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AZ ÉLŐLÉNYEK SZAPORODÁSA 
Követelmény: 
A növények szaporodása: 
A növények ivartalan szaporodása: szaporító szerkezetek és vegetatív szaporodás; 
A zárvatermő növények ivaros szaporodása: a virág szerkezete; megtermékenyítés; a mag szerkezete; a 
termés – jellegzetes termés típusok. 
 
Az ember szaporodása: 
A női és a férfi szaporító szervek – helyzete, szerkezete, feladatai; 
Nemi úton terjedő betegségek (szifilisz, gonorrhea, kandidózis, AIDS) – tünetek, okok, megelőzés. 
 
- az emlősállatok kiválasztó rendszere: húgyutak és vesék (helyzetük, szerkezetük, feladatuk – a 
vizeletképzés mechanizmusa nélkül); 
- az ember kiválasztó rendszerének betegségei (vesekő, krónikus vese-elégtelenség) – tünetek, okok és 
megelőzés. 
 
Kidolgozás: 
 
 Szaporodás 
 
A szaporodás biztosítja a fajok fennmaradását. 
Két formája van: ivaros és ivartalan 
Ivartalan szaporodás jellemzői:  

- az utódok egyetlen sejtből vagy sejtcsoportból származnak 
- az utódok  genetikailag azonosak azzal a szülővel, amelytől származnak 
- az utódok mind egyformák, nincs genetikai változatosság 
- megtermékenyítés nélkül valósul meg 
- jellemző a növényekre, gombákra, egyes gerinctelen állatokra 

Ivaros szaporodás jellemzői: 
- az utódok az ivarsejtek összeolvadásából jönnek létre 
- genetikailag különböznek egymástól mind az utódok, mind a szülők 
- növeli az egyedek változatosságát, új génkombinációk jönnek létre 
- megtermékenyítés révén valósul meg 
- jellemző a növényekre, állatokra 
 

NÖVÉNYEK SZAPORODÁSA 
 
A zárvatermők virágának szerkezete 
A virág a növény szaporító szerve (generatív szerve). 
A virág alkotóelemei: a virág szárát kocsánynak nevezzük, amelynek a kiszélesedő része a vacok, ehhez 
kapcsolódik a virágtakaró és a szaporítószervek.  
A virágtakarót kétféle levél alkotja: csészelevél és sziromlevél. A csészelevelek összessége alkotja a 
csészét, általában zöld színűek, külső takarólevelek. A sziromlevelek összessége alkotja a pártát, 
különböző színűek lehetnek, belső takarólevelek. 
A virág szaporítószervei: a porzó és a termő. A porzó a virág hím jellegű részét képezi, két része van: a 
porzószál és a portok (pollenszemcséket tartalmazza). 
A termő a virág női jellegű része, a termőtájat alkotja, három részből áll: bibe, bibeszál, magház. A 
zárvatermőknél a magvak termésbe vannak zárva, mivel a magkezdeményt magház borítja. 
A zárvatermők virágának a legfontosabb feladata a mag és a termés létrehozása. 
 
Az ivaros és az ivartalan szaporodás a növényeknél egymással váltakozik.  
Az ivartalan szaporodás megvalósulhat:  
1) Vegetatív szervekkel 
2) Spórákkal (ivartalan szaporítósejtek) 
 
1) A vegetatív szervekkel való szaporodást vegetatív szaporodásnak nevezzük. 
Vegetatív szaporodás történhet gumók (burgonya), sarjhagymák (tulipán), gyökér (dália), gyöktörzs  
(nőszirom), inda (szamóca), levél (begónia) által. 
 



ÉRETTSÉGI FELKÉSZÍTŐ VÁZLATOK  9-10. OSZTÁLY 

BOTOS ERIKA / NAGY MÓNIKA / VÉGH ÉVA 

2 

 

A vegetatív szaporodásnak két formája van: 
a) dugványozás: egy hajtásdarabot  gyökereztetnek a talajban 

- szárdugványt használnak a szőlő, rózsa szaporítására 
- levéldugványt a muskátli szaporítására 

b) oltás: két növényt társítanak: az alanyt és az oltóágat 
- gyümölcs, virágtermesztésben alkalmazzák 

2) A spórákkal való szaporodás a gombákra, egyes növényekre (mohák, harasztok) jellemző. A spórák 
meiózissal jönnek létre.  
 
