóp használatának megtanulása sok gyakorlást igényel a tanulótól és sok türelmet 

és segítségnyújtást a tanártól” (Bodzsár, 2005). 
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Óraterv  

 

A tanárjelölt neve: Bene Kata 

Műveltségi terület: Ember és természet 

Tantárgy: Biológia 

Osztály: 10 

Az óra témája: Mikrovilág  

Az óra cél- és feladatrendszere: A fénymikroszkóp helyes használata, mikroorganizmusok 

beazonosítása, korábban tanultak gyakorlatba helyezése 

Az óra didaktikai feladatai: bevezetés a témába, ráhangolás, motiválás, ismeretbővítés, 

gyakorlás 

Tantárgyi kapcsolatok: - 

Felhasznált források: 

• Biológia 10.- Mándics Dezső, Dr. Molnár Katalin, Németh Andrea  

• Dr. Lovas Béla hagyatéka - Saját képek- videók  

• Dr. Török Júlia Katalin - Egysejtűek előadás 

• Biológia részletes érettségi vizsgakövetelmény. 33/2015. (VI. 24.) EMMI 

rendelethez melléklet 1-44 (2017) 

• Mikroszkópos vízvizsgálat, Bene Kata, Kriska György - 

http://totdk.elte.hu/biologia/mikro/index.html  

 

Idő 

A tanulók 

tevékeny-

sége 

A 

pedagó-

gus 

tevékeny-

sége 

Célok és 

feladatok 

Módsze

rek 

Tanulói 

munkafor-

mák 

Eszközök Megjegyzések 

0-2 

Csoportok

ba 

rendeződé
s a 

mikroszkó

pok köré 

Instrukció

k adása 

A diákok 

csoportok
ba 

rendezése 

egyenlően 

magyará

zat 

Frontális 
osztálymun

ka 
- 

A tanórát megelőzően a 

diákoknak szorgalmi 

ötösért lehetőségük van 

csillós tenyészetek 

készítésére az alábbiak 

szerint: 

hozzávalók: burgonyagumó, 

élővízből származó vízminta 

(pl.: pocsolyából, patakból). 

Fontos, hogy tartalmazzon 

némi szerves 

törmeléket=korhadó növényi 

részeket, vagy kövekről 

lekapart bevonatot, ugyanis 

ezeken élnek a tenyészet 

alapját képző csillósok. 1 

literes befőttesüveg felét 

töltsd fel élő vízmintával, 

http://totdk.elte.hu/biologia/mikro/index.html
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tegyél bele néhány vékony 

szelet burgonyát majd töltsd 

fel csapvízzel az üveget 2/3-

ig. 5-6 nap alatt tömegessé 

válnak a csillósaink. 

Oxigénszükségletük miatt a 

vízfelszínen csoportosulnak. 

Kb. 5-6 diák lesz 1 
csoportban 1 

mikroszkópnál (32 fő 

esetére számolva)  

(→ az órát megelőző 
szünetben a terembe csak 

a hetesek jöhetnek be és 

segítségükkel 

megtörténnek a kellő 
előkészületek az óra 

kivitelezéséhez) 

2-7 

 A 

mikroszkó

p 

felépítésé
nek és 

használatá

nak az 

ismertetés

e 

Elmondan

i az 

alapszabál

yokat a 
fénymikro

szkóp 

használatá

t illetően 

Szabályok 

tisztázása, 

A 

fénymikro
szkóp 

felépítésé

nek 

ismertetés

e 

magyará

zat 

Frontális 
osztálymun

ka 

Fénymikr

oszkóp, 
nyomtatot

t papírlap 

A tanári asztalnál állva 

bemutatom a 

fénymikroszkóp 

felépítését és kiosztom a 
diákoknak az elkészített 

rajzot róla fénymásolva, 

illetve az óra során 

kitöltendő munkalapokat 

7-40 
Vízminták 

vizsgálata 

A tanulók 

segítése a 
mikroszkó

p 

használatá

ban és 
vízminták 

készítéséb

en, esetleg 

az 
élőlények 

felismerés

ben  

Találni 

izgalmas 
parányoka

t a 

lencsevég

en 

szemlélt

etés 

Csoportos 

munka 

Mikroszk

óp, 

tárgyleme

z, 
fedőlemez

, vízminta, 

pipetta, 

bonctű, 

munkalap 

A diákok a csoportokból 
felváltva egyesével a 

vízmintákat tartalmazó 

padhoz fáradva elkészítik 

saját mintájukat 
tartalmazó 

tárgylemezeiket, majd 

visszatérve saját 

csoportjukhoz 

megvizsgálják azt.  

- Választhatnak 

az általuk 

gyűjtött és 
hozott vizekből, 

illetve az 

előzetesen 

fenntartott 
papucsállatka és 

zöld 

szemesostoros 

tenyészetekből.  
- Az utóbbiakkal 

kapcsolatban 

minden csoport 

részesül egy 
munkalappal 

(lásd. alább), 

amit az óra 

végén beadnak 
ellenőrzésre. A 

produktumuk 

alapján 
értékelem a 

munkájukat. 
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40-

45 

Az 
eszközök 

visszavéte

le a 

szertárba 

Instrukció

k adása 

Elpakolni 
az 

eszközöke

t a 

helyükre 

munkált

atás 

osztálymun

ka 
- 

A diákok bevonása az 

eszközök megfelelő és 

szakszerű elpakolásába 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24. Ábra: A mikroszkóp felépítésének és használatának bemutatásához kiosztott rajzos ábra 

a megfelelő számban sokszorosítva a diákok részére. Az eredeti képet a megértés segítése 

érdekében elláttam megnevezésekkel. A kép forrása: https://docplayer.hu/7230278-Xsp-

151-led-mikroszkop-sorozat-felhasznaloi-tajekoztato.html 

https://docplayer.hu/7230278-Xsp-151-led-mikroszkop-sorozat-felhasznaloi-tajekoztato.html
https://docplayer.hu/7230278-Xsp-151-led-mikroszkop-sorozat-felhasznaloi-tajekoztato.html
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Mikroszkópos vízvizsgálat - Munkalap 

 

Csoportnév: ________________________________________ 

Csoporttagok: _____________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

1. Feladat (___/20p) 

A rendelkezésre álló vízmintákból a csoportból maximum 5 tárgylemezen készítsétek 

el saját mintáitokat, úgy, hogy mindenki részt vehessen a munkában! A további 

feladat a következő: 

• Próbáld meg beazonosítani a látottakat a mobilod segítségével az alábbi 

weboldalra látogatva a linkre kattintással vagy a mellékelt QR-kódon 

keresztül a határozó funkciót használva! http://totdk.elte.hu/biologia/mikro/  

• Nevezd meg a látottakat! Kérdés esetén szólj bátran!  

