
BIOLÓGIA 
 

 

A négy évfolyamos reál „tagozatos” gimnáziumi képzésben az emelt szinten megvalósuló bio-

lógiatanítás célja, hogy az általános iskolában megszerzett ismeretekre, készségekre és képes-

ségekre építve a tanulókkal megismertesse az élő természet működését, annak legfontosabb 

törvényszerűségeit, tudatosítsa az ember és környezetének és egészségének elválaszthatatlan 

kapcsolatát, valamint – a többi tantárggyal együtt – kialakítsa az új ismeretek önálló megszer-

zésének igényét.  

Az emelt óraszám és a pedagógusok jelentős szaktudományos ismeretei és speciális 

szakmai kompetenciái a reál „tagozaton” a többi képzési formánál jóval nagyobb teret biztosí-

tanak a tudományos munkamódszereket és gondolkodást fejlesztő gyakorlati vizsgálatok kivi-

telezésére. Ennek érdekében a tanulókat meg kell ismertetni a tervszerű megfigyeléssel és kí-

sérletezéssel, az eredmények ábrázolásával, sokszínű leírásával, a sejtett összefüggések mate-

matikai formába való öntésével, ellenőrzésének és cáfolatának módjával, a modellalkotás lé-

nyegével. Ehhez szükséges, hogy a tanulók érzékenyek legyenek környezetük, szervezetük vál-

tozásaira, lássák sérülékenységét és az emberi felelőtlenség, egészségtelen életvitel következ-

ményeit. Alakuljon ki bennük környezetük és egészségük védelmének igénye. A biológia és 

egészségtan tanításának célja, hogy a tanulók korszerű ismeretekkel és azok alkalmazásához 

szükséges készségekkel és jártasságokkal rendelkezzenek testi és lelki egészségük védelme ér-

dekében. Feladata, hogy segítse a tanulót a veszélyes körülmények és anyagok felismerésében, 

a váratlan helyzetek kezelésében, a káros függőségekhez vezető szokások kialakulásának meg-

előzésében. 

A tanulók az élővilág rendkívüli változatosságát és a természeti törvényeket megis-

merve megérthetik, hogy az ember mint a természet része csak a törvények betartásával, a ter-

mészettel egységben maradhat fenn. A fennmaradásához meg kell tanulnia a természeti erőfor-

rások takarékos, felelősségteljes használatát, azok megújulási képességére való tekintettel. Egy 

olyan viselkedésforma elsajátítása válik elengedhetetlenné, amely környezet- és értékvédő. 

A gimnáziumban az általános műveltséget megalapozó, valamint érettségi vizsgára és 

felsőfokú tanulmányok megkezdésére felkészítő nevelés-oktatás folyik. Fejlesztő célú képzési 

tartalmakkal, problémakezelési módokkal, hatékony tanítási–tanulási módszerekkel készíti fel 

a tanulókat arra, hogy a tudás – az állandó értékek mellett – mindig tartalmaz átalakuló, változó, 

bővülő elemeket is, így átfogó céljaival összhangban kialakítja a tanulókban az élethosszig tartó 

tanulás igényét és az erre való készséget, képességet. 

A tanulókkal meg kell ismertetni a tantárgy tanulási módszereit, hogy a számukra leg-

célravezetőbbet ki tudják választani. A megfigyelési szempontok, a megfigyelések rögzítési 

lehetőségeinek megadása, a logikai lépések mintája, a jegyzetelés és lényegkiemelés gyakorol-

tatása, a csoportmunka előnyeinek megtapasztaltatása, a folyamatos tanári visszajelzés, értéke-

lés mind azt segítik elő, hogy a tanulók egyre önállóbban, saját adottságaiknak megfelelően 

sajátíthassák el a tananyagot, és alkalmazni is tudják az ismereteket. A biológia tanulásában 

fontosak a vizuális információk, és a motiváció érdekében sikerrel lehet alkalmazni korunk is-

merethordozóit (DVD, internet). 

A tantárgy a Nemzeti alaptantervben megfogalmazott több fejlesztési terület – nevelési 

cél megvalósulásához is hozzájárul. Természetéből adódóan lehetőség nyílik az egyén és az őt 

körülvevő világ megismerésére, egymásra hatásuk és egymásra utaltságuk megértésére. Azál-

tal, hogy segíti olyan alapvető emberi készségek fejlesztését, mint az együttérzés, a segítő-

készség, a tisztelet és a tisztesség, a türelem, a megértés, az elfogadás, hozzájárul a tanulók 

erkölcsi neveléséhez.  

 



A természettudományos kutatásban, a gyógyításban kimagasló magyar tudósok mun-

kásságának megismerésével erősíti a tanulók nemzettudatát, a közösséghez tartozás érzését, 

miközben az emberi civilizáció kiemelkedő eredményeinek megismerésével a nemzetközi 

együttműködés, összefogás jelentősége is tudatosulhat bennük. 

A környezethez való viszonyunk megismerése, az életközösségekben létező bonyolult 

hálózatok észlelése, az emberi szervezet és a benne zajló folyamatok egységes és mégis egyé-

nenként változó megismerése.  

Az élőlények kapcsolatrendszerének megismerése során világossá válik, hogy az emberi 

kapcsolatok hálózatának alapszövete a család.  

A tantárgy tanulása során alkalmazott sokszínű tevékenységek (kísérletek, megfigyelé-

sek, terepen történő vizsgálódások, a megfigyelések rajzos és digitális feldolgozása, értékelése, 

felmérések készítése, az alapvető elsősegélynyújtás elsajátítása, gyakorlása, tudósok életének 

megismerése, kutatása) során a tanulók kipróbálhatják képességeiket, elmélyülhetnek az érdek-

lődésüknek megfelelő területeken, megtalálhatják hivatásukat. 

A tanulói teljesítmények ellenőrzésének módszerei illeszkedjenek az ismeretszerzés és 

a képességfejlesztés sokszínű eljárásaihoz. A hagyományos értékelési eljárások (tanórai és a 

tanórán kívüli tevékenységek folyamatos figyelemmel kísérése, szóbeli feleltetés, elbeszélgetés 

és írásbeli ellenőrzés) mellett fontos pl. a gyakorlati feladatok megoldásának, az önálló kutató-

munkának, a versenyeken és a pályázatokon való részvételnek az értékelése is. 

A biológia tantárgy a Nemzeti alaptantervben rögzített kulcskompetenciákat az alábbi módon 

fejleszti: 

A tanulás kompetenciái: A biológiai megfigyelések és kísérletek alapján a tanuló átéli a tudás-

szerzés aktív folyamatát, míg a tudás alkalmazhatóságának tapasztalata az önirányító tanulás 

képességét erősíti. Tantárgyhoz kapcsolódó, napról napra frissülő információk keresése, az 

ezekre a forrásokra épített tanulás fejleszti az önálló tanulás képességét.  

A kommunikációs kompetenciák: A természet megfigyelése és a tapasztalatok megfogalmazása 

fejleszti a tanuló szókincsét, anyanyelvi kifejezőkészségét. Az élő rendszerek és életjelenségek 

ábrák, képek, mozgóképek formájában is vizsgálhatók, ez fejleszti a képzeletet, a képek és a 

nyelvi kifejezésmódok közötti átalakítás képességét. A csoportos, interaktív tanulási helyzetek 

a vélemények felszínre hozását, a tudás közös építését és megosztását segítik. 

A digitális kompetenciák: A közvetlen tapasztalatszerzés mellett a tanuló digitális forrásokból 

szerezhet információkat a természeti környezetéről. A könyvtári és egyéb adatbázisokban vég-

zett célzott keresése kiegészül a tárolás, rendezés és átalakítás műveleteivel. Megfelelő tanári 

támogatással a tanuló maga is alkotóvá válhat, személyre szabott tananyagokat hozhat létre, 

eredményeit megoszthatja társaival. 

A matematikai, gondolkodási kompetenciák: A biológiai vizsgálatok során a tanuló alkalmazza 

az analitikus és a szintetizáló gondolkodás műveleteit, összehasonlítja a különféle állapotokat 

és következtet a változások, folyamatok és egyensúlyok kialakulására. Az elvégzett megfigye-

lések és kísérletek számos egyedi jelenséget tárnak fel, ezek tanulságainak levonásához az in-

duktív gondolkodás képességét is fejleszteni kell. A megismert biológiai elméletek alkalmazása 

többféle kontextusban, pl. a fenntarthatóság, a biotechnológia vagy az egészség összefüggésé-

ben, deduktív gondolkodás útján történhet. A biológiai jelenségek leírása gyakran csak statisz-

tikai szemlélettel lehetséges, a sokféleségben rejlő azonosságok és különbségek összehasonlí-

tása az analógiás gondolkodást fejleszti. Az élet egymásra épülő szerveződési szintjeinek meg-

értése rendszerszintű, komplex gondolkodást igényel.  

A személyes és társas kapcsolati kompetenciák: Az ember biológiai és társadalmi lény, a bio-

lógia tanulása hozzásegít e kettősség tudatos szemléletéhez. A tanuló felismeri az öröklött és a 

szerzett tulajdonságaiban rejlő lehetőségeit, a testi és szellemi képességek kibontakoztatásának 

személyes felelősségét. Az önismeret fejlesztését szolgálják az interaktív tanulási formák, a 

fejlesztő szemléletű ön- és társértékelés. A tanuláshoz nyújtott megfelelő tanári támogatás, az 



egymástól tanulás növeli a közösségi összetartozás érzését, a segítség adásának és elfogadásá-

nak képességét. 

A kreativitás, a kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái: Az élő ter-

mészeti környezetből érkező érzelmi hatások befogadása, ezek kreatív alkotásokban történő 

kifejezése segíti a biológia nevelési céljainak elérését. 

Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák: A mezőgazdaság, az élelmiszeripar, 

az orvostudomány és a gyógyszeripar a folyamatos innovációra épül, az erre való felkészítés a 

biológia tanulásának is feladata.  

 

 

Évfolyam Heti óraszám Éves óraszám 

9. 4 144 

10. 4 144 

11. 3 104 

12. 3 90 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9. évfolyam 

 

Óraszám: 144 óra/év 

 4 óra/hét 

 

 

 

 Témakör Óraszám 

1. 
A biológia kutatási céljai és módszerei 

A biológia tudománya 
6 óra 

2. Az élet eredete és szerveződése I. 

Az élővilág egysége 
4 óra 

A sejt szerveződése 

Vírusok, Prokarióták 
11 óra 

Sejtek és szövetek  

Alacsonyabbrendű eukarióták 
16 óra 

Állatok 53 óra 

Növények 43 óra 

Gombák 9 óra 

 Összefoglalás 2 óra 

 

 

 

 

 

Tematikai egység Bevezetés a biológiába. 

A biológia tárgya és módszerei 

Órakeret 

6 óra 

Előzetes tudás Fénymikroszkóp használata. Kísérletek tervezése, elemzése.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Tudománytörténeti kutatásokra késztetés. A vizsgált természeti és tech-

nikai rendszerek állapotának leírására szolgáló szempontok és 

módszerek megismerése, használata. Az anyagok vizsgálatában leggyak-

rabban használt állapotleírások, állapotjelzők alkalmazása, mérése, a 

mértékegységek szakszerű és következetes használata. Az élő szervezet 

mechanikai és kibernetikai szemléletű leírása. Az információs és kom-

munikációs rendszerek felépítésének megismerése, jelentőségük értéke-

lése. A legfontosabb biológiai vizsgálati módszerek megismerése, alkal-

mazása - az iskola lehetőségeihez mérten. biológiai vonatkozású adatokat 

elemez, megfelelő formába rendez, ábrázol, ezek alapján előrejelzéseket, 

következtetéseket fogalmaz meg, a már ábrázolt adatokat értelmezi. A 

mai kutatási eszközök használati területekhez rendelése, jelentőségük 

megértése. A modern biológia kulcsterületeinek, ezek technológiai lehe-

tőségeinek ismerete, a kutatás és alkalmazás etikai, társadalmi-gazdasági 

kérdéseiben véleményalkotási és vitaképesség. A népszerűsítő és a tudo-

mányos igényű információs forrásokról való tájékozottság, az álhírek, ál-



tudományos közlések felismerése, velük szemben tényekre alapozott kri-

tikai érvelés.   

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Mivel foglalkozik a növénytan 

(botanika), az állattan (zoológia), 

az embertan (antropológia) tudo-

mányterülete? 

Tudományágak, társtudományok, 

határtudományok (pl. anatómia, 

élettan, lélektan, etológia, ökoló-

gia, molekuláris biológia genetika, 

rendszertan, őslénytan; orvostudo-

mány;, biotechnológia, bioetika, 
bioinformatika, bionika). 

A biológiai kutatás főbb módsze-

rei: a megfigyelés, leírás, összeha-

sonlítás, kísérlet, modellkészítés, 

szimuláció és ezek feldolgozására 

szolgáló értelmezés, elemzés, ki-

értékelés.  

Az orvostudományban és a bioló-

gia más társtudományában ma is 

használatos vizsgálati eszközök, 

módszerek. 

A fénymikroszkóp szerkezete. 

Elektronmikroszkópi és külön-

böző kromatográfiai vizsgálatok 

menete, jelentősége, alkalmazási 

területe. 

Az ismert tudományágak és né-

hány biológiához tartozó társtudo-

mány vizsgálati területeinek isme-

rete. 

A biológiai kutatási módszerek al-

kalmazása iskolai keretek között. 

A fénymikroszkóp használata. 

Az élővilággal kapcsolatos méret- 

és időskála elemzése. 

Természeti jelenségek, folyama-

tok időbeli lefolyásának leírása 

függvényekkel; grafikonok elem-

zése, értelmezése. 

Fizika: fénytan, mér-

tékegységek. 

 

Matematika: mérték-

egységek, számítások. 

 

Kémia: kísérletezés, 

kísérleti eszközök. 

 

 

 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Botanika, zoológia, antropológia, etológia, pszichológia, szisztematika, mo-

lekuláris biológia, biotechnológia, bioetika, bioinformatika, bionika paleon-

tológia in vivo, in vitro, röntgensugár, ultrahang, komputertomográf (CT). 

 

 

Tematikai egység Az élet eredete és szerveződése I. 

Az élővilág egysége 

Órakeret 

4 óra 

Előzetes tudás Az emberi test felépítési szintjei. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Analógiák felismerése, általánosítás és differenciálás, történetiség köve-

tése, halmazba sorolás, IKT-alkalmazás lehetőségei. Az élő szervezetek 

működő rendszerként való értelmezése. Az energiatípusok (kémiai, nap, 

elektromos) egymásba alakítását jelentő folyamatok megismerése. Az 

energiával kapcsolatos mennyiségi szemlélet fejlesztése. 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Az egyed szerveződési szintjei: A szerveződési szintek hierarchi-

kus és rendszerszemléletű elvének 

Kémia: elemi- és ké-



nem sejtes rendszerek, önálló sej-

tek, többsejtű rendszerek. 

Az élő rendszerek általános tulaj-

donságai: anyagcsere, homeosztá-

zis, ingerlékenység, mozgás, nö-

vekedés, szaporodás, öröklődés.  

 

 

felismerése a tanulók által ismert, 

felidézett társadalmi, gazdasági, 

technológiai vagy természeti rend-

szerek példái alapján. 

Az energiáról meglévő tanulói tu-

dás felszínre hozása, az energia-

fajták és átalakítási módok átte-

kintése példák alapján, a fény, a 

kémiai és a biológiai energia  

összefüggésbe hozása.  

Az információról meglévő tanulói 

tudás felszínre hozása, a sokféle-

séggel és a rendezettséggel való 

kapcsolat felismerése mindennapi 

példák és természeti jelenségek ér-

telmezése alapján. 

A szabályozottság elvének elmé-

lyítése mindennapi életből vett 

technológiai példák alapján, a sza-

bályozott állandó állapot jelentő-

ségének felismerése. 

miai részecskék isme-

rete. 

 

Fizika: mechanikai 

rendszerek felépítése, 

működése, energetikai 

változásai; a fény jel-

lemzői. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Sejtes és nem sejtes szerveződés, rendszer, szerveződési szint, egymásba 

épülés, vezérlés és szabályozás. 

 

 

Tematikai egység 

Az élet eredete és szerveződése I. 

A sejt szerveződése 

Vírusok, Prokarióták 

Órakeret 

11 óra 

Előzetes tudás Vírusok általános jellemzése, az általuk okozott emberi betegségek. A 

baktériumok általános jellemzése, a fénymikroszkóp használata. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Ábrák, animációk alapján értelmezi és biológiai tényekkel alátámasztja, 

hogy a vírusok az élő és élettelen határán állnak. A felépítés és működés 

összehasonlítása alapján bemutatja a sejtes szerveződés kétféle típusának 

közös jellemzőit és alapvető különbségeit, értékeli ezek jelentőségét. Té-

nyekkel igazolja a baktériumok anyagcseréjének sokfélesége, gyors sza-

porodása és alkalmazkodóképessége közötti összefüggést. Felismeri az 

összetett sejttípus mikroszkóppal megfigyelhető sejtalkotóit, magyarázza 

a sejt anyagcsere-folyamatainak lényegét, igazolja, hogy azok a környe-

zettel folytonos kölcsönhatásban mennek végbe. A földi élet kezdete és 

a földön kívüli lét tudományos felvetése, internetes kutatás során a kriti-

kai gondolkodás fejlesztése. Az energiatípusok (kémiai, nap, elektromos) 

egymásba alakítását jelentő folyamatok megismerése. Az energiával kap-

csolatos mennyiségi szemlélet fejlesztése.  

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, isme-

retek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A vírusok jellemzése, csoportosí- Informatikai és a biológiai vírusok 

összehasonlítása. A vírusok élő és 

Fizika: mértékegysé-



tása a bakteriofágok és jelentősé-

gük (nagy méretüknek, valamint a 

gazdasejt könnyű vizsgálhatósá-

gának köszönhetően a legköny-

nyebben tanulmányozhatók. 

A növényeket, illetve az állatokat 

fertőző legismertebb vírusok (a 

dohány mozaikbetegségét, illetve 

a baromfipestist, a száj- és köröm-

fájást és a veszettséget okozók). 

Az embereket fertőző vírusok. 

A vírusok és szubvirális kóroko-

zók (prion, viroid) felépítése, cso-

portosítása, sokszorozódási folya-

mata, hatásmechanizmusa. 

Fertőzés, higiénia (személyi és 

környezeti), járvány. Védőoltá-

sok, megelőzés. 

Kitekintés az ősbaktériumokra, a 

3,5 milliárd évvel ezelőtti megje-

lenésükre. 

A valódi baktériumsejt (mérete, 

alakja, sejtfelépítése). Állandó és 

járulékos sejtalkotók. Aktív és 

passzív mozgásuk. Csoportosítá-

suk anyagcseréjük és energiahasz-

nosításuk szerint [autotróf, foto- 

és kemoszintetizáló (aerob és ana-

erob), heterotróf – paraziták, szim-

bionták, szaprofiták], szaporodá-

suk. 

Az emberi és állati szervezetben 

élő szimbionták gyakorlati haszna. 

Az emberi szervezet parazita bak-

tériumai, kórokozásuk. Baktériu-

mok által okozott betegségek. Vé-

dekezés, megelőzés. Ajánlott és 

kötelező védőoltások. 

élettelen határán álló helyzetének 

felismerése.  

A vírusok felépítése, szaporodása 

és a megbetegedések közötti ösz-

szefüggések felismerése egy 

konkrét betegség (pl. influenza) 

kapcsán, a betegségek megelőzési 

és gyógyítási lehetőségeinek 

számbavétele, tévképzetek elosz-

latása.  

Önálló internetes vizsgálódás: a 

legfontosabb magyarországi elő-

fordulású ismertebb emberi vírus-

betegségek neve, jellemző adatai.  

Alapvető járványtani fogalmak is-

merete. A helyi és világjárvány fo-

galma, a megelőzés és elhárítás le-

hetőségei. Fertőtlenítési és sterili-

zálási eljárások korszerű eljárásai-

nak megismerése. A háziállatok és 

növények vírusbetegségeinek 

azonnali jelentése a közegészség-

ügyi szerveknél. 

A prokarióta és eukarióta sejttípu-

sok összehasonlítása, a felépítés, 

működés és alkalmazkodás főbb 

összefüggéseinek bemutatása. Az 

eukarióta sejttípusok kialakulását 

magyarázó elmélet bizonyítékai-

nak ismertetése. 

Prokarióta és eukarióta sejt össze-

hasonlítása ábrák, mikrofotók és 

mikroszkópi metszetek alapján. 

A baktériumok anyagcseretípusok 

szerinti csoportosítása. A prokari-

óta sejt felépítésének mikroszkó-

pos vizsgálata, megfigyelése. 

Kutatás az interneten (tanári irá-

nyítással, otthoni feladat): A 

prokarióták jelentősége: a földi 

anyagforgalomban betöltött szere-

pük, hasznosításuk az élelmiszer-

iparban, gyógyszeriparban, mező-

gazdaságban.  

Kiselőadás védőoltásokról, vírus 

és baktérium okozta betegségek-

ről, a mikroszkóp felfedezésének 

és alkalmazásának történetéről, 

egy-egy meghatározó kutató mun-

kásságáról. 

gek, energia, a fény-

mikroszkóp optikai 

rendszere. 

 

Kémia: oxidáció-re-

dukció, ionok, levegő, 

szén-dioxid, oxigén, 

szerves, szervetlen, 

fertőtlenítőszerek. 

 

Matematika: geomet-

ria, poliéderek, meny-

nyiségi összehasonlí-

tás, mértékegységek. 

