
 
 

BIOLÓGIA  egyedi tantervű ( tagozatos) 
 
 

A négy évfolyamos biológia„tagozatos” gimnáziumi képzésben az emelt szinten megvalósuló biológiatanítás célja, 

hogy az általános iskolában megszerzett ismeretekre, készségekre és képességekre 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 megszerzésének igényét.  

Az emelt óraszám és a pedagógusok jelentős szaktudományos ismeretei és speciális szakmai kompetenciái 

a biológia „tagozaton” a többi képzési formánál jóval nagyobb teret biztosítanak a tudományos 

munkamódszereket és gondolkodást fejlesztő gyakorlati vizsgálatok kivitelezésére. Ennek érdekében a tanulókat 

meg kell ismertetni a tervszerű megfigyeléssel és kísérletezéssel, az eredmények ábrázolásával, sokszínű 

leírásával, a sejtett összefüggések matematikai formába való öntésével, ellenőrzésének és cáfolatának módjával, a 

modellalkotás lényegével. Ehhez szükséges, hogy a tanulók érzékenyek legyenek környezetük, szervezetük 

változásaira, lássák sérülékenységét és az emberi felelőtlenség, egészségtelen életvitel következményeit. 

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 érdekében. Feladata, hogy segítse a tanulót a veszélyes 

körülmények és anyagok felismerésében, a váratlan helyzetek kezelésében, a káros függőségekhez vezető 

szokások kialakulásának megelőzésében. 

A tanulók az élővilág rendkívüli változatosságát és a természeti törvényeket megismerve megérthetik, 

hogy az ember mint a természet része csak a törvények betartásával, a természettel egységben maradhat fenn. A 

fennmaradásához meg kell tanulnia a természeti erőforrások 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 legcélravezetőbbet ki 

tudják választani. A megfigyelési szempontok, a megfigyelések rögzítési lehetőségeinek megadása, a logikai 

lépések mintája, a jegyzetelés és lényegkiemelés gyakoroltatása, a csoportmunka előnyeinek megtapasztaltatása, 

a folyamatos tanári visszajelzés, értékelés 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 

ismerethordozóit. 

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. Azáltal, hogy segíti olyan alapvető 

emberi készségek fejlesztését, mint az együttérzés, a segítőkészség, a tisztelet és a tisztesség, a türelem, a 

megértés, az elfogadás, hozzájárul a tanulók erkölcsi neveléséhez.  

A természettudományos kutatásban, a gyógyításban kimagasló magyar tudósok munkásságának 
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 egyénenként változó megismerése lehetővé 
teszi az önismeret fejlesztését, ami segíti a kulturált közösségi viselkedés kialakítását. 

Az élőlények kapcsolatrendszerének megismerése során világossá válik, hogy az emberi kapcsolatok 
hálózatának alapszövete a család.  

A tantárgy tanulása során alkalmazott sokszínű tevékenységek (kísérletek, megfigyelések, 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 érdeklődésüknek 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 kutatómunkának, 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 tudásszerzés 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 végzett 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 megfigyelések és kísérletek számos egyedi jelenséget 

tárnak fel, ezek tanulságainak levonásához az induktív gondolkodás képességét is fejleszteni kell. A megismert 

biológiai elméletek alkalmazása többféle kontextusban, pl. a fenntarthatóság, a biotechnológia vagy az egészség 

összefüggésében, deduktív gondolkodás útján történhet. A biológiai jelenségek leírása gyakran csak statisztikai 

szemlélettel lehetséges, a sokféleségben rejlő azonosságok és különbségek összehasonlítása az analógiás 

gondolkodást fejleszti. Az élet egymásra épülő szerveződési szintjeinek megértése rendszerszintű, komplex 

gondolkodást igényel.  

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

elfogadásának képességét. 

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

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.  

A kiemelt fejlesztési feladatok megvalósítása 

A tanítás-tanulás szemléleti egységének és a tanulók személyiségnevelésének eredményessége szempontjából 

lényeges, hogy érvényesüljenek olyan kiemelt fejlesztési feladatok, amelyek az iskolai oktatás valamennyi elemét 

áthatják, és ezáltal is elősegítik a tantárgyközi kapcsolatok erősítését.  

Minden műveltségterület és minden tantárgy kerettantervében helyet kapnak azok az ismeretek, tanulói 

tevékenységek, amelyek hozzájárulhatnak az énkép és önismeret; a hon- és népismeret; az európai 

azonosságtudat kialakításához és az egyetemes kultúra iránti fogékonyság és tisztelet megalapozásához, s 

amelyek közvetlen szerepet játszanak az aktív állampolgárságra, demokráciára, a környezettudatosságra 

nevelésben; a gazdasági neveléssel is összefüggő információs és kommunikációs kultúra elsajátításához, s amelyek 

jól szolgálják a tanulók testi és lelki egészségének megőrzését.  

A tanulás tanítása és a felkészülés a felnőttlét szerepeire kiemelt fejlesztési feladata – a fentiekkel 

összefüggésben – különösen nagy jelentőségű a kerettanterv műfajában. A tanulás tanítása ugyanis nem csak a 

pedagógiai eljárások és módszereknek a tanítási témákkal harmonizáló megválasztásában érvényesül, hanem 

magukban a tanulói tevékenységekben is. A pedagógiai eljárás tehát a tanulási folyamat megszervezését, röviden 

a tanulásszervezést is érinti. A tanulásszervezés pedig annak az eldöntését is igényli, mikor és a folyamat mely 

pontján eredményes az egyéni munka (pl. feladatmegoldás, tankönyvi szöveg feldolgozása, interakció IKT 

eszközökkel), mely pontján a kooperatív tanulás (pl. csoportmunka, pármunka, vita, irányított megbeszélés) és 

mikor érdemes a tanórán kívüli tanulási helyszíneket választani (pl. terepmunka, tanulmányi séta, különböző ipari, 

mezőgazdasági és szolgáltatásokat végző munkahelyek, közintézmények meglátogatása, könyvtári foglalkozás, 

múzeumlátogatás vagy egy színházi előadás megtekintése).  

A felkészülés a felnőttlét szerepeire kiemelt fejlesztési feladat megvalósításában óhatatlanul figyelembe kell 

venni a tanulók iskolán kívüli életmódját, szabadidő-eltöltési szokásaikat is, például azt, hogy napjainkban a 

médiumok, továbbá a kortárs csoport meghatározó szerepe, mindenekelőtt a televízió, továbbá a számítógép és 

az internet világa és elterjedtsége jelentős mértékben átalakítja a fiatalok szocializációs folyamatát. A televízió 

gyökeresen megváltoztatja a korábbiakban kialakított fokozatos átmenetet a gyermekkorból serdülőkorba, az 

ifjúkorba, majd a felnőttkorba. A kerettanterv javaslatai a következőképpen képviselik e fejlesztési feladatot: a 

tanulói tevékenység tárgyában (témájában) gyakran utalnak a diákok mindennapi tapasztalataira, a jelen 

problémáira, az őket körülvevő természeti, tárgyi, társadalmi környezetre; a tevékenységek és az értékelési 

eljárások támogatják az önismeretet, ezáltal a pályaorientációt, továbbá a szociális kompetenciák fejlesztése 

révén a majdani munkavállalást, majd munkavégzést. Mindez azonban körültekintő, a konkrét iskola és 

tanulócsoport sajátosságait messzemenőkig figyelembe vevő pedagógiai attitűddel lehet csak eredményes. 

Egészségfejlesztés, környezettudatosságra nevelés 

 
A kerettanterv érvényesíti az iskolai oktatás-nevelés közös, átfogó elveit, így részt vállal az egészségfejlesztés, a 
környezetvédelem. E feladatok az iskolai nevelés egészében és minden egyes tantárgyban is érvényesíthetőek, 
összhangban a tantárgyak sajátosságaival és képzési tartalmaival.  

Az egészségnevelés átfogó célja, hogy elősegítse a tanulók egészségfejlesztési attitűdjének, 

magatartásának, életvitelének kialakulását annak érdekében, hogy a felnövekvő nemzedék minden tagja képes 



legyen arra, hogy folyamatosan nyomon kövesse saját egészségi állapotát, érzékelje a belső és külső környezeti 

tényezők megváltozásából fakadó, az egészségi állapotot érintő hatásokat, és ez által képessé váljon az egészség 

megőrzésére, illetve a veszélyeztető hatások csökkentésére. E feladatból adódóan az iskolának minden 

tevékenységével a holisztikus egészségfejlesztési modell szerint szolgálnia kell a tanulók egészséges testi, lelki és 

szociális fejlődését. Ehhez személyi és tárgyi környezetével az iskola segítse azoknak a pozitív beállítódásoknak, 

magatartásoknak és szokásoknak a kialakulását, amelyek a fiatalok egészséges életvitellel kapcsolatos szemléletét 

és magatartását fejlesztik. A helyi egészségnevelési program elkészítése kiváló alkalom az iskolának arra, hogy 

újragondolja, rendszerbe foglalja egészségnevelési tevékenyégét. Ebben érvényesíteni lehet a következőket: a 

heti többszöri testmozgás biztosítása; az életvezetésben az egészségkárosító magatartásformák megelőzése (pl. 

drogprevenció); társas-kommunikációs készségek fejlesztése; a mindennapi környezet és életvitel (pl. környezet, 

háztartás, iskola, közlekedés) testi épséget veszélyeztető tényezőinek megismertetése; felkészítés a családi életre, 

a felelős, örömteli párkapcsolatra; a betegségek megelőzésében, a korai szűrésekben a személyes felelősség 

jelentőségének beláttatása; általában a konfliktuskezelési magatartásformák fejlesztése. A kerettanterv tantárgyi 

dokumentumai bevezetőikben utalnak az egészségfejlesztés lehetséges területeire, formáira. 

Az iskolának a tanórákon kívül is számos lehetősége van az egészségfejlesztésre, így például önismereti 

csoportfoglalkozások szervezése, szakmai segítők igénybe vétele, részvétel a helyi egészségvédelmi programokon, 

sport, kirándulás, egészségnap(ok) rendszeres szervezése, a szabadidő hasznos, értelmes eltöltésére irányuló 

programok szervezése, az iskolai egészségügyi szolgálat tevékenységének elősegítése.  