1. ________________________________ 

2. ________________________________ 

3. ________________________________ 

4. ________________________________ 

5. ________________________________ 

• Készíts rajzot a megfigyelt élőlényekről a megfelelő számozással ellátva! Ha a határozóban 

sikeresen azonosítottátok a mintában lévő élőlényeket, jegyezzétek fel a leírásuk alapján fontosabb 

tulajdonságokat (számokkal feltüntetve)!  

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 2. 

http://totdk.elte.hu/biologia/mikro/
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Feljegyzések: 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

____________________ 

 

3. 4. 

5. 
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2. Feladat 

Készíts vízmintát a tanári asztalon lévő tenyészetből. Előzetes tudásod alapján 

nevezd meg az élőlényt és töltsd ki a feladatot! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B, Mi jellemző az ábrán látható élőlény anyagcseréjére? (__/1) 

 

 

 

C, Mely sejtalkotó(i)nak köszönhető a rá jellemző anyagcseretípus? Miért? (__/4) 

 

 

3. Feladat 

 Csillósok pozitív kemotaxisának vizsgálata 

Csillós tenyészetből helyezz egy cseppet tárgylemezre! A mintát a 

szemcseppentővel közvetlenül a tenyészet felszíne alól vedd, mert ott vannak 

sokan! A cseppet fedd le tárgylemezzel, úgy, hogy 1-2cm-es magasságból ejtsd 

a mintára→ buborékos lesz. 

Figyeld meg és írd le, hogy a csillósok miként helyezkednek el a 

légbuborékok körül az idő elteltével! Miért lehet ez? 
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2.5 Szemléltetés a mikroszkópos vízvizsgálat honlap alkalmazásával - egy tanóra keretein 

belül 

Ahogyan már a bevezető fejezetben említettem, sajnos, egyrészt nem minden 

oktatási intézmény rendelkezik elegendő vagy épp megfelelő, a tanulást segítő gyakorlati 

eszközökkel a diákok számára. Másrészt, ha pedig az iskola birtokában van esetleg az 

eszközöknek, akkor meg a tanítandó anyag mennyisége nem engedi meg adott időn belül 

egy általános osztálytípusban bizonyos gyakorlati feladatok végrehajtását. Ezen a probléma 

lehetséges kiküszöbölésére készítettem egy óratervet, melynek során a mikroszkópos 

vízvizsgálatok honlap is teret kap a mikrovilág témakörét bevezető tanóra lebonyolítása 

közben.   

A munkaformák között az alábbi bemutatott 45 perces óratervben az egyik megjelenő 

elem a páros munka, melynek során az egy padban ülő tanulók közösen kell, hogy 

megoldjanak egy feladatot. A frontális osztálymunkával ellentétben ez a munkaforma a 

gyerekek olyan szociális képességét fogja fejleszteni, mint a kooperáció, mely egy 

elengedhetetlen eleme a csoportmunkára való alkalmasságnak. További előnyt jelent 

applikációja, ha épp csak sokszínűbbé szeretnénk tenni az oktatási módszereinket. 

 

Óraterv  

A tanárjelölt neve: Bene Kata 

Műveltségi terület: Ember és természet 

Tantárgy: Biológia 

Osztály: 10 

Az óra témája: Egysejtű eukarióták 

Az óra cél- és feladatrendszere: Bevezetés az egysejtű eukarióták világába 

Az óra didaktikai feladatai: bevezetés a témába, ráhangolás, motiválás, ismeretbővítés, gyakorlás 

Tantárgyi kapcsolatok: - 

Felhasznált források: 

• Biológia 10.- Mándics Dezső, Dr. Molnár Katalin, Németh Andrea  

• Dr. Lovas Béla hagyatéka - saját képek- videók  
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Idő 

A tanulók 

tevékeny-

sége 

A 

pedagógus 

tevékenysé-

ge 

Célok és 

feladatok 

Módsze-

rek 

Tanulói 

munkafor-

mák 

Eszközök Megjegyzések 

0-5 
Kvíz és 

képek 

Bevezetés a 

témába, 

instrukciók 
megfogalma

zása, 

eszközök 

kezelése 

Ráhango-

lás 

Szemlélte-

tés, játék 

Egyéni 

munka 

Számítógép

, projektor, 

Tábla,  

Vetítő-

vászon 

A diákok 

megnéznek 

különböző 
egysejtűekről 

képeket (lásd. 25. 

ábra), melyhez 

előzetesen 
információt kapnak 

a rajtuk szereplő 

élőlényekről. A 

feladat az, hogy a 
nevek mellé írják le 

a füzetükbe, a 

képeken 

hányadiknak 

bukkant fel az adott 

egysejtű. 

Megoldás:  

1.ostoros 
zöldmoszat 

2.  óriás amőba 

3.zöld 

szemesostoros 
4.papucsállatka 

5-7 

Az egysejtű 

eukarióta 

élőlény 

fogalma 

Új 

ismeretek 

tanítása 

Új 

ismeretek 

leírása 

magyaráz

at 

Frontális 

osztálymun

ka 

táblajegyzet 

Minden eukarióta 
egysejtűre jellemző 

a sejtmag és 

sejtszervecskék 

jelenléte- 

 

Egysejtű állapot/ 

többsejtű állapot→ 

ez csak kolónia, 

nem szövet 

 

anyagcsere szerinti 

csoportosítások  

  

 