 

Történelem, társa-

dalmi és állampolgári 

ismeretek: a járványok 

történeti jelentősége. 

 

Magyar nyelv és iro-

dalom: járványok iro-

dali ábrázolása. 



Semmelweis Ignác munkásságá-

nak rövid megismerése (kiselő-

adás, kisfilm stb. formájában) 

Tanulói vizsgálat: aludttej savójá-

ból tejsavbaktériumok kimutatása, 

vizsgálatuk fénymikroszkóppal 

(vagy szénabacilus, kékbaktériu-

mok vizsgálata). 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Helikális-, kubikális-, binális vírus, bakteriofág, viroid, prion,. Fertőzés, jár-

vány, fertőtlenítés, sterilizálás, védőoltás. Prokariota, eukarióta, autotróf, 

heterotróf. Bakteriospóra, antibiotikum, kozmopolita faj, plankton, coccus, 

bacillus, spirillum, vibrió, reprodukció. 

 

 

Tematikai egység 

Az élet eredete és szerveződése I. 

Sejtek és szövetek 

Az alacsonyabb rendű eukarióták általános jellemzői 

Órakeret 

16 óra 

Előzetes tudás Egysejtű eukarióták néhány képviselőjének felismerése, jellemzése. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az élő rendszerek vizsgálata során felismeri az analógiákat, korreláció-

kat, alkalmazza a statisztikus és a rendszerszintű gondolkodás művele-

teit, kritikusan és kreatívan mérlegeli a lehetőségeket, bizonyítékokra 

alapozva érvel, több szempontot is figyelembe vesz. Felismeri a szerve-

ződési szintek atomoktól a bioszféráig való egymásba épülését, tudja a 

biológiai problémákat és magyarázatokat a megfelelő szinttel összefüg-

gésben értelmezni. A körülhatárolt sejtmag és a belső membránok meg-

jelenése jelentőségének megértése. Szerkezet és működés kapcsolata az 

egysejtű eukarióták világában - táplálkozás, kiválasztás, szaporodás. A 

felépítés és a működés kapcsolatának bemutatása az alacsonyabb rendű 

eukarióták testszerveződésének példáján.Az anyagi világ egymásba 

épülő szerveződési szintjeinek tudatos kezelése, a halmazstruktúrák ma-

gyarázata összetevőik szerkezete és kölcsönhatásaik alapján.Egyénileg 

és másokkal együttműködve célszerűen és biztonságosan alkalmaz bio-

lógiai vizsgálati módszereket, ismeri a fénymikroszkóp működésének 

alapelvét, képes azt használni. 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, isme-

retek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Az élőlények kialakulásának váz-

lata, törzsfaelemzés, kihangsú-

lyozva az ősi ostorosok szerepét.  

Az aktív helyváltoztató egysejtűek 

mozgástípusai: ostoros, csillós, 

amőboid (állábas) mozgás. 

Az óriás amőba, a papucsállatka, a 

zöld szemesostoros példáján ke-

resztül az egysejtű élőlények vál-

tozatos testszerveződésének és a 

felépítő anyagcserének a megis-

merése.  

A témával kapcsolatos tanulmá-

nyok keresése az interneten. 

A tanult fajok felismerése fény-

mikroszkópban, az egysejtűek 

életmódjával kapcsolatos kísérle-

tek elemzése.  

A színanyagok, színtestek megje-

lenése szerepének megértése a fo-

toautotróf folyamatokban. 

Fonalas zöldmoszatok vizsgálata 

(testfelépítés, táplálékfelvétel) 

Kémia: kálcium- kar-

bonát 

 

Informatika: szöveg- 

és képszerkesztés. 

 



Az állati egysejtűek közül ostoros-

ként a parazita álomkór ostoros és 

a hüvelyostoros, az amőbák közül 

az óriás amőba és a vérhasamőba, 

a csillósok közül a közönséges pa-

pucsállatka, a harang- és kürtállat-

kát, valamint a bendőcsillósok, a 

héjas gyökérlábúak, a napál-

latocska és a sugárállatocska isme-

rete. 

A többsejtű életforma alapvető jel-

lemzőinek azonosítása, az ebben 

rejlő (evolúciós) előnyök felisme-

rése, megfogalmazása 

A (transzmissziós) fénymikro-

szkóp működési elvének ismerete, 

a nagyítás és a felbontóképesség 

értelmezése, a mikroszkóp alapbe-

állításának képessége, mikrofotó 

készítése mobiltelefonnal. 

Önálló mozgásra képtelen alacso-

nyabbrendű eukarióták (kovamo-

szatok, barnamoszatok, vörösmo-

szatok) megismerése, csoportosí-

tása. 

A moszatok szaporodása nemze-

dékváltakozással. 

fénymikroszkóppal, a látottak le-

rajzolása és jellemzése. 

A fonalas és a teleptestes szerve-

ződés megismerése konkrét példá-

kon (egyes vörös- és barnamosza-

tok, zöldmoszatok, pl. csillárka-

moszat).  

Az alacsonyabb rendű eukarióták 

szerveződési típusainak megfigye-

lése a zöldmoszatok szerveződési 

típusain keresztül: egysejtű: er-

nyősmoszat; sejttársulásos: har-

mónikamoszat; fonalas: békanyál; 

lemezes: tengeri saláta; teleptestű: 

csillárkamoszat.  

Természetes vizekből vett vízmin-

ták vizsgálata (különböző zöldal-

gák keresése, a kloroplasztiszok 

alakjának vizsgálata). 

A mikroszkópi megfigyelések le-

rajzolása és magyarázó szöveggel 

való ellátása.  

Határozókönyvek használata. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Szilícium- és mészváz, sejtszáj, sejtgarat, lüktető- és emésztő űröcske, sejt-

központ, ostor, csilló, álláb, szól-gél állapot, mixotróf táplálkozás, kopulá-

ció, konjugáció, spóra, ivarsejt. 

 

 

Tematikai egység 

Az élet eredete és szerveződése I. 

Sejtek és szövetek 

Állatok 

Órakeret 

53 óra 

Előzetes tudás 

Állati egysejtűek vizsgálata.Telepes, álszövetes szerveződés. Álszövet, 

szövet, medúzák, hidrák, férgek, kagylók, csigák, fejlábúak és ízeltlá-

búak főbb jellemzői. A gerincesek nagyobb csoportjai, a háziállatok. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Szövetmetszetek fénymikroszkópos vizsgálata, megfigyelése során a fel-

építés és a működés összekapcsolása. A különböző sejttípusok méretkü-

lönbségeinek megítélése. Az „állat” fogalom értelmezése. Összehasonlí-

tás: az állati egysejtű és a többsejtű egyetlen sejtje. Az álszövet és a szö-

vet definiálása. fénymikroszkópban, ábrán vagy fotón felismeri és jel-

lemzi a főbb állati szövettípusokat, elemzi, hogy milyen funkciók haté-

kony elvégzésére specializálódtak. Az álszövetes és szövetes szervező-

dés összehasonlítása. A törzsfejlődés során kialakult állatcsoportok jel-

lemző képviselőinek tanulmányozása. A testfelépítés, testalkat és az élet-

mód kapcsolatának megértése. Az állatcsoportok szervezeti differenciá-

lódásának megismerése. Az állatok törzsfája oldalági képviselőjének 

(tüskésbőrűek) összehasonlítása a gerincesek „egyenesági” elődeivel és 



a gerincesek nagyobb csoportjaival. Az állatvédelmi törvény megisme-

rése. Önálló kísérletezés, megfigyelés során a természettudományi meg-

ismerési módszerek gyakorlása. A gerincesek evolúciós újításai, azon be-

lül a belső váz jelentőségének megértése az életterek tartós meghódításá-

ban. A differenciálódás fokától függő sajátosságok vizsgálata ok-okozati 

összefüggések keresése közben. A mindenkori környezet változásaihoz 

való alkalmazkodás szerepének megértése az állatcsoportok jellemző tu-

lajdonságainak kialakulásában. Tájékozódik a biotechnológia és a bio-

etika kérdéseiben, ezekről folyó vitákban tudományosan megalapozott 

érveket alkot. 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, isme-

retek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Az állati sejt sejtalkotói: sejtmag 

(maghártya, örökítőanyag), Golgi-

készülék, endoplazmatikus háló-

zat, mitokondrium, sejtközpont, 

lizoszóma, sejtplazma, sejthártya. 

A sejtszervecskék feladata. 

A főbb szövettípusok jellemzői és 

működési sajátságai:  

hámszövetek-fedőhámok, mirigy-

hámok, felszívóhám, érzékhám. 

pigmenthám egyenkénti feladatai, 

típusai és előfordulása a szervek-

ben. 

A kötő- és támasztószövetek - la-

zarostos, tömöttrostos kötőszövet, 

a zsírszövet és a vér, valamint a 

chordaszövet, csontszövet és porc-

szövet felépítése, feladata és elő-

fordulása. 

Az idegsejtek típusai a sejt alakja, 

a nyúlványok elrendeződése, a sejt 

működése alapján. A gliasejt. 

Szövet- és szervátültetés (transz-

plantáció); beültetés (implantá-

ció). 

Csalánozók testfelépítése. A test-

fal jellemző sejtjei: csalánsejtek, a 

diffúz idegrendszert alkotó ideg-

sejtek, a hámizomsejtek, valamint 

a belső réteg emésztőnedveket ter-

melő mirigysejtjei. Önfenntartás, 

önreprodukció, önszabályozás. 

A férgek nagyobb csoportjai (fo-

nálférgek, laposférgek, gyűrűsfér-

gek) testszerveződése, önfenn-

tartó, önreprodukáló és önszabá-

lyozó működése, életmódja. 

Az állati sejtalkotók felismerése, 

megnevezése elektronmikroszkó-

pos felvételen és modellen. 

Mikroszkópi metszetek és ábrák, 

mikroszkópos felvételek vizsgá-

lata. Állati szövetek mikroszkópos 

vizsgálata, rajzolás és fotózás mo-

biltelefonnal. 

Állattani preparátumok főbb szö-

vettípusainak tanulmányozása, 

jellemzése. 

Összehasonlítás: a simaizom, váz-

izom és szívizom szerkezeti és 

funkcionális összefüggéseinek 

elemzése, előfordulása és műkö-

dési jellemzői a szervekben. 

Rajzos ábra készítése a soknyúlvá-

nyú idegsejtről. Az idegsejt (neu-

ron) részeinek megnevezése. 

A sejtek működésbeli elkülönülé-

sének, a szövetetek kialakulásának 

eredménye a különböző állatcso-

portoknál. 

Daganatos elváltozásokról, diag-

nosztikáról, kezelésről kiselőadás, 

csoportmunka. 

Ábraelemzés: a csalánozók testfa-

lának felépítése, a sejtcsoportok 

funkciói. 

A csalánozók megismerése.  

A szaprofita férgek biogeográfiai, 

gazdasági hasznának, a parazita 

férgek állat- (ember-) egészség-

ügyi szerepének tanulmányozása.  

Tanulói vizsgálódás: A gyűrűsfér-

gek mozgása és belső szervei. A 

puhatestűek három főcsoportjának 

Kémia: felületi feszült-

ség, a mészváz össze-

tétele, a kitin, diffúzió, 

ozmózis, kollagén, he-

moglobin, tengerek és 

édesvizek só-koncent-

rációja. 

 

Fizika: rakétaelv, eme-

lőelv, a lebegés felté-

tele, nyomás, hőmér-

séklet, hidraulika, op-

tika, hang, ultrahang. 

 

Földrajz: korallzáto-

nyok (atollok), a 

mészkő, a kőolaj és a 

földgáz képződése; 

földtörténeti korok. a 

kontinensek élővilága, 

övezetesség. 

 

Fizika: az elektron-

mikroszkóp. 

 

Vizuális kultúra: ará-

nyok megállapítása az 

ábrakészítéshez. 

 

Informatika: szöveg- 

és képszerkesztés. 

 



A puhatestűek nagyobb csoportjai 

(kagylók, csigák, fejlábúak) test-

szerveződése, külső, belső szim-

metriája, önfenntartó, önreprodu-

káló, önszabályozó működése. Az 

élőhely, életmód és az életfolya-

matok összefüggései. Főbb képvi-

selők az egyes csoportokban: éti-, 

kerti- és ligeti csiga; tavi- és fo-

lyami kagyló; tintahalak, nyolc-

lábú polip.  

Az ízeltlábúak csoportjaira jel-

lemző testfelépítés, önfenntartó, 

önreprodukciós és önszabályozó 

működés. Származási bizonyíték a 

szelvényezett test. A törzsfejlődés 

során kialakult evolúciós „újdon-

ságok”(valódi külső váz kitinből, 

ízelt lábak kiegyénült harántcsí-

kolt izmokkal). A csáprágósok, ill. 

pókszabásúak fontosabb csoport-

jai: a skorpiók, atkák és pókok.  

A rovarok legfontosabb – hazánk-

ban is nagy fajszámmal élő – rend-

jei. 

A tüskésbőrűek testfelépítése és 

életmódja. A gerinchúr, a csőideg-

rendszer és kopoltyúbél megjele-

nésének evolúciós jelentősége.  

Az előgerinhúrosok testfelépítése, 

evolúciós jelentősége. Fő képvise-

lőik: a tengerben élő, átalakulással 

fejlődő zsákállatok.  

A fejgerinchúrosok testfelépítése 

és életmódja, evolúciós jelentő-

sége (pl. a lándzsahal).  

A gerincesek általános jellemzői, 

evolúciós újításai (Porcos, majd 

csontos belső váz, melynek köz-

pontja a gerincoszlop. A kültakaró 

többrétegű hám, amely bőrré ala-

kul, csoportonként elkülöníthető 

függelékekkel. A tápcsatorna elő-, 

közép- és utóbeléhez mirigyek 

csatlakoznak. A légzőszerv előbél 

eredetű kopoltyú vagy tüdő. A ke-

ringési rendszer zárt, központja a 

szív. Az erekben vér (plazma és 

alakos elemek) kering. Kiválasztó 

összehasonlítása: a morfológiai 

különbségek, belső szervi azonos-

ságok  

Tablókészítés elhalt állatok külső 

vázaiból. A fajok beazonosítása 

határozók segítségével. 

A hazánkban is nagy fajszámban 

előforduló rovarrendek, illetve 

példafajok keresése határozó 

könyvek segítségével (csoportos 

feladat könyvtári óra keretében). 

A szájszerv, a szárny, a posztemb-

rionális fejlődési típusok alakulá-

sának összehasonlítása. Ok-oko-

zati összefüggés keresése az élet-

mód és a szájszervek alakulása kö-

zött. A tengeri/édesvízi puhates-

tűek és ízeltlábúak szerepe az 

egészséges táplálkozásban. Önálló 

kiselőadások. 

A tüskésbőrűeknek a gerinchú-

rosokkal és gerincesekkel való 

összehasonlítása.  

Gyakorlati feladat: a kialakult ge-

rinces szervek, szervrendszerek 

életfolyamatbeli (kültakaró, moz-

gás, táplálkozás, légzés, keringés, 

kiválasztás, szaporodás, hormoná-

lis és idegrendszeri szabályozás) 

eltéréseinek leírása a gerincesek 

alábbi nagyobb csoportjaiban. 

Ponty, csirke vagy házi nyúl bon-

colása megfigyelési szempontok 

szerint. A megfigyelések rajza, 

megfogalmazása, leírása.  

Fajismeret bővítése határozóköny-

vek, internet segítségével. 



szervük a vese, a vérből szűr és ki-

választ. Ivarszervei a váltivarúság-

nak megfelelőek. Többnyire jel-

lemző az ivari kétalakúság és a 

közvetlen fejlődés. 

A neuro-endokrin rendszer szabá-

lyozza a működéseket (melynek 

idegrendszeri központja az agy). 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Őssejt fogalma és típusai, daganatsejt, embrionális fejlődés, posztembrioná-

lis fejlődés, hám-, kötő- és támasztó-, izom-, idegszövet: , inger, ingerület, 

sejttest, dendrit, axon, gliasejt, végfácska, velőshüvely. Organellum, transz-

plantáció, implantáció. Sugaras és kétoldali szimmetria; béledényrendszer 

és háromszakaszos bélcsatorna; sejten belüli, sejten és testen kívüli emész-

tés; diffúz légzés, kültakaró eredetű légzőszerv, zárt és nyílt keringés, kivá-

lasztás sejtenként, vesécske típusú kiválasztószerv; diffúz és központosult 

dúcidegrendszer; hámizomsejt, bőrizomtömlő, átváltozás, kifejlés, teljes át-

alakulás, vedlés, hormonális/kémiai szabályozás. Újszájú, gerinchúr, 

csőidegrendszer, kopoltyúbél, hüllő- és madártojás, magzatburok, porcos és 

csontos hal, kopoltyú, ikra, haltej, ötujjú végtag, tolóláb, ugróláb, járóláb, 

madár- és denevérszárny; kettős légzés, változó és állandó testhőmérséklet, 

fészeklakó, fészekhagyó. 

 

 

Tematikai egység 

Az élet eredete és szerveződése I. 

Sejtek és szövetek 

Növények 

Órakeret 

43 óra 

Előzetes tudás 

Szerveződési szintek, az élővilág méretskálája, az élőlények csoportosí-

tásának elvei (Linné és Darwin), eukarióta sejt, növényismeret. Az állati 

sejt, állati szövetek. Növényismeret, felépítés és működés kapcsolata az 

állatvilágban. A növények szervei. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A fénymikroszkóp használatának fejlesztése. A látómezőben lévő kép 

leírása, értelmezése. fénymikroszkópban, ábrán vagy fotón felismeri és 

jellemzi a főbb állati és növényi szövettípusokat, elemzi, hogy milyen 

funkciók hatékony elvégzésére specializálódtak. Szerkezet és működés 

közötti kapcsolat bemutatása. Az élőlény és környezete közötti kapcso-

lat bemutatása. Az életműködések közös vonásainak felismerése. A nö-

vényi szervezet felépítésének a működésre gyakorolt következményé-

nek felismerése. 

Problémák, jelenségek, gyakor-

lati alkalmazások, ismeretek 
Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A fénymikroszkóp részei és szak-

szerű használata.  

A növényi sejtalkotók [sejt-

plazma, sejthártya, sejtmag, mito-

kondrium, belső membránrend-

szer, sejtfal, színtest, zárvány, sejt-

üreg (vakuólum)]. 

Prokarióta és eukarióta sejt, állati 

és növényi sejt összehasonlítása. 

A testszerveződés és az anyag-

csere folyamatok alapján annak 

magyarázata, hogy az élőlények 

természetes rendszerében miért al-

kotnak külön országot a növé-

nyek, a gombák és az állatok. 

A sejtek működésbeli különbségei 

és a differenciálódás kapcsolatá-

nak megértése. 

Fizika: lencserendsze-

rek, adhézió, kohézió, 

diffúzió, parciális nyo-

más, ozmózis, ozmoti-

kus nyomás. 

 

Földrajz: földrajzi 

övezetesség, gravitá-

ció. 



Az állatok, és a növények 

elkülönítése jellemzőik alapján. A 

moszatok testszerveződési 

típusainak  megkülönböztetése. A 

növényvilág fejlődési irányai. A 

szárazföldi növények 

alkalmazkodása környezetükhöz. 

A különböző növénytörzseknél 

megjelenő evolúciós újítások. A 

vízszállítás típusai. 

A növények szaporodása, 

egyedfejlődése során 

megfigyelhető tendenciák.  

Anyagcseretípusok. 

A fényért, vízért való verseny, a 

szárazabb élőhelyeken való szapo-

rodás lehetőségének kapcsolata a 

növényvilág fejlődésével. 

A mohák, a harasztok a nyitvater-

mők és a zárvatermők kialakulása, 

testfelépítése, életmódja (alkal-

mazkodás a szárazföldi életmód-

hoz) és szaporodása.  

Fajismeret. A növényi szövetek 

csoportosítása és jellemzése. 

A növényi létfenntartó szervek 

(gyökér, szár levél) felépítése, mű-

ködése, módosulásai. 

A gyökér, a szár és a levél felépí-

tése, szövettani szerkezetük típu-

saik, módosulásaik.  

A felsorolt szervek működése és 

szerepük a növény életében.  

A Liebig-féle minimumtörvény. 

A gázcserenyílás szerkezete és 

működése (összefüggés a zárósej-

tek felépítésével, turgorával és az 

ozmózissal). 

A virág részei és biológiai szerepe. 

Kapcsolat a virág és a termés kö-

zött. 

A virágos növények reproduktív 

működései, az ivaros és az ivarta-

lan szaporodás/szaporítás.  

A termés és a mag. A mag szerke-

zete. A csírázás folyamata és típu-

sai.  

A hormonok (auxin citokinin, gib-

berellin, etilén abszcizinsav) sze-

repe a növények életében. 

Az egysejtű szerveződés és a több-

sejtű szerveződés típusainak be-

mutatása a zöldmoszat példáján 

(sejttársulás, sejtfonal, teleptest). 

Anyagcseretípusok összehasonlí-

tása. 

Kísérletek az ozmózis kimutatá-

sára (plazmolízis).  

A mikroszkópban látott kép nagyí-

tásának kiszámolása.  

Növényi metszetek, preparátumok 

készítése, fénymikroszkópos vizs-

gálata, rajzok, fotók készítése és 

rendszerezése 

A növényi szövetek alaptípusai-

nak megkülönböztetése, a sejttani 

jellemzők és a szövettípus bioló-

giai funkciója közötti összefüggés 

érvekkel való bizonyítása. 