A környezettudatosságra nevelés átfogó célja, hogy elősegítse a tanulók magatartásának, életvitelének 

kialakulását annak érdekében, hogy a felnövekvő nemzedék képes legyen a környezet megóvására, elősegítve 

ezzel az élő természet fennmaradását és a társadalmak fenntartható fejlődését, valamint óvja, védje a 

természetes és épített környezetét, valamint olyan életvitelt alakítson ki, amely mentes a számára káros 

ártalmaktól. A környezeti nevelés akkor eredményes, ha a tanulók megismerik azokat a jelenlegi folyamatokat, 

amelyek következményeként bolygónkon környezeti válságjelenségek mutatkoznak, továbbá konkrét hazai 

példákon is felismerik a társadalmi-gazdasági modernizáció pozitív és negatív környezeti következményeit. A 

hatékony és meggyőző környezeti nevelés elengedhetetlen feltétele és egyúttal célja is, hogy a tanulók 

kapcsolódjanak be közvetlen környezetük értékeinek megőrzésébe, gyarapításába. Életmódjukban a természet 

tisztelete, a felelősség, a környezeti károk megelőzésére való törekvés váljék meghatározóvá. Szerezzenek 

személyes tapasztalatokat az együttműködés, a környezeti konfliktusok közös kezelése és megoldása terén. Az 

iskola pedagógiai programja és helyi tanterve számos módon szerezhet érvényt a környezeti nevelésnek. A 

környezettudatosságra nevelés természetes színtere az iskolában az összes tantárgy tanórai foglalkozása mellett a 

nem hagyományos tanórai foglalkozások (pl. témanapok, projekt-tanítás és más komplex, tantárgyközi 

foglalkozások, tanulmányi kirándulások), továbbá a tanórán kívüli foglalkozások (pl. szakkörök, tábor, 

rendezvények, versenyek), esetleg hazai és nemzetközi együttműködések (más iskolákkal, állami és civil 

szervezetekkel, az iskola környezetében lévő vállalkozásokkal). A kerettanterv tantárgyi dokumentumai beve-

zetőikben utalnak a környezettudatosságra nevelés lehetséges területeire, formáira. 

A környezettudatosságra nevelés céljaként megfogalmazott fenntartható fejlődés, környezettudatos 

magatartás előmozdításához elengedhetetlen, hogy a középiskola befejezésekor a diákok – a tőlük elvárható 

felelősségi szinten – megértsenek, saját életükre alkalmazni tudjanak néhány alapvető fogalmat. Ilyen a 

fenntartható fejlődés, a növekedés korlátai, az alapvető emberi szükségletek fogalmainak tartalma és jelentősége. 

Ezek mellett fontos magatartásbeli összevető az elővigyázatosság elve a döntéshozatalban, valamint a termé-

szetben és az emberi kapcsolatokban egyaránt jellemző kölcsönös függőség elvének felismerése. Mindezekhez az 

iskolának olyan irányú fejlesztéseket kell előnyben részesítenie, amelyek képessé teszik a tanulókat a környezet 

sajátosságainak, minőségi változásainak megismerésére és elemi szintű értékelésére, a környezet természeti és 

ember alkotta értékeinek felismerésére és megőrzésére, a környezettel kapcsolatos állampolgári kötelességeik 

vállalására és jogaik gyakorlására. A környezettudatosságra nevelés módszereiben tehát egyaránt jelen kell lennie 

a környezet állapotáról, a társadalom és a környezet viszonyáról szóló információgyűjtésnek, információ-



feldolgozásnak, a feldolgozott információk alapján történő döntéshozatalnak, a döntés alapján eltervezett egyéni 

és közösségi cselekvések végrehajtási módszereinek. A környezettudatosságra nevelés eredményességéhez az 

szükséges, hogy ezeket a módszereket a diákok minél többször, valós globális és helyi problémákkal, értékekkel 

kapcsolatban maguk alkalmazzák.  

Pedagógiai eljárások, módszerek, szervezési- és munkaformák 

A kerettanterv változatos tanulói, tanári tevékenységet a differenciált, egyéni tanulási utakat középpontba 

helyező tanórai munkát azzal is elő kívánja segíteni, hogy sokszínű, pedagógiai módszereket és szervezési 

munkaformákat ajánl az alábbi példák szerint. 

Tanulói tevékenységek: tankönyvi szövegek megbeszélése, (egyéni vagy közös) feldolgozása, értelmezése; 

ismeretterjesztő irodalmi és dokumentum szövegek (egyéni vagy közös) feldolgozása, elemzése; tankönyvi ábrák, 

képek megbeszélése, elemzése; (irányított) információk gyűjtése, elemzése adatsorokból, grafikonokból, 

térképekből; példák, hivatkozások, esetek gyűjtése; irányított információgyűjtés internetes forrásokból; 

szemelvények irányított elemzése; információgyűjtés írott szövegekből (pl. forrásokból, feldolgozásokból); 

(irányított) információgyűjtés vizuális, akusztikus forrásokból; vizuális anyagok (pl. diaképek, fotók, videofilm) 

irányított feldolgozása, elemzése; információk (szövegek, képek stb.) összehasonlítása; adatsorok alapján 

grafikon, tematikus térkép rajzolása; adatok, tények alapján modellek készítése, rajzolása; rajz, illusztráció, 

sematikus ábra készítése; tanulói kísérlet, mérés; tanulói kiselőadás; tanulói prezentáció; önálló (számításos, 

írásos, gyűjtéses stb.) feladatmegoldás; dokumentáció elemzése, értelmezése; játék, szimuláció, szerepjáték, 

drámajáték; vita, disputa; verseny, vetélkedő; projekt; portfolió; könyvtári gyűjtőmunka.  

Szervezési és munkaformák: egyéni munka, pármunka, csoportmunka, gyakorlat. 
Tanórán kívüli formák: terepgyakorlat, kirándulás, könyvtári óra, múzeumlátogatás, múzeumi óra, 

tanulmányi kirándulás, színházlátogatás. 
Tanári tevékenységek: közös, osztályszintű feldolgozás (megbeszélés, kérdve kifejtő módszer stb.), tanári 

magyarázat, előadás, prezentáció (ppt, interaktív tábla, internet), tanári szemléltetés, pl. képek, irodalmi 

szövegek, videofilm segítségével, tanári kísérlet, tanári mintaadás, bemutatás (ének, testnevelés, életvitel stb.). 

A tanulók értékelése  

A tantervek készítői a tanulói teljesítmények értékekéséhez ajánlásokat fogalmaznak meg. Az ajánlások 

figyelembe veszik az iskolai értékelés főbb összetevőit, így például megnevezik az értékelés legfontosabb 

szempontjait, az értékelés kritériumait, a főbb értékelendő teljesítményeket (tevékenységeket, produktumokat). 

Kitérnek arra is, hogy az adott évfolyamon, az adott tanulási szakaszban milyen formában és milyen 

rendszerességgel érdemes értékelni.  

Általános elvként ajánljuk a következőt: a tanulói teljesítmények értékelésében alkalmazott szempontok 

legyenek összhangban a NAT-ban megfogalmazott fejlesztési követelményekkel, valamint az iskolai pedagógiai 

programban, illetve a helyi tantervben meghatározottakkal. Az értékelés pozitív hatásához hozzájárul, ha az 

folyamatos és tárgyszerű, azaz megnevezi a teljesítmény erősségeit és gyengéit, valamint az utóbbiak javításához 

szükséges teendőket is.  

Az értékelés funkciói közül kiemelkedő szerepet tulajdonítunk a formáló, a motiváló, az irányt adó, a tanulót 
elsősorban saját teljesítményéhez viszonyító, fejlesztő értékelésnek, ugyanis ez segíthet leginkább az önismeret 
fejlesztésében, az ösztönzésben, a továbblépés feladatainak, útjának megmutatásában. Az értékelhető tanulói 
megnyilvánulásokra vonatkozó szóbeli és/vagy írásos megjegyzések is pontosabb tájékoztatást nyújtanak, 
rámutathatnak konkrét problémákra, egyúttal javaslatokat is tehetnek a fejlesztésre. A tanulók önértékelése 
pedig többcélú órai feladat is lehet.  

Az osztályozás 

Fontos szempont, hogy az osztályzattal történő értékelés a tantervi követelmények megvalósulását számon kérő 
szummatív értékelés. Éppen ezért zavart okozhat, ha az osztályzatnak ez a szerepe elbizonytalanodik, azaz hol a 
biztatás (formatív értékelés), hol pedig a „büntetés” eszköze. A szummatív típusú felmérő, összegző, záró 



minősítések, amelyek szelekciós funkciót is betöltenek, csak akkor hitelesek, ha objektívek, ha következetesek, ha 
meghatározott és nyilvános kritériumok alapján történnek.  

Helyi és központi értékelés 

Az értékelés iskolai elveinek kidolgozása az iskola pedagógiai programjának, műveltségterületi, tantárgyi szinten 

pedig a helyi tantervének feladata. A központi mérések országos szinten, teljes körűen, azonos követelményekre 

épülő feladatsorokkal vizsgálják a tanulók képességeit. Ezért meghatározó a tanulók fejlesztésében, hogy az iskola 

és az egyes tanár is figyelemmel kísérje az évente egy alkalommal történő központi mérések eredményeit, azaz a 

10. évfolyamon az Országos Kompetenciamérés (szövegértés és matematika) az iskolára, a tanulócsoportokra, az 

egyes tanulókra érvényes eredményeinek tanulságait. A középiskolai oktatási-nevelési folyamat a kétszintű 

érettségi vizsgával zárul. A vizsgateljesítmények értékelése mindkét vizsgaszinten központi értékelési kritériumok 

alkalmazásával történik, a vizsgát szabályozó dokumentumoknak megfelelően.  