Endoszimbionta 

elmélet: ősi 
prokarióta sejt 

bekebelezett más 

prokariótákat de 

nem emésztette 
meg őket a 

gazdasejt → 

szimbiózis közöttük 

7-30 

Az egysejtű 

eukariótákró

l táblázat 

rajzolása, 

üres 

parcelláinak 

Táblázat 

táblára való 

felrajzolása, 

Felügyelet 

Ismeretbő

vítés  

Feladatlap 

(táblázat) 
kitöltése, 

szemléltet

és 

Páros 

munka  

Ppt 

Számítógép 

Projektor, 
kinyomtatot

t QR kódok 

páronként, 

1. Az egysejtű 

eukarióták 

összehasonlító 

táblázatát a diákok 

lemásolják a 

tábláról (néhány 
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páros 

kitöltése  

mobiltele-
fon, 

honlaptarta-

lom 

részt kitöltve 

megadva) 

2. A megadott QR 

kódok 

használatával 
(azokat mobiljukkal 

beolvasva) a párok 

maguk között a 

munkát felosztva 
kitöltik a táblázatot 

az olvasottak 

alapján → felhívni 

a figyelmüket az 
oldalra linkelt 

videók 

megnézésére  

 

30-

43 

Egysejtű 

eukarióták 

összehasonlí

tó táblázat 
közös 

táblánál 

való 

kitöltése 

Új 

ismeretek 

tanítása 

Új 

ismeretek 

leírása 

magyaráz

at 

Frontális 

osztálymun

ka 

táblajegyzet 

Táblázat táblán 

való közös kitöltése 
/ egyenként / 

megadott példák 

jellemzése, párokat 

felszólítva. Tanári 

magyarázat.   

Tisztázandó 

fogalmak: álláb, 

endocitózis, 
emésztő üregecske, 

exocitózis, lüktető 

üregecske, 

betokozódás, 
keményítőzárvány, 

zöld színtest, 

klorofill, karotin, 

szemfolt, sarjadzás, 

emésztő enzim 

Rajzok elkészítése 

43-

45 

Az 

egysejtűek 

jelentősége 

Tovább 

vezetni az 
eddig 

tanultakat az 

új ismeretek 

felé 

Új 

ismeretek 

leírása 

magyaráz

at 

Frontális 

osztálymun

ka 

Tábla, kréta 

-evolúciós 

szempont: a 

különböző acs-jű 

egysejtűek őseiből 
fejlődtek ki 

egymással 

párhuzamosan a 

többsejtű 
eukarióták: (a 

növények, az 

állatok és a 

gombák) 

-egészségügyi 

szempont: néhány 

kórokozó 

ismertetése, pl.: 
malária, vérhas 

amőba 
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Szempont/példafaj Óriás amőba Közönséges 

papucsállatka 

Ostoros 

zöldmoszat 

Zöld 

szemesostoros 

Élesztő gomba 

(egysejtű 

gombák) 

Alak Változó 

Állandó Állandó 

Sejtfal → cellulóz 

Állandó Állandó 

Sejtfal → kitin 

Sejtmag Egy vagy több 

(egyfélemagvúak) 

Kétféle magvúak 

Kisebb: ivaros 

szap., nagyobb: 

acs. folyamatok 

szabályozása 

van Van van 

Mozgás Állábakkal csillókkal ostorral ostorral - 

Élőhely Víz aljzaton/ vmi. 

felületen, pl. 

növény 

Vizes, nedves 

környezet 

vízben vízben Pl.: Növényi 

felületek, szőlő 

héja 

Táplálkozás/ 

anyagcsere 

Heterotróf, 

állábakkal való 

bekebelezés 

(endocitózis, 

exocitózis) 

Heterotróf 

Sejtszáj – 

táplálékfelvétel 

Endocitózis a 

sejtgarat 

csillómentes 

részén, exocitózis- 

sejtalrés 

Autotróf 

fotoszintetizálók 

Sejtszájon 

keresztül 

heterotróf, de 

autotróf is! (zöld 

színtestek) 

Lebontók 

(emésztőenzimek a 

környezetbe) 

Légzés Sejthártyán 

keresztül (diffúzió) 

Sejthártyán 

keresztül (diffúzió) 

Sejthártyán 

keresztül 

(diffúzió) 

Sejthártyán 

keresztül (diffúzió) 

Sejthártyán 

keresztül (diffúzió) 

Szaporodás osztódás osztódás osztódás osztódás Osztódás 

(sarjadzás) 

Rajz 

 

     

1. Táblázat: Az egysejtű eukarióták összehasonlító kitöltött táblázata 
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Szempont/példafaj Óriás amőba Közönséges 

papucsállatka 

Ostoros 

zöldmoszat 

Zöld 

szemesostoros 

Élesztő gomba 

(egysejtű 

gombák) 

Alak 

 Állandó Állandó 

Sejtfal → cellulóz 
Állandó Állandó 

Sejtfal → kitin 

Sejtmag 

  van Van van 

Mozgás 

    - 

Élőhely 

    Pl.: Növényi 

felületek, szőlő 

héja 

Táplálkozás/ 

anyagcsere 

  Autotróf 

fotoszintetizálók 
 

Lebontók 

(emésztőenzimek a 

környezetbe) 

Légzés 

Sejthártyán 

keresztül 

(diffúzió) 

Sejthártyán 

keresztül (diffúzió) 
Sejthártyán 

keresztül (diffúzió) 
Sejthártyán 

keresztül (diffúzió) 
Sejthártyán 

keresztül (diffúzió) 

Szaporodás 

osztódás osztódás osztódás osztódás Osztódás 

(sarjadzás) 

Rajz 

 

     

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Óriás amőba Közönséges 

papucsállatka 

Ostoros zöldmoszat Zöld szemesostoros 

    

25. Ábra: A tanóra kezdetén a „Kvíz és képek” részhez mutatott ábrák 

1. 2. 3. 4. 

2.  Táblázat: Az egysejtű eukarióták összehasonlító kiegészítendő táblázata 

3. Táblázat: Az egysejtű eukariótákhoz kapcsolódó összehasonlító táblázat páros 

munkában való kitöltésére kreált QR-kódok táblázata 
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2.6 Tansegéd 

 A mikroszkópos vízvizsgálatok weboldal létrehozásával, ahogy már a 

célkitűzéseknél is írtam, szándékomban állt minden tanárnak, diáknak és érdeklődőnek 

elérhetővé tenni a megnevezett elektronikus felületet, ezzel hozzájárulva a mikrovilág 

témakör szemléletesebb, gyakorlatközpontú oktatásához.   