Különböző zárványok, sejtüregek 

és a színtestek megfigyelése mik-

roszkópban különféle sejtfestési 

módszerekkel.  

Önállóan készített nyúzat vizsgá-

lata fénymikroszkóppal, a látottak 

értelmezése. 

Növényi színanyagok szétválasz-

tása kromatográfiás módszerrel. A 

zárvatermő növények szerveinek 

ismerete, a gyökér, a szár a levél 

és a virág jellegzetes szöveti fel-

építésének azonosítása. 

A határozókönyvek felépítése lo-

gikájának megértése és használa-

tuk gyakorlása. 

A fényért, vízért való verseny, a 

szárazabb élőhelyeken való szapo-

rodás lehetőségének összefüg-

gésbe hozása a növényi szervek 

megjelenésével, felépítésével. 

Szerkezet és működés kapcsolatá-

nak bemutatása a növényi szöve-

tek példáján.  

A különböző törzseknél megje-

lenő evolúciós „újítások” össze-

függésbe hozása a szárazföldi élet-

hez való hatékony alkalmazkodás-

sal. 

A folyadékszállítás hajtóerőinek 

összefüggésbe hozása a szervek 

 

Kémia: oldat, oldódási 

szabály, adszorpció, 

etén. 

 

Matematika: halmazba 

rendezés, csoportosí-

tás. 

 

Informatika: szöveg- 

és képszerkesztés. 

 



Paál Árpád kísérletei.  

A növények mozgása. 

felépítésével. 

A gyökér hossz- és keresztmetsze-

tének, a fás szár és a kétszikű levél 

keresztmetszetének ismertetése 

sematikus rajz alapján, a látottak 

magyarázata. 

A fás szár kialakulásának és az év-

gyűrűk keletkezésének magyará-

zata. 

A levegőből felvett szén-dioxid-

molekula útjának nyomon köve-

tése a növényben. 

Gázcserenyílás megfigyelése mik-

roszkópban és a látottak értelme-

zése. 

A víz útjának megfigyelése festett 

vízbe állított fehér virágú növé-

nyeken. 

Csírázási kísérletek végzése, gyű-

rűzési kísérlet értelmezése. 

Paál Árpádnak az auxin hatására 

vonatkozó kísérletének értelme-

zése.  

Az ivaros és az ivartalan szaporo-

dás/szaporítás összehasonlítása, 

előnyeik és hátrányaik összeve-

tése. 

Példák a virágzás és a nappalok-

éjszakák hosszának arányának 

összefüggésére. 

Filmelemzés (Pl. Attenborough: A 

növények magánélete). 

Projektmunka vagy házi dolgozat 

önálló témakutatással az élőlé-

nyek szervezeti felépítésének és 

működésének összefüggéseiről. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Növényi sejt, szövet: osztódó és állandósult  szövetek, és szerv, alkalmaz-

kodás, telep, spóra, differenciálódás, féligáteresztő hártya, ozmózis, plaz-

molízis, parazita, szaprofita, autotróf anyagcsere, heterotróf anyagcsere, fo-

toszintézis, moha, meiózis, mitózis spóra, ivarsejt, haploid sejt, diploid sejt, 

kétszakaszos egyedfejlődés, haraszt, kemotaxis, hajtásos növény, 

nyitvatermő, zárvatermő, hajtás, virág, termés, kettős megtermékenytés, 

Gyökérszőr, diffúzió, ozmózis, passzív és aktív transzport, gyökérnyomás, 

szaporítóhajtás, hiányos virág, egylaki növény, kétlaki növény, ivartalan 

szaporodás, regeneráció, kétszakaszos egyedfejlődés, növényi hormon, víz-

szállítás, párologtatás, csírázás, légzési hányados, ivartalan szaporodás és 

szaporítás, taxis, nasztia, tropizmus, koleoptil csúcs. 

 

 



Tematikai egység 

Az élet eredete és szerveződése I. 

Sejtek és szövetek 

Gombák 

Órakeret  

9 óra 

Előzetes tudás A biológiai szerveződés szintjei. Ehető és mérgező gombák. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A többsejtűség felé vezető út egyes állomásainak megismerése az élőlé-

nyek világában. Növényi és állati sajátságok felismerése a gombák test-

felépítésében és életműködésében. Egészségtudatosságra nevelés. 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A gombák sajátos testfelépítése és 

életműködése. [Evolúciós fejlődé-

sük folytán egy részük az alacso-

nyabbrendű eukarióták közé tarto-

zik, mint pl. a moszatgombák (pe-

ronoszpóra), fejespenész.] 

A heterotróf gombák életmód sze-

rinti megkülönböztetése, biológiai 

jelentősége. Mindkét élőlény szá-

mára előnyös együttélés, pl. zuz-

mók.  

Sir Alexander Fleming munkás-

sága. 

A fonalas és teleptestes testfelépí-

tésű gombák nagyobb csoportjai-

nak határozókönyvek segítségével 

való megismerése.  

A gombák táplálkozás-élettani 

szerepének, a gombaszedés és tá-

rolás szabályainak megismerése. 

A zuzmótelep testfelépítése és 

életfolyamatai közötti összefüggés 

felismerése. 

Kémia: cellulóz, indi-

kátor. 

 

 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Hifa (gombafonal), micélium, teleptest, tenyésztest, termőtest, 

antibiotikum, spóra, tömlő, bazídium, indikátor élőlény. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. évfolyam 

 

Óraszám: 144 óra/év 

 4 óra/hét 

 

 



 

 Témakör Óraszám 

1. 

Az életközösségek jellemzői és típusai 

Az élőhelyek jellemzői, alkalmazkodás, az életközös-

ségek biológiai sokfélesége 
12 óra 

2. 
A bioszféra egyensúlya, fenntarthatóság 

A Föld és a Kárpát-medence értékei 
25 óra 

 Ember és bioszféra – fenntarthatóság 11 óra 

3. 
Az élet eredete és szerveződése II. 

A felépítés, és a működés alapelvei 
24 óra 

 Élet és energia 18 óra 

 A genom és szerveződése és működése 25 óra 

4. 
Öröklődés és evolúció I. 

A változékonyság molekuláris alapjai 
12 óra 

5. 

Az ember szervezete és egészsége 

Az emberi szervezet felépítése és működése 

Testkép, testalkat, mozgásképesség 

15 óra 

 Összefoglalás 2 óra 

 

 

 

 

 

Tematikai egység 

Az életközösségek jellemzői és típusai 

Az élőhelyek jellemzői, alkalmazkodás, az életközösségek 

biológiai sokfélesége 

Órakeret 

12 óra 

Előzetes tudás Biomok, éghajlat, csapadék, talaj. Életközösségek. Indikátorok. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A környezet fogalmának, időbeli és térbeli változásának megismerése. 

Annak megértése, hogy az egyénnek felelőssége van a közösség fenntar-

tásában és a normakövetésben. Annak felismerése, hogy környezetünk is 

hatással van egészségünkre. Annak megértése, hogy hogyan vezetett az 

ember tevékenysége környezeti problémák kialakulásához. Felismeri a 

természetes élőhelyeket veszélyeztető tényezőket, kifejti álláspontját az 

élőhelyvédelem szükségességéről, egyéni és társadalmi megvalósításá-

nak lehetőségeiről. A valós és virtuális tanulási közösségekben, másokkal 

együttműködve megtervez és kivitelez biológiai vizsgálatokat, projekte-

ket. Tájékozódik a biotechnológia és a bioetika kérdéseiben, ezekről fo-

lyó vitákban tudományosan megalapozott érveket keres. 

Problémák, jelenségek, gyakor-

lati alkalmazások, ismeretek 
Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Mi a környezet? Milyen módon 

hathat egymásra két populáció? 

Mi az összefüggés a testtömeg, a 

testhossz és a testfelület között? 

Miért nem nő korlátlanul a 

Az élettelen környezeti tényező 

fogalmának ismerete és összekap-

csolása az élettani és ökológiai tű-

rőképességgel.  

Matematika: normál 

eloszlás, grafikonos 

ábrázolás. 

 



populációk létszáma az idő 

függvényében? 

Egyed feletti szerveződési szintek. 

Szünbiológia: szünfenobiológia és 

ökológia.  

Élettelen környezeti tényezők. Az 

élőlények alkalmazkodása az élet-

telen környezeti tényezőkhöz; ge-

neralista, specialista, indikátor fa-

jok. 

Az élőlények tűrőképessége. 

A populációk szerkezete, jellem-

zői. 

A populációk változása (populá-

ciódinamika): szaporodóképesség, 

termékenység, korlátolt és korlát-

lan növekedés, r- és K-stratégia, 

Lotka–Volterra-modell. 

Az élő ökológiai tényezők – popu-

lációs kölcsönhatások. 

Környezetszennyezés, környezet-

védelem. 

Azonosítja és vizsgálható formá-

ban megfogalmazza a természet-

tudományos problémákat, bioló-

giai és más természettudományi 

területről kiválasztja a jelenségek 

magyarázatához szükséges ténye-

ket és ismereteket. 

Biológiai vonatkozású adatokat 

elemez, megfelelő formába ren-

dez, ábrázol, ezek alapján előrejel-

zéseket, következtetéseket fogal-

maz meg, a már ábrázolt adatokat 

értelmezi. 

Az elvégzett vagy elemzett bioló-

giai vizsgálatok során elvégzi az 

adatrögzítés és -rendezés művele-

teit, ennek alapján tényekkel alátá-

masztott következtetéseket von le. 

Érti az ökológiai rendszerek mű-

ködése (anyagkörforgás, energia-

áramlás) és a biológiai sokféleség 

közötti kapcsolatot, konkrét élet-

közösségek vizsgálata alapján táp-

lálkozási piramist, hálózatot ele-

mez. 

A környezeti tűrőképesség általá-

nos értelmezése, típusok azonosí-

tása példák alapján. 

Tűrőképességi görbék értelmezése 

(minimum, maximum, optimum, 

szűk és tág tűrés), összefüggés fel-

ismerése az indikátor-szervezetek-

kel.  

A niche fogalom értelmezése.  

A levegő kémiai, fizikai jellemző-

inek vizsgálata, az élőlényekre 

gyakorolt hatásuk elemzése. 

A fény, víz, talaj és levegő vizsgá-

lata. 

A testtömeg, a testfelület és az élő-

hely átlaghőmérséklete összefüg-

gésének elemzése. 

Az édesvízi és tengeri élőhelyek 

vízminőségét befolyásoló ténye-

zők elemzése példákon keresztül 

A talaj kémiai és fizikai tulajdon-

ságainak, minőségi jellemzőinek 

ismerete, főbb talajtípusok össze-

hasonlítása. 

Projektmunka a környezeti ténye-

zők, az életfeltételek és az élőlé-

nyek életmódja, elterjedése kö-

zötti összefüggésről.  

Egyszerű ökológiai grafikonok 

készítése. 

A populációk ökológiai (és geneti-

kai) értelmezése. 

Az egyes élőlény-populációk 

közti kölcsönhatások sokrétűségé-

nek példákkal történő igazolása.  

A környezet eltartóképességének 

elemzése. 

A biológiai óra és a környezeti 

ciklusok (napi, éves) közötti ösz-

szefüggés megértése, az aszpektus 

értelmezése. 

Az életközösségek hosszabb távú, 

nem ciklikus időbeli változásának 

vizsgálata, a szukcesszió folyama-

tának értelmezése. 

Az élőlények bioszférában történő 

elterjedését befolyásoló tényezők 

elemzése. 

Informatika: prezentá-

ciókészítés, internet-

használat. 

 

Földrajz: korfa, demo-

gráfiai mutatók. 

 

Kémia: indikátor. 



Példákkal mutatja be a fontosabb 

hazai szárazföldi és vizes életkö-

zösségek típusait, azok jellemzőit 

és előfordulásait. 

Másokkal együttműködve megter-

vezi és kivitelezi lakóhelye kör-

nyezeti állapotának eseti vagy 

hosszabb idejű vizsgálatát, érté-

keli a kapott eredményeket. 

Megfigyelések, leírások és videók 

alapján azonosítja a populációk 

közötti kölcsönhatások típusait, az 

ezzel összefüggő etológiai jellem-

zőket, bemutatja ezek jellegét, je-

lentőségét. 

Érti az ökológiai mutatókkal, bio-

indikációs vizsgálatokkal megva-

lósuló környezeti állapotelemzé-

sek céljait, adott esetben alkal-

mazza azok módszereit. 

Ismeri a levegő-, a víz- és a talaj-

szennyezés forrásait, a szennyező 

anyagok típusait és példáit, konk-

rét esetek alapján elemzi az életkö-

zösségekre gyakorolt hatásukat. 

Felismeri és példákkal igazolja az 

állatok viselkedésének a környe-

zethez való alkalmazkodásban ját-

szott szerepét. 

Érti a biológiai sokféleség fogal-

mát, értékeli a bioszféra stabilitá-

sának megőrzésében játszott sze-

repét, érti az ökológiai rendszerek 

működése és a biológiai sokféle-

ség közötti kapcsolatot, konkrét 

életközösségek vizsgálata alapján 

táplálkozási piramist, hálózatot 

elemez. 

Érti az ökológiai egyensúly fogal-

mát, értékeli a jelentőségét, pél-

dákkal igazolja az egyensúly fel-

borulásának lehetséges következ-

ményeit.  

A testfelépítés, az élettani műkö-

dés és a viselkedés környezeti al-

kalmazkodásban játszott szerepé-

nek vizsgálata, konkrét példák 

elemzése. 

A biológiai sokféleség fogalmi ér-

telmezése. 

Az ökológiai stabilitás feltételei-

nek és jellemzőinek vizsgálata, ve-

szélyeztető tényezők azonosítása. 

Az élőhelyek és védett fajok meg-

őrzése biológiai jelentőségének 

értékelése, az ezt támogató egyéni 

és társadalmi cselekvési lehetősé-

gek áttekintése, sikeres példák 

gyűjtése. 

Esettanulmányok elemzése és ké-

szítése, helyszíni megfigyelések 

elvégzése, adatgyűjtés és elemzés. 

Az intézmény közelében lévő ter-

mészeti terület abiotikus tényezői-

nek mérése, aspektusainak vizsgá-

lata, az adatok rögzítése és elem-

zése 

Az iskola környezetében lévő kör-

nyezetszennyező források feltér-

képezése. 

Különféle vízminták fizikai, ké-

miai és biológiai vizsgálata (nit-

rát/nitrit-, foszfáttartalom, vízke-

ménység, pH, BISEL). 

Különböző talajminták vízmeg-

kötő képességének, szerves- és 

szervetlenanyag-tartalmának vizs-

gálata. 

Ülepedő por mennyiségi vizsgá-

lata növényi részeken, műtárgya-

kon. 

A populációk közötti kölcsönhatá-

sokat bemutató videók keresése és 

elemzése.  

Konkrét példák és megfigyelések 

alapján táblázatok készítése a po-

pulációk együttélésének módjai-

ról. 

Védett fajok megismerése, eseten-

ként azonosítása határozók és mo-

biltelefonos applikációk segítség-

ével. 



Kiselőadások tartása kihalt fajok-

ról, kihalásuk okairól. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Populáció, környék, környezet, tűrőképesség, rövidnappalos és 

hosszúnappalos növény, indikátorfaj, niche, Gauze-elv, szimbiózis, kompe-

tíció, kommenzalizmus, antibiózis, parazitizmus, predáció. biológiai óra, asz-

pektus, szukcesszió, aerob és anaerob környezet, vízminőség, talajminőség, 

parazitizmus, zsákmányszerzés, ökológiai stabilitás, biológiai sokféleség, vé-

dett fajok, fajmegőrző program. 

 

 

Tematikai egység 
A bioszféra egyensúlya, fenntarthatóság 

A Föld és a Kárpát-medence értékei 
Órakeret 

27 óra 

Előzetes tudás Életközösségek. Biomok. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az élő rendszerek vizsgálata során felismeri az analógiákat, korreláció-

kat, alkalmazza a statisztikus és a rendszerszintű gondolkodás műveleteit, 

kritikusan és kreatívan mérlegeli a lehetőségeket, bizonyítékokra ala-

pozva érvel, több szempontot is figyelembe vesz. A mintázat és szinte-

zettség kialakulásának és az életközösségek időbeli változásának értelme-

zése. A terepen végzett vizsgálatok során a természeti rendszerek leírá-

sára szolgáló módszerek használata. Magyarország gazdag élővilágának, 

természeti csodáinak tudatosítása. A biológiai jelenségek vizsgálata során 

digitális szöveget, képet, videót keres, értelmez és felhasznál, vizsgálja 

azok megbízhatóságát, jogszerű és etikus felhasználhatóságát. Felismeri 

a természetes élőhelyeket veszélyeztető tényezőket, kifejti álláspontját az 

élőhelyvédelem szükségességéről, egyéni és társadalmi megvalósításá-

nak lehetőségeiről. A valós és virtuális tanulási közösségekben, másokkal 

együttműködve megtervez és kivitelez biológiai vizsgálatokat, projekte-

ket. Érvel a Föld mint élő bolygó egyedisége mellett, tényekre alapozot-

tan és kritikusan értékeli a természeti okokból és az emberi hatásokra be-

következő változásokat. 

Problémák, jelenségek, gyakor-

lati alkalmazások, ismeretek 
Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Miért és hogyan változtak a Kár-

pát-medence jellegzetes életkö-

zösségei a magyarság 1000 éves 

történelme során? Milyen klíma-

zonális és intrazonális társulások 

élnek Magyarországon? Milyen 

ezeknek a növény- és állatvilága? 

Hol találunk természeteshez kö-

zeli társulásokat? Milyen követ-

kezményekkel jár az emberi tevé-

kenység? 

Mi jellemzi a közvetlen környeze-

tem élővilágát? Mit védjünk? 

A társulatok szintezettsége és min-

tázata, kialakulásának okai. 

A legfontosabb hazai klímazonális 

A társulások életében bekövet-

kező változások természetes és 

ember által befolyásolt folyamatá-

nak értelmezése. 

A Föld Naprendszeren belüli elhe-

lyezkedésének, kozmikus környe-

zetének és a bolygó adottságainak 

a földi élet lehetőségével való ösz-

szefüggése, az élet hosszú távú 

fennmaradásához és fejlődéséhez 

kapcsolódó jellemzők azonosí-

tása. 

A szárazföldi élővilág egyes ki-

emelt jelentőségű elemeinek, 

konkrét életközösségeinek és vé-

dett fajainak bemutatása, értéke-

lése (pl. Amazonas vidéke, afrikai 

Földrajz: hazánk nagy 

tájai, talajtípusok. 

 

Fizika: hossz-, terület- 

felszín-, térfogatszámí-

tás; mértékegységek, 

átváltások; nagyság-

rendek; halmazok 

használata, osztá-

lyokba sorolás, rende-

zés. 

 

Kémia: műtrágyák, 

eutrofizáció.  



és intrazonális fás társulások (cse-

res-tölgyes, gyertyános-tölgyes, 

bükkös; ligeterdők) 

A legfontosabb hazai fátlan társu-

lások (sziklagyepek, szikes pusz-

ták, gyomtársulások, nádasok, láp-

rétek, löszgyepek, hegyi kaszáló-

rétek). 

A homoki és a sziklai szukcesszió 

folyamata. 

Magyarország nemzeti parkjai. 

Néhány jellemző hazai társulás 

(táj, életközösség) és állapotuk. 

A Kárpát-medence természeti ké-

pének, tájainak néhány fontos át-

alakulása az emberi gazdálkodás 

következtében. Tartósan fenntart-

ható gazdálkodás és pusztító be-

avatkozások hazai példái. 

A természetvédelem hazai lehető-

ségei, a biodiverzitás fenntartásá-

nak módjai. Az emberi tevékeny-

ség életközösségekre gyakorolt 

hatása, a veszélyeztetettség formái 

és a védelem lehetőségei. 

Biológiai vonatkozású adatokat 

elemez, megfelelő formába ren-

dez, ábrázol, ezek alapján előrejel-

zéseket, következtetéseket fogal-

maz meg, a már ábrázolt adatokat 

értelmezi. 

Érti az ökológiai rendszerek mű-

ködése (anyagkörforgás, energia-

áramlás) és a biológiai sokféleség 

közötti kapcsolatot, konkrét élet-

közösségek vizsgálata alapján táp-

lálkozási piramist, hálózatot ele-

mez. 

Ismeri a Kárpát-medence élővilá-

gának sajátosságait, megőrzendő 

értékeit, ezeket összekapcsolja a 

hazai nemzeti parkok tevékenysé-

gével. 

 

 

 

esőerdők és szavannák, magas-

hegységek, füves puszták stb.).  

A Föld óceáni és tengeri életkö-

zösségeinek tanulmányozása, né-

hány kiemelt jelentőségű példa 

elemzése, védendő értékeik bemu-

tatása (pl. korallszirtek). 

A Föld élővilágát különleges né-

zőpontokból bemutató természet-

filmek nézése, a szerzett élmények 

és ismeretek megbeszélé. 

Egy tó feltöltődésének folyamatán 

keresztül az életközösségek előre-

haladó változásainak bemutatása. 

A Kárpát-medence földtani és ég-

hajlati adottságainak és az itt folyó 

gazdálkodás kölcsönhatásainak 

elemzése 

A Kárpát-medence és az eurázsiai, 

afrikai élővilág közötti kapcsolat 

megértése (növények elterjedése, 

madárvándorlások) 

A Kárpát-medence jellegzetes 

életközösségeinek megismerése, 

egy-egy endemikus, illetve relik-

tum faj bemutatása, jelentőségük 

értékelése 

A Kárpát-medence egykori és mai 

élővilágának összehasonlítása. 

