1. Melyek lehetnek a légzõszervrendszer és az emésztõszervrendszer közös részei? (Többszörös választás!)
A. a szájnyílás
C. a szájüreg

B. a hõrgõk
D. a garat

A. a D-vitaminnal
B. a C-vitaminnal
C. az A-vitaminnal
D. az E-vitaminnal

2. Melyik nem lehet az elõbél egyik szakasza?
A. a gyomor
C. a szájüreg

B. a nyelõcsõ
D. a vastagbél

11. Melyik élelmiszer gazdag keményítõben ezek közül?

3. Milyen fogtípusokkal rendelkezik az ember az alábbiak közül?
(Többszörös választás!)
A. nagyörlõ
C. agyar

B. kisörlõ
D. tépõfog

4. Mely anyagok emésztése kezdõdik el már a szájüregben?
A. szénhidrátok
C. zsírok

B. fehérjék
D. vitaminok

5. Melyik a kakukktojás? (kulcsszavak: zsírban oldódó vitaminok)
A. A

B. E

C. C

D. D

6. Melyik az alábbiak közül az A-vitamin hiánybetegsége?
A. angolkór
C. ideggyulladás

B. farkasvakság
D. ínysorvadás
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7. Melyik élelmiszer tartalmaz legnagyobb mennyiségben vasat?
A. tej
C. sajt

B. földieper
D. sertésmáj

8. Hol találhatók az emberi szervezetben emésztõmirigyek?
(Többszörös választás!)
A. a vastagbélben
C. a patkóbélben

B. a nyelõcsõben
D. a szájüregben

9. Az emésztõszervrendszer melyik része végez perisztaltikus
mozgást?
A. a garat

B. a fogak

C. a nyelv

10. Melyik vitaminnal hozható összefüggésbe Szent-Györgyi Albert
1937-ben kapott orvosi és élettani Nobel-díja?

D. a nyelõcsõ

A. a burgonya
C. a tej

B. a máj
D. a borsó

12. Az alábbi állítások közül válaszd ki azokat, amelyek szerinted az
emberekre és a növényekre is igazak lehetnek!
(Többszörös választás!)
A. A tápanyagok felvétele életszükséglet számukra.
B. Fõleg nagy belsõ energiájú tápanyagokat vesznek fel.
C. Táplálékukkal salakanyag is kerül a szervezetükbe.
D. A tápanyagokból saját testük anyagait építik fel.

13. Melyik emésztõnedv nem bonthatja le
a szénhidrátokat?
A. a hasnyál
B. a bélnedv
C. az epe
D. a nyál

14. Hogyan nevezzük a vékonybél legfelsõ
szakaszát?
A. vakbél
B. féregnyúlvány
C. végbél
D. patkóbél