 A közzétételt az eXeLearning program segítségével létrehozott .html felületen kívül 

még könnyebben elérhetővé teszi, legfőképp az oktatók számára, a Tansegéd oldala. A 

Tansegéd.hu valójában egy kimondottan a tanárok munkáját segíteni szándékozó fejlesztett 

honlapcsalád, mely magában foglal mind kémia-, fizika-, földrajz-, természetismeret és 

környezetismeret, biológia tantárgyakból az interneten elérhető anyagokat a tanítás-tanulás 

segítésének a céljából. Használata során a pedagógusok elé tárul egy a tanmenet alapján 

kidolgozott és rendszerezett (videó, feladatlap, animáció, stb.) gyűjtemény, melyből kedvük 

és szükségük alapján válogathatnak, ezzel csökkentve az órára való készülésük idején. Ezen 

online hozzáférhető tudástárnak a megalkotásában többek között szerepet vállaltak/ 

vállalnak a Szabó Szabolcs Alapítvánnyal kollaboráló tanárok, egyetemi módszertani 

szakértők, doktori iskolások és tanárszakos egyetemi hallgatók. Jelenleg a kémia és földrajz 

tantárgyakból már elkészültek a megjeleníthető közkinccsé tett oldalak, a maradék 

természettudományos tantárgyakból a honlapcsalád további tagjai még fejlesztés alatt 

állnak. Természetesen véglegesen sosem fog elkészülni egyik tantárgyat érintő oldal sem, 

hiszen folyamatos korrekciók és frissülő, jól használható anyagok feltöltése mindig esedékes 

lesz a minőség megőrzése érdekében. (https://tanseged.hu/a-tansegedrol/) 

 A tansegéd oldalára a regisztrált tanároknak lehetőségük van feltölteni az általuk 

javasolt e-tananyagokat, előzetesen, különböző alapvető információk (link, cím, leírás, 

témakör, kulcsszavak, YouTube videó linkje) megadása után. Ezután a feltöltő újonnan 

megadott e-tananyaga nem rögtön válik elérhetővé a felhasználók számára, ugyanis át kell 

jusson a felülbíráló szűrőjén, ezzel biztosítva az oldal hitelességét.  

 Jómagam is regisztráltam és a saját szakdolgozati munkám gyakorlati részének 

különböző fejezeteit beküldtem linkekkel, a szükséges alap ismertetőkkel ellátva a jelenleg 

is fejlesztés alatt lévő „https://biologia.tanseged.hu/” oldalra, ahol majd a felhasználók 

nagyobb eséllyel is rálelhetnek elektronikus tananyag formájában. 

https://biologia.tanseged.hu/
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3.  Eredmények és kitekintés 

Szakdolgozati munkám célja volt elkészíteni egy mikroszkópos vízvizsgálatokról szóló, 

mobiltelefonnal is könnyen kezelhető weboldalt, melynek használatával a diákok megfelelő 

szemléltetőanyaghoz juthatnak idő és/vagy optimális minőségű és mennyiségű tanulást 

segítő eszközök hiányában a mikrovilág témakörét illetően. A biológia tanórákon az 

elkészült e-tananyagot alkalmazva a tanároknak egy egyszerűen kezelhető és elérhető 

lehetőség adódik a tanulók számára egy ingergazdagabb tanulási folyamatot biztosítani, 

hiszen a középiskolában tanultakat is könnyebben lesznek képesek ennek segítségével 

kontextusba helyezni.  

Bár a weboldal határozó részét magában foglaló óratervet mutattam be korábban a „2.4 

Szemléltetés vízmintákkal és tenyészetekkel - egy tanóra keretein belül” című alfejezetben, 

sajnos ezt valóban kipróbálnom nem sikerült (az egyes felvételek bemutatása kivételével) a 

2020/2021-es tanév jelenléti oktatása során, ugyanis akkoriban még nem volt teljesen kész 

állapotban a produktum. Azonban, mint azt korábban is említettem, volt szerencsém két 

alkalommal is mikroszkópos gyakorlati órákat tartani a 10. évfolyam természettudományi 

osztálytípusba járó diákoknak. Nagy vonalakban elmondható, hogy hasonló felépítésű órát 

tartottam nekik az ezen dokumentumban megjelenő óratervhez képest és a 45 perces tanóra 

keretein belül sikerült az előre eltervezett feladatokat betartani és teljesíteni a megfelelő 

előkészületek elvégeztével. A célkitűzéseim közül szeretném kihangsúlyozni, hogy 

eredményesnek bizonyult a diákok körében a mikroszkópos gyakorlati óra beiktatása a 

mikrovilág témakörrel kapcsolatban, ugyanis az évközi, a diákok által kitöltött engem 

értékelő lapokon nagy számban nyilatkoztak különösen jó élményekről az órát illetően.  

A „2.5 Szemléltetés a mikroszkópos vízvizsgálat honlap alkalmazásával - egy tanóra 

keretein belül” című alfejezetben egy mikroszkópokat igénylő gyakorlati munka nélküli 

tanórát állítottam össze. A korábban említett okok miatt sajnálatos módon ezt az óratervet 

sem volt alkalmam valóban kipróbálni a jelenléti oktatás során. A benne foglalt, többnyire 

változatos munkaformák és többek között az eXeLearning program segítségével fejlesztett 

mikroszkópos vízvizsgálat című weboldal alkalmazásával reményeim szerint 

beteljesülhetnek a célkitűzésben megfogalmazott szándékok. 

Hasonló, „a természetre rácsodálkozó” élményt szeretnék elérni majd a jövőben, mikor 

ténylegesen már fel fogom tudni használni a tervek szerint vagy épp egy kicsit másképp, 

akár kötetlenebb formában a mikroszkópos vízvizsgálatokhoz létrehozott elektronikus 

felületet különböző, témába vágó tartalmait. Nyilvánvalóan a motiváció felkeltése és 
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fenntartása mellett a megfelelő szemléltetéssel még a megértés, így a tanulás folyamatának 

elősegítése is elsőszámú szempontként tartható számon a felület iskolán belüli és/vagy kívüli 

alkalmazásával és nem utolsó sorban valamelyest a környezeti nevelés egyik alappilléreként 

is.     
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a fáradalmaimon. 