Az életközösségek sajátosságai-

nak önálló ismertetése rajzok, áb-

rák segítségével. 

Terepgyakorlat: egynapos kirán-

dulások a lakóhelyi környezet tipi-

kus társulásainak megismerésére 

és a fajismeret bővítésére (nö-

vényhatározás és TWR-értékek 

használata). 

Vegetációtípusok megismerése. 

Terepen vagy épített környezetben 

végzett ökológiai vizsgálat során 

az életközösségek állapotának le-

írására szolgáló adatok gyűjtése, 

rögzítése, a fajismeret bővítése. 

Egy helyi környezeti probléma 

felismerése és tanulmányozása: 

okok feltárása, megoldási lehető-

ségek keresése. 

A lokális és globális megközelítési 

módok alkalmazása egy hazai 



ökológiai rendszer tanulmányo-

zása során. 

Néhány hazai nemzeti park jelleg-

zetes természeti adottságainak, 

életközösségeinek vizsgálata, jel-

lemző növény- és állatfajainak be-

mutatása. 

Természetfotók, filmek készítése 

hazai környezetben, azok szemlé-

lése és megbeszélése egyénileg és 

csoportosan. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Társulás, mintázat, szintezettség, diverzitás, szukcesszió, pionír társulás, 

klimaxtársulás, degradáció aszpektus, szukcesszió, klímazonális társulás, 

intrazonális társulás, extrazonális társulás, invazív faj, reliktumfaj, endemiz-

mus, biocönozis, globális átlaghőmérséklet, ózonpajzs, üvegházhatás, mág-

neses védőpajzs, ártéri erdő, löszgyep, homoki gyep, szikesek, sziklagye-

pek, nádasok, láprét, hegyi kaszálórét, nemzeti parkok 

 

 

Tematikai egység 
A bioszféra egyensúlya, fenntarthatóság 

Ember és bioszféra – fenntarthatóság 
Órakeret 

8 óra 

Előzetes tudás 
Tápláléklánc, termelők és fogyasztók, szénhidrogén- és kőszénképződés, 

lebontó szervezetek, foszfátüledék, populációs kölcsönhatások. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az ökológiai egyensúly értelmezése. Egyes globális problémák és a lo-

kális cselekvések közötti kapcsolat fokozatos megértése és értelmezése. 

A lokális és globális megközelítési módok megismerése és összekapcso-

lása, a környezettudatosság fejlesztése. Az élő rendszerek vizsgálata so-

rán felismeri az analógiákat, korrelációkat, alkalmazza a statisztikus és a 

rendszerszintű gondolkodás műveleteit, kritikusan és kreatívan mérlegeli 

a lehetőségeket, bizonyítékokra alapozva érvel, több szempontot is figye-

lembe vesz. Felismeri a természetes élőhelyeket veszélyeztető tényező-

ket, kifejti álláspontját az élőhelyvédelem szükségességéről, egyéni és 

társadalmi megvalósításának lehetőségeiről. tájékozódik a biotechnoló-

gia és a bioetika kérdéseiben, ezekről folyó vitákban tudományosan meg-

alapozott érveket alkot. Valós és virtuális tanulási közösségekben, má-

sokkal együttműködve megtervez és kivitelez biológiai vizsgálatokat, 

projekteket. Értékeli a környezet- és természetvédelem fontosságát, meg-

érti a nemzetközi összefogások és a hazai törekvések jelentőségét, dön-

tései során saját személyes érdekein túl a természeti értékeket és egész-

ségmegőrzési szempontokat is mérlegeli. érti és elfogadja, hogy a jövő-

beli folyamatokat a jelen cselekvései alakítják, tudja, hogy a folyamatok 

tervezése, előrejelzése számítógépes modellek alapján lehetséges.  

Problémák, jelenségek, gyakor-

lati alkalmazások, ismeretek 
Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Milyenek az ökoszisztéma ener-

giaviszonyai? Mi hajtja az anyag 

körforgását az ökoszisztémában? 

Ökológiai alapon magyarázzuk 

meg, miért nagyobb az ökológiai 

A biomassza, a produkció és 

egyedszám fogalmának összeha-

sonlító értelmezése. 

„Ökológiai produkció és energia 

piramis”értelmezése. 

Kémia: műtrágyák, nö-

vényvédőszerek, rovar-

ölőszerek, égés. 

 

Matematika: mérés. 



lábnyoma egy húsevőnek, mint 

egy vegán táplálkozásúnak. 

Az ökoszisztéma fogalma, az élet-

közösség ökoszisztémaként való 

értelmezése.  

Anyagforgalom: termelők, fo-

gyasztók és lebontók szerepe,  

táplálkozási lánc és hálózat kü-

lönbsége. 

Az anyagforgalom és az energia-

áramlás összefüggése, mennyiségi 

viszonyai az életközösségekben. 

Biológiai sokféleség a faj 

(faj/egyed diverzitás) és az öko-

szisztéma szintjén (pl. élőhelyek 

sokfélesége, a tápláléklánc szint-

jeinek száma). 

 

Táplálékhálózatok értelmezése. 

Az életközösségek mennyiségi 

jellemzőinek vázlatos ábrázolása. 

A biomassza és a produkció glo-

bális éghajlati tényezőktől való 

függésének értelmezése.  

A globális éghajlat-változások le-

hetséges okainak és következmé-

nyeinek elemzése. 

Egyes környezeti problémák (fo-

kozódó üvegházhatás, savas eső, 

„ózonlyuk”) következményeinek 

megismerésén keresztül az emberi 

tevékenység hatásának vizsgálata. 

A fenntarthatóság fogalmának 

komplex értelmezése, a termé-

szeti, technológiai és gazdasági 

folyamatok közötti összefüggések 

feltárása. 

Az élő rendszerekre gyakorolt, 

emberi tevékenységgel össze-

függő hatások adatok alapján való 

azonosítása, a lehetséges követ-

kezmények felismerése. 

A fenntarthatósággal összefüggő 

egyéni, közösségi, nemzeti és glo-

bális szintű felelősségek és cselek-

vési lehetőségek elemzése, meg-

fogalmazása. 

A növénytermesztés és állatte-

nyésztés, az erdő- és vadgazdálko-

dás, a halászat és haltenyésztés 

történeti és jelenkori technológiá-

inak a fenntarthatóság szempont-

jából való kritikai elemzése, alter-

natívák keresése. 

A Föld globális szintű környezeti 

folyamatai, pl. az éghajlatváltozás 

vizsgálatára szolgáló módszerek 

(„big data”, számítógépes model-

lezés) megismerése, az előrejelzé-

sek megbízhatóságának értéke-

lése. 

A környezet- és természetvédelem 

törvényi szabályozásának, a nem-

zetközi egyezmények jelentőségé-

nek példákkal való bizonyítása. 

Az ökológiai fenntarthatósággal 

összefüggő civil kezdeményezé-

 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári isme-

retek: a Kárpát-me-

dence történeti ökoló-

giája (pl. fokos gazdál-

kodás, lecsapolás, víz-

rendezés, szikesek, er-

dőirtás és -telepítés, 

bányászat, nagyüzemi 

gazdálkodás). 

 

Informatika: szimulá-

ciós programok, „big 

data”. 



sek és szervezetek tevékenységé-

nek megismerése, lehetőség sze-

rinti segítése. 

Biológiai vonatkozású adatokat 

elemez, megfelelő formába ren-

dez, ábrázol, ezek alapján előrejel-

zéseket, következtetéseket fogal-

maz meg, a már ábrázolt adatokat 

értelmezi. 

Ismeri a bioinformatika fogalmát, 

érti a felhasználási lehetőségeit, és 

értékeli a biológiai kutatásokból 

származó nagy mennyiségű adat 

feldolgozásának jelentőségét. 

Konkrét példák alapján vizsgálja a 

bioszférában végbemenő folya-

matokat, elemzi ezek idő- és tér-

beli viszonyait, azonosítja az em-

beri tevékenységgel való össze-

függésüket. 

Történeti adatok és jelenkori eset-

tanulmányok alapján értékeli a 

mezőgazdaság, erdő- és vadgaz-

daság, valamint a halászat termé-

szetes életközösségekre gyakorolt 

hatását, példák alapján bemutatja 

az ökológiai szempontú, fenntart-

ható gazdálkodás technológiai le-

hetőségeit. 

Példák alapján elemzi a levegő-, a 

víz- és a talajszennyeződés, az 

ipari és természeti katasztrófák 

okait és ezek következményeit, az 

emberi tevékenységnek az élőhe-

lyek változásához vezető hatását, 

ennek alapján magyarázza egyes 

fajok veszélyeztetettségét; 

A kutatások adatai és előrejelzései 

alapján értelmezi a globális éghaj-

latváltozás élővilágra gyakorolt 

helyi és bioszféra szintű következ-

ményeit. 

Ökológiai lábnyom számítása in-

ternetes applikáció segítségével, 

egyéni és közösségi cselekvésre 

vonatkozó következtetések levo-

nása 

Hulladékhasznosítási és szenny-

víztisztítási eljárások megbeszé-

lése, ötletek megvitatása 



Problémafeladatok megoldása, 

számítások. 

Fenntarthatósággal kapcsolatos 

tematikus programokban való ak-

tív részvétel. 

Kulcsfogalmak 

fogalmak 

Tápláléklánc, termelő (producens), fogyasztó (konzumens), lebontó (redu-

cens), csúcsragadozó, táplálékhálózat, biológiai produkció, biomassza, glo-

bális éghajlatváltozás, üvegházgázok, klímamodellek, fenntarthatóság, öko-

lógiai gazdálkodás, biogazdálkodás, élőhely-degradáció és -védelem, inva-

zív faj, természetvédelmi törvény, „big data” 

 

 

Tematikai egység 
Az élet eredete és szerveződése II. 

A felépítés, és a működés alapelvei 
Órakeret 

24 óra 

Előzetes tudás Ozmózis. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az élő és élettelen világ anyagi egységének megértése.A szerves kémiá-

ban tanultak alkalmazása és kiterjesztése a molekulák biológiai szere-

pére.A molekulák szerkezete, kölcsönhatásaik és a biológiai funkcióik 

közötti kapcsolat megértése. Azonos felépítő egységek és szerkezeti elv 

mellett a biológiai sokféleség kialakulásának megértése a nukleinsavak 

példáján. A problémamegoldó és kísérletező készség fejlesztése. Az ön-

álló kísérleti munkán alapuló ismeretszerzés kialakítása. Az élő rendsze-

rek vizsgálata során felismeri az analógiákat, korrelációkat, alkalmazza 

a statisztikus és a rendszerszintű gondolkodás műveleteit, kritikusan és 

kreatívan mérlegeli a lehetőségeket, bizonyítékokra alapozva érvel, több 

szempontot is figyelembe vesz. 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Miért nem helyes a fontos – ke-

vésbé fontos megjelölés haszná-

lata az élő szervezetben előforduló 

elemeknél? 

Miért lassítja a bőr öregedését a 

hidratáló krémek használata? 

Hogyan válik lehetővé 20 féle 

aminosavból az élővilágban elő-

forduló sokféle, különböző felépí-

tésű fehérjemolekula kialakulása? 

Mi az oka, hogy a növény táplálék 

nem fedezheti az emberi szervezet 

fehérje igényét? 

Mi tartalmaz több koleszterint: 

egységnyi vaj, disznózsír vagy 

margarin? 

Miért ideális tartaléktápanyag a 

keményítő és a glikogén? 

Hogyan tárol és nyer energiát az 

élő szervezet? 

A szerkezet és a biológiai funkció 

kapcsolatának bemutatása az élő 

szervezet szerves molekuláinak 

példáján. 

A biogén elemek kimutatása kísér-

letekkel, következtetések levo-

nása. 

Kolloid rendszerek vizsgálata. 

Az ozmózis, diffúzió vizsgálata. 

Az élő szervezetben előforduló 

szerves molekulák (lipidek, szén-

hidrátok és fehérjék) biokémiai 

vizsgálata, kimutatása.  

A fehérjék szerkezetét befolyásoló 

tényezők vizsgálata (pl. tojásfe-

hérje-oldattal) 

A kromatográfia alapjainak meg-

ismerése. 

Kémia: fémek, nemfé-

mek, kötéstípusok, 

szervetlen és szerves 

anyagok, oldatok, kol-

loid rendszerek, delo-

kalizált elektronrend-

szer, kondenzáció, hid-

rolízis, konformáció, 

konfiguráció, kiralitás, 

lipidek, szénhidrátok, 

fehérjék és nukleinsa-

vak. 

 

Fizika: hőmozgás, hid-

rosztatikai nyomás. 

 

Informatika: táblázat 

készítése. 



Az élő szervezetben előforduló 

legfontosabb biogén elemek, szer-

vetlen és szerves molekulák.  

A lipidek (neutrális zsírok, foszfa-

tidok, karotinoidok,  

szteroidok), a szénhidrátok, (glü-

kóz, fruktóz, cellubióz, maltóz, 

laktóz, szacharóz, a cellulóz, a ke-

ményítő és a glikogén),  

az egyszerű és az összetett fehér-

jék, a nukleotid származékok és a 

nukleinsavak szerkezete, tulajdon-

ságai és biológiai szerepük. 

A stresszfehérjék és a sejt öngyó-

gyító folyamata. 

Megérti, miért és hogyan mehet-

nek végbe viszonylag alacsony 

hőmérsékleten, nagy sebességgel 

kémiai reakciók a sejtekben, vizs-

gálja az enzimműködést befolyá-

soló tényezőket. 

 

Az energiáról meglévő tanulói tu-

dás felszínre hozása, az energia-

fajták és átalakítási módok átte-

kintése példák alapján, a fény, a 

kémiai és a biológiai energia ösz-

szefüggésbe hozása.  

Az információról meglévő tanulói 

tudás felszínre hozása, a sokféle-

séggel és a rendezettséggel való 

kapcsolat felismerése mindennapi 

példák és természeti jelenségek ér-

telmezése alapján. 

A szervetlen és a szerves anyagok 

közötti kapcsolat tudománytörté-

neti, technológiai és biológiai 

szempontú értelmezése, az élet 

szénalapúsága. 

Az optimális enzimműködés kí-

sérletes bemutatása, az enzimmű-

ködés és az anyagcserezavarok 

kapcsolatának példákkal való be-

mutatása. 

A víznek az élet szempontjából ki-

tüntetett szerepe melletti érvelés. 

A makromolekulák és monomer-

jeik felépítése és funkciója közötti 

kapcsolatok sokoldalú elemzése. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Biogén elem, kolloid rendszer, szol állapot, gél állapot, lipid, neutrális zsír, 

foszfatid, karotinoid, szteroid, esszenciális zsírsav, monoszacharid, 

diszacharid, poliszaharid, aminosav, peptidkötés, esszenciális aminosav, fe-

hérjeszerkezet, egyszerű-, összetett fehérje, stresszfehérje, ATP, NAD+, 

NADP+, koenzim-A, DNS, RNS, enzimek, sokféleség és információ 

 

 

 

Tematikai egység 
Az élet eredete és szerveződése II. 

Élet és energia 

Órakeret 

18 óra 

Előzetes tudás A sejtek kémiai felépítése. 

Tantárgyi  

fejlesztési célok 

Az anyagcsere-folyamatok leírása, magyarázata és a folyamatok közötti 

összefüggések felismerése megfelelő algoritmusok kiválasztásával és 

alkalmazásával. Annak belátása, hogy az élő rendszer 

anyaggazdálkodására a maximális takarékosság jellemző. Annak 

belátása, hogy az élő rendszer egy kémiai folyamatok sorát felhasználó 

„gép”, melynek „motorja” és „hajtóanyaga” is ugyanazon molekulákból 

épül fel. Az egyirányú, a megfordítható és a körfolyamatok hátterének 

megértése, a körfolyamat szabályozó lépéseinek felismerése. Szent-

Györgyi Albert munkásságának megismerése által a nemzettudat 

erősítése. 



Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Az erjedés az energianyerés szem-

pontjából kevésbé hatékony folya-

mat, mint a biológiai oxidáció. 

Miért él vele mégis az emberi 

szervezet? 

Miért hal az ember előbb szomjan, 

mint éhen? 

Szükséges-e a víz a táplálék le-

bontásához? 

Melyek a fotoszintézis és a bioló-

giai oxidáció közös jellemzői? 

Mit jelent az anyagcserében a kö-

zös intermedier elve? 

Az anyagcsere sajátosságai és tí-

pusai energiaforrás és szénforrás 

alapján.  

A szénhidrátok lebontása a sejtben 

(glikolízis, az acetil-koenzim-A 

képződése, a citrát- kör, terminális 

oxidáció). 

A zsírok, a fehérjék és a nuklein-

savak lebontása; kapcsolódásuk a 

szénhidrát-anyagcseréhez. 

Erjedés és biológiai oxidáció. 

Az erjedés előfordulása a biológiai 

rendszerekben és felhasználása a 

mindennapokban. 

A szénhidrátok és a lipidek fel-

építő folyamata. 

A fotoszintézis fény- és sötétsza-

kasza. 

A sejtek energiaforgalma, elekt-

ronszállító rendszerek. Szent-

Györgyi Albert munkássága. 

 

A felépítő és lebontó folyamatok 

összehasonlítása (kiindulási anya-

gok, végtermékek, a kémiai reak-

ció típusa, energia). 

Az élő rendszer felépítő és a le-

bontó folyamatai egyensúlyának 

bemutatása. 

Az anyagátalakítások energiavi-

szonyainak elemzése. 

A fotoszintézis biológiai szerepé-

nek érvekkel való igazolása, a fo-

lyamat alapegyenletének ismerete, 

fő szakaszainak elkülönítése. 

Az erjesztés és a sejtlégzés meg-

különböztetése, az erjesztés bioló-

giai előfordulásának és technoló-

giai alkalmazásának ismerete, pél-

dákkal való igazolása. 

A sejtlégzés biológiai szerepének 

érvekkel való igazolása, a folya-

mat alapegyenletének ismerete, fő 

szakaszainak elkülönítése 

Folyamatábrák elemzése és készí-

tése a fotoszintézis és a (sejt)lég-

zés fő szakaszairól, a folyamatok 

vizualizálása és értelmezése. 

Kísérletek tervezése, elvégzése a 

fotoszintézis és a (sejt)légzés vizs-

gálatára, kutatási kérdések megfo-

galmazása, változók beállítása, 

adatok rögzítése és elemzése, kö-

vetkeztetések levonása. Diagra-

mok, grafikonok szerkesztése. 

Egyszerű számítások végzése. 

Az életközösségek anyag- és ener-

giaforgalmának megértése, a szén-

körforgás diagramon való ábrázo-

lása, a sejtszintű folyamatokkal 

való kapcsolatba hozása. 

Biológiai vonatkozású adatokat 

elemez, megfelelő formába ren-

dez, ábrázol, ezek alapján előrejel-

zéseket, következtetéseket fogal-

maz meg, a már ábrázolt adatokat 

értelmezi. 

Fizika: hullámhossz, 

színek és energia; kör-

folyamatok. 

 

Kémia: oxidáció, re-

dukció, redoxpoten-

ciál, aktiválási energia, 

katalizátor, lipidek, 

szénhidrátok, fehérjék, 

nukleinsavak, karbon-

savak, alkoholok, klo-

rofill. 

 

Informatika: táblázat 

és grafikon szerkesz-

tése. 



A vizsgált biológiai jelenségek 

magyarázatára előfeltevést fogal-

maz meg, ennek bizonyítására 

vagy cáfolatára kísérletet tervez és 

kivitelez, azonosítja és beállítja a 

kísérleti változókat, megfigyelése-

ket és méréseket végez. 

Érti az ökológiai rendszerek mű-

ködése (anyagkörforgás, energia-

áramlás) és a biológiai sokféleség 

közötti kapcsolatot, konkrét élet-

közösségek vizsgálata alapján táp-

lálkozási piramist, hálózatot ele-

mez. 

Egyénileg és másokkal együttmű-

ködve célszerűen és biztonságo-

san alkalmaz biológiai vizsgálati 

módszereket, ismeri a fénymikro-

szkóp működésének alapelvét, ké-

pes azt használni. 

Ismeri és példákkal bizonyítja az 

élőlények szén- és energiaforrása-

inak különféle lehetőségeit, az 

anyagcseretípusok közötti különb-

séget. 

Vázlatrajzok, folyamatábrák és 

animációk alapján értelmezi a bio-

lógiai energiaátalakítás sejtszintű 

folyamatait, azonosítja a fotoszin-

tézis és a sejtlégzés fő szakaszai-

nak sejten belüli helyét és struktú-

ráit, a fontosabb anyagokat és az 

energiaátalakítás jellemzőit. 

A sejtszintű anyagcsere-folyama-

tok alapján magyarázza a növé-

nyek és állatok közötti ökológiai 

szintű kapcsolatot, a termelő és fo-

gyasztó szervezetek közötti 

anyagforgalmat. 

A valós és virtuális tanulási közös-

ségekben, másokkal együttmű-

ködve megtervez és kivitelez bio-

lógiai vizsgálatokat, projekteket. 

Csírázás, illetve emberi légzés so-

rán keletkező szén-dioxid kimuta-

tása meszes vízzel. 

Keményítő kimutatása levélben. 

Élesztőgombák alkoholos erjesz-

tésének környezeti tényezőit vizs-

gáló kísérletek elvégzése. 