A tankönyvek kiválasztásának elvei 

 

Ha átgondoljuk, melyek azok a tartalmi összetevők és minőségi kritériumok, amelyek különösen fontosak lehetnek 

a kerettantervben, majd a helyi tantervben foglaltak megvalósulása szempontjából, közelebbről is számba ve-

hetjük a tankönyvek kiválasztásában szerepet játszó általános minőségi kritériumokat. A szakmai hitelesség, 

szakmai megbízhatóság mellett alapvető minőségi összetevő a tanulási folyamat támogatása, irányítása, a 

tanulási stratégiák közvetítése, valamint az adott korosztály motiválása, gondolkodásra, olvasásra, tanulásra 

ösztönzése. Ennek egyik eszköze a tankönyv vizuális formája, megszerkesztettsége, illusztrációs anyaga. Az 

eredményes és motiváló ismeretközvetítés feltétele az életszerűség, az önértékelés elősegítése, például a 

kérdések, feladatok rendszere által. A középiskolában a tankönyvek megválasztásának további mérvadó szem-

pontja, hogy a tankönyv feleljen meg az érettségi vizsgára történő felkészítés és felkészülés kritériumainak is. 

A tankönyv tartalmi szempontból feleljen meg a Nemzeti alaptantervben megfogalmazott fejlesztési 

követelményeknek és a középszintű érettségi vizsgakövetelményeknek, legyen alkalmas az ezen 

dokumentumokban foglaltak megtanítására, elsajátítására. Szakmai, továbbá nyelvi szempontból (helyesírás és 

nyelvhelyesség tekintetében) is legyen hibátlan. 

Segítse elő a diákok önálló tanulását; tagolása, kiemelési rendszere legyen világos, áttekinthető. 

Szakmódszertani kimunkáltsága révén az ismeretszerzés folyamatát kielégítő magyarázatokkal, megfelelő 

mértékű szemléltetéssel könnyítse. Átgondolt fogalomrendszer használatával, a tananyag jól áttekinthető 

szerkezetével, a fogalmak és jelenségek egymásra építésével az ismeretszerzés mellett a logikus gondolkodás 

képességeinek fejlesztését is szolgálja. A tankönyveknek a diákok tipikus életkori sajátosságaihoz, valamint az 

adott iskolatípusba járó középiskolások feltételezett szociokulturális környezetéhez kell illeszkednie, különösen az 

elvont gondolatmenetek, az absztrakt fogalmak használatát illetően. 

Tartalmilag, formailag, szerkesztési sajátságaival keltsen érdeklődést, biztosítsa az eredményes tanuláshoz 

nélkülözhetetlen motiváltságot. Részben ezzel, részben pedig az iskola tantervi célkitűzéseivel összefüggésben, 

folyamatosan utaljon a tananyag mindennapi élettel való kapcsolataira, az alkalmazás, a gyakorlati felhasználás 

lehetőségeire. 

A tankönyv ábraanyaga is álljon a fentiek szolgálatában. Korunk diákjainak színes, jó minőségű képeket 

tartalmazó művet kell kézbe adni. Az ábrák nem lehetnek öncélúak, funkciójuk az illusztrálás, az önálló tanulás, 

értelmezés, magyarázás. Fölösleges, zavaró részleteket, feliratokat nem tartalmazhatnak. Szükségszerű, hogy az 

ábrák szövegei és feliratai a tankönyvi szöveggel összhangban álljanak. A szöveg és az illusztráló képanyag 

kapcsolatát világos utalásrendszer biztosítsa. Lényeges, hogy az ábrák – a hozzájuk tartozó szöveg 

tanulmányozásakor – lehetőleg lapozás nélkül elérhetők legyenek. 



Általában egy-egy tanórányi témához a tankönyvben feladatoknak is kell tartozniuk, amelyek elősegítik a 

megértést és a továbbgondolást, az ismeretek és a közöttük levő összefüggések felismerését.Az egyes témák 

feldolgozásához tartozó összefoglalások mutassanak rá a részletek közti összefüggésekre, és a tematikai 

egységben foglalt tananyagot lehetőleg új aspektusból is világítsák meg.Lényeges, hogy a tankönyv ne csak 

biológiai szakmai tudást közvetítsen, hanem tekintsen ki a világ más területei és a társadalom felé; mutassa be a 

biológiai művelődési anyagnak ezekkel való kapcsolatait is. Feleljen meg az egészségügyi követelményeknek: 

betűmérete és -típusa révén a szöveg legyen jól olvasható. Könyvészeti szempontból lényeges, hogy a diákok által 

folyamatosan forgatott könyv bírja az igénybevételt, ne essen szét. Mindezek mellett további szempont, hogy a 

tankönyv ára a családok teherbíró képességének határán belül maradjon. 

Tantárgyi struktúra és óraszámok 

 

Tantárgy 9. évf. 10. évf. 11. évf. 12. évf. 

Biológia 4 4 5  5 
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TÉMAKÖR Bevezetés a biológiába. A biológia tárgya és módszerei 

JAVASOLT ÓRASZÁM 5 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK  

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-

oktatási szakasz végére: 

− a vizsgált biológiai jelenségek magyarázatára előfeltevést fogalmaz meg, 
ennek bizonyítására vagy cáfolatára kísérletet tervez és kivitelez, azonosítja 
és beállítja a kísérleti változókat, megfigyeléseket és méréseket végez; 

− 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; 

− egyénileg és másokkal együttműködve célszerűen és biztonságosan 
alkalmaz biológiai vizsgálati módszereket, ismeri a fénymikroszkóp 
működésének alapelvét, képes azt használni; 

− biológiai vonatkozású adatokat elemez, megfelelő formába rendez, ábrázol, 
ezek alapján előrejelzéseket, következtetéseket fogalmaz meg, a már 
ábrázolt adatokat értelmezi. 

 

A témakör tanulásának eredményeként a tanulótól elvárható: 

− ismerje a biológiai kutatások alapvető céljait, legfontosabb területeit, 
értékeli az élet megértésében, az élővilág megismerésében és 
megóvásában játszott szerepét; 

− példákkal igazolja a biológiai ismereteknek a világképünk és a technológia 
fejlődésében betöltött szerepét, gazdasági és társadalmi jelentőségét; 

− ismerje a tudományos és áltudományos közlések lényegi jellemzőit, ezek 
megkülönböztetésének képességét életvitelének alakításában is alkalmazza. 

  

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

Tudománytörténeti kutatásokra késztetés. A vizsgált természeti és 

technikai rendszerek állapotának leírására szolgáló szempontok és 

módszerek megismerése, használata. Az anyagok vizsgálatában 

leggyakrabban használt állapotleírások, állapotjelzők alkalmazása, 

mérése, a mértékegységek szakszerű és következetes használata. Az élő 

szervezet mechanikai és kibernetikai szemléletű leírása. Az információs és 

kommunikációs rendszerek felépítésének megismerése, jelentőségük 

értékelése.  

A legfontosabb biológiai vizsgálati módszerek megismerése, alkalma-

zása - az iskola lehetőségeihez mérten. A mai kutatási eszközök használati 

területekhez rendelése, jelentőségük megértése. Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások. Mivel foglalkozik a növénytan (botanika), az 

állattan (zoológia), az embertan (antropológia) tudománya? 

Ismeretek 

Tudományágak, társtudományok (pl. anatómia, élettan, lélektan, etológia, 

ökológia, genetika, rendszertan, őslénytan; orvostudomány). A biológiai 

kutatás főbb módszerei: a megfigyelés, leírás, összehasonlítás, kísérlet, 

modellkészítés, szimuláció és ezek feldolgozására szolgáló értelmezés, 

elemzés, kiértékelés. Az orvostudományban és a biológia más 

társtudományában ma is használatos vizsgálati eszközök, módszerek. 

Az ismert tudományágak 

és néhány biológiához 

tartozó társtudomány 

vizsgálati területeinek is-

merete. A biológiai kuta-

tási módszerek alkalma-

zása iskolai keretek kö-

zött. A fénymikroszkóp 

használata. Az 

élővilággal kapcsolatos 

méret- és időskála 

elemzése. Természeti 

jelenségek, folyamatok 

időbeli lefolyásának 

leírása függvényekkel; 

grafikonok elemzése, 

értelmezése. 



A fénymikroszkóp szerkezete. Elektronmikroszkópi és különböző 

kromatográfiai vizsgálatok menete, jelentősége, alkalmazási területe. 

FOGALMAK  

Botanika, zoológia, antropológia, etológia, pszichológia, szisztematika, 
paleontológia in vivo, in vitro, röntgensugár, ultrahang, komputertomográf (CT), 
kutatási kérdés, hipotézis, kísérlet, kísérleti változó, valószínűség, rendszer-
biológia, molekuláris biológia, biotechnológia, bioetika, bioinformatika, bionika. 

 

TÉMAKÖR Nem sejtes rendszerek: vírusok, szubvirális rendszerek 

JAVASOLT ÓRASZÁM 4 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK  

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-

oktatási szakasz végére:  
- ismerje a vírusok felépítését és a vírusokkal történő megfertőződés módjait; 
- hozzon példát vírus által okozott emberi megbetegedésekre;  
- ismertesse a vírusok kialakulására vonatkozó elméletet;  
- magyarázza a fágfertőzés folyamatát;  
- hasonlítsa össze a priont a vírussal; 
- legyen tisztában a védőoltások típusaival, jelentőségével; 
 

A témakör tanulásának eredményeként a tanulótól elvárható: 
- értse a vírusok biológiai, egészségügyi jelentőségét;  
- értse, és esettanulmány alapján alkalmazza a fertőzés, megbetegedés, jár-

vány fogalmát; 
- ismerje megelőzésük lehetőségeit; 
- ábrák, animációk alapján értelmezi, és biológiai tényekkel alátámasztja, 

hogy a vírusok az élő és élettelen határán állnak; 

- a vírusok felépítése, szaporodása és a megbetegedések közötti 

összefüggések felismerése egy konkrét betegség (pl. influenza) kapcsán, a 

betegségek megelőzési és gyógyítási lehetőségeinek számbavétele, 

tévképzetek eloszlatása. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

Informatikai és a biológiai vírusok összehasonlítása. A vírusok élő és 
élettelen határán álló helyzetének felismerése. 
Ismeretek 
Az egyed szerveződési szintjei: nem sejtes rendszerek, önálló sejtek, több-
sejtű rendszerek. 
Az élő rendszerek általános tulajdonságai: anyagcsere, homeosztázis, 
ingerlékenység, mozgás, növekedés, szaporodás, öröklődés.  
A vírusok jellemzése, csoportosítása a bakteriofágok és jelentőségük (nagy 
méretüknek, valamint a gazdasejt könnyű vizsgálhatóságának köszönhető-
en a legkönnyebben tanulmányozhatók. 
A növényeket, illetve az állatokat fertőző legismertebb vírusok (a dohány 
mozaikbetegségét, illetve a baromfipestist, a száj- és körömfájást és a 
veszettséget okozók). Az embereket fertőző vírusok. 
A vírusok és szubvirális kórokozók (prion, viroid) felépítése, csoportosítása, 
sokszorozódási folyamata, hatásmechanizmusa. 
Fertőzés, higiénia (személyi és környezeti), járvány. Védőoltások, 
megelőzés. 