Hálás vagyok Tóth Ádámnak a belém vetett bizalmáért, hogy munkámat 

csüggedhetetlen lelkesedéssel kísérte végig, ezzel nagyban hozzájárulva a saját motivációm 
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6. Mellékletek: 

6.1 Biológia Tansegédre való regisztráció és feltöltést segítő táblázatok 

 

 

 

 

 

 

Felemásostorúak – kovamoszatok és sárgamoszatok 

1. Link http://totdk.elte.hu/biologia/mikro/felemsostorak__heterokontophyta.h

tml  

https://www.youtube.com/playlist?list=PL7mmUO0t7SazH9GSAAYt

ymZkk1ksdWy_L   

https://www.youtube.com/playlist?list=PL7mmUO0t7SazH9GSAAYt

ymZkk1ksdWy_L  

2. Szint (alap, 

közép, emelt) 

közép, emelt 

3. Témakör Baktériumok és egysejtű eukarióták 

4. Altéma kovamoszatok és sárgamoszatok 

5. Az anyag jellege 

(16 típus) 

tananyag, érdekesség, ismeretterjesztés, videó 

6. Minőségi 

besorolás (hibás, 

vagy pontatlan; 

tanári 

kiegészítésre 

szorul; helyes 

önálló tanulásra 

alkalmas) 

tanári kiegészítésre szorul  

7. Nyelv 

(magyar/angol) 

magyar 

8. Jellemzés A kovamoszatokról és a sárgamoszatokról képes és filmes anyagok 

(lásd az oldalon belül alul a YouTube linkekre kattintva) elérhetőek, 

illetve a képek alatt a rövid leírásokat elolvasva további 

érdekességekről szerezhetünk tudomást.  

9. Kulcsfogalmak egysejtű, sejtkolónia, kova, lorica, fukoxanthin 

10. Beküldő Bene Kata 

http://totdk.elte.hu/biologia/mikro/felemsostorak__heterokontophyta.html
http://totdk.elte.hu/biologia/mikro/felemsostorak__heterokontophyta.html
https://www.youtube.com/playlist?list=PL7mmUO0t7SazH9GSAAYtymZkk1ksdWy_L
https://www.youtube.com/playlist?list=PL7mmUO0t7SazH9GSAAYtymZkk1ksdWy_L
https://www.youtube.com/playlist?list=PL7mmUO0t7SazH9GSAAYtymZkk1ksdWy_L
https://www.youtube.com/playlist?list=PL7mmUO0t7SazH9GSAAYtymZkk1ksdWy_L


54 
 

Kékbaktériumok 

1. Link http://totdk.elte.hu/biologia/mikro/kkbaktriumok__cyanobacteria.html   

https://www.youtube.com/playlist?list=PL7mmUO0t7SazcxNLmQc4M_P

UTnyRCQX-M  

2. Szint (alap, 

közép, 

emelt) 

közép, emelt 

3. Témakör Baktériumok és egysejtű eukarióták 

4. Altéma kékbaktériumok 

5. Az anyag 

jellege (16 

típus) 

tananyag, érdekesség, ismeretterjesztés, videó 

6. Minőségi 

besorolás 

(hibás, vagy 

pontatlan; 

tanári 

kiegészítésre 

szorul; 

helyes önálló 

tanulásra 

alkalmas) 

tanári kiegészítésre szorul  

7. Nyelv 

(magyar/ang

ol) 

magyar 

8. Jellemzés A kékbaktériumokról képes és filmes anyagok (lásd az oldalon belül alul a 

YouTube linkekre kattintva) elérhetőek, illetve a képek alatt a rövid 

leírásokat elolvasva további jelentőségükről és érdekességekről 

szerezhetünk tudomást. 

 

9. Kulcsfogalm

ak 

Első valódi algák, oxidatív légkör, egysejtű, sejtkolónia, fonalas, 

hormogónium, akinéta, heterociszta 

10

. 

Beküldő Bene Kata 

 

 

 

 

 

 

http://totdk.elte.hu/biologia/mikro/kkbaktriumok__cyanobacteria.html
https://www.youtube.com/playlist?list=PL7mmUO0t7SazcxNLmQc4M_PUTnyRCQX-M
https://www.youtube.com/playlist?list=PL7mmUO0t7SazcxNLmQc4M_PUTnyRCQX-M
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Ostoros moszatok  

1. Link http://totdk.elte.hu/biologia/mikro/ostoros_moszatok__euglenophyta.htm

l  

https://youtu.be/RalyLHTLUjo  

Páncélos ostorosok 

1. Link http://totdk.elte.hu/biologia/mikro/pnclos_ostorosok__dinophyta.html  

https://www.youtube.com/watch?v=MqY5wr0az9A&feature=youtu.be&ab_channe

l=KataBene  

2. Szint (alap, 

közép, 

emelt) 

Közép, emelt 

3. Témakör Baktériumok és egysejtű eukarióták  

4. Altéma Páncélos ostorosok 

5. Az anyag 

jellege (16 

típus) 

tananyag, érdekesség, ismeretterjesztés, videó 

6. Minőségi 

besorolás 

(hibás, vagy 

pontatlan; 

tanári 

kiegészítésre 

szorul; 

helyes önálló 

tanulásra 

alkalmas) 

tanári kiegészítésre szorul  

7. Nyelv 

(magyar/ang

ol) 

magyar 

8. Jellemzés A páncélos ostorosokról képes és filmes anyagok (lásd az oldalon belül alul 

a YouTube linkekre kattintva) elérhetőek, illetve a képek alatt a rövid 

leírásokat elolvasva további jelentőségükről és érdekességekről 

szerezhetünk tudomást. 

 

9. Kulcsfogalm

ak 

Egysejtű, theca, cellulóz, barázdásmoszatok 

10

. 