A fejlettebb növényeknél (a zárvatermőknél) megkülönböztetünk hím jellegű spórát 
(mikrospóra=pollenszem) amely a portokban képződik mikrosporogenézis során. A női jellegű spóra 
(makrospóra= embriózsák) a magkezdeményben képződik makrosporogenézis során. Egy anyasejtből 
négy makrospóra képződik de ebből csak egy marad életben. 
Az ivaros szaporodás ivarsejtekkel történik, amelyek a spórákból jönnek létre mitózissal.  
A mikrospórából létrejön a hím ivarsejt mikrogametogenézis során, míg a makrospórából a petesejt a 
makrogametogenézis során.Az embriózsák haploid sejtmagja (n) egymás után háromszor osztódik, így 
létrejön kettő, négy, majd nyolc sejtmag. Az embriózsák csírakapu felőli pólusán három sejtmag létrehozza 
a petekészüléket (a női ivarszerv leegyszerűsödött formáját) két segédsejttel és egy petesejttel. Az 
ellentétes alapi póluson három ellenlábas sejt képződik, két haploid sejtmag az embriózsák közepén 
összeolvad, és létrehoz egy másodlagos diploid sejtmagot. 
Az ivaros szaporodás két folyamat révén valósul meg: 

- megporzás 
- megtermékenyítés 

A megporzás során a virágpor a portokból a bibére jut. 
Történhet:  közvetlenül- önbeporzás (ugyanabban a növényben történik a megporzás) 
                 közvetve - szél, rovar, ember által (különböző virágban történik a megporzás) 
A megtermékenyítés az embriózsákban játszódik le, a hím ivarsejt egyesül a női ivarsejttel és létrejön a 
zigóta. 
A zárvatermőknél létezik a kettős megtermékenyítés, mivelhogy a másik hím ivarsejt egyesül a diploid 
sejtmaggal és létrejön a járulékos zigóta (triploid sejt), amelyből majd utólag a mag tápláló szövete, a 
magfehérje (endospermium) alakul ki. A megtermékenyítés után a zigótából kialakul a csíranövény 
(embrió), az embriót körülvevő magkezdeményből a mag, a magházból a termés. 
 
A mag részei: maghéj, sziklevelek és a csíranövényke (embrió). A csíranövényke gyököcskéből, 
száracskából és rügyecskéből áll. A sziklevelek tartalékolják a mag tápanyagait. A sziklevelek száma 
alapján a zárvatermőket felosztjuk: kétszikűekre (amelyeknél két sziklevél van a magban) és egyszikűekre 
(amelyeknél egy sziklevél található). 
 
A terméseket két csoportra osztjuk: húsos és száraz termések.  
A húsos termések tápanyagban gazdagok, az állatok nemcsak táplálkoznak a termésekkel, hanem 
hozzájárulnak az elterjedésükhöz is. Egyszerű csonthéjas termés (egyetlen maggal): cseresznye, szilva, 
barack. Összetett csonthéjas termés: málna, szeder. Bogyótermés (több maggal): szőlő, paradicsom. 
A száraz termések kültakarójának védő szerepe van. Lehetnek fel nem nyíló és felnyíló száraz termések. 
A fel nem nyíló termések lehetnek: makktermés (tölgyfa, bükkfa, mogyorófa), kaszattermés (napraforgó, 
gyermekláncfű), szemtermés (búza, kukorica), lependéktermés (juhar). Felnyíló száraz termés: 
hüvelytermés (bab, borsó), becőtermés (káposzta), toktermés (kikerics). 
 
Az ivaros szaporodás típusai:  
- izogámia: - azonos alakú, de ivarilag eltérő gaméták egyesülnek 
                   - gombákra, moszatokra jellemző 
- anizogámia: - különböző alakú és működésű gaméták egyesülnek 
                       - a női ivarsejt nagyobb, a hím ivarsejt kisebb, mozgékony 
                       - moszatokra jellemző 
- oógámia: - anizogámia egyik formája, amikor a női ivarsejt az ivarszervben marad és ott egyesül a hím 

ivarsejttel 
                  - nyitvatermőkre, zárvatermőkre jellemző 
 
A növényeknél megfigyelhető a nemzedékváltakozás: a sporofiton nemzedék váltakozik a gametofiton 
nemzedékkel. 
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A gametofitont a sporákból kialakuló ivarsejtek képviselik. A sporofitont a zigótából kialakuló spórák 
képviselik. 
 
 Mikrospóra(n)                                                 makrospóra(n)                       
 ( pollenszem)                                                  ( embriózsák) 
                                                                                                                       gametofiton 
 
                 mitózis                                                           mitózis 
                                                    
 
hím ivarsejt (n)           megtermékenyítés            női ivarsejt(n) 
                                                                                                                         
 
 
                                       zigóta(2n) 
                                                                                                                        sporofiton 
 
                                    új növény(2n) 
                                                meiózis    
                                                  
mikrospóra (n)                                                      makrospóra(n)               
 
 
AZ EMBER  SZAPORODÁSA 
 
A női szaporító készülék részei: petefészek (női jellegű ivarmirigy), petevezeték (méhkürt), méh, hüvely. 
A tüszőrepedés a petefészekben történik meg, míg a megtermékenyítés a petevezetékben, a 
megtermékenyített petesejt beágyazódása a méhben történik. 
A férfi szaporító készülékének részei: párzószerv(hímvessző), here (hím ivarmirigy), hím ivari vezetékek 
(mellékhere, ondóvezeték, kilövellő csatorna, húgycső).  Járulékos mirigyek: dülmirigy (prosztata), 
ondóhólyag, Cowper mirigy. 
 