Önálló internetes vizsgá-

lódás: a legfontosabb 

magyarországi előfordu-

lású ismertebb emberi 

vírusbetegségek neve, 

jellemző adatai.  

Alapvető járványtani fo-

galmak ismerete. A helyi 

és világjárvány fogalma, 

a megelőzés és elhárítás 

lehetőségei. 

A háziállatok és 
növények 
vírusbetegségeinek 
azonnali jelentése a köz-
egészségügyi szerveknél. 

FOGALMAK  
Homeosztázis, helikális, kubikális, binális vírus, prion, viroid. Bakteriofág. Sejtes 
és nem sejtes szerveződés. 

 



TÉMAKÖR Önálló sejtek. Szerkezet és működés a prokarióták világában  

JAVASOLT ÓRASZÁM 11 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK  

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-

oktatási szakasz végére 

- össze tudja hasonlítani a prokarióta és az eukarióta sejt szerveződését;  

- a felépítés és működés összehasonlítása alapján bemutatja a sejtes szerve-

ződés kétféle típusának közös jellemzőit és alapvető különbségeit, értékeli 

ezek jelentőségét; 

- életfolyamataik leírása alapján legyen képes azonosítani a heterotróf, foto-

autotróf és kemoautotróf baktériumokat, valamint a baktériumok ökológiai 

típusait (termelők, lebontók, kórokozók, szimbionták); 

- tényekkel igazolja a baktériumok anyagcseréjének sokfélesége, gyors szapo-

rodása és alkalmazkodóképessége közötti összefüggést; 

- ismerje a baktériumok környezeti, evolúciós, ipari, mezőgazdasági és egész-
ségügyi jelentőségét; lássa ezek kapcsolatát változatos anyagcseréjükkel. 

 

A témakör tanulásának eredményeként a tanulótól elvárható: 
- az ősbaktériumok különleges élőhelyeken való életképességének példákkal 

való igazolása, 

- legyen tisztában azzal, hogy a felelőtlen antibiotikum-szedés miért vezet a 
kórokozók ellenálló formáinak elterjedéséhez; 

- ismerjen példát baktérium által okozott emberi megbetegedésekre; 
- ismerje ezek megelőzését és a védekezés lehetőségét; 
- ismerje fertőtlenítési, sterilizálási eljárásokat;  
- ismerje a különböző fertőtlenítési eljárások biológiai alapját.    

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

A baktériumok környezeti jelentőségének felismerése. A baktériumsejt 

felépítése és működése közötti ok-okozati összefüggés felismerése. A földi 

élet kezdete és a földön kívüli lét tudományos felvetése, internetes kutatás 

során a kritikai gondolkodás fejlesztése. 

Az energiatípusok (kémiai, nap, elektromos) egymásba alakítását jelentő 

folyamatok megismerése. Az energiával kapcsolatos mennyiségi szemlélet 

fejlesztése. A természeti körfolyamatok felismerése, megfigyelése, termé-

szeti jelenségek, folyamatok időbeli lefolyásának leírása függvényekkel. A 

rendszerek összetettségének, belső kapcsolatrendszerének felismerése. A 

fontosabb biogeokémiai körforgalmak (szén, oxigén, nitrogén) elemzése 

egy szabályozott rendszer részeként. 

Ismeretek  

Kitekintés az ősbaktériumokra, a 3,5 milliárd évvel ezelőtti 

megjelenésükre. A valódi baktériumsejt (mérete, alakja, sejtfelépítése). 

Állandó és járulékos sejtalkotók. Aktív és passzív mozgásuk. 

Csoportosításuk anyagcseréjük és energiahasznosításuk szerint [autotróf, 

foto- és kemoszintetizáló (aerob és anaerob), heterotróf – paraziták, 

szimbionták, szaprofiták], szaporodásuk. 

Az emberi és állati szervezetben élő szimbionták gyakorlati haszna. Az 

emberi szervezet parazita baktériumai, kórokozásuk. Baktériumok által 

okozott betegségek. Védekezés, megelőzés. Ajánlott és kötelező 

A baktériumok anyagcse-

retípusok szerinti 

csoportosítása. A 

prokarióta sejt 

felépítésének mikroszkó-

pos vizsgálata, megfigye-

lése. 

Kutatás az interneten 

(tanári irányítással, ott-

honi feladat): A prokarió-

ták jelentősége: a földi 

anyagforgalomban betöl-

tött szerepük, hasznosí-

tásuk az élelmiszeripar-

ban, gyógyszeriparban, 

mezőgazdaságban. 

Tanulói vizsgálat: 
aludttej savójából tejsav-
baktériumok kimutatása, 
vizsgálatuk 
fénymikroszkóppal (vagy 
szénabacilus, kékbak-



védőoltások. tériumok vizsgálata). 

FOGALMAK  

Prokariota, autotróf, heterotróf, kemotróf, fototróf, biológiai energia, fotoszinté-
zis, erjedés, sejtlégzés, aerob és anaerob folyamat, szénkörforgás, bakteriospóra, 
antibiotikum, kozmopolita faj, plankton, coccus, bacillus, spirillum, vibrió, 
reprodukció. 

 

TÉMAKÖR Az alacsonyabb rendű eukarióták általános jellemzői  

JAVASOLT ÓRASZÁM 11 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK  

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-

oktatási szakasz végére: 
- különböző fajokon be tudja mutatni az egysejtű élőlények változatos 

testszerveződését, alapvető életműködéseit (emésztés, mozgás, 
víztartalom-szabályozás) és felépítő anyagcseréjét (óriás amőba, 
papucsállatka, zöld szemesostoros); 

- ismerje az endoszimbióta elméletet, értse a mellette szóló érveket;  
-ismerje fel ezeket az élőlényeket és jellemző sejtalkotóikat 

fénymikroszkóppal és fénymikroszkópos képeken.   
- el tudja különíteni a gombákat, növényeket, és állatokat; 
- meg tudja magyarázni, hogy a testszerveződés és az anyagcserefolyamatok 

alapján miért alkotnak külön országot az élőlények természetes 
rendszerében a növények, a gombák és az állatok; 

- össze tudja hasonlítani a növényeket és az állatokat (életszakaszok típusa, 
haploid és diploid szakasz hossza, ivarsejtképzés, spóraképzés);  

- tudja értelmezni a teleptestes szerveződést a vörös- és barnamoszatok, a 
zöldmoszatok, a kalapos gombák és a mohák példáin. 

    

A témakör tanulásának eredményeként a tanulótól elvárható: 
- az eukarióta sejttípusok kialakulását magyarázó elmélet bizonyítékainak 

ismertetése 

- a főbb sejtalkotók mikroszkópos képének tanulmányozása, felépítésük egy-

szerű lerajzolása és működésük bemutatása, a működések összekapcsolása 

a szervezetszintű folyamatokkal 

- értse, hogy a differenciálódás a sejtek szerkezeti és működésbeli specializá-
lódásával jár; 

- a zöldmoszatok példáján be tudja mutatni és össze tudja hasonlítani az egy-
sejtű szerveződés és a többsejtű, nem szövetes szerveződés típusait 
(sejttársulás, sejtfonal, teleptest); 

- tudja értelmezni a mohák kétszakaszos egyedfejlődésének lépéseit; -értse a 
folyamat fejlődéstörténeti jelentőségét; 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

Az eukarióta sejt kialakulásáról szóló elméletek, feltevések megismerése, 

összevetése. A körülhatárolt sejtmag és a belső membránok megjelenése 

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 

magyarázata összetevőik szerkezete és kölcsönhatásaik alapján. 

Ismeretek  

A témával kapcsolatos 

tanulmányok keresése az 

interneten. A tanult fajok 

felismerése fénymikrosz-

kópban, az egysejtűek 

életmódjával kapcsolatos 

kísérletek elemzése. A 

színanyagok, színtestek 

megjelenése szerepének 

megértése a 



Az élőlények kialakulásának vázlata, törzsfaelemzés, kihangsúlyozva az ősi 

ostorosok szerepét. Autogén elmélet, endoszimbionta elmélet. 

Az aktív helyváltoztató egysejtűek mozgástípusai: ostoros, csillós, amőboid 

(állábas) mozgás. 

Az óriás amőba, a papucsállatka, a zöld szemesostoros példáján keresztül 

az egysejtű élőlények változatos testszerveződésének és a felépítő 

anyagcserének a megismerése.  

Az állati egysejtűek közül ostorosként a parazita álomkór ostoros és a 

hüvelyostoros, az amőbák közül az óriás amőba és a vérhasamőba, a 

csillósok közül a közönséges papucsállatka, a harang- és kürtállatkát, 

valamint a bendőcsillósok, a héjas gyökérlábúak, a napállatocska és a 

sugárállatocska ismerete. 

Önálló mozgásra képtelen alacsonyabbrendű eukarióták (kovamoszatok, 

barnamoszatok, vörösmoszatok) megismerése, csoportosítása: 

A moszatok szaporodása nemzedékváltakozással. 

fotoautotróf 

folyamatokban. 