Beküldő Bene Kata 

http://totdk.elte.hu/biologia/mikro/ostoros_moszatok__euglenophyta.html
http://totdk.elte.hu/biologia/mikro/ostoros_moszatok__euglenophyta.html
https://youtu.be/RalyLHTLUjo
http://totdk.elte.hu/biologia/mikro/pnclos_ostorosok__dinophyta.html
https://www.youtube.com/watch?v=MqY5wr0az9A&feature=youtu.be&ab_channel=KataBene
https://www.youtube.com/watch?v=MqY5wr0az9A&feature=youtu.be&ab_channel=KataBene
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2. Szint (alap, 

közép, emelt) 

közép, emelt 

3. Témakör Baktériumok és egysejtű eukarióták 

4. Altéma Ostoros moszatok 

5. Az anyag 

jellege (16 

típus) 

tananyag, érdekesség, ismeretterjesztés, videó 

6. Minőségi 

besorolás 

(hibás, vagy 

pontatlan; 

tanári 

kiegészítésre 

szorul; helyes 

önálló 

tanulásra 

alkalmas) 

tanári kiegészítésre szorul 

7. Nyelv 

(magyar/angol

) 

magyar 

8. Jellemzés Az ostoros moszatokról képes és filmes anyagok (lásd az oldalon belül 

alul a YouTube linkekre kattintva) elérhetőek, illetve a képek alatt a 

rövid leírásokat elolvasva további jelentőségükről és érdekességekről 

szerezhetünk tudomást. 

9. Kulcsfogalmak Egysejtű, pellikula, mixotrófia 

10. Beküldő Bene Kata 

 

 

 

Zöldalgák 

1. Link http://totdk.elte.hu/biologia/mikro/zldalgk__chlorophyta.html 

https://youtube.com/playlist?list=PL7mmUO0t7SaxkAUHZ-

dCsllmQieQJNtQm   

2. Szint (alap, közép, emelt) közép, emelt 

3. Témakör Növényvilág: A növényvilág főbb csoportjai, szaporodás, 

egyedfejlődés 

4. Altéma Zöldalgák 

5. Az anyag jellege (16 típus) tananyag, érdekesség, ismeretterjesztés, videó 

http://totdk.elte.hu/biologia/mikro/zldalgk__chlorophyta.html
https://youtube.com/playlist?list=PL7mmUO0t7SaxkAUHZ-dCsllmQieQJNtQm
https://youtube.com/playlist?list=PL7mmUO0t7SaxkAUHZ-dCsllmQieQJNtQm
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6. Minőségi besorolás (hibás, 

vagy pontatlan; tanári 

kiegészítésre szorul; helyes 

önálló tanulásra alkalmas) 

tanári kiegészítésre szorul 

7. Nyelv (magyar/angol) magyar 

8. Jellemzés A zöldmoszatokról képes és filmes anyagok (lásd az oldalon 

belül alul a YouTube linkekre kattintva) elérhetőek, illetve a 

képek alatt a rövid leírásokat elolvasva további 

jelentőségükről és érdekességekről szerezhetünk tudomást. 

9. Kulcsfogalmak Egysejtű, sejtkolónia, fonalas, Pirenoidok, kloroplasztisz, 

zoospóra, aplanospóra 

10. Beküldő Bene Kata 

 

 

 

Csillósok  

1. Link http://totdk.elte.hu/biologia/mikro/csillsok.html 

https://youtube.com/playlist?list=PL7mmUO0t7SazqAoprXin_Txcs-

yh-QwmC   

2. Szint (alap, közép, 

emelt) 

Közép, emelt 

3. Témakör Baktériumok és egysejtű eukarióták 

4. Altéma csillósok 

5. Az anyag jellege 

(16 típus) 

tananyag, érdekesség, ismeretterjesztés, videó 

6. Minőségi besorolás 

(hibás, vagy 

pontatlan; tanári 

kiegészítésre 

szorul; helyes 

önálló tanulásra 

alkalmas) 

tanári kiegészítésre szorul  

7. Nyelv 

(magyar/angol) 

magyar 

8. Jellemzés A csillósokról képes és filmes anyagok (lásd az oldalon belül alul a 

YouTube linkekre kattintva) elérhetőek, illetve a képek alatt a rövid 

leírásokat elolvasva további jelentőségükről és érdekességekről 

szerezhetünk tudomást. 

http://totdk.elte.hu/biologia/mikro/csillsok.html
https://youtube.com/playlist?list=PL7mmUO0t7SazqAoprXin_Txcs-yh-QwmC
https://youtube.com/playlist?list=PL7mmUO0t7SazqAoprXin_Txcs-yh-QwmC
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9. Kulcsfogalmak Csilló, toxiciszta, helytülők, szabadon úszók, zooklorella, 

garatvarsa, lorica, makronukleusz, mikronukleusz 

10. Beküldő Bene Kata 

 

 

 

 

 

Amőbák 

1. Link http://totdk.elte.hu/biologia/mikro/ambk.html  

https://youtu.be/MsNshUF6Tiw 

https://youtu.be/yRksHFiDB8E  

2. Szint (alap, közép, 

emelt) 

közép, emelt 

3. Témakör Baktériumok és egysejtű eukarióták 

4. Altéma amőbák 

5. Az anyag jellege (16 

típus) 

tananyag, érdekesség, ismeretterjesztés, videó 

6. Minőségi besorolás 

(hibás, vagy pontatlan; 

tanári kiegészítésre 

szorul; helyes önálló 

tanulásra alkalmas) 

Tanári kiegészítésre szorul 

7. Nyelv (magyar/angol) magyar 

8. Jellemzés Az amőbákról képes és filmes anyagok (lásd az oldalon 

belül alul a YouTube linkekre kattintva) elérhetőek, illetve 

a képek alatt a rövid leírásokat elolvasva további 

jelentőségükről és érdekességekről szerezhetünk tudomást. 

9. Kulcsfogalmak Álláb, szol, gél, endocitózis, exocitózis, egyformamagvúak, 

gyökérlűbúak, bárkaállatkák, álszáj 

10. Beküldő Bene Kata 

 

 

 

 

 

http://totdk.elte.hu/biologia/mikro/ambk.html
https://youtu.be/MsNshUF6Tiw
https://youtu.be/yRksHFiDB8E
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Napállatkák 

1. Link http://totdk.elte.hu/biologia/mikro/napllatkk.html  

https://youtu.be/QXCksAJlsVE  

2. Szint (alap, közép, emelt) Közép, emelt 

3. Témakör Baktériumok és egysejtű eukarióták 

4. Altéma napállatkák 

5. Az anyag jellege (16 típus) tananyag, érdekesség, ismeretterjesztés, videó 

6. Minőségi besorolás (hibás, 

vagy pontatlan; tanári 

kiegészítésre szorul; 

helyes önálló tanulásra 

alkalmas) 

Tanári kiegészítésre szorul 

7. Nyelv (magyar/angol) magyar 

8. Jellemzés A napállatkákról képes és filmes anyagok (lásd az oldalon 

belül alul a YouTube linkekre kattintva) elérhetőek, illetve 

a képek alatt a rövid leírásokat elolvasva további 

jelentőségükről és érdekességekről szerezhetünk tudomást. 