A megtermékenyítés belső. 
A kloákás emlősök tojásrakók, nem szülnek utódokat, a tojásokat testük melegével költik ki, utódaikat 
tejjel táplálják, emlőmirigyek kezdetlegesek (kacsacsőrű emlős). 
Az erszényes emlősök elevenszülők, fejletlen fiakat szülnek, mert a méh kevés táplálékot biztosít. Az 
utódok a méhet gyengén fejlett állapotban hagyják el és az erszényben fejlődnek ki, ahol tejjel táplálja 
(kenguru). 
A méhlepényes emlősök elevenszülők, az utód hosszabb ideig fejlődik a méhben, mert több tápláléka 
van. Tejjel táplálja az utódait (ember). 
Itt jelenik meg először a méhlepény, amely kapcsolatot teremt az anya és a magzat között, két 
vérérhálózatból áll, cserefelületet biztosít az anya és a magzat vére között, anélkül hogy a kettő keveredne 
egymással. A méhlepényen keresztül valósul meg a tápanyagok, a légzési gázok és a kiválasztási 
termékek cseréje az anya és a magzat szervezet között. A méhlepény valóságos gátat képez, 
megakadályozva, hogy a baktériumok, vírusok és mérgező anyagok az anya testéből a magzatéba 
jussanak. 
Jellemző továbbá a bárányhártya (védő és tápláló szerepe van) és a köldökzsinór (méhlepény és az 
embrió összeköttetése ezen valósul meg, tápanyagokat és oxigént szállít az anya testéből a magzatéba, 
illetve széndioxidot és kiválasztási termékeket juttat vissza a méhlepénybe). 
 
Nemi úton terjedő betegségek 
 
Szifilisz=vérbaj: a Treponema pallidum nevű spirális baktérium okozza és nemi érintkezés útján terjed.  
Tünetek: 
A betegség több szakaszban fejlődik ki:  
- elsődleges szifilisz – a külső nemi szervek kisebesedése a fertőzés 12. hetében 
- másodlagos szifilisz – vörös foltok a testen, láz, fej és torokfájás 2-6 hónap múlva 
- harmadlagos szifilisz – szívbántalmak, súlyos idegrendszeri károsodás, más szervi bajok néhány év 
elmúltával 
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Gonorrhea=tripper, kankó: gömb alakú baktérium okozza és nemi érintkezéssel terjed. 
Tünetek: 
- 10 napos lappangás után a nemi szervek és húgyutak gyulladása 
- nőknél zöldes-sárgás hüvelyváladék 
-vférfiaknál sárgászöldes folyás a hímvesszőből 
- mindkét nemnél égető, csípős érzés vizeléskor, hasi fájdalom 
 
Kandidózis: Candida albicans nevű élesztőgomba okozza, amely a nőknél a hüvelyben, férfiaknál a 
hímvesszőn telepszik meg, de a fertőzés kiterjedhet az egész szervezetre 
Tünetek: 
- sűrű, fehéres folyás a hüvelyben 
- szeméremajkak duzzanata 
- hímvesszú megduzzadása 
- fájdalmas vizeletürítés 
- viszketés a nemi szervek tájékán 
 
AIDS=Acquired Immune Deficienty Syndrome (szerzett immunhiányos tünetegyüttes): a HIV vírus okozza, 
amely az immunrendszert támadja és gyengíti le /1981-ben fedezték fel/, nemi érintkezés útján vagy 
közvetlen a vérrel terjed 
Tünetek: 
- hosszú lappangási idő (több hónap, akár évek) után jelennek meg  
- az immunrendszer legyengülése miatt másodlagos baktérium, vírus vagy gombafertőzések gyakoriak 
- daganatos betegségek megjelenése (gyakori a Kaposi-szarkóma, egy kötőszöveti nagyon agresszív 
rákbetegség) 
- köxponti idegrendszer betegségei 
- 6 hónap – 2 év után beáll a halál 
 
Nemi úton terjedő betegségek megelőzése 
 
- nemi érintkezés kerülése ismeretlen, vagy partnerüket gyakran cserélgető személyekkel 
- nemi szervek megfelelő higiéniája, higiénikus WC használat 
- nemi érintkezéskor óvszer használata 
- véradók ellenőrzése és egyszer használatos fecskendők és tűk használata 
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https://www.youtube.com/watch?v=bnltl17wE38  

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=bnltl17wE38
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