Fonalas zöldmoszatok 

vizsgálata (testfelépítés, 

táplálékfelvétel) fény-

mikroszkóppal, a látottak 

lerajzolása és jellemzése. 

A fonalas és a 

teleptestes szerveződés 

megismerése konkrét 

példákon (egyes vörös- 

és barnamoszatok, 

zöldmoszatok, pl. 

csillárkamoszat).  

A prokarióta és az egy-

sejtű eukarióta élőlények 

összehasonlítása (sejtfe-

lépítés és életműködé-

sek, azonos és az eltérő 

tulajdonságok). 

Az alacsonyabb rendű 

eukarióták szerveződési 

típusainak megfigyelése 

a zöldmoszatok szer-

veződési típusain 

keresztül: egysejtű: 

ernyősmoszat; 

sejttársulásos: harmóni-

kamoszat; fonalas: béka-

nyál; lemezes: tengeri 

saláta; teleptestű: 

csillárkamoszat.  

Természetes vizekből 

vett vízminták vizsgálata 

(különböző zöldalgák ke-

resése, a kloroplasztiszok 

alakjának vizsgálata). A 

mikroszkópi megfigyelé-

sek lerajzolása és magya-

rázó szöveggel való ellá-

tása. Határozókönyvek 

használata. 

FOGALMAK  

Rendszer, szerveződési szint, szilícium- és mészváz, sejtszáj, sejtgarat, lüktető- és 
emésztő űröcske, sejtközpont, ostor, csilló, álláb, szol-, gélállapot, mixotróf 
táplálkozás, kopuláció, konjugáció, spóra, ivarsejt. 

 

TÉMAKÖR Többsejtűség, sejtfonal, teleptest 



Gombák 

JAVASOLT ÓRASZÁM 9 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK  

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-

oktatási szakasz végére: 
- ismerje a fonalas testfelépítésű gombákat (peronoszpóra, fejespenész, 

ecsetpenész; emberi megbetegedéseket okozó gombák);   
- tudja, hogy a gombák spórákkal szaporodnak; ismertesse a peronoszpóra, a 

fejespenész, az ecsetpenész, az emberi megbetegedéseket okozó gombák 
és a sütőélesztő anyagcseréjének gyakorlati jelentőségét; 

- tudja felsorolni a halálosan mérgező gyilkos galóca azonosítására szolgáló 
bélyegeket és tudja, milyen tünetek utalnak a mérgezésre;  

- ismerje és magyarázza a gombaszedés és -tárolás szabályait;    
- értelmezze a zuzmókat mint szimbiózisokat;  
- értse, hogy a zuzmók a levegőszennyezés indikátorai lehetnek.  
- értse a gombák ökológiai jelentőségét: lebontók, paraziták, szimbionták;  

 

A témakör tanulásának eredményeként a tanulótól elvárható: 
- vizsgáljon fénymikroszkóppal kenyérpenészt és fonalas zöldmoszatokat, raj-

zolja le és jellemezze a mikroszkópban vagy mikroszkópos képen látottakat; 
- vizsgáljon kézinagyítóval és mikroszkóppal lombosmohát, zuzmót, ismertes-

se a megfigyeltek, valamint mikroszkópos képek alapján testfelépítésüket;  
- ismerje a fontosabb kalapos gombákat; 
- legyen tisztában Alexander Fleming munkásságának jelentőségével. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

A többsejtűség felé vezető út egyes állomásainak megismerése az 

élőlények világában. 

Energiatípusok egymásba alakítását jelentő folyamatok megismerése 

során az energiával kapcsolatos mennyiségi szemlélet fejlesztése. A 

környezeti állapot és az ember egészsége közötti összefüggés felismerése. 

Az emberi épített élőhelyek pusztulása okainak, következményeinek 

megismerése, megértése. Növényi és állati sajátságok felismerése a 

gombák testfelépítésében és életműködésében. Egészségtudatosságra 

nevelés. 

Ismeretek  

A gombák sajátos testfelépítése és életműködése. [Evolúciós fejlődésük 

folytán egy részük az alacsonyabbrendű eukarióták közé tartozik, mint pl. 

a moszatgombák (peronoszpóra), fejespenész.] 

A heterotróf gombák életmód szerinti megkülönböztetése, biológiai 

jelentősége. Mindkét élőlény számára előnyös együttélés, pl. zuzmók.  

Alexander Fleming munkássága. 

A fonalas testfelépítésű 

gombák nagyobb cso-

portjainak [Rajzóspórás 

gombák (pl. a burgonya-

rák kórokozója), járom-

spórás gombák (pl. fejes-

penész), tömlősgombák 

(pl. dérgomba, ehető 

kucsmagomba, redős 

papsapkagomba (mérge-

ző), nyári szarvasgomba), 

egysejtű tömlősgombák 

(a sarjadzással 

szaporodó élesztők, 

anyarozs, kenyérpenész, 

almafalisztharmat), 

bazidiumos gombák (pl. 

korallgomba, 

rókagomba, laskagomba, 

ízletes vargánya, farkas-

tinorú (mérgező), 

pereszke, csiperke, 

tintagomba, gyilkos 

galóca (mérgező), nagy 

őzlábgomba, susulyka 

(mérgező)] határo-



zókönyvek segítségével 

való megismerése. A 

gombák táplálkozás-élet-

tani szerepének, a gom-

baszedés és tárolás sza-

bályainak megismerése. 

A zuzmótelep testfelépí-
tése és életfolyamatai 
közötti összefüggés felis-
merése. 

FOGALMAK  

Hifa (gombafonal), micélium, teleptest, tenyésztest, termőtest, alkaloid, 
antibiotikum, rajzóspóra, járomspóra, tömlős és bazidiumos spóra, bimbózás, 
gyöngysarjképzés, himnős. 

 

TÉMAKÖR A növényi sejt, növényi szövetek 

JAVASOLT ÓRASZÁM 17 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK  

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-

oktatási szakasz végére: 

- ismerje föl mikroszkópban és mikroszkópos képeken a sejtfalat, színtestet, 
sejtmagot, zárványt;   

- ismerje e sejtalkotók szerepét a sejt életében; 
- tudja megkülönböztetni az állati és a növényi sejtet; 
- legyen képes kapcsolatba hozni a következő szövetek felépítését és műkö-

dését: osztódó szövet és állandósult szövetek: bőrszövet, táplálékkészítő 
alapszövet és szállítószövet; 

- fénymikroszkópban, ábrán vagy fotón ismerje fel és jellemezze, a növényi 
szövettípusokat,  

- elemezze, hogy milyen feladatok hatékony elvégzésére specializálódtak; 
- növényi metszetek, preparátumok készítése, fénymikroszkópos vizsgálata, 

rajzok, fotók készítése és rendszerezése 

- a zárvatermő növények szerveinek ismerete, a gyökér, a szár a levél és a 

virág jellegzetes szöveti felépítésének azonosítása. 

 

A témakör tanulásának eredményeként a tanulótól elvárható: 
- vizsgáljon fénymikroszkóppal növényi szövetpreparátumot, készítsen bőr-

szövet-nyúzatot (pl. hagyma allevél). Vizsgáljon kristályzárványt 
- értelmezze a látottakat, mikroszkópos képen is;  
- ismerje fel rajzolt ábrán a sejthártyát, citoplazmát, sejtközpontot, ostort, 

csillót, endoplazmatikus hálózatot, riboszómát, sejtmagot, mitokondriumot; 
sejtfalat, zöld színtestet, zárványt  

- a többsejtű életforma alapvető jellemzőinek azonosítása, az ebben rejlő 

(evolúciós) előnyök felismerése, megfogalmazása 

- a (transzmissziós) fénymikroszkóp működési elvének ismerete, a nagyítás és 

a felbontóképesség értelmezése, a mikroszkóp alapbeállításának 

képessége, mikrofotó készítése mobiltelefonnal 

- a növényi szövetek alaptípusainak megkülönböztetése, a sejttani jellemzők 

és a szövettípus biológiai funkciója közötti összefüggés érvekkel való bizo-

nyítása.   

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

A fénymikroszkóp használata. A látómezőben lévő kép leírása, A testszerveződés és az 



értelmezése. A sejtek vizsgálati módszereinek elsajátítása.  

Szerveződési formák bemutatása, feladatmegosztás és térbeli 

elrendeződés alapján. 

Problémák, jelenségek, gyakorlati alkalmazások 

Milyen jellemzők alapján különítjük el az állatokat és a növényeket? A 

moszatok testszerveződésének milyen típusait tudjuk megkülönbözteni? 

Merre mutat a fejlődés? Mi a moszatok biológiai jelentősége? 

Ismeretek 

A fénymikroszkóp részei és szakszerű használata.  

A növényi sejtalkotók [sejtplazma, sejthártya, sejtmag, mitokondrium, 

belső membránrendszer, sejtfal, színtest, zárvány, sejtüreg (vakuólum)]. 

Prokarióta és eukarióta sejt, állati és növényi sejt összehasonlítása. 

Anyagcseretípusok. 

Differenciálódás, sejttársulás (harmonikamoszatok, fogaskerékmoszatok, 

gömbmoszatok), telepes (álszövetes), szövet, egyirányú osztódás: fonalas 

testfelépítés (békanyálmoszatok), két irányban: lemez (tengeri saláta), 

több irány: teleptest (csillárkamoszat). 

anyagcsere-folyamatok 

alapján annak magyará-

zata, hogy az élőlények 

természetes rendszeré-

ben miért alkotnak külön 

országot a növények, a 

gombák és az állatok. 

A sejtek működésbeli kü-

lönbségei és a differenci-

álódás kapcsolatának 

megértése. 

Az egysejtű szerveződés 

és a többsejtű szervező-

dés típusainak bemuta-

tása a zöldmoszat 

példáján (sejttársulás, 

sejtfonal, teleptest). 

Anyagcseretípusok ösz-

szehasonlítása. 

Kísérletek az ozmózis ki-

mutatására (plazmolízis).  

A mikroszkópban látott 

kép nagyításának kiszá-

molása.  

Különböző zárványok, 

sejtüregek és a 

színtestek megfigyelése 

mikroszkópban különféle 

sejtfestési módszerekkel. 

Növényi színanyagok 
szétválasztása kromato-
gráfiás módszerrel. 

FOGALMAK  

Növényi sejt, szövet és szerv, alkalmazkodás, telep, spóra, differenciálódás, 
féligáteresztő hártya, ozmózis, plazmolízis, parazita, szaprofita, autotróf 
anyagcsere, heterotróf anyagcsere, fotoszintézis. 

 

TÉMAKÖR A növények országa. Valódi növények. 

JAVASOLT ÓRASZÁM 33 óra 



TANULÁSI EREDMÉNYEK  

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-

oktatási szakasz végére: 
- tudja összefüggésbe hozni a mohák testfelépítését és társulásokban elfoglalt 

helyét;  
- ismerje a harasztoknál megjelenő evolúciós „újításokat” (szövetek, szervek), 

hozza ezeket összefüggésbe a szárazföldi élethez való hatékony 
alkalmazkodással;  

- ismerje a nyitvatermőknél megjelenő evolúciós „újításokat” (virág, mag, 
víztől független szaporodás), hozza ezeket összefüggésbe a szárazföldi 
élethez való hatékonyabb alkalmazkodással;  

- ismerje a zárvatermőknél megjelenő evolúciós „újításokat” (takarólevelek, 
bibe, zárt magház, termés, szállítócsövek, gyökérszőrök) legyen képes 
ezeket összefüggésbe hozni a szárazföldi élethez való hatékonyabb alkal-
mazkodással, a fényért és vízért folyó versengéssel; 

- értse a kettős megtermékenyítés folyamatát; 
- értelmezze a termés biológiai szerepét és a magterjesztés stratégiáit; 

megismeréséhez, és élőhelyének, ökológiai igényeinek jellemzéséhez; 
- ismertesse a gyökér, a szár és a levél alapfunkcióit.  
- jellemezze a gyökér, a szár, a levél felépítését és működését, módosulásait;  
- mondjon példát módosult szervekre. 
 

A témakör tanulásának eredményeként a tanulótól elvárható: 
- tudja használni a Növényismeret könyvet a környezetében élő növények 
- ismerje fel egyszerű, sematikus rajzon a hajszálgyökér hossz- és keresztmet-

szetét, a lágy- és a fás szár, valamint a lomblevél keresztmetszetét;  
- magyarázza a különböző környezetben élő növények anatómiai 

különbségeit; 
- tudja értelmezni a harasztok és a zárvatermők kétszakaszos egyedfejlődésé-

ben a haploid és diploid szakaszok arányát, és ennek fejlődéstörténeti jelen-
tőségét;  

- tudja kapcsolatba hozni a gyökér, a szár és a levél alapfunkcióit 
felépítésükkel. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

Problémák, jelenségek, gyakorlati alkalmazások  

Milyen szempontok alapján csoportosíthatóak a növények? Miért nem nő-

hetnek embermagasságúra a mohák? Hogyan alkalmazkodott a harasztok 

testfelépítése a szárazföldi életmódhoz? Miben különböznek a 

nyitvatermők és a zárvatermők? 

Ismeretek 

Endoszimbionta elmélet. A fényért, vízért való verseny, a szárazabb 

élőhelyeken való szaporodás lehetőségének kapcsolata a növényvilág fejlő-

désével. (Kékeszöld moszatok), vörösmoszatok, zöldmoszatok (járommo-

szatok), csillárkák, embriós növények = szárazföldi növények. 

A mohák, a harasztok a nyitvatermők és a zárvatermők kialakulása, testfe-

lépítése, életmódja (alkalmazkodás a szárazföldi életmódhoz) és szaporo-

dása.  

Fajismeret: májmoha, tőzegmoha, háztetőmoha, lucfenyő, jegenyefenyő, 

erdei fenyő, feketefenyő, vörösfenyő, páfrányfenyő, ciprusfélék, boróka, 

A határozókönyvek felé-

pítése logikájának meg-

értése és használatuk 

gyakorlása. 

A fényért, vízért való ver-

seny, a szárazabb élőhe-

lyeken való szaporodás 

lehetőségének összefüg-

gésbe hozása a növényi 

szervek megjelenésével, 

felépítésével. 

Szerkezet és működés 

kapcsolatának bemuta-

tása a növényi szövetek 

példáján. A különböző 

törzseknél megjelenő 

evolúciós „újítások” ösz-

szefüggésbe hozása a 



tiszafa, csikófark. 

A növényi szövetek csoportosítása és jellemzése. 

szárazföldi élethez való 

hatékony alkalmazkodás-

sal. 

Növényi szövetprepará-
tum és önállóan készített 
nyúzat vizsgálata fény-
mikroszkóppal, a látottak 
értelmezése. 

FOGALMAK  

Moha, meiózis, mitózis spóra, ivarsejt, haploid sejt, diploid sejt, kétszakaszos 
egyedfejlődés, haraszt, kemotaxis, hajtásos növény, nyitvatermő, zárvatermő, 
hajtás, virág, termés, kettős megtermékenytés, osztódó szövet, állandósult 
szövet, kambium. 

 

TÉMAKÖR A növények élete  

JAVASOLT ÓRASZÁM 40 óra 



TANULÁSI EREDMÉNYEK  

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-

oktatási szakasz végére: 

- meg tudja magyarázni egy talajból felvett vízmolekula atomjainak sorsát a 
növényben;  

- meg tudja magyarázni a fás szár kialakulását, az évgyűrűk keletkezését;  
- meg tudja magyarázni a folyadékszállítás kémiai és fizikai hajtóerőit (ozmoti-

kus szívóerő, gyökérnyomás, kapillaritás, párologtatás),  hozza összefüggés-
be a gyökér, szár és levél felépítésével;  

- kapcsolatba tudja hozni a virág biológiai szerepét és részeit. I 
- ismertesse az egyivarú és a kétivarú virág, az egylaki és a kétlaki növény fo-

galmát;   
- tudjon kapcsolatot teremteni a virág és a termés részei között;    
- tudja értelmezni a virágos növények fajfenntartó működéseit (mag-, illetve 

termésképzés, vegetatív szervekkel történő szaporodás);  
- össze tudja hasonlítani az ivaros és az ivartalan szaporítás előnyeit és hátrá-

nyait. Ismertesse a növények főbb ivartalan szaporítási módjait (tőosztás, 
dugványozás, oltás, szemzés, klónozás); 

- ismertesse a csírázás külső és belső feltételeit egy csírázási kísérlet kapcsán; 
- fel tudjon sorolni és példák alapján ismerjen fel hormonális hatásra bekövet-

kező növényi életműködéseket (pl. gyümölcsérés, növekedés, nyugalmi ál-
lapot). 

- ismerje a növényi hormonok általános szerepét a növények életében; 
- ismerje a növények ingerlékenységének fontosabb elemeit. 
   

A témakör tanulásának eredményeként a tanulótól elvárható: 
- vizsgáljon mikroszkópban gázcserenyílást és értelmezze a látottakat, mik-

roszkópos képek alapján is; 
- figyelje meg a víz útját színes tintába mártott fehér virágú növényen és ér-

telmezze a látottakat; 
- le tudja írni és meg tudja magyarázni a gázcserenyíláson át felvett 

széndioxid-molekula sorsát a növényben;  
- értelmezzen növényi anyagszállítással kapcsolatos kísérletet;  
- összefüggésbe tudja hozni a nappalhosszúság virágképzésben betöltött 

szerepét az eredeti élőhely, illetve a megváltoztatott élőhely (pl. honosítás) 
nappalhosszúságával;   

- tudja értelmezni a növényi hormonokkal végzett kísérletek eredményeit. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

Problémák, jelenségek, gyakorlati alkalmazások 

Mi a víz jelentősége a növények életében? Mi a fotoszintézis jelentősége? 

Milyen formában  választanak ki anyagokat a növények? Milyen 

tendenciák valósultak meg a növényvilág szaporodásának evolúciója 

során? Hogyan mozognak, hogyan növekednek a növények? 

Ismeretek 

A növényi létfenntartó szervek (gyökér, szár levél) felépítése, működése, 

módosulásai. A gyökér, a szár és a levél felépítése, szövettani szerkezetük 

típusaik, módosulásaik. A felsorolt szervek működése és szerepük a növény 

életében. A Liebig-féle minimumtörvény. A gázcserenyílás szerkezete és 

működése (összefüggés a zárósejtek felépítésével, turgorával és az 

ozmózissal). 

A virág részei és biológiai szerepe. Kapcsolat a virág és a termés között. A 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások 

Mi a víz jelentősége a 

növények életében? Mi a 

fotoszintézis 

jelentősége? Milyen 

formában  választanak ki 

anyagokat a növények? 

Milyen tendenciák 

valósultak meg a 

növényvilág 

szaporodásának 

evolúciója során? 

Hogyan mozognak, 

hogyan növekednek a 



virágos növények reproduktív működései, az ivaros és az ivartalan 

szaporodás/szaporítás. A termés és a mag. A mag szerkezete. A csírázás 

folyamata és típusai.  

A hormonok (auxin citokinin, gibberellin, etilén abszcizinsav) szerepe a 

növények életében. Paál Árpád kísérletei. A növények mozgása. 

növények? 

Ismeretek 

A növényi létfenntartó 

szervek (gyökér, szár 

levél) felépítése, 

működése, módosulásai. 

A gyökér, a szár és a 

levél felépítése, 

szövettani szerkezetük 

típusaik, módosulásaik.  

A felsorolt szervek 

működése és szerepük a 

növény életében.  

A Liebig-féle 

minimumtörvény. 

A gázcserenyílás 

szerkezete és működése 

(összefüggés a zárósejtek 

felépítésével, turgorával 

és az ozmózissal). 

A virág részei és biológiai 

szerepe. Kapcsolat a 

virág és a termés között. 

A virágos növények 

reproduktív működései, 

az ivaros és az ivartalan 

szaporodás/szaporítás.  

A termés és a mag. A 

mag szerkezete. A 

csírázás folyamata és 

típusai.  

A hormonok (auxin 

citokinin, gibberellin, 

etilén abszcizinsav) 

szerepe a növények 

életében. 

Paál Árpád kísérletei.  

A növények mozgása. 



FOGALMAK  

Gyökérszőr, diffúzió, ozmózis, passzív és aktív transzport, gyökérnyomás, 
szaporítóhajtás, hiányos virág, egylaki növény, kétlaki növény, ivartalan 
szaporodás, regeneráció, kétszakaszos egyedfejlődés, növényi hormon, 
vízszállítás, párologtatás, csírázás, légzési hányados, ivartalan szaporodás és 
szaporítás, taxis, nasztia, tropizmus, koleoptil csúcs. 

 
 

10. évfolyam  (heti 4 óra, 144 óra) 
 

NAT témakör Kerettantervi témakör Témakör Órakeret 

2. Az élet eredete és 
szerveződése 

Az élővilág egysége, a 
felépítés és működés 
alapelvei 
Sejtek és szövetek 

Az állati sejt és a főbb szövettípusok 

jellemzői 

16 

Szerkezet és működés az állatok 

világában 

Csalánozók, férgek, puhatestűek, 

ízeltlábúak 

20 

Tüskésbőrűek, elő- és fejgerinchúrosok 

Gerincesek testfelépítése és működése 

A gerincesek nagy csoportjai 

30 

4. Öröklődés és evolúció Az élőlények jellemzői, 
viselkedés és környezet 

Az állatok viselkedése 16 

3. Az életközösségek jellemzői 
és típusai 
7. A bioszféra egyensúlya, 
fenntarthatóság 
 

Az élőhelyek jellemzői, 
alkalmazkodás, az 
életközösségek biológiai 
sokfélesége 
A Föld és a Kárpát-medence 
értékei 
Ember és bioszféra - 
fenntarthatóság 

Ökológia – az élőlények környezete 15 

Ökoszisztéma 10 

Életközösségek 20 

Ismétlés, rendszerezés, számonkérés 17 

 

TÉMAKÖR Az állati sejt és a főbb szövettípusok jellemzői 

JAVASOLT ÓRASZÁM 16 óra 



TANULÁSI EREDMÉNYEK  

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási 

szakasz végére: 

 

− az élő rendszerek vizsgálata során felismerje  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; 

− felismerje a szerveződési szintek atomoktól a bioszféráig való egymásba épülését, 

tudja a biológiai problémákat és magyarázatokat a megfelelő szinttel 

összefüggésben értelmezni; 

− egyénileg és másokkal együttműködve célszerűen és biztonságosan alkalmazza 
biológiai vizsgálati módszereket, ismerje a fénymikroszkóp működésének alapelvét, 
képes legyen azt használni; 

− tájékozódjon a biotechnológia és a bioetika kérdéseiben, ezekről folyó vitákban 
tudományosan megalapozott érveket tudjon alkotni. 

 

A témakör tanulásának eredményeként a tanulótól elvárható: 

- fénymikroszkópban, ábrán vagy fotón felismerje és jellemezze a főbb állati és 
növényi szövettípusokat, elemezze, hogy milyen funkciók hatékony elvégzésére 
specializálódtak. 

 
 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

Szövetmetszetek fénymikroszkópos vizsgálata, megfigyelése során a 
felépítés és a működés összekapcsolása.  

A különböző sejttípusok méretkülönbségeinek megítélése. Összehasonlítás: 
az állati egysejtű és a többsejtű egyetlen sejtje. 

 Az álszövet és a szövet definiálása. 

Az állati sejt sejtalkotói: sejtmag (maghártya, örökítőanyag), Golgi-
készülék, endoplazmatikus hálózat, mitokondrium, sejtközpont, lizoszóma, 
sejtplazma, sejthártya. A sejtszervecskék feladata. 

A főbb szövettípusok jellemzői és működési sajátságai:  

hámszövetek-fedőhámok, mirigyhámok, felszívóhám, érzékhám. 
pigmenthám egyenkénti feladatai, típusai és előfordulása a szervekben. 

A kötő- és támasztószövetek - lazarostos, tömöttrostos kötőszövet, a 
zsírszövet és a vér, valamint a chordaszövet, csontszövet és porcszövet 
felépítése, feladata és előfordulása. 

Az idegsejtek típusai a sejt alakja, a nyúlványok elrendeződése, a sejt 
működése alapján. A gliasejt. 

Szövet- és szervátültetés (transzplantáció); beültetés (implantáció). 

A gyógyászatban alkalmazott diagnosztikus szövettani vizsgálatok 
céljának, egy-egy módszerének ismerete, a daganatos betegségek 
felismerésében játszott szerepének értékelése. 

A többsejtű életforma alapvető jellemzőinek azonosítása, az ebben rejlő 
(evolúciós) előnyök felismerése, megfogalmazása. 

A (transzmissziós) fénymikroszkóp működési elvének ismerete, a nagyítás 

A (transzmissziós) fénymikroszkóp 

felépítésének és működésének 

megbeszélése, alkalmazásának 

gyakorlása 

Állati szövetek mikroszkópos 

vizsgálata, rajzolás és fotózás 

mobiltelefonnal  

Állattani preparátumok főbb 

szövettípusainak tanulmányozása, 

jellemzése. 

Rajzos ábra készítése a 
soknyúlványú idegsejtről. 

 Az idegsejt (neuron) részeinek 
megnevezése. 

Összehasonlítás: a simaizom, 
vázizom és szívizom szerkezeti és 
funkcionális összefüggéseinek 
elemzése, előfordulása és működési 
jellemzői a szervekben. 
Daganatos elváltozásokról, 

diagnosztikáról, kezelésről 

kiselőadás, csoportmunka. 

 

 



és a felbontóképesség értelmezése, a mikroszkóp alapbeállításának 
képessége, mikrofotó készítése mobiltelefonnal. 

A különféle emberi (állati) szövetek sejttípusainak kialakulására vezető 
differenciálódási folyamat elvi értelmezése, egy konkrét példán (pl. 
vérsejtek képzése) való bemutatása. 

Állati vagy emberi szövetekről, szervekről készült metszetek 
fénymikroszkópos vizsgálata vagy fotókon való összehasonlítása és 
jellemzése. 
 

FOGALMAK  

Organellum, transzplantáció, implantáció, inger, ingerület, sejttest, dendrit, axon, gliasejt, 
végfácska, velőshüvely. őssejt fogalma és típusai, daganatsejt, embrionális fejlődés, hám-, 
kötő- és támasztó-, izom-, idegszövet. 

 

TÉMAKÖR Szerkezet és működés az állatok világában 
Szivacsok, Csalánozók, férgek, puhatestűek, ízeltlábúak  

JAVASOLT ÓRASZÁM 20 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK  

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási 

szakasz végére: 

− 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; 

− biológiai vonatkozású adatokat elemez, megfelelő formába rendez, ábrázol, ezek 

alapján előrejelzéseket, következtetéseket fogalmaz meg, a már ábrázolt adatokat 

értelmezi. 

A témakör tanulásának eredményeként a tanulótól elvárható: 

− megértse a természetes változatosság szerveződését, az evolúciós változások 

eredetét és elterjedését magyarázó elemi folyamatokat, felismeri és magyarázza 

makroszintű evolúciós jelenségeket; 

− példákkal igazolja, hogy a szelekció a különböző szerveződési szinteken 

értelmezhető tulajdonságokon keresztül egyidejűleg hat; 

− morfológiai, adatok alapján egyszerű származástani kapcsolatokat elemezen, 

törzsfát készísen; 

− ismerje az evolúció befolyásolásának lehetséges módjait  értékelje ezek előnyeit és 

esetleges hátrányait. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

Az „állat” fogalom értelmezése.  

Az álszövetes és szövetes szerveződés összehasonlítása. A törzsfejlődés 

során kialakult állatcsoportok jellemző képviselőinek tanulmányozása. A 

testfelépítés, testalkat és az életmód kapcsolatának megértése. Az 

állatcsoportok szervezeti differenciálódásának megismerése. A 

differenciálódás fokától függő sajátosságok vizsgálata ok-okozati 

összefüggések keresése közben. A mindenkori környezet változásaihoz való 

alkalmazkodás szerepének megértése az állatcsoportok jellemző 

tulajdonságainak kialakulásában. 

Szivacsok és csalánozók testfelépítése. Önfenntartás, önreprodukció, 

A sejtek működésbeli 

elkülönülésének, a szövetetek 

kialakulásának eredménye a 

különböző állatcsoportoknál. 

Ábraelemzés: a szivacsok és a 

csalánozók testfalának felépítése, a 

sejtek  és a sejtcsoportok funkciói. 

A csalánozók megismerése. A 

szaprofita férgek biogeográfiai, 

gazdasági hasznának, a parazita 



önszabályozás. 

A férgek nagyobb csoportjai, testszerveződése, önfenntartó, 

önreprodukáló és önszabályozó működése, életmódja. 

A puhatestűek nagyobb csoportjai, testszerveződése, külső, belső 

szimmetriája, önfenntartó, önreprodukáló, önszabályozó működése. Az 

élőhely, életmód és az életfolyamatok összefüggései. 

Az ízeltlábúak csoportjaira jellemző testfelépítés, önfenntartó, 

önreprodukciós és önszabályozó működés. Származási bizonyíték a 

szelvényezett test. A törzsfejlődés során kialakult evolúciós 

„újdonságok”(valódi külső váz kitinből, ízelt lábak kiegyénült harántcsíkolt 

izmokkal). A rovarok legfontosabb rendjei: szitakötők, egyenesszárnyúak, 

poloskák, kabócák, bogarak, lepkék hártyásszárnyúak, kétszárnyúak. 

férgek állat- (ember-) egészségügyi 

szerepének tanulmányozása.  

Tanulói vizsgálódás: A gyűrűsférgek 

mozgása és belső szervei. A 

puhatestűek három főcsoportjának 

összehasonlítása: a morfológiai 

különbségek, belső szervi 

azonosságok.  