9. Kulcsfogalmak Tengelyláb, kinetociszta, endocitózis, exocitózis 

10. Beküldő Bene Kata 

 

 

 

Szivacsok 

1. Link  

http://totdk.elte.hu/biologia/mikro/szivacsok.html 

  

2. Szint (alap, közép, emelt) Közép 

3. Témakör Állatvilág: Gerinctelenek 

4. Altéma szivacsok 

5. Az anyag jellege (16 típus) tananyag, érdekesség, ismeretterjesztés 

6. Minőségi besorolás (hibás, vagy 

pontatlan; tanári kiegészítésre szorul; 

helyes önálló tanulásra alkalmas) 

önálló tanulásra alkalmas 

7. Nyelv (magyar/angol) magyar 

8. Jellemzés A szivacsok jellemzését illetően képek elérhetők 

szemléltetés céljából, illetve a képek alatt a rövid 

http://totdk.elte.hu/biologia/mikro/napllatkk.html
https://youtu.be/QXCksAJlsVE
http://totdk.elte.hu/biologia/mikro/szivacsok.html
http://totdk.elte.hu/biologia/mikro/szivacsok.html
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leírásokat elolvasva további jelentőségükről és 

érdekességekről szerezhetünk tudomást.  

9. Kulcsfogalmak Evolúciós vakvágány, galléros-ostorosok, 

spongocoel, gasztrális üreg, álszövetesség, 

aszimmetrikus telepek, gyöngysarjak 

10. Beküldő Bene Kata 

 

 

 

Csalánozók 

1. Link http://totdk.elte.hu/biologia/mikro/csalnozk.html  

https://youtube.com/playlist?list=PLEcZmXnFElKhH72GxFSrpgz8jw4Tf

vZ09  

2. Szint (alap, 

közép, emelt) 

közép 

3. Témakör Állatvilág: Gerinctelenek 

4. Altéma csalánozók 

5. Az anyag 

jellege (16 

típus) 

tananyag, érdekesség, ismeretterjesztés, videó 

6. Minőségi 

besorolás 

(hibás, vagy 

pontatlan; 

tanári 

kiegészítésre 

szorul; helyes 

önálló 

tanulásra 

alkalmas) 

önálló tanulásra alkalmas 

7. Nyelv 

(magyar/ango

l) 

magyar 

8. Jellemzés A csalánozókról képes és filmes anyagok (lásd az oldalon belül alul a 

YouTube linkekre kattintva) elérhetőek, illetve a képek alatt a rövid 

leírásokat elolvasva további jelentőségükről és érdekességekről 

szerezhetünk tudomást. 

9. Kulcsfogalma

k 

Sugaras szimmetria, valódi szövetesség, medúza, polip, édesvízi 

fátyolosmedúza 

http://totdk.elte.hu/biologia/mikro/csalnozk.html
https://youtube.com/playlist?list=PLEcZmXnFElKhH72GxFSrpgz8jw4TfvZ09
https://youtube.com/playlist?list=PLEcZmXnFElKhH72GxFSrpgz8jw4TfvZ09
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10

. 

Beküldő Bene Kata 

 

 

 

Fonálférgek 

1. Link http://totdk.elte.hu/biologia/mikro/fonlfrgek.html  

https://youtube.com/playlist?list=PL7mmUO0t7SayxyxRahmICWzc5Z

YKzdHpW  

2. Szint (alap, 

közép, 

emelt) 

Közép, emelt 

3. Témakör Állatvilág: Gerinctelenek 

4. Altéma fonálférgek 

5. Az anyag 

jellege (16 

típus) 

tananyag, érdekesség, ismeretterjesztés, videó 

6. Minőségi 

besorolás 

(hibás, 

vagy 

pontatlan; 

tanári 

kiegészítésr

e szorul; 

helyes 

önálló 

tanulásra 

alkalmas) 

tanári kiegészítésre szorul 

7. Nyelv 

(magyar/an

gol) 

magyar 

8. Jellemzés A fonálférgekről képes és filmes anyagok (lásd az oldalon belül alul a 

YouTube linkekre kattintva) elérhetőek, illetve a képek alatt a rövid 

leírásokat elolvasva további érdekességekről szerezhetünk tudomást. 

9. Kulcsfogal

mak 

Kutikula, három szakaszos kétnyílású tápcsatorna,  

10. Beküldő Bene Kata 

 

 

http://totdk.elte.hu/biologia/mikro/fonlfrgek.html
https://youtube.com/playlist?list=PL7mmUO0t7SayxyxRahmICWzc5ZYKzdHpW
https://youtube.com/playlist?list=PL7mmUO0t7SayxyxRahmICWzc5ZYKzdHpW
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Csillóshasúak 

1. Link http://totdk.elte.hu/biologia/mikro/csillshasak.html  

https://youtu.be/eHh8q6Oiloc  

2. Szint (alap, 

közép, emelt) 

Közép, emelt  

3. Témakör Állatvilág: Gerinctelenek 

4. Altéma csillóshasúak 

5. Az anyag 

jellege (16 

típus) 

tananyag, érdekesség, ismeretterjesztés, videó 

6. Minőségi 

besorolás 

(hibás, vagy 

pontatlan; 

tanári 

kiegészítésre 

szorul; helyes 

önálló 

tanulásra 

alkalmas) 

tanári kiegészítésre szorul 

7. Nyelv 

(magyar/angol) 

magyar 

8. Jellemzés A csillóshasúakról képes és filmes anyagok (lásd az oldalon belül alul a 

YouTube linkekre kattintva) elérhetőek, illetve a képek alatt a rövid 

leírásokat elolvasva további érdekességekről szerezhetünk tudomást. 

