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A sejtek úgy jutnak energiához, hogy a biológiai oxidáció során elégetik 
a tápanyagokat. Eközben szén-dioxid keletkezik.
Mi szükséges az oxidációhoz?

Tartsd vissza a lélegzetedet! Tik-tak, tik-tak......
Miért nem élhetünk lélegzés nélkül?
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Megszűri, felmelegíti, 

vízgőzzel telíti a levegőt.

A garat az orr- és szájüreg 

ill. a gége között található.

A gége a hangadás szerve.



A légutakat csillós hám borítja.

Felső légutak

Orrüreg:
• falában vérérhálózat és mirigyek 

vannak
• felmelegítik, vízgőzzel telítik és 

megszűrik, tisztítják a levegőt
• a szaglószerv is az orrüreg felső 

részében található





Az orrüregből a garatba, majd a gégébe áramlik a levegő.
A gége vázát porcok alkotják.
A legnagyobb a pajzsporc, más néven ádámcsutka.

A gégében találhatók a hangszalagok.
Feszességét izmok állítják.
A hangmagasságot befolyásolja: 
• a gége keresztmetszete 
• hangszalagok vastagsága
• feszessége
(mutálás)
A hang és beszéd képzésben részt vesznek:
• orrüreg
• szájüreg
• ajkak
• fogak
• nyelv
• hangszalagok



Következő állomás - Légcső, 
hörgőrendszer
A légcsövet C alakú porcok 
merevítik.
A légcső két főhörgőre, majd egyre 
több hörgőre ágazik.
A hörgőcskék végén léghólyagok 
találhatók.
A hörgőcskék falában simaizmok 
találhatók, a léghólyagok fala egy 
rétegű laphám. (Miért?)
A léghólyagok összesített felülete 
hatalmas. kb. 100 m2

Az O2 a léghólyagok falán a vérbe 
áramlik, a CO2 pedig a vérből a 
léghólyagokba. Ezt gázcserének 
nevezzük.
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Mihez kell az oxigén?

Mi védi a gége bejáratát?

Mi borítja a légutak felszínét?

Mi történik az orrüregben?

Mitől függ a hangmagasság?

Milyen szövetek alkotják a légcsövet?

Mire ágazik szét a légcső?

Mi a légzőszervrendszer utolsó állomása?

Hol találhatóak a hangszalagok?

Hol történik a gázcsere?

Mi termelődik a sejtek táplálék lebontása során?

Miben folytatódik az orrüreg?

Mi a gázcsere?
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