A fajok beazonosítása határozók 

segítségével. 

A hazánkban is nagy fajszámban 

előforduló rovarrendek, illetve 

példafajok keresése határozó 

könyvek segítségével . 

A szájszerv, a szárny, a 

posztembrionális fejlődési típusok 

alakulásának összehasonlítása.  

Ok-okozati összefüggés keresése az 

életmód és a szájszervek alakulása 

között.  

A tengeri/édesvízi puhatestűek és 

ízeltlábúak szerepe az egészséges 

táplálkozásban.  

Önálló kiselőadások. 

FOGALMAK  

Sugaras és kétoldali szimmetria; béledényrendszer és háromszakaszos bélcsatorna; sejten 
belüli, sejten és testen kívüli emésztés; diffúz légzés, kültakaró eredetű légzőszerv, zárt és 
nyílt keringés, kiválasztás sejtenként, vesécske típusú kiválasztószerv; diffúz és központosult 
dúcidegrendszer; hámizomsejt, bőrizomtömlő, átváltozás, kifejlés, teljes átalakulás, vedlés, 
hormonális/kémiai szabályozás. 

 

TÉMAKÖR 

 

Tüskésbőrűek, elő- és fejgerinchúrosok, gerincesek testfelépítése és 

működése.  A gerincesek nagy csoportjai 

JAVASOLT ÓRASZÁM 30 óra 



TANULÁSI EREDMÉNYEK  

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási 

szakasz végére: 

 

− 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. 

− biológiai vonatkozású adatokat elemez, megfelelő formába rendez, ábrázol, ezek 
alapján előrejelzéseket, következtetéseket fogalmaz meg, a már ábrázolt adatokat 
értelmezi. 

 

A témakör tanulásának eredményeként a tanulótól elvárható: 

− ábrák, animációk alapján értelmezze és biológiai tényekkel alátámasztja, hogy az 

állatok felépítése és működése milyen összefüggéseket mutat. 

− a felépítés és működés összehasonlítása alapján bemutatja a közös jellemzőket és 

alapvető különbségeket, értékeli ezek jelentőségét.  

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

Az állatok törzsfája oldalági képviselőjének (tüskésbőrűek) 

összehasonlítása a gerincesek „egyenesági” elődeivel és a gerincesek 

nagyobb csoportjaival. Az állatvédelmi törvény megismerése. Önálló 

kísérletezés, megfigyelés során a természettudományi megismerési 

módszerek gyakorlása. A gerincesek evolúciós újításai, azon belül a belső 

váz jelentőségének megértése az életterek tartós meghódításában. 

A tüskésbőrűek testfelépítése és életmódja. A gerinchúr, a csőidegrendszer 

és kopoltyúbél megjelenésének evolúciós jelentősége.  

Az előgerinhúrosok testfelépítése, evolúciós jelentősége.  

A fejgerinchúrosok testfelépítése és életmódja, evolúciós jelentősége.  

A gerincesek általános jellemzői, evolúciós újításai (Porcos, majd csontos 

belső váz, melynek központja a gerincoszlop). A kültakaró többrétegű hám, 

amely bőrré alakul, csoportonként elkülöníthető függelékekkel. 

 A tápcsatorna elő-, közép- és utóbeléhez mirigyek csatlakoznak.  

A légzőszerv előbél eredetű kopoltyú vagy tüdő.  

A keringési rendszer zárt, központja a szív. Az erekben vér (plazma és 

alakos elemek) kering.  

Kiválasztó szervük a vese, a vérből szűr és kiválaszt.  

Ivarszervei a váltivarúságnak megfelelőek. Többnyire jellemző az ivari 

kétalakúság és a közvetlen fejlődés. 

A neuro-endokrin rendszer szabályozza a működéseket.  

A tüskésbőrűeknek a 

gerinchúrosokkal és gerincesekkel 

való összehasonlítása.  

Szakkönyvek, ismeretterjesztő 

könyvek, folyóiratok 

olvasmányainak, ábráinak 

segítségével a probléma 

lényegének feltárása. 

Gyakorlati feladat: a kialakult 

gerinces szervek, szervrendszerek 

életfolyamatbeli (kültakaró, 

mozgás, táplálkozás, légzés, 

keringés, kiválasztás, szaporodás, 

hormonális és idegrendszeri 

szabályozás) eltéréseinek leírása 

és rajza a gerincesek nagyobb 

csoportjaiban. 

Preparátumok, képek, biológiai 

gyűjtemény megfigyelése és 

tanulmányozása. 

Fajismeret bővítése 

határozókönyvek, internet, film, 

terepgyakorlat segítségével. 

FOGALMAK  

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. 

 



TÉMAKÖR Az állatok viselkedése 

JAVASOLT ÓRASZÁM 16 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK  

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási 

szakasz végére: 

− Az élő rendszerek vizsgálata során felismerje az analógiákat, korrelációkat, alkalmazza 

a statisztikus és a rendszerszintű gondolkodás műveleteit, kritikusan és kreatívan 

mérlegelje a lehetőségeket, bizonyítékokra alapozva érveljen, több szempontot is 

figyelembe véve. 

− A biológiai jelenségek vizsgálata során digitális szöveget, képet, videót keres, értelmez 

és felhasznál, vizsgálja azok megbízhatóságát, jogszerű és etikus felhasználhatóságát. 

− Ismerje a tudományos és áltudományos közlések lényegi jellemzőit. 
 

A témakör tanulásának eredményeként a tanulótól elvárható: 

− Ismerje a gondolkodási folyamatokat és az érzelmi és motivációs működéseket 

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

− Ismerje az állatok különféle magatartásformáit, illetve ezeket felismeri példákból. 

− Tudja, hogy viselkedéskombináció is lehet evolúciósan stabil stratégia. 
 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

Az öröklött és tanult viselkedési elemek. A legfontosabb magatartásforma-

csoportok. Az állatok kommunikációjának fajtái. 

A magatartáskutatás története: Darwin, Pavlov, Watson, 

Lorenz, Tinbergen, von Frisch, Csányi Vilmos (a kutatók módszerei, 

tapasztalatai, magyarázatai). 

Öröklött magatartásformák (feltétlen reflex, irányított mozgás, 

mozgásmintázatok). 

Tanult magatartásformák (bevésődés, érzékenyítés, megszokás, feltételes 

reflex, operáns tanulás, belátásos tanulás). 

Önfenntartással kapcsolatos viselkedések (tájékozódás, komfortmozgások, 

táplálkozási magatartás, zsákmányszerzés). 

Fajfenntartással kapcsolatos viselkedések (udvarlás, párzás, 

ivadékgondozás). 

A társas viselkedés; a társas kapcsolatok típusai (időleges tömörülés, 

család, kolónia). 

A háziállatok viselkedése.  

Az emberi természet. 

A tanulás és a gének szerepe az emberi viselkedésben. Az emberi 

viselkedési komplexum, az ember és a legfejlettebb állatok viselkedése 

közötti különbségek, személyes és csoportos agresszió, az emberi 

közösség, rangsor, szabálykövetés, az emberi nyelv kialakulása, az emberi 

hiedelmek, az ember konstrukciós és szinkronizációs képességének 

Konrad Lorenz és Pavlov 

állatkísérleteinek bemutatása 

beszámolók vagy filmek alapján 

Az ember öröklött és tanult 

viselkedési elemeit bemutató példák 

gyűjtése, megbeszélése 

A természetben vagy állatkertben 

megfigyelhető faj viselkedésében 

látható mintázatok (idő, tér és 

cselekvés) számítógépes elemzése, 

dokumentálása 

Esettanulmányok elemzése az eltérő 

tanulási képességek lehetséges 

okairól. 

Kiselőadások tartása, viták során 

saját vélemény megvédése. 

 

 



megnyilvánulása a társadalomban. A gyermek fejlődése és szocializációja 

a családi közösségben. 

Az emberi viselkedés biológiai gyökereinek és emberi sajátosságainak 

elemzése az állatok viselkedésével történő összehasonlítás és az evolúciós 

megközelítés alapján. 

Humánetológia: sztereotípiák, babonák kialakulása, a csoportos agresszió 

és a háború, szocializáció, szublimáció, személyes tér, testbeszéd, 

szabálykövetés, nyelvi kommunikáció. 

FOGALMAK  

Viselkedés (magatartás), kulcsinger, motiváció, ösztön, reflex, társítás, tanulás és memória, 

agresszió, altruizmus, szocializáció, kommunikáció, adaptáció, magatartáselem, 

magatartásegység, stressz, gondolkodás. 

 

TÉMAKÖR Ökológia – az élőlények környezete 

JAVASOLT ÓRASZÁM 15 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK  

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási 

szakasz végére: 

− azonosítja és vizsgálható formában megfogalmazza a természettudományos 

problémákat, biológiai és más természettudományi területről kiválasztja a 

jelenségek magyarázatához szükséges tényeket és ismereteket; 

− biológiai vonatkozású adatokat elemez, megfelelő formába rendez, ábrázol, ezek 

alapján előrejelzéseket, következtetéseket fogalmaz meg, a már ábrázolt adatokat 

értelmezi; 

− az elvégzett vagy elemzett biológiai vizsgálatok során elvégzi az adatrögzítés és -

rendezés műveleteit, ennek alapján tényekkel alátámasztott következtetéseket von 

le; 

− felismeri a természetes élőhelyeket veszélyeztető tényezőket, kifejti álláspontját az 

élőhelyvédelem szükségességéről, egyéni és társadalmi megvalósításának 

lehetőségeiről; 

A témakör tanulásának eredményeként a tanulótól elvárható: 

− másokkal együttműködve megtervez és kivitelez lakóhelye környezeti állapotának 

eseti vagy hosszabb idejű vizsgálatát, értékelje a kapott eredményeket; 

− megfigyelések, leírások és videók alapján azonosítja a populációk közötti 

kölcsönhatások típusait, az ezzel összefüggő etológiai jellemzőket, bemutatja ezek 

jellegét, jelentőségét; 

− értse az ökológiai mutatókkal