Anyagcseretípusok vizsgálata hét-

köznapi példákon keresztül (bak-

tériumok szerepe az élelmiszer-

iparban, mezőgazdaságban stb.). 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Autotróf és heterotróf, kemotróf és fototróf, biológiai energia és ATP, bioló-

giai oxidáció, glikolízis, citrát-kör, terminális oxidáció, erjedés, sejtlégzés, 

aerob és anaerob folyamat, fotoszintézis, fotolízis, elektronszállító rendszer, 

szénkörforgás. 

 

 

Tematikai egység Öröklődés és evolúció I. 

A változékonyság molekuláris alapjai 

Órakeret 

20 óra 

Előzetes tudás A sejtek felépítése és működése. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az élő rendszerek vizsgálata során felismeri az analógiákat, korreláció-

kat, alkalmazza a statisztikus és a rendszerszintű gondolkodás műveleteit, 

kritikusan és kreatívan mérlegeli a lehetőségeket, bizonyítékokra ala-

pozva érvel, több szempontot is figyelembe vesz.A genetikai kód általá-

nos érvényességének felismerése. A molekuláris genetika alapjaival, 

szemléletmódjával kapcsolatos ismeretek alapján a molekuláris genetika 

eredményeinek, alkalmazása szerepének megértése a társadalmi, gazda-

sági és környezeti folyamatok, jelenségek formálódásában. Tényekre ala-

pozottan, kritikai szemlélettel elemzi a genetikai módosítások vélt vagy 

valós előnyeit és kockázatait. A molekuláris genetika hatásának belátása 

az élelmiszer- és gyógyszeriparra, a mezőgazdaságra és az emberre. A 

bioetika, a biotechnológia, a géntechnológia szerepének és jelentőségé-

nek belátása.  A gén és a környezet, az emberi tevékenység, a hajlam és a 

kockázati tényezők kölcsönhatásának („sors vagy valószínűség”) megér-

tése. Az emberi civilizáció fejlődésével létrejött önpusztítás veszélyének 

felismerése. Megalapozott szakmai ismereteken alapuló véleményalkotás 

és vitakészség fejlesztése. Annak megértése, hogyan vezetett az emberi-

ség tevékenysége környezeti problémák kialakulásához; melyek az ezzel 

kapcsolatos kockázatok, az egyén felelősségének felismerése. 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Milyen kísérletekkel bizonyítható 

a DNS örökítő szerepe? 

Miért bonyolult a DNS informá-

ciótartalmának a megfejtése? 

Miért nincs kihagyás a DNS bázis-

hármasai között? 

Hogyan reagál egy működő lac 

operon arra, hogy a táptalajból el-

fogy a tejcukor? 

Melyek a legismertebb génátviteli 

eljárások? 

Miért használható a bűnüldözés-

ben a DNS-chip? 

A DNS örökítő szerepét bizonyító 

kísérletek értelmezése. 

A gén-, a kromoszóma- és genom-

mutációk és a mutagén hatások 

összehasonlítása. 

A kodonszótár használata a pont-

mutációk következményeinek le-

vezetéséhez. 

Kísérletek végzése a DNS kinye-

résére és a sejtosztódás vizsgála-

tára.  

A DNS bázissorrendje, a fehérje 

aminosavsorrendje, térszerkezete 

Kémia: nukleinsavak, 

fehérjék. 

 

Informatika: az infor-

mációtárolás és 

-előhívás módjai. 

 

Etika: a tudományos 

eredmények alkalma-

zásával kapcsolatos 

kérdések. 



Hogyan „készült” a Dolly nevű 

bárány? 

Mit jelent a génterápia? 

A DNS örökítőanyag-szerepe és 

ennek igazolása. 

Szemikonzervatív megkettőződés.  

RNS-szintézis és -érés. 

A genetikai kód és tulajdonságai. 

A fehérjeszintézis folyamata 

(transzkripciós faktorok, mikro-

RNS, lánckezdés, láncnövekedés, 

lánczáródás) és szabályozása, he-

lye a sejtben. 

A génműködés szabályozásának 

alapjai (lac-operon modell), enzi-

mindukció (gátlás és serkentés), a 

gén szabályozó része (promoter, 

szabályozó fehérjék kapcsolódási 

helyei), a gén kódoló része (m-

RNS, indítókodon, kodonok, stop 

kodon, exon, intron). 

Mobilis genetikai elemek, ugráló 

gének. 

A mutáció és típusai, valamint kö-

vetkezményei (Down-kór, 

Klinefelter- és a Turner-szind-

róma, rák). 

A genetikai információ tárolása, 

megváltozása, kifejeződése, át-

adása, mesterséges megváltozta-

tása (rekombináns DNS-

technológia, restrikciós enzimek, 

a génátvitel, génsebészet). 

Nukleotid szekvencia leolvasása 

(szekvenálás). 

Plazmidok és az antibiotikum-re-

zisztencia, transzgenikus élőlény. 

Reproduktív klónozás (Dolly), 

GMO-növények és állatok, 

mitokondriális DNS.  

Humángenom-programok, génte-

rápia. 

A környezet és az epigenetikai ha-

tások. 

Mutagén hatások. 

Példákkal igazolja a biológiai is-

mereteknek a világképünk és a 

technológia fejlődésében betöltött 

szerepét, gazdasági és társadalmi 

jelentőségét. 

és biológiai funkciója, valamint a 

tapasztalható jelleg közötti össze-

függés példaszerű  bemutatása.  

A DNS-bázissorrend megállapítás 

jelentőségének felismerése, a 

DNS-chip, a genetikai ujjlenyo-

mat módszerének bemutatása, a 

gyakorlati alkalmazások példái-

nak áttekintése és értékelése. 

A mutációk és a betegségek 

(anyagcserezavarok, daganatos 

betegségek) összefüggéseinek fel-

ismerése, konkrét példa elemzése.  

A szerzett tulajdonságok örököl-

hetősége, epigenetikai hatások ér-

telmezése: az életmóddal (táplál-

kozás, mozgás, dohányzás) és más 

környezeti hatásokkal (pl. stressz) 

módosítható genetikai információ 

(pl. miért nem mindegy, hogy va-

lamely tulajdonság az apai vagy 

anyai gén által kódolt). 

A géntechnológiák céljának és el-

járásainak megismerése, a rekom-

bináns DNS, a génszerkesztés, a 

klónozás biológiai alapjainak és 

gyakorlati felhasználásának (pl. 

igazságügyi orvostani és diag-

nosztikai vizsgálatok) bemutatása. 

Érvelés a géntechnológia alkalma-

zása mellett és ellen.  

A hétköznapi életben is elterjedten 

használt fogalmak (GMO, klón, 

gén stb.) jelentésének ismerete, 

szakszerű használata. 

A biotechnológia gyakorlati alkal-

mazási lehetőségeinek bemutatása 

példákon keresztül. 

A molekuláris genetika korlátai-

nak és az ezzel kapcsolatos etikai 

megfontolásoknak a bemutatása. 

A hétköznapi nyelvhasználatban 

elterjedten alkalmazott idegen 

szavak helyes használata. 

A géntechnológia orvostudo-

mányban, gyógyszeriparban, nö-

vénytermesztésben, állattenyész-

tésben, élelmiszeriparban való al-

kalmazásának példákkal történő 



Biológiai vonatkozású adatokat 

elemez, megfelelő formába ren-

dez, ábrázol, ezek alapján előrejel-

zéseket, következtetéseket fogal-

maz meg, a már ábrázolt adatokat 

értelmezi. 

Érti a biológia molekuláris szintű 

vizsgálati módszereinek elméleti 

alapjait és felhasználási lehetősé-

geit, ezek eredményeit konkrét kí-

sérleti leírásokban értelmezi. 

Ismeri a bioinformatika fogalmát, 

érti a felhasználási lehetőségeit és 

értékeli a biológiai kutatásokból 

származó nagymennyiségű adat 

feldolgozásának jelentőségét. 

Megérti a bionika eredményeinek 

alkalmazási lehetőségeit, értékeli 

a bioinformatika, az információs 

technológiák alkalmazásának or-

vosi, biológiai jelentőségét. 

Ismeri az örökítőanyag bázissor-

rendjének vagy bázisainak meg-

változásához vezető folyamatokat, 

konkrét esetekben azonosítja ezek 

következményeit. 

Felismeri a kapcsolatot az életmód 

és a gének kifejeződése között, 

érti, hogy a sejt és az egész szerve-

zet jellemzőinek kialakításában és 

fenntartásában kiemelt szerepe 

van a környezet általi génaktivi-

tás-változásoknak. 

A növényi géntechnológia néhány 

ismert alkalmazási példájának (pl. 

Bt-toxin bevitel, aranyrizs, érés-

gátlás, stressztűrő fajták stb.) be-

mutatása, az előnyök és kockáza-

tok kritikai elemzése. 

bemutatása (humán genom pro-

jekt, génterápia, genetikailag meg-

változtatott élőlények). 

A bioinformatika céljának, alkal-

mazási lehetőségeinek és jövőbeli 

jelentőségének megértése (pl. evo-

lúciós leszármazási kapcsolatok 

keresése adatbázisok alapján, kap-

csoltság elemzése egyes betegsé-

gek és gének összefüggésének 

vizsgálatához, jelátviteli hálóza-

tok modellezése). 

A bioetika kialakulására vezető 

okok és a főbb alkalmazási terüle-

tek áttekintése, bioetika alapelvein 

alapuló érvelés (pl. a genetikai ku-

tatások előnyei és kockázatai, az 

állatkísérletek kérdései, transz-

plantáció és biorobotika, a jövő-

beli hatások előrejelzése). 

DNS kimutatása egyszerű vizsgá-

lattal. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
Szemikonzervatív megkettőződés, replikáció, transzkripció, transzláció 

triplet, a genetikai kód, kodon, antikodon, genom, genomika, gén, allél lac-

operon, mobilis genetikai elem, epigenetikai hatás, mutáció, mutagén, 

géntechnológia, klónozás, génszerkesztés, génmódosítás, géndiagnosztika, 

bioinformatika, bioetika, transzgenikus élőlény, GMO-élőlény, humán 

genom program. 

 

 



Tematikai egység 

Az ember szervezete és egészsége 

Az emberi szervezet felépítése és működése 

Testkép, testalkat, mozgásképesség 

Órakeret 

15 óra 

Előzetes tudás 
Az ember kültakarója, mozgása és egészségvédelme. Szövettani alapis-

meretek. A sejt felépítése és működése. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A korosztályos személyi higiénia problémáinak és kezelésük lehetséges 

módjainak megismerése.A reális és az idealizált énkép közötti különbsé-

gek felismerésének és elfogadásának elősegítése. A természettudomá-

nyos ismereteknek a hétköznapi élet problémáinak megoldásában való 

alkalmazása. Egészségügyi ismeretek bővítése. az élő rendszerek vizsgá-

lata során felismeri az analógiákat, korrelációkat, alkalmazza a statiszti-

kus és a rendszerszintű gondolkodás műveleteit, kritikusan és kreatívan 

mérlegeli a lehetőségeket, bizonyítékokra alapozva érvel, több szempon-

tot is figyelembe vesz. Megérti a környezeti állapot és az ember egész-

sége közötti összefüggéseket, azonosítja az ember egészségét veszélyez-

tető tényezőket, felismeri a megelőzés lehetőségeit, érvényesíti az elővi-

gyázatosság elvét. Kiegyensúlyozott saját testképpel rendelkezik, amely 

figyelembe veszi az egyéni adottságokat, a nem és a korosztály fejlődési 

jellegzetességeit, valamint ezek sokféleségét. Azonosítja és vizsgálható 

formában megfogalmazza a természettudományos problémákat, bioló-

giai és más természettudományi területről kiválasztja a jelenségek ma-

gyarázatához szükséges tényeket és ismereteket. Elemzi az ember moz-

gásképességének biokémiai, szövettani és biomechanikai alapjait, ezeket 

összefüggésbe hozza a mindennapi élet, a sport és a munka mozgásfor-

máival, értékeli a rendszeres testmozgás szerepét egészségének megőr-

zésében. 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Mi a jelentősége a bőrben levő ve-

rejték és faggyúmirigyeknek? 

Milyen előnyökkel és milyen hát-

rányokkal járhat a napozás? 

Hogyan alakulnak ki az emberi 

fajra jellemző bőrszínváltozatok? 

Hogyan használhatók a biológiai 

ismeretek a helyes bőrápolásban? 

Hogyan alakul ki és előzhető meg 

a csontritkulás? 

Mi az oka annak, hogy a láb nagy-

ujja nem fordítható szembe a töb-

bivel? 

Milyen összefüggés van a csigo-

lyák felépítése és sokrétű funkci-

ója között? 

Milyen anyagok és folyamatok 

szolgáltatják az izom működésé-

hez szükséges energiát? 

Az emberi szervek helymeghatá-

rozása a test anatómiai síkjai, ten-

gelyei és irányai szerint.  

Az emberszabású majmok, az elő-

emberek, az ősemberek és a mai 

ember anatómiai jellemzőinek 

összehasonlítása, a fejlődési folya-

mat értelmezése. 

A bőr három fő rétegének megis-

merése és a rétegek funkcióinak 

elemzése, egészségtani vonatko-

zások. 

Az emberi csontváz három fő tá-

ján (fej, törzs, végtagok) elhelyez-

kedő csontok, a végtagok főbb iz-

mainak megismerése, az anató-

miai és élettani kapcsolatok elem-

zése, egészségtani vonatkozások. 

Fizika: gravitáció, 

munkavégzés, forgató-

nyomaték. 

 

Kémia: kalciumvegyü-

letek. 

 

Testnevelés és sport: 

az edzettség növelése, 

a megfelelő testalkat 

kialakítása. 



Hogyan előzhetők meg a mozgás-

szervi betegségek? 

Az emberi bőr felépítése, biológiai 

szerepe és működése. 

A bőr rétegei, szöveti szerkezete, 

mirigyei (emlő is), a benne talál-

ható receptorok. A neuroendokrin 

hőszabályozás. 

A bőr betegségei. 

A mozgás szervrendszer felépítése 

és működése: a csont- és izom-

rendszer anatómiai felépítése, szö-

veti szerkezete, kémiai összeté-

tele, a mozgás idegi szabályozása. 

Az izomműködés molekuláris 

mechanizmusa. 

A mozgásszegény és a sportos 

életmód következményei, a váz- 

és izomrendszer betegségei. 

A vizsgált biológiai jelenségek 

magyarázatára előfeltevést fogal-

maz meg, ennek bizonyítására 

vagy cáfolatára kísérletet tervez és 

kivitelez, azonosítja és beállítja a 

kísérleti változókat, megfigyelése-

ket és méréseket végez. 

A biológiai jelenségek vizsgálata 

során digitális szöveget, képet, vi-

deót keres, értelmez és felhasznál, 

vizsgálja azok megbízhatóságát, 

jogszerű és etikus felhasználható-

ságát. 

Az emberi test kültakarójának, 

váz- és izomrendszerének elem-

zése alapján magyarázza az ember 

testképének, testalkatának és moz-

gásképességének biológiai alap-

jait. 

A csontok, izmok együttműködés-

ének biomechanikai értelmezése, 

modellezése. 

Az ember helyváltoztató mozgását 

lehetővé tevő belső váz és az erre 

felépülő vázizomzat együttes mű-

ködésének értelmezése modellek, 

animációk, képek alapján. 

A női és férfi váz- és izomrendszer 

összehasonlítása. 

A vázizmok reflexes és akaratla-

gos szabályozásának összehason-

lítása. 

Az izomláz kialakulásának és 

megszűnésének értelmezése a sej-

tek és szervek anyagcseréjének 

összekapcsolásával.  

A testépítés során alkalmazott táp-

lálék-kiegészítők káros hatásainak 

elemzése. 

Grafikonelemzés, egyszerű számí-

tási feladatok. 

A médiában megjelenő áltudomá-

nyos és kereskedelmi célú közle-

mények, hírek kritikai elemzése. 

Összehasonlító vázlatrajz készí-

tése az emberszabású majmok, 

előemberek, ősemberek és a mai 

ember koponyájának és fogazatá-

nak felépítéséről. 

Az emberré válás folyamatát be-

mutató filmek, animációk megte-

kintése és elemzése.  

Az emberi bőr felépítését bemu-

tató ábrák, makettek vizsgálata. 

Kiselőadás, házi dolgozat készí-

tése a napfény okozta hatások és a 

bőr működésének összefüggéséről 

Az emberi csontváz makettjének 

vizsgálata, a testtájak fő csontjai-

nak és a kapcsolódás módjainak 

azonosítása 

Különböző ízülettípusok mecha-

nikai modellezése. 

Izmok eredésének, tapadásának, a 

hajlító- és feszítőizmok mechani-

kai modellezése. 

Néhány jellegzetes sportmozgás 

(pl. futás, ugrás, dobás) mozgás-

szervi alapjának megbeszélése, a 



sportsérülések elkerülési lehetősé-

geinek megbeszélése, ellátásuk 

gyakorlati bemutatása. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Emberszabású majmok, előemberek, ősemberek, mai ember, nagyrasszok, 

bőr, bőrszín, bőrvizsgálat, fejváz, törzsváz, végtagváz, csonthártya, csöves 

csont, lapos csont, köbös- és szabálytalan csont, csont kapcsolatok, ízület, 

hajlító- és feszítőizom, izompólya, izomnyaláb, rángás, tartós izomösszehú-

zódás, izomtónus, miofibrillum, miofilamentum, miozin, aktin, ionpumpa, 

kreatin-foszfát, mioglobin, Cori-kör.záróizmok, mimikai izmok, sportsérü-

lések, táplálék kiegészítők. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. évfolyam 

 

Óraszám: 104 óra/év 

 3 óra/hét 

 

 

 

 Témakör Óraszám 



1. 
Az ember szervezete és egészsége 

Anyagforgalom 
43 óra 

 Érzékelés, szabályozás 59 óra 

 Összefoglalás 2 óra 

 

 

 

 

 

Tematikai egység 
Az ember szervezete és egészsége 

Anyagforgalom 
Órakeret 

43 óra 

Előzetes tudás 
Az anyagcsere főbb folyamatai és egészségvédelme, szövettani ismere-

tek 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A szervrendszerek összehangolt működésének megértése a sejt, a szerv 

és a rendszerek szintjén. A tematikai egységhez kapcsolódó civilizációs 

betegségek és kockázati tényezőik megismerése. Az egészséges életmód 

és a tudatos táplálkozás fontosságának felismerése, az egészségkárosító 

szokások egyéni és társadalmi hátrányainak belátása. Analizáló- és szin-

tetizálókészség fejlesztése. A kísérletezőkészség fejlesztése (tervezés, 

végrehajtás, rendezett dokumentálás és értékelés). Az élő rendszerek 

vizsgálata során felismeri az analógiákat, korrelációkat, alkalmazza a sta-

tisztikus és a rendszerszintű gondolkodás műveleteit, kritikusan és krea-

tívan mérlegeli a lehetőségeket, bizonyítékokra alapozva érvel, több 

szempontot is figyelembe vesz. Az élő rendszerek vizsgálata során felis-

meri az analógiákat, korrelációkat, alkalmazza a statisztikus és a rend-

szerszintű gondolkodás műveleteit, kritikusan és kreatívan mérlegeli a 

lehetőségeket, bizonyítékokra alapozva érvel, több szempontot is figye-

lembe vesz. Egyénileg és másokkal együttműködve célszerűen és bizton-

ságosan alkalmaz biológiai vizsgálati módszereket, ismeri a fénymikro-

szkóp működésének alapelvét, képes azt használni. megérti a környezeti 

állapot és az ember egészsége közötti összefüggéseket, azonosítja az em-

ber egészségét veszélyeztető tényezőket, felismeri a megelőzés lehetősé-

geit, érvényesíti az elővigyázatosság elvét. Az egészséges életmód és a 

tudatos táplálkozás fontosságának felismerése, az egészségkárosító szo-

kások egyéni és társadalmi hátrányainak belátása. 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Változik-e a be- és kilégzés az űr-

kabinban, ha a levegő összetétele 

és nyomása megegyezik a tenger-

szinti légkörével? 

Miért alkalmas a kilélegzett le-

vegő mesterséges lélegeztetésre? 

A vér, a nyirok és a szövetnedv 

áramlási mechanizmusának ma-

gyarázata. 

Számítási feladatok a légző szerv-

rendszer, a szív és a keringés telje-

sítményadataival. 

Kísérletek a légzés vizsgálatára. 

Emlősgége, emlősszív boncolása.  

Fizika: nyomás, gáz-

törvények, diffúzió, 

ozmózis 

 

Ének-zene: hangkép-

zés. 

 



Milyen környezeti hatások és ká-

ros szokások veszélyeztetik légző 

szerv rendszerünk egészségét? 

Mi a vérdopping? 

Milyen káros következményekkel 

jár a vér albumin tartalmának a 

csökkenése, és ez mikor fordulhat 

elő? 

Hogyan hat a vérnyomásra az erek 

összkeresztmetszetének szűkü-

lése, ill. tágulása? 

Hogyan változik a keringési perc-

térfogat az edzetlen és a rendsze-

resen sportoló ember szervezeté-

ben? 

Hogyan módosulhat a légzés és a 

vérkeringés feleléskor? 

Melyek a leggyakoribb szív- és ér-

rendszeri betegségek, és ezek ho-

gyan előzhetők meg? 

Hogyan emésztődik meg a szalon-

nás tojásrántotta a szervezetünk-

ben? 

Mi a bélbaktériumok élettani mű-

ködése? 

Hogyan függ össze a testsúly meg-

őrzése a helyes táplálkozással? 

Miért lehet a cukorbetegek vizele-

tében jelentős mennyiségű cukor 

és leheletükben aceton? 

Hogyan változik a vizelet mennyi-

sége és összetétele, ha sok vizet 

iszunk, vagy erősen sós ételt fo-

gyasztunk? 

Milyen lebontó folyamat terméke 

a karbamid, és hogyan változik 

koncentrációja a nefron szakasza-

iban? 

A táplálkozás, a légzés, a keringés 

és a kiválasztás szervrendszerének 

elemzése alapján magyarázza az 

emberi szervezet anyag- és ener-

giaforgalmi működésének bioló-

giai alapjait, és a homeosztázis ki-

alakításában betöltött szerepükre.  

Azonosítja és vizsgálható formá-

ban megfogalmazza a természet-

tudományos problémákat, a bioló-

giai és más természettudományi 

területről kiválasztja a jelenségek 

A szervrendszerek egészséges ál-

lapotát jelző adatok elemzése. 

A szén-monoxid és szén-dioxid 

okozta mérgezés tüneteinek felis-

merése és a tennivalók ismerete. 

A tápcsatorna reflexes folyamata-

inak és az éhségérzet kialakulásá-

nak magyarázata. 

Az emésztőmirigyek az emésztő-

nedvek és az emésztőenzimek kö-

zötti kapcsolat megértése.  

Kísérletek a tápanyag és az emberi 

vizelet vizsgálatára. 

Emlősvese boncolása.  

A szervrendszerek egészséges ál-

lapotát jelző adatok elemzése. 

Az emberi tápcsatorna szakaszai-

nak és azok felépítésének elem-

zése, a fontosabb élettani funkciók 

vizsgálata és összehasonlítása. 

Az emberi légzőszervrendszer fel-

építésének és működésének vizs-

gálata. 

A légúti fertőzések típusainak és 

tüneteinek ismerete, a légszeny-

nyező anyagok egészségkárosító 

hatásainak elemzése. 

Az emberi keringési rendszer fel-

építése és működésének vizsgá-

lata, a gyakoribb betegségeinek 

elemzése.  

Az emberi táplálkozás mennyiségi 

és minőségi kritériumainak elem-

zése, az egészséges táplálkozás 

alapelveinek megismerése, az al-

kalmazás képességének fejlesz-

tése. 

Az emberi kiválasztó szervrend-

szer felépítése és szerepe a szerve-

zet homeosztázisában, a húgyúti 

fertőzések tüneteinek ismerete, a 

művesekezelés elvének és alkal-

mazási módjának megismerése. 

A test belső szervei elhelyezkedé-

sének tanulmányozása emberi 

torzó maketten. 

A cukor-, zsír- és fehérjeemész-

tésre vonatkozó egyszerűbb bio-

kémiai kísérlet elvégzése. 

Kémia: kémiai számí-

tások, pH, szerves ké-

mia, sav-bázis reak-

ciók, puffer rendsze-

rek, szerves kémia: 

makromolekulák hid-

rolízise, karbamid, 

húgysav. 

 

Vizuális kultúra: met-

szetek. 

 

 

 



magyarázatához szükséges ténye-

ket és ismereteket; 

A vizsgált biológiai jelenségek 

magyarázatára előfeltevést fogal-

maz meg, ennek bizonyítására 

vagy cáfolatára kísérletet tervez és 

kivitelez, azonosítja és beállítja a 

kísérleti változókat, megfigyelése-

ket és méréseket végez; 

A szervrendszerek felépítésének 

és működésének elemzése alapján 

magyarázza az emberi szervezet 

anyagforgalmi, energetikai és in-

formációs működésének biológiai 

alapjait. 

A légzés, a vérkeringés szabályo-

zása. 

A szív ingerületkeltő és vezető 

rendszere. 

A vér fizikai, kémiai és biológiai 

jellemzői, és szerepe az élő szer-

vezet belső egyensúlyának kiala-

kításában. 

A véralvadás folyamata. 

A táplálkozás, kiválasztás és a vér-

keringés szervrendszerének fel-

építése, működése, különös tekin-

tettel az anyagcserében és a ho-

meosztázis kialakításában betöl-

tött szerepükre.  

A vese hármas működése (szűrés, 

visszaszívás, kiválasztás) a vizelet 

kiválasztás folyamatában. 

A táplálkozás és a kiválasztás sza-

bályozása. 

A légzéshez és a vérkeringéshez, a 

táplálkozáshoz, a kiválasztáshoz  

kapcsolódó civilizációs betegsé-

gek. 

A keringési szervrendszer műkö-

désével összefüggő mérések (pl. 

vérnyomásmérés, pulzusszámmé-

rések) elvégzése, következtetések 

levonása. 

A dohányzás káros hatásainak 

megismertetése kiselőadások, ta-

nulói prezentációk során, érvelés-

sel a saját és mások egészségmeg-

őrzése érdekében. 

Emésztőenzimek működésének 

vizsgálata. 

Az epe és mosogatószer hatásának 

összehasonlító vizsgálata. 

Táplálkozási allergiák esetében al-

kalmazható étrendek készítése. 

Élelmiszerek só- és cukortartal-

mának vizsgálata. 

Az infarktus és az agyi keringési 

zavarok korai jeleinek összegyűj-

tése, összefoglaló esetleírások 

elemzése. 

Oszlop- és kördiagramok, grafiko-

nok elemzése, egyszerű számítási 

feladatok megoldása. 

Az IKT lehetőségeinek felhaszná-

lása gyakorlati problémák megol-

dásában. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Sejtlégzés, belső gázcsere, külső gázcsere, légcsere, légutak, tüdő alveolus, 

légzőmozgások, hasi légzés, mellkasi légzés, vitálkapacitás, légzési perctér-

fogat, nehéz légzés, légmell, vér, vérplazma, vvt, vérlemezke, limfocita, gra-

nulocita, monocita, protrombin, trombin, fibrinogén, fibrin, vérzékenység, 

albumin, globulin, vérsavó, kolloid-ozmózisnyomás, artéria-véna kapilláris, 

valódi kapilláris, pulzus, pulzustérfogat, keringési perctérfogat, nyugalmi 

perctérfogat, magas vérnyomás betegség, infarktusveszély, strok, trombózis, 

embólia, táplálék, tápanyag, salakanyag, vitamin alapanyagcsere, perisztal-

tikus mozgás, emésztőmirigy, emésztőnedv, emésztőenzim, amiláz, pepszin, 



tripszin, lipáz, nukleáz, minőségi és mennyiségi éhezés, nefron, szűrés, visz-

szaszívás, aktív kiválasztás, szűrlet, vizelet. 

 

 

Tematikai egység 
Az emberi szervezet és egészsége 

Érzékelés, szabályozás 
Órakeret 

59 óra 

Előzetes tudás 

Az életfolyamatok szabályozása és egészségvédelme, sejtbiológia: fehér-

jék, szteroidok, a sejt felépítése és működése. Molekuláris genetikai is-

meretek.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Személyes felelősség felismerése a veszélyes viselkedések és 

függőségek elkerülésében. A tudatos cselekvés és az érzelmek 

biológiájának megismerése. megérti a környezeti állapot és az ember 

egészsége közötti összefüggéseket, azonosítja az ember egészségét 

veszélyeztető tényezőket, felismeri a megelőzés lehetőségeit, érvényesíti 

az elővigyázatosság elvét. Az egészségre káros élvezeti szerek 

kockázatának megismerésére alapozva a használatuktól való tartózkodás 

megalapozása. A nemkívánatos médiatartalmak elhárítására megfelelő 

kommunikációs stratégiák fejlesztése. A narkotikumhasználat 

kockázatainak megismerése és tudatos kerülése. Nemzeti öntudat 

fejlesztése Szentágothai János, Békésy György, Freund Tamás, Hámori 

József és  Selye János munkásságának megismerése által. A belső 

elválasztású mirigyek szerepének megértése a homeosztázis, a belső 

környezet dinamikus állandóságának kialakításában. Hálózatok 

bemutatása a hormonális szabályozás rendszerében. Testképzavarok, az 

izomfejlődést elősegítő doppinghatású anyagok káros hatásainak 

hangsúlyozása. azonosítja és vizsgálható formában megfogalmazza a 

természettudományos problémákat, biológiai és más 

természettudományi területről kiválasztja a jelenségek magyarázatához 

szükséges tényeket és ismereteket. Az immunválasz élettani, molekuláris 

és genetikai alapjainak, szemléletmódjának, az egészségügyre, a 

betegségek gyors felismerésére, a megelőzésére és a társadalom higiéniai 

kultúrájára való hatásának a megismerése. A védőoltás és az 

egészségügyi politika kapcsolatának megértése. Annak felismerése, 

hogy az immunológia eredményeinek, alkalmazásának milyen szerepe 

van a társadalmi, gazdasági és környezeti folyamatok, jelenségek 

formálódásában.  

Annak megértése, hogy hogyan vezetett az emberiség tevékenysége 

környezeti problémák (pl. fertőzések, járványok, higiéniai problémák) 

kialakulásához, ezek kockázatának és az ezzel kapcsolatos felelősségnek 

a belátása. Az immunrendszer és a gyógyszerhasználat (pl. 

antibiotikumok) kapcsolatának megértése. Az élő rendszerek vizsgálata 

során felismeri az analógiákat, korrelációkat, alkalmazza a statisztikus és 

a rendszerszintű gondolkodás műveleteit, kritikusan és kreatívan 

mérlegeli a lehetőségeket, bizonyítékokra alapozva érvel, több 

szempontot is figyelembe vesz.  

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 



Miért van szükség a szervezetben a 

sejtek kommunikációjára? 

Milyen kapcsolat van az idegi és a 

hormonális szabályozás között? 

Milyen szerepet játszik a Na+/K+ 

pumpa a membránpotenciál kialakí-

tásában? 

Miért gyorsabb az idegrost ingerü-

letvezetése, mint a csupasz memb-

ráné? 

Hogyan okoz bénulást és halált a 

nyílbéka mérge? 

Hogyan fogják fel, és hogyan továb-

bítják az idegsejtek a külvilág jeleit? 

Az idegsejt felépítése és működése 

(nyugalmi potenciál, akciós poten-

ciál). Ingerületvezetés csupasz és 

velőshüvelyes axonon. 

A szinaptikus jelátvitel mechaniz-

musa és típusai (serkentő, gátló). 

A szinapszisok összegződése és idő-

zítése, a visszaterjedő akciós poten-

ciál és szabályozó szerepe. Függősé-

gek: narkotikumok, ópiátok, stimu-

lánsok 

Mi a gerincvelő és az agy szerepe az 

idegi szabályozásban? 

Melyek az agykéreg legfontosabb 

szerkezeti és működési jellemzői? 

Fokozott izommunka alatt milyen 

szabályozás hatására változik a váz-

izmok és a bőr vérellátása? 

Milyen közös, és egyedi jellemzői 

vannak érzékszerveinknek? 

Miért egészségtelen evés közben ol-

vasással lekötni a figyelmünket? 

Hogyan érik el a borkóstolók, hogy 

az egymás után vizsgált borok za-

matát azonos eséllyel tudják minősí-

teni? 

Milyen közegek vesznek részt a 

hang terjedésében és érzékelésében? 

Miért nem látunk színeket gyenge 

fényben? 

Hol érte az agyvérzés azt a beteget, 

aki nem tudja mozgatni a bal karját? 

Mit jelent a bal féleteke dominanci-

ája? 

Az ideg-, hormon- és 

immunrendszer elemzése 

alapján magyarázza az emberi 

szervezet információs 

rendszerének biológiai alapjait. 

A szerkezet és a működés 

közötti kapcsolat felismerése és 

alkalmazása az idegsejt 

példáján. 

Az idegi kapcsolatok térbeli és 

időbeli hálózatként való 

értelmezése.  

Annak megértése, hogy az 

idegsejten belül a jelterjedés 

elektromos, az idegsejtek között 

pedig döntően kémiai jellegű. 

Az idegrendszer működéséhez 

kapcsolódó leggyakoribb 

betegségek, a kialakulásukban 

leggyakoribb kockázati 

tényezők megismerése és 

gyógyításuk lehetséges módjai. 

Az agykéreg működésének és az 

alvás biológiai szerepének értel-

mezése. 

Tanulói vizsgálatok az alapvető 

reflexek, érzékelés-élettani kí-

sérletek köréből. 

Emlősszem boncolása. 

A hormonok kémiai összetétele 

és hatásmechanizmusa közötti 

kapcsolat megértése. 

A hormonrendszer szabályozó 

szerepének értelmezése, az agy-

alapi mirigy, a mellékvese, a 

hasnyálmirigy és a pajzsmirigy 

által termelt hormonok hatásai-

nak elemzése 

Annak elemzése, hogyan befo-

lyásolják a belső elválasztású 

mirigyek hormonjai a szénhid-

rát- és Ca2+-anyagcserét, a só- és 

vízháztartást. 

Mikroszkópi vizsgálatok a belső 

elválasztású mirigyek szövetta-

nának megismerésére. 

A latin szakkifejezések pontos 

jelentésüknek megfelelő haszná-

lata. 

Kémia: elektrokémiai 

alapismeretek, Daniell-

elem, elektródpoten-

ciál, szerves kémia: fe-

hérjék, nukleinsavak, 

szénhidrátok, s-mező 

elemei. 

 

Fizika: az áramvezetés 

feltételei, optika, len-

csék fénytörés, képal-

kotás, hullámtan, 

hangtan. 

 

Informatika: a szabá-

lyozás alapjai, infor-

máció tárolás és előhí-

vás 

 

Testnevelés és sport: a 

teljesítményfokozó 

szerek veszélyei 

Magyar nyelv és iro-

dalom: hangtan 

 

Vizuális kultúra: tér-

beli szerkezetek met-

szetei. 



Mit tehetünk az idegrendszerünket 

érintő rendellenességek megelőzése 

érdekében? 

Miért nagyobb a pajzsmirigyünk té-

len, mint nyáron? 

Miért nő meg egyes fogságban tar-

tott emlősök mellékveséje? 

Milyen veszélyekkel jár a hormon-

tartalmú doppingszerek alkalma-

zása? 

Mely betegségek vezethetők vissza 

a hormonrendszer zavarára? 

Miért duzzadnak meg fertőzések ha-

tására a nyirokcsomók? 

Milyen kapcsolat van az immun-

rendszer sejtjei között? 

Hogyan képes az emberi szervezet 

10101011 különböző specifitású im-

munoglobulint előállítani? 

Miért nincs RH-összeférhetetlenség 

annál a házaspárnál, ahol a feleség 

RH+? 

Miért alakulhat ki pollen allergia? 

Hogyan győzi le szervezetünk a ví-

rus- és baktériumfertőzéseket? 

Hogyan védekezik szervezetünk a 

daganatsejtek ellen? 

A gerincvelő felépítése és műkö-

dése. 

A reflexív felépítése (izom- és bőr 

eredetű, szomatikus és vegetatív ref-

lexek). 

Az agy felépítése (agytörzs, agytör-

zsi hálózatos állomány, köztiagy [ta-

lamusz, hipotalamusz], kisagy, 

nagyagy, agykérgi sejtoszlop, limbi-

kus rendszer), működése és vérellá-

tása. 

Az érzékszervek felépítése és műkö-

dése; hibáik és a korrigálás lehetősé-

gei. 

Az idegrendszer érző működése 

(idegek, pályák, központok). Az 

idegrendszer mozgató működése 

(központok, extrapiramidális és pi-

ramis-pályarendszer, gerincvelő, 

végrehajtó szervek).  

A vegetatív idegrendszer (Cannon-

féle vészreakció, 

stressz). 

Az immunrendszer azon képes-

ségének bemutatása, amely 

nemcsak a „saját – nem saját”, 

hanem a „veszélyes – nem ve-

szélyes” között is különbséget 

tud tenni, 

A veleszületett és az egyedi élet 

során szerzett immunválasz kap-

csolatának elemzése.  

A fertőzések és az életmód sze-

repének magyarázata az immun-

válaszban. 

Az elmúlt időben jelentkezett 

influenzajárványok tapasztalata-

inak elemzése. 

A vérátömlesztés és a szervátül-

tetés során fellépő immunprob-

lémák elemzése. 

A hétköznapi nyelvhasználatban 

elterjedt idegen szavak (pl. 

AIDS) helyes használata. 

Internetes hálópontok és animá-

ciók felkutatása és használata. 

A vezéreltség és a szabályozott-

ság, a negatív és a pozitív visz-

szacsatolás általános mechaniz-

musának a megértése. 

Az emberi immunrendszer fel-

építésének és működésének 

elemzése animációk alapján, a 

fertőzés, a gyulladás, az allergia 

kialakulására vonatkozó tudo-

mányos cikkek elemzése, a be-

tegségek kialakulásának meg-

előzésére, csökkentésére irá-

nyuló egyéni cselekvési lehető-

ségek számbavétele. 

Számítógépi eszközökkel támo-

gatott előadások készítése. 

A vizsgált biológiai jelenségek 

magyarázatára előfeltevést fo-

galmaz meg, ennek bizonyítá-

sára vagy cáfolatára kísérletet 

tervez és kivitelez, azonosítja és 

beállítja a kísérleti változókat, 

megfigyeléseket és méréseket 

végez. 

Értékeli és példákkal igazolja a 

különféle szintű biológiai szabá-



Az idegrendszer betegségei (Parkin-

son-kór, Alzheimer-kór, depresz-

szió).  

A szervrendszerek felépítésének és 

működésének elemzése alapján ma-

gyarázza az emberi szervezet anyag-

forgalmi, energetikai és információs 

működésének biológiai alapjait. 

A bőr, a szem és a fül felépítése és 

érzékelő működésének vizsgálata, a 

leggyakoribb érzékszervi megbete-

gedések okainak és megelőzési lehe-

tőségeinek áttekintése 

Reflextípusok megkülönböztetése, 

elvégzett reflexvizsgálatok értelme-

zése. 

Az ember központi és környéki 

idegrendszerének megismerése 

konkrét példákon keresztül (pl. 

mozgásszabályozás, vérnyomás-

szabályozás, a vércukorszint és a vér 

ozmotikus koncentrációjának szabá-

lyozása). 

Hideg- és melegpontok vizsgálata az 

emberi bőrfelszínen (páros gyakor-

lat). 

Vakfolt kimutatásának gyakorlása 

A csiga frekvenciafelfogó működés-

ének modellezése 

Alapvető reflexműködéseink (pl. 

térdreflex, pupillareflex) vizsgálata 

Bemutató ábrák készítése (poszteren 

vagy számítógépes animáción) kü-

lönböző szabályozási folyamatokról 

(pl: vérnyomás-, testhőmérséklet-, 

légzés-, vércukorszint-szabályozás 

stb.) 

A belső elválasztású mirigyek (agy-

alapi mirigyi, pajzsmirigy, mellék-

pajzsmirigy, hasnyálmirigy  

mellékvese, ivarmirigyek) hormon-

jai és azok hatásai. A szövetekben 

termelődő hormonok (gasztrin, sze-

rotonin, renin, melatonin), és hatá-

suk. 

Az elsődleges és másodlagos hírvi-

vők szerepe. 

A vércukorszint hormonális szabá-

lyozása. 

lyozás szerepét az élő rendsze-

rek normál működési állapotá-

nak fenntartásában. 

A biológiai jelenségek vizsgá-

lata során digitális szöveget, ké-

pet, videót keres, értelmez és fel-

használ, vizsgálja azok megbíz-

hatóságát, jogszerű és etikus fel-

használhatóságát. 

Egyénileg és másokkal együtt-

működve célszerűen és bizton-

ságosan alkalmaz biológiai vizs-

gálati módszereket, ismeri a 

fénymikroszkóp működésének 

alapelvét, képes azt használni. 

 



A hormontartalmú doppingszerek 

hatásai és veszélyei. A hormonrend-

szer betegségei: cukorbetegség (1-es 

és 2-es típus), Basedow-kór, golyva, 

törpenövés, óriásnövés, anabolikus 

szteroidok és veszélyeik. 

A hormonok hatása a viselkedésre. 

Az anabolikus szteroidok veszélyei. 

Az egészséget befolyásoló rizikó-

faktorok. 

Kiselőadás, poszter készítése a hor-

monális megbetegedésekről. 

Az immunrendszer résztvevői, sej-

tes és oldékony komponensei, főbb 

feladatai.  

T és B nyiroksejtek (limfociták), fa-

lósejtek szerepe. Veleszületett és az 

egyedi élet során szerzett immunvá-

lasz. 

Az antigén-felismerő receptorok ke-

letkezése (génátrendeződéssel és 

mutációkkal). 

A vércsoportok, vérátömlesztés,  

szervátültetés. 

Az allergia, autoimmun betegségek, 

a szerzett (pl. AIDS) és örökölt im-

munhiányok, valamint a rák és a fer-

tőzések elleni immunválasz főbb 

mechanizmusai. 

A védőoltások szerepe a betegségek 

megelőzésében.  

Példák gyűjtése a higiénia, a gyógy-

szer- és táplálkozási allergiák első 

tüneteiről. 

Védekezés a vírus- és baktériumfer-

tőzések és a daganatsejtek ellen. 

Egyéni és etnikai genetikai eltérések 

az immunválaszban. 

Biológiai (immun-)terápiák és pers-

pektívájuk. 

A történelmi és jelenkori világ-

járkványok, az okok és a megelő-

zési, védekezési módok feltárása. 

A hazai kötelező védőoltások sze-

repe és azok hiánya miatt kialakuló 

betegségek. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Irányítás, ezérlés, szabályozás, neuroendokrin rendszer negatív visszacsato-

lás, pozitív visszacsatolás, elsődleges és másodlagos hírvivő, inger, receptor, 

célsejt ingerküszöb, neuron, dendrit, axon, axondomb, velőshüvely, glia, 



nyugalmi potenciál, akciós potenciál, Na+/K+ pumpa, depolarizáció, repola-

rizáció, refrakter szakasz, szinapszis.szabályozás, elemi idegjelenségek, ref-

lex, reflexív, mag, dúc, pálya, ideg, szomatikus, vegetatív, gerincvelői ref-

lex, adekvát inger, érzékszerv, érzet, rodopszin, Chorti-féle szerv, extrapira-

midális és piramis-pályarendszer, vegetatív idegrendszer, szimpatikus, para-

szimpatikus hatás, drogok. Immunrendszer, immunválasz, kórokozó, anti-

gén, antigénreceptor, antigén felismerés, a veleszületett (természetes) im-

munválasz, szerzett immunválasz, humorális- és sejtes immunválasz, im-

munmemória T és B nyiroksejt (limfocita), falósej, antitest, aktív- és passzív 

védőoltás, fertőzés, gyulladás, láz, allergia, autoimmunitás, ABO és Rh vér-

csoportok, vértranszfúzió. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. évfolyam 

 

Óraszám: 90 óra/év 

 3 óra/hét 

 

 



 

 Témakör Óraszám 

1. 
Az ember szervezete és egészsége II. 

Az emberi nemek és a szaporodás biológiai alapjai 
15 óra 

 Az egészségügyi rendszer, elsősegélynyújtás 10 óra 

 
A viselkedés biológiai alapjai, a lelki egyensúly és a 

testi állapot összefüggése 
15 óra 

2. 
Öröklődés és evolúció II. 

Egyedszintű öröklődés 
26 óra 

 A biológiai evolúció  12 óra 

 Az élet eredete és feltételei 6 óra 

 Ismétlés, összefoglalás 6 óra 

 

 

 

 

 

Tematikai egység 
Az ember szervezete és egészsége II. 

Az emberi nemek és a szaporodás biológiai alapjai 
Órakeret 

15 óra 

Előzetes tudás 
Az ember szaporodása, egyedfejlődése és egészségvédelme. Sejtosztó-

dás: mitózis, meiózis. Hormonrendszer. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az emberi szexualitás biológiai és társadalmi-etikai megismerése. A fe-

lelősségteljes nemi magatartásra való törekvés kialakítása. A tudatos csa-

ládtervezés, a várandós anya egészséges életmódja melletti érvek megis-

merése és elfogadtatása. Az alkalmazott technikák előnyei mellett azok 

korlátainak és kockázatainak a felismerése, ehhez kapcsolódóan a mér-

legelésen alapuló véleményalkotás fejlesztése. Különböző szexuális kul-

túrájú társadalmi csoportok, közösségek etikai elveinek megismerése, 

összevetése. Az egyén, a család és a társadalom felelősségének megér-

tése az utódvállalásban. Megérti a fogamzásgátlók hatékonyságáról szóló 

információkat, a személyre szabott, orvosilag ellenőrzött gamzásgátlás 

fontosságát. Az emberi szexualitás, a nemi kapcsolatok biológiai alapja-

inak megismerése, a szexualitás egyéni boldogsággal, párkapcsolatokkal 

összefüggő funkcióinak megértése. A családtervezésről meglévő előze-

tes tudás felszínre hozása, etikai szempontú megértése. Felsorolja az em-

beri egyedfejlődés főbb szakaszait, magyarázza, hogyan és miért változik 

a szervezetünk az életkor előrehaladásával, értékeli a fejlődési szakaszok 

egészségvédelmi szempontjait, önmagát is elhelyezve ebben a rendszer-

ben. Az élő rendszerek vizsgálata során felismeri az analógiákat, korre-

lációkat, alkalmazza a statisztikus és a rendszerszintű gondolkodás mű-

veleteit, kritikusan és kreatívan mérlegeli a lehetőségeket, bizonyíté-

kokra alapozva érvel, több szempontot is figyelembe vesz. Tájékozott a 

biotechnológia és a bioetika kérdéseiben, ezekről folyó vitákban tudomá-

nyosan megalapozott érveket alkot. 



Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Miért van a férfiak kilövellt ondó-

jában 300-400 millió spermium?  

Hogyan szabályozza a hormon-

rendszer a méh és a petefészek 

ciklusos működését? 

Hogyan képződnek a hímivarsej-

tek és a petesejtek? 

Hogyan mutatható ki a vizeletből 

a korai terhesség? 

Miért veszélyes a művi terhesség-

megszakítás? 

Hogyan történik a magzat táplá-

lása? 

Az ember nemének meghatározá-

sának különböző szintjei (kromo-

szomális, ivarszervi és pszicho-

szexuális nem). 

A női és a férfi szaporodási szerv-

rendszer szerveinek (külső és 

belső nemi szervek) megismerése, 

a felépítés és a működés összekap-

csolása: 

A spermium és a petesejt érése. A 

meddőség okai.  

A hormonális fogamzásgátlás 

alapjai.  

A megtermékenyítés sejtbiológiai 

alapjai. 

A terhesség és a szülés hormonális 

szabályozása. 

Az emberi nemek kromoszómák 

(X, Y) általi meghatározottságá-

nak ismerete.  

A nemi jellegek és működések 

hormonok általi szabályozottságá-

nak megértése, a főbb hormonok 

és hatásaik azonosítása. 

Az elsődleges és másodlagos nemi 

jelleg fogalmi értelmezése, bioló-

giai szempontú leírása. 

 Az ember egyedfejlődése, a mé-

hen belüli és a posztembrionális 

fejlődés fő szakaszai. 

Ismeri a férfi és a női nemi szervek 

felépítését és működését, a másod-

lagos nemi jellegeket és azok ki-

alakulási folyamatát, ismereteit 

A női nemi ciklus során a petefé-

szekben, a méh nyálkahártyában, a 

testhőmérsékletben és a hormon-

rendszerben végbemenő változá-

sok összefüggéseinek magyará-

zata.  

A meddőséget korrigáló lehetsé-

ges orvosi beavatkozások megis-

merése és a kapcsolódó etikai 

problémák elemzése. 

Az anyai és a magzati vérkeringés 

kapcsolatának bemutatása, össze-

függésének igazolása az egészsé-

ges életmóddal. 

A here és petefészek szövettani 

felépítésének mikroszkópi vizsgá-

lata. 

Mechanikai és hormonális fogam-

zásgátlás mechanizmusainak ér-

telmezése és elemzése. 

A fogamzás feltételeinek, folya-

matának megismerése, a terhesség 

kezdeti jeleinek megbeszélése, a 

terhességi vizsgálatok biológiai 

hátterének értelmezése. 

A terhességi szűrővizsgálatok for-

máinak megismerése és összeha-

sonlítása. 

A várandósság alatti élettani, hor-

monális változások értelmezése és 

elemzése. 

Az embrionális és a magzati fejlő-

dés biológiai történéseinek elem-

zése, a folyamatok anatómiai és 

időbeli elhelyezése. 

A szülés szakaszai, a folyamat so-

rán végbemenő élettani változá-

sok, működések elemzése. 

A születés utáni egyedfejlődés 

főbb szakaszainak vázlatos átte-

kintése, a jellegzetes élettani és 

pszichikai változások azonosítása. 

A nemi jellegeket és az egyedfej-

lődés során tapasztalható változá-

sokat összehasonlítása. 

Vizuális kultúra: a nő-

ideál változása a festé-

szetben és szobrászat-

ban a civilizáció kez-

deteitől napjainkig. 



összekapcsolja a szaporító szerv-

rendszer egészségtanával. 

A gyermekgondozás társadalmi 

szinten kialakult segítő szolgálata-

inak és egyéb formáinak áttekin-

tése, a gyermekorvosi és a védőnői 

hálózat működésének megisme-

rése. 

A veleszületett rendellenességek 

biológiai hátterének értelmezése, 

a gyakoribb formák bemutatása, 

az ezzel kapcsolatos genetikai és 

magzati vizsgálati lehetőségek át-

tekintése. 

Terhességi szűrővizsgálatok mód-

jainak megismerése. 

Az elsődleges nemi szervek fel-

építését és működését bemutató 

ábrák, animációk elemzése. 

Szaporító szervrendszert jellemző 

szövettani metszetek vizsgálata 

(méh, petefészek, here, ivarsej-

tek). 

Mechanikai és hormonális fogam-

zásgátlás módszereinek összeha-

sonlítása és elemzése 

Bemutató készítése az embrionális 

és magzati fejlődés főbb szakasza-

iról. 

A szexuális tartalmú adathalászat 

lehetséges veszélyeinek elemzése. 

Biológiai jelenségek vizsgálata 

során digitális szöveget, képet, vi-

deót keres, értelmez és felhasznál, 

vizsgálja azok megbízhatóságát, 

jogszerű és etikus felhasználható-

ságát. 

Értékeli és példákkal igazolja a 

különféle szintű biológiai szabá-

lyozás szerepét az élő rendszerek 

normál működési állapotának 

fenntartásában. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Kromoszómális, ivarszervi és pszichoszexuális nem, ivari őssejtek, petefé-

szek, petesejt, FSH, LH, progeszteron, ösztrogén peteérés, oocita, sarkitest, 

Graaf-tüsző, ovuláció, sárgatest, menstruáció, here, hímivarsejt, tesztoszte-

ron erekció és ejakuláció megtermékenyítés, zigóta, embrió, méh, beágyazó-

dás, lombikbébi, koriongonadotropin, vetélés, abortusz, embriócsomó, am-

nionüreg, szikhólyag, külső és belső magzatburok, embriópajzs, embrió, 

méhlepény, köldökzsinór, családtervezés, veleszületett rendellenességek, 

magzati szűrővizsgálatok, fogamzásgátlás, akceleráció. 

 

 

Tematikai egység 
Az ember szervezete és egészsége II. 

Az egészségügyi rendszer, elsősegélynyújtás 
Órakeret 

10 óra 

Előzetes tudás 

Életjelenségek, és az azokat megvalósító szervrendszerek felépítése, mű-

ködése, megbetegedései. Fertőzések, járványok, fertőtlenítés, sterilizá-

lás.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Ismeri az orvosi diagnosztika, a szűrővizsgálatok és védőoltások célját, 

lényegét, értékeli ezek szerepét a betegségek megelőzésében és a gyógy-

ulásban. Az emberi szervezet felépítéséről, működéséről szerzett tudását, 

eddigi elsősegélynyújtással kapcsolatos ismereteit és készségeit az 

egészséges életvitel kialakításában és az elsősegélynyújtásban alkal-

mazza. Szükség esetén képes a sérült vagy beteg személy ellátását a ren-

delkezésre álló eszközökkel (vagy eszköz nélkül) megkezdeni (sebellá-



tás, vérzéscsillapítás, eszméletlen beteg ellátása, szabad légút biztosí-

tása), érzi, hogy ez a másokkal szembeni felelős magatartás része.  Pre-

ventív szemléletű egészségműveltség kialakítása, a gyakoribb népbeteg-

ségek életmóddal összefüggő kockázati tényezőinek ismeretén alapuló 

életvitel kialakítása. A szűrővizsgálatok rendszerének és szükségességé-

nek megismerése. A XXI. századi technológiákra alapozott egészségmű-

veltség és -tudatosság, az önmegfigyelés, az otthoni mérések (testsúly, 

vérnyomás, vércukor) és mobiltelefonos applikációkon alapuló monito-

rozás lehetőségének megismerése. Az élő rendszerek vizsgálata során 

felismeri az analógiákat, korrelációkat, alkalmazza a statisztikus és a 

rendszerszintű gondolkodás műveleteit, kritikusan és kreatívan mérlegeli 

a lehetőségeket, bizonyítékokra alapozva érvel, több szempontot is figye-

lembe vesz. A valós és virtuális tanulási közösségekben, másokkal 

együttműködve megtervez és kivitelez biológiai vizsgálatokat, projekte-

ket. 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Megkülönbözteti a házi- és a szak-

orvosi ellátás funkcióit, ismeri az 

orvoshoz fordulás módját, tisztá-

ban van a kórházi ellátás indokai-

val, jellemzőivel. 

Ismeri a leggyakoribb fertőző be-

tegségek kiváltó okait, ismeri a 

fertőzések elkerülésének lehetősé-

geit és a járványok elleni védeke-

zés módjait. 

Ismeri a leggyakoribb népbetegsé-

gek (pl. szívinfarktus, stroke, cu-

korbetegség, allergia, asztma) 

kockázati tényezőit, felismeri 

ezek kezdeti tüneteit. 

Az orvosi diagnosztika céljának, 

legfontosabb eljárásainak megis-

merése. 

A legfontosabb laboratóriumi 

vizsgálatok céljának, indokoltsá-

gának, egyes módszereinek és 

gyógyítással kapcsolatos jelentő-

ségének értékelése. 

Egyes orvosi képalkotó eljárások 

céljának, alkalmazásuk indokolt-

ságának megértése (példákon ke-

resztül), szükségességüknek az 

előnyök és kockázatok mérlegelé-

sén alapuló elfogadása. 

Elsősegélynyújtással kapcsolatos 

ismereteinek és készségeinek al-

kalmazásával képes a bekövetke-

zett balesetet, rosszullétet felis-

merni, segítséget (szükség esetén 

mentőt) hívni, valamint elsőse-

gélyt nyújtani. 

Biológiai vonatkozású adatokat 

elemez, megfelelő formába ren-

dez, ábrázol, ezek alapján előrejel-

zéseket, következtetéseket fogal-

maz meg, a már ábrázolt adatokat 

értelmezi.  

Konkrét példák, esettanulmányok 

és filmek alapján a különféle tí-

pusú orvosi ellátások (házi-, szak-

orvosi, kórházi) céljának, egymás-

sal való összefüggésének megér-

tése. 

Az elsősegélynyújtás és életmen-

tés elemi szabályainak gyakorlat-

ban történő kivitelezése. 

Alapvető egészségügyi mérések 

(vérnyomásmérés, vércukorszint-

mérés) elvégzése, érvelés a rend-

szeres vizsgálatok és a betegség-

megelőzés közötti összefüggésről. 

Teljes laborvizsgálati lap értelme-

zése. 

Fizika: elektromágne-

ses sugárzás, áram, 

hidrosztatikai nyomás 

Kémia: fertőtlenítő, 

sterilizáló szerek, eljá-

rások; égés 



A különféle sugárzások okozta 

megbetegedések okainak elem-

zése, kialakulásuk csökkentésének 

megismerése. 

A betegjogi képviselet lehetőségé-

nek, elérhetőségének ismerete, az 

igénybevétellel kapcsolatos tájé-

kozottság megszerzése. 

A gyakoribb fertőző betegségek 

tüneteinek felismerése, az orvos-

hoz fordulás szükségességének 

felismerése, alapszintű járvány-

ügyi ismeretek megszerzése, a né-

pességre kiterjedő védőoltások je-

lentőségének értékelése. 

A mentőhívás lépéseinek és alap-

szabályainak megismerése, gya-

korlása 

A klinikai halál és a biológiai halál 

fogalmának értelmezése, annak 

megértése, hogy a halál nem pilla-

natnyi esemény, hanem folyamat, 

mely visszafordítható, ha az első-

segélynyújtó haladéktalanul és 

szakszerűen megkezdi az újra-

élesztést. 

A berendezés nélküli alapfokú új-

raélesztési eljárások megismerése.  

A félautomata defibrillátor műkö-

dési mechanizmusának megisme-

rése.  

A vérzések leggyakoribb okainak 

és a vérzéscsillapítás módjainak 

megismerése, alkalmazásuk ké-

pességének megszerzése. 

Sebtípusok megismerése és a fer-

tőtlenítés, sebellátás szabályainak 

gyakorlati elsajátítása 

Csonttörések típusainak, valamint 

a nyílt és zárt törések ellátásának 

megismerése. 

Ficam, rándulás ellátási szabályai-

nak megismerése. 

Égési sérülési fokozatok megis-

merése, összehasonlítása, az égési 

sérülések alapvető ellátási teendő-

inek megismerése. 

Áramütést szenvedett egyén ellá-

tásakor szükséges alapvető teen-

dők megismerése. 

Szükség esetén alkalmazza a fel-

nőtt alapszintű újraélesztés műve-

leteit (CPR), képes félautomata 

defibrillátor alkalmazására. 

Ismer és alkalmaz az egészségi ál-

lapot jelzésében, a betegségek fel-

ismerésében vagy egészségügyi 

vészhelyzetek kezelésében segít-

séget nyújtó mobiltelefonos appli-

kációkat. 

A biológiai jelenségek vizsgálata 

során digitális szöveget, képet, vi-

deót keres, értelmez és felhasznál, 

vizsgálja azok megbízhatóságát, 

jogszerű és etikus felhasználható-

ságát. 

 



Mérgezési tünetek megismerése 

és az ellátás lépéseinek gyakorlati 

alkalmazása. 

Eszméletvesztést szenvedett 

egyén ellátási módjának megisme-

rése. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Elsősegélynyűjtás, laborvizsgálat, lelet, vérnyomás mérése, UH, röntgen, 

CT, MR, sugárbetegségek, betegjogok, népbetegség, fertőzés, járvány, agy-

halál, klinikai halál, biológiai halál, újraélesztés, stabil oldalfekvés, defibril-

látor, ájulás, sokkos állapot, vérzéstípusok, fertőtlenítés, csonttöréstípusok, 

ficam, égési sérülések fokozatai, mérgezések típusai. 

 

 

Tematikai egység 

Az ember szervezete és egészsége II. 

A viselkedés biológiai alapjai, a lelki egyensúly és a testi 

állapot összefüggése 

Órakeret 

15 óra 

Előzetes tudás 
Állatismeret, az állatok idegrendszere és érzékszerveik, szaporodásuk. 

Az ember ideg- és hormonrendszere. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Saját megfigyelések, tapasztalatok felhasználásával az állati- és emberi-

viselkedés alapjainak megismerése. Az állati- és emberi viselkedés mint 

alkalmazkodási folyamat alapja. Azonosságok és különbségek keresése 

az állati és emberi viselkedés között. A biológiai működések alapján ma-

gyarázza a stressz fogalmát, felismeri a tartós stressz egészségre gyako-

rolt káros hatásait, igyekszik azt elkerülni, csökkenteni. Ismeri a gondol-

kodási folyamatokat és az érzelmi és motivációs működéseket meghatá-

rozó tényezőket, értékeli az érzelmi és az értelmi fejlődés kapcsolatát. 

Ismeri a mentális egészség jellemzőit, megérti annak feltételeit, ezek 

alapján megtervezi az egészségmegőrző magatartásához szükséges élet-

viteli elemeket. Az érvelés, a vitakultúra fejlesztése. az élő rendszerek 

vizsgálata során felismeri az analógiákat, korrelációkat, alkalmazza a sta-

tisztikus és a rendszerszintű gondolkodás műveleteit, kritikusan és krea-

tívan mérlegeli a lehetőségeket, bizonyítékokra alapozva érvel, több 

szempontot is figyelembe vesz. A biológiai jelenségek vizsgálata során 

digitális szöveget, képet, videót keres, értelmez és felhasznál, vizsgálja 

azok megbízhatóságát, jogszerű és etikus felhasználhatóságát. Ismeri a 

tudományos és áltudományos közlések lényegi jellemzőit, ezek megkü-

lönböztetésének képességét életvitelének alakításában is alkalmazza. Ér-

tékeli és példákkal igazolja a különféle szintű biológiai szabályozások 

szerepét az élő rendszerek normál működési állapotának fenntartásában. 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, isme-

retek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Miben különböznek az öröklött és 

tanult viselkedési elemek? Melyek 

a legfontosabb magatartásforma-

csoportok? Melyek az állatok 

kommunikációjának fajtái? 

Különböző magatartásformák 

megfigyelése, azonosítása és 

elemzése filmeken (pl. Az élet 

erőpróbái; A magatartáskutatás 

története). 

Magyar nyelv és iro-

dalom: verbális és nem 

verbális kommuniká-

ció. 

 



A magatartáskutatás története: 

Darwin, Pavlov, Lorenz, Tinber-

gen, von Frisch, Csányi (a kutatók 

módszerei, tapasztalatai, magya-

rázatai). 

Öröklött magatartásformák (fel-

tétlen reflex, irányított mozgás, 

mozgásmintázatok). 

Tanult magatartásformák (bevéső-

dés, érzékenyítés, megszokás, fel-

tételes reflex, operáns tanulás, be-

látásos tanulás). 

Önfenntartással kapcsolatos visel-

kedések (tájékozódás, komfort-

mozgások, táplálkozási magatar-

tás, zsákmányszerzés). 

Fajfenntartással kapcsolatos visel-

kedések (udvarlás, párzás, ivadék-

gondozás). 

A társas viselkedés; a társas kap-

csolatok típusai (időleges tömörü-

lés, család, kolónia). 

A háziállatok viselkedése.  

Megérti az idegsejtek közötti jel-

átviteli folyamatokat, és kapcso-

latba hozza azokat a tanulás és em-

lékezés folyamataival, a drogok 

hatásmechanizmusával. 

Az idegsejt ingerelhetőségének 

magyarázása, fő funkcióinak értel-

mezése (információfelvétel, -fel-

dolgozás, -továbbítás, -átadás), 

kapcsolata a tanulási és emléke-

zési folyamatokkal. 

Az idegsejtek hálózatokba szerve-

ződésének megértése, a magasabb 

rendű működésekben játszott sze-

repük értékelése. 

Esettanulmányok, mobiltelefonos 

applikációk, képek alapján annak 

megértése, hogy a halántéklebeny-

nek a memória kialakításában, a 

homloklebenynek (neokortex) a 

kognitív funkciókban van kiemel-

kedő szerepe. 

Az agy felépítése és funkciója 

alapján magyarázza az informá-

ciók feldolgozásával, a tanulással 

összefüggő folyamatokat, értékeli 

a tanulási képesség jelentőségét az 

Az emberi viselkedés biológiai 

gyökereinek és emberi sajátossá-

gainak elemzése az állatok visel-

kedésével történő összehasonlítás 

és az evolúciós megközelítés alap-

ján. 

Az ember öröklött és tanult visel-

kedési elemeit bemutató példák 

gyűjtése, megbeszélése 

A stresszhatás mértékétől és idő-

tartamától függő élettani, viselke-

désbeli változások (vészreakció, 

szimpatikus túlsúly) felismerése 

és megkülönböztetése, a legális 

stresszoldás melletti érvelés. 

A gondolkodás folyamatát megha-

tározó tényezők bemutatása egy 

konkrét esetre (probléma megol-

dására) alkalmazva. 

A tanulás biológiai funkcióinak 

bemutatása, az eltérő tanulási ké-

pesség lehetséges okainak és for-

máinak feltérképezése, a követ-

kezmények megvitatása. 

Drogok hatásmechanizmusát be-

mutató animációk elemzése.  

A függőségek összekapcsolása bi-

ológiai tényezőkkel (genetikai 

hajlamok, egyes agyterületek szi-

napszisainak megváltozása), a 

függőségekből eredő kockázatok, 

következmények felismerése eset-

tanulmányok alapján. 

A drogok és más függőségek 

okozta hatások jeleinek és mecha-

nizmusainak értelmezése 

Ismer és alkalmaz az egészségi ál-

lapot jelzésében, a betegségek fel-

ismerésében vagy egészségügyi 

vészhelyzetek kezelésében segít-

séget nyújtó mobiltelefonos appli-

kációkat. 

Kiselőadások tartása, viták során 

saját vélemény megvédése. 

Történelem, társa-

dalmi és állampolgári 

ismeretek: a csoportos 

agresszió példái. 

 

Fizika: hang, ultra-

hang. 



egyén és a közösség szempontjá-

ból. 

Biológiai folyamatok alapján ma-

gyarázza a függőség kialakulását, 

felismeri a függőségekre vezető 

tényezőket, ezek kockázatait és 

következményeit. 

Az emberi természet. A tanulás és 

a gének szerepe az emberi viselke-

désben. Az emberi viselkedési 

komplexum, az ember és a legfej-

lettebb állatok viselkedése közötti 

különbségek, személyes és cso-

portos agresszió, az emberi közös-

ség, rangsor, szabálykövetés, az 

emberi nyelv kialakulása, az em-

beri hiedelmek, az ember konst-

rukciós és szinkronizációs képes-

ségének megnyilvánulása a társa-

dalomban. A gyermek fejlődése és 

szocializációja a családi közösség-

ben. 

Humánetológia: sztereotípiák, ba-

bonák kialakulása, a csoportos ag-

resszió és a háború, szocializáció, 

személyes tér, testbeszéd, szabály-

követés, nyelvi kommunikáció. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Viselkedés (magatartás), kulcsinger, motiváció, ösztön, reflex, társítás, ta-

nulás és memória, agresszió, altruizmus, szocializáció, kommunikáció, ta-

nulás, adaptáció, magatartáselem, magatartásegység, stressz, mentálhigiéné, 

gondolkodás, agykéreg, emlékezés, érzelmek, drog, függőség. 

 

 

Tematikai egység 
Öröklődés és evolúció II. 

Egyedszintű öröklődés 
Órakeret 

26 óra 

Előzetes tudás Az öröklődés molekuláris alapjai. Sejtbiológia. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A mendeli genetika szemléletmódja és kibontakozása fő lépéseinek 

(tudománytörténeti vonatkozások is) megismerése. Az ember 

megismerése és egészségének fejlesztése az emberi öröklődés példáin. 

A problémamegoldó gondolkodás fejlesztése genetikai feladatok 

megoldásával. A genetikai tanácsadás gyakorlati hasznának belátása. 

Analizáló- és szintetizáló képesség fejlesztése, a matematika 

eszközrendszerének használata a biológiában. 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 



Milyen hasonlóságok és különbsé-

gek ismerhetők fel a domináns-re-

cesszív és az intermedier öröklő-

désben? 

Mi okozza a gének közötti köl-

csönhatást? 

Miért nevezzük a nemhez kapcsolt 

gének öröklődését cikk-cakk 

öröklődésnek? 

Miért tiltott a világ legtöbb orszá-

gában a vérrokonok házassága? 

Milyen mértékben befolyásolhatja 

a környezet az öröklött jellegek 

megnyilvánulását? 

Miért kell a hibrid kukorica vető-

magját évente újra előállítani? 

Domináns-recesszív, intermedier 

és kodomináns öröklődés. 

A három Mendel-törvény.  

Egygénes, kétgénes és poligénes 

öröklődés. 

Génkölcsönhatások, random ke-

resztezés, letális hatások. 

A nemi kromoszómához kötött 

öröklődés. 

A humángenetika vizsgálati mód-

szerei (családfaelemzés, ikerkuta-

tás). 

Géntérképezés kapcsolódási cso-

portok. 

A Drosophila (ecetmuslica) mint a 

genetika modellszervezete (élet-

ciklus, kromoszómaszám, kapcso-

lódási csoportok, gének elhelyez-

kedése a kromoszómán). 

A mennyiségi jellegek öröklő-

dése. 

Környezeti hatások, örökölhető-

ség, hajlamosító gének, küszöb-

modell, penetrancia, expesszivi-

tás, heterózishatás (pl. hibridkuko-

rica, brojlercsirke), anyai öröklő-

dés. 

Genetikai eredetű betegségek (al-

binizmus, színtévesztés, vérzé-

kenység, sarlósejtes vérszegény-

ség, Down-kór, csípőficam, ma-

gas vérnyomás, velőcső-záródási 

rendellenességek stb.). 

A genetikai tanácsadás alapelvei. 

Az öröklődés folyamatainak le-

írása és magyarázata, az összefüg-

gések felismerése. 

A genetikai tanácsadás szerepének 

belátása az utódvállalásban. 

Családfaelemzés. 

Példák gyűjtése családi halmozó-

dású, genetikai eredetű betegsé-

gekre.  

A környezeti hatásoknak az örök-

lődésben betöltött szerepének ma-

gyarázata. 

Minőségi és mennyiségi jellegek 

megfigyelése, eloszlásukból kö-

vetkeztetés az öröklődés mene-

tére. 

Mendel és Morgan kutatási mód-

szerének és eredményeinek értel-

mezése.  

A mendeli következtetések korlá-

tainak értelmezése. 

Genetikai feladatok megoldása. 

Családfa alapján következtetés 

egy jelleg öröklődésmenetére. 

Kémia: nukleinsavak, 

fehérjék. 

 

Matematika: a valószí-

nűség-számítás és a 

statisztika alapjai. 

 

Történelem, társa-

dalmi és állampolgári 

ismeretek: A vérzé-

kenység öröklődése az 

európai királyi csalá-

dokban. 

Rokonházasság a fá-

raók dinasztiáiban. 

A kommunista dikta-

túra ideológiai alapú 

tudományirányítása 

(Micsurin). 



Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Gén, genom, fenom, genotípus, fenotípus, allél, domináns allél, recesszív 

allél homozigóta, heterozigóta, Mendel-szabályok, öröklésmenetek, csa-

ládfa, ikerkutatás, ivari és testi kromoszóma, hemizigóta, minőségi jelleg, 

mennyiségi jelleg, gamétatisztaság elve, tesztelő keresztezés, reciprok ke-

resztezés, bioinformatika, személyre szabott gyógyítás. 

 

 

Tematikai egység 
Öröklődés és evolúció II. 

Biológiai evolúció 
Órakeret 

12 óra 

Előzetes tudás Állattan és növénytan, genetika. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A biológiai evolúciónak mint a világegyetem legbonyolultabb folyamat-

együttesének az értelmezése. Az összetett rendszerek elemzése, a nehéz-

ségek felismerése. az élő rendszerek vizsgálata során felismeri az analó-

giákat, korrelációkat, alkalmazza a statisztikus és a rendszerszintű gon-

dolkodás műveleteit, kritikusan és kreatívan mérlegeli a lehetőségeket, 

bizonyítékokra alapozva érvel, több szempontot is figyelembe vesz. A 

mikroevolúció populációgenetikai modellekkel való közelítése. Tudo-

mánytörténeti folyamatok értelmezése. A természet egységére vonatkozó 

elképzelések formálása. a biológiai jelenségek vizsgálata során digitális 

szöveget, képet, videót keres, értelmez és felhasznál, vizsgálja azok meg-

bízhatóságát, jogszerű és etikus felhasználhatóságát. Ismeri a tudomá-

nyos és áltudományos közlések lényegi jellemzőit, ezek megkülönbözte-

tésének képességét életvitelének alakításában is alkalmazza. Megérti a 

bionika eredményeinek alkalmazási lehetőségeit, értékeli a bioinforma-

tika, az információs technológiák alkalmazásának orvosi, biológiai jelen-

tőségét. Példákkal igazolja a biológiai ismereteknek a világképünk és a 

technológia fejlődésében betöltött szerepét, gazdasági és társadalmi je-

lentőségét. Érti és elfogadja, hogy a mai emberek egy fajhoz tartoznak, 

és a kialakult nagyrasszok értékükben nem különböznek, biológiai és 

kulturális örökségük az emberiség közös kincse.  

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Hogyan bizonyítható, hogy egy re-

cesszív letális allél sohasem tűnik 

el egy nagy egyedszámú populáci-

óból? 

Melyek az ideális populáció jel-

lemzői? 

Mi az oka annak, hogy az emberi-

ség génállományában fokozódik a 

hibás allélek száma? 

A legfontosabb hungarikumok is-

meretében példák gyűjtése a há-

ziasításra és a mesterséges sze-

lekcióra. 

Morfológiai, molekuláris bioló-

giai adatok alapján egyszerű szár-

mazástani kapcsolatokat elemez, 

törzsfát készít. 

Számítások végzése a Hardy–

Weinberg-összefüggés alapján. 

Informatika: számító-

gépes modellek. 

 

Matematika: valószí-

nűség, gyakoriság, el-

oszlás, másodfokú 

egyenlet, sorozatok. 

 

Etika: genetikával kap-

csolatos kérdések. 



Milyen evolúciós jelenség a Dar-

win-pintyek megjelenése és válto-

zataik kialakulása a Galapagos-

szigeteken? 

Miben különbözik a természetes és 

a mesterséges szelekció? 

Mi lehet az oka annak, hogy az 

észak-amerikai indiánok körében a 

B vércsoport nem fordul elő? 

Az evolúció, a biológiai evolúció, 

evolúciós egységek, az egyed bio-

lógiai értelmezésének problémái 

(pl. zuzmó). 

A természetes változatosság példá-

inak bemutatása a DNS-szinttől az 

egyedszintű különbségekig. 

A genotípus és a fenotípus kapcso-

lata bonyolultságának (ritkán egy-

szerű 1:1 leképezésű) megértése. 

Mikro- és makroevolúció fogalmá-

nak értelmezése. 

Darwin evolúciós elméletét alátá-

masztó fontosabb érvek ismerete 

(pl. elterjedési területek, csökevé-

nyes szervek, homológiák). 

Az ideális populáció modellje.  

A Hardy–Weinberg-egyensúly. 

Az evolúciós változások egyszerű 

modelljében a változatosság erede-

tének (mutáció, rekombináció) és 

terjedésének (szelekció, sodródás, 

génáramlás) felismerése példák 

alapján, a folyamatok adaptív, nem 

adaptív jellegének ismertetése. 

Példák bemutatása makroevolú-

ciós (faji szint feletti) változá-

sokra: evolúciós újdonságok, kiha-

lások, adaptív radiáció. 

Annak megértése, hogy az evolú-

ció általános rendezőelv a termé-

szettudományokban. 

Darwin munkássága. Mesterséges 

szelekció, háziasítás, nemesítés (a 

legfontosabb kiindulási fajok és 

hungarikumok ismerete). 

Megérti a természetes változatos-

ság szerveződését, az evolúciós 

változások eredetét és elterjedését 

magyarázó elemi folyamatokat, 

felismer és magyaráz mikro- és 

Biológiai vonatkozású adatokat 

elemez, megfelelő formába ren-

dez, ábrázol, ezek alapján előre-

jelzéseket, következtetéseket fo-

galmaz meg, a már ábrázolt ada-

tokat értelmezi.  

Példákkal mutatja be az élővilág 

főbb csoportjainak evolúciós újí-

tásait, magyarázza, hogy ezek ho-

gyan segítették elő az adott élő-

lénycsoport elterjedését. 

A fajok viszonylagos genetikai ál-

landóságának magyarázása ani-

mációk segítségével. 

Példák bemutatása a fajok geneti-

kai változatosságának eredetére. 

Internetes források alapján annak 

bemutatása, hogy a szelekció egy-

sége nemcsak gén lehet, hanem 

gének közössége (egyed), egye-

dek közössége (populáció), popu-

lációk csoportja (metapopuláció), 

életközösségek (ökoszisztéma) is. 

Az evolúció lehetséges mechaniz-

musainak (pl. mutáció – szelekció 

és együttműködés – szelekció) 

bemutatása, a vitatott kérdések 

elemzése esettanulmányok alap-

ján (pl. kihalási hullámok, emer-

gencia, hiányzó láncszemek prob-

lémája) 

Példák bemutatása internetes for-

rások segítségével: hogyan befo-

lyásolta az ember eddig is az evo-

lúciót (mesterséges szelekció, faj-

tanemesítés, géntechnológia), 

ezek előnyeinek és esetleges hát-

rányainak értékelés. 

Számítógépes modellek alkalma-

zása a mutáció, a szelekció, a 

génáramlás és a genetikai sodró-

dás hatásának a bemutatására. 

A sarlósejtes vérszegénység és 

malária közötti összefüggés 

elemzése. 

A természetes szelekció modelle-

zése, szimulációkon történő ta-

nulmányozása. 



makroszintű evolúciós jelensége-

ket 

Példákkal igazolja, hogy a szelek-

ció a különböző szerveződési szin-

teken értelmezhető tulajdonságo-

kon keresztül egyidejűleg hat. 

Ismeri az evolúció befolyásolásá-

nak lehetséges módjait (például 

mesterséges szelekció, fajtaneme-

sítés, géntechnológia), értékeli 

ezek előnyeit és esetleges hátrá-

nyait. 

Transzgenikus élőlények és fel-

használásuk (gyógyszer/fermentá-

ciós ipar, alapanyag-termelés).  

A GMO hátterű növények, élelmi-

szerek (BT, kukorica stb.,), a 

GMO-vita lényege.  

A matematikai modell és a bioló-

giai folyamatok összefüggésének 

megértése. 

Különböző fajok (pl. nyírfaara-

szoló) fenotípusos variabilitásá-

nak összehasonlítása, adatok 

gyűjtése, grafikonon történő meg-

jelenítése és elemzése. 

Önállóan gyűjtött példák bemuta-

tása a mesterséges szelekció fo-

lyamatáról (pl. egy faj háziasítása, 

kutyafajták kialakítása stb.), ösz-

szehasonlítása a természetes sze-

lekció folyamatával. 

A fajképződés különféle folyama-

tait (pl. földrajzi izoláció, adaptív 

radiáció) konkrét példák alapján 

elemző feladatok gyakorlása. 

A galápagosi pintyek csőrtípusai-

ról, a sokféleség okainak feltá-

rása, magyarázatok megadása. 

 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Evolúció, aptáció, adaptív evolúció, nem adaptív evolúció, evolúciós egy-

ség, mikro- és makroevolúció, ideális populáció, reális populáció, szelek-

ció, természetes szelekció, mutáció, mesterséges szelekció, fitnesz, gén-

áramlás, speciáció, hibridizáció, izoláció,  genetikai sodródás, alapító elv, 

háziasítás, nemesítés, heterózishatás, kihalási küszöb, beltenyészet. 

 

 

Tematikai egység 
Öröklődés és evolúció II. 

Az élet eredete és feltételei 
Órakeret 

6 óra 

Előzetes tudás 
Növények, állatok, emberfajták, az állatok differenciálódása, 

a növények differenciálódása, endoszimbióta-elmélet, eukarióta sejt.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az élő szervezetek felépítésében és működésében megfigyelhető közös 

sajátosságok összegzése. Az evolúciós gondolkodás alkalmazása a 

növény- és állatfajok földrajzi elterjedésével kapcsolatos 

következtetésekben. Az evolúciót értelmező, tantárgyon belüli és a 

tantárgyak közötti ismeretek komplex szemlélete. Az evolúciós szemlélet 

formálása. Azonosítja és vizsgálható formában megfogalmazza a 

természettudományos problémákat, biológiai és más 

természettudományi területről kiválasztja a jelenségek magyarázatához 

szükséges tényeket és ismereteket. Az élő rendszerek vizsgálata során 

felismeri az analógiákat, korrelációkat, alkalmazza a statisztikus és a 

rendszerszintű gondolkodás műveleteit, kritikusan és kreatívan mérlegeli 

a lehetőségeket, bizonyítékokra alapozva érvel, több szempontot is 

figyelembe vesz. 



Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Mi történik, ha a földrajzi elszige-

telődés csak néhány generáció el-

teltével vagy évezredek múlva 

szűnik meg? 

Miért használhatók a radioaktív 

izotópok a kormeghatározásra? 

Milyen kísérletekkel próbálták a 

tudósok igazolni a szerves biomo-

lekulák abiogén keletkezését? 

Milyen érvek szólnak az endo-

szimbionta-elmélet mellett? 

Milyen jelentősége van a kb. 50 

m2 felületű belső membránrend-

szer kialakulásának az eukarióta 

sejtekben? 

A biológiai evolúció 

időskálájának megismerése és 

értelmezése. 

A radioaktív kormeghatározás, re-

latív és abszolút kormeghatározás. 

A kémiai evolúció (Miller-kísér-

let). 

Az élet kialakulásának elméletei. 

Ki tudja fejteni, hogy a sejt az élő 

szervezetek szerkezeti és műkö-

dési egysége. 

Megkülönbözteti a valódi és az 

ősbaktérium fogalmát, tudja, hogy 

ezek az élővilág két külön rend-

szertani csoportjába tartoznak, érti 

és tényekkel igazolja az ősbaktéri-

umok különleges élőhelyeken 

való életképességét. 

Prokariótából eukriótává válás. 

A bioszféra evolúciójának néhány 

feltételezett kulcslépése.  

Az élő állapot és kialakulásának 

magyarázása életkritériumok, a 

baktériumok sejtszerkezete alap-

ján. 

Az ősbaktériumok különleges élő-

helyeken való életképességének 

példákkal való igazolása. 

A Naprendszeren belüli és azon 

kívüli élet kutatási céljának, felté-

telezéseinek és eddigi eredménye-

inek ismerete. 

Különböző kormeghatározási 

módszerek összehasonlítása.  

A mikro- és makroevolúció ösz-

szehasonlítása. 

Érvek gyűjtése az eukarióta sejt 

kialakulásának evolúciós jelentő-

ségéről. 

Az érvek láncolatának követése 

és értékelése. 

Biológiai vonatkozású adatokat 

elemez, megfelelő formába ren-

dez, ábrázol, ezek alapján előre-

jelzéseket, következtetéseket fo-

galmaz meg, a már ábrázolt ada-

tokat értelmezi. 

A földi élet keletkezését biológiai 

kísérletek és elméletek alapján 

magyarázza, erről megfogal-

mazza személyes véleményét is. 

A Miller-kísérletet bemutató áb-

rák, videók keresése, a modell-

rendszerként való értelmezés és az 

eredmények kritikai elemzése. A 

sejtek kialakulása az ősóceánban – 

videó megtekintése, közös értel-

mezés. 

Az ősbaktériumok egy-egy jelleg-

zetes csoportját és élőhelyeét be-

mutató kiselőadás készítése (pl. 

Yellowstone parki hőforrások 

baktériumai, Holt-tengeri sóked-

velő baktériumok, mélytengeri ké-

nalapú életformák). 

A földön kívüli élet kutatásáról 

szóló információk keresése, a cé-

lok, módszerek és eddigi eredmé-

nyek összefoglalása (pl. üstö-

kösszondák, Mars-kutatás, exo-

bolygók felfedezése). 

Biológiai és csillagászati tények 

alapján mérlegeli a földön kívüli 

élet valószínűsíthető feltételeit és 

lehetőségeit. 

Földrajz: kozmológia, 

földtörténeti korok, ál-

lat- és növényföldrajzi 

ismeretek. 

 

Fizika: az Univerzum 

kialakulása, csillagfej-

lődés. 

 

Kémia: izotópok, ra-

dioaktivitás. 
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Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Kémiai-, fizikai-, biológiai evolúció, relatív és abszolút kormeghatározás, 

„élő kövület”, lenyomat, kövület, zárvány, koevolúció, őslégkör, ősóceán, 

RNS-világ, prokarióta sejt, anaerob anyagcsere, cianobaktérium, aerob 

anyagcsere, UV-sugárzás és ózonpajzs, kozmikus sugárzás és földmágnes-

ség, ősbaktérium, földön kívüli életlehetőségek. 

 

 