9. Kulcsfogalmak Csilló, villásférgek, törmelékevők 

10. Beküldő Bene Kata 

 

 

 

Laposférgek 

1. Link http://totdk.elte.hu/biologia/mikro/laposfrgek.html 

https://youtube.com/playlist?list=PL7mmUO0t7Sax7XIHrgBn9wEqHESil

z9rR   

2. Szint (alap, 

közép, emelt) 

Közép, emelt 

3. Témakör Állatvilág: Gerinctelenek 

http://totdk.elte.hu/biologia/mikro/csillshasak.html
https://youtu.be/eHh8q6Oiloc
http://totdk.elte.hu/biologia/mikro/laposfrgek.html
https://youtube.com/playlist?list=PL7mmUO0t7Sax7XIHrgBn9wEqHESilz9rR
https://youtube.com/playlist?list=PL7mmUO0t7Sax7XIHrgBn9wEqHESilz9rR
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4. Altéma (mikro) gerinctelenek, laposférgek 

5. Az anyag 

jellege (16 

típus) 

tananyag, érdekesség, ismeretterjesztés, videó 

6. Minőségi 

besorolás 

(hibás, vagy 

pontatlan; 

tanári 

kiegészítésre 

szorul; helyes 

önálló 

tanulásra 

alkalmas) 

tanári kiegészítésre szorul 

7. Nyelv 

(magyar/ango

l) 

magyar 

8. Jellemzés A laposférgek néhány képviselőjéről képes és filmes anyagok (lásd az 

oldalon belül alul a YouTube linkekre kattintva) elérhetőek, illetve a 

képek alatt a rövid leírásokat elolvasva további érdekességekről 

szerezhetünk tudomást. 

9. Kulcsfogalma

k 

Mételyek, planáriák, galandférgek 

10

. 

Beküldő Bene Kata 

 

Rákok 

1. Link http://totdk.elte.hu/biologia/mikro/rkok.html 

https://youtube.com/playlist?list=PL7mmUO0t7Sax3L9IgCBljEsti7tYE-

RRE    

2. Szint (alap, 

közép, emelt) 

Közép, emelt 

3. Témakör Állatvilág: Gerinctelenek 

4. Altéma (mikro) gerinctelenek, rákok 

5. Az anyag 

jellege (16 

típus) 

tananyag, érdekesség, ismeretterjesztés, videó 

6. Minőségi 

besorolás 

(hibás, vagy 

pontatlan; 

tanári kiegészítésre szorul 

http://totdk.elte.hu/biologia/mikro/rkok.html
https://youtube.com/playlist?list=PL7mmUO0t7Sax3L9IgCBljEsti7tYE-RRE
https://youtube.com/playlist?list=PL7mmUO0t7Sax3L9IgCBljEsti7tYE-RRE
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tanári 

kiegészítésre 

szorul; helyes 

önálló tanulásra 

alkalmas) 

7. Nyelv 

(magyar/angol) 

magyar 

8. Jellemzés Az alsórendű rákok néhány képviselőjéről képes és filmes anyagok (lásd 

az oldalon belül alul a YouTube linkekre kattintva) elérhetőek, illetve a 

képek alatt a rövid leírásokat elolvasva további érdekességekről 

szerezhetünk tudomást. 

9. Kulcsfogalmak Nauplius lárva, zooplankton, kagylósrákok, vízibolha, evezőlábú rákok, 

szűz peték 

10. Beküldő Bene Kata 

 

Kerekesférgek 

1. Link http://totdk.elte.hu/biologia/mikro/kerekesfrgek.html 

https://youtube.com/playlist?list=PL7mmUO0t7SawOYH2a8v6RCQPL2D

p2up2m   

2. Szint (alap, 

közép, emelt) 

Közép, emelt 

3. Témakör Állatvilág: Gerinctelenek 

4. Altéma (mikro) gerinctelenek, kerekesférgek 

5. Az anyag 

jellege (16 

típus) 

tananyag, érdekesség, ismeretterjesztés, videó 

6. Minőségi 

besorolás 

(hibás, vagy 

pontatlan; 

tanári 

kiegészítésre 

szorul; helyes 

önálló 

tanulásra 

alkalmas) 

tanári kiegészítésre szorul 

7. Nyelv 

(magyar/ango

l) 

magyar 

8. Jellemzés A kerekesférgek néhány képviselőjéről képes és filmes anyagok (lásd az 

oldalon belül alul a YouTube linkekre kattintva) elérhetőek, illetve a képek 

http://totdk.elte.hu/biologia/mikro/kerekesfrgek.html
https://youtube.com/playlist?list=PL7mmUO0t7SawOYH2a8v6RCQPL2Dp2up2m
https://youtube.com/playlist?list=PL7mmUO0t7SawOYH2a8v6RCQPL2Dp2up2m
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alatt a rövid leírásokat elolvasva további érdekességekről szerezhetünk 

tudomást. 

9. Kulcsfogalm

ak 

Kerékszerv, kutikula, sejtállandóság 

10

. 

Beküldő Bene Kata 

 

 

Gyűrűsférgek 

1. Link http://totdk.elte.hu/biologia/mikro/gyrsfrgek.html   

2. Szint (alap, közép, emelt) Közép, emelt 

3. Témakör Állatvilág: Gerinctelenek 

4. Altéma (mikro) gerinctelenek, olajosgiliszta 

5. Az anyag jellege (16 típus) tananyag, érdekesség, ismeretterjesztés, videó 

6. Minőségi besorolás (hibás, vagy 

pontatlan; tanári kiegészítésre szorul; 

helyes önálló tanulásra alkalmas) 

tanári kiegészítésre szorul 

7. Nyelv (magyar/angol) magyar 

8. Jellemzés A gyűrűsférgek közül az olajosgilisztáról képek 

elérhetőek, illetve a képek alatt a rövid leírásokat 

elolvasva további érdekességekről szerezhetünk 

tudomást. 

9. Kulcsfogalmak Bőrizomtömlő, soksertéjűek, olajcseppek 

10. Beküldő Bene Kata 

 

 

 

 

 

 

 

http://totdk.elte.hu/biologia/mikro/gyrsfrgek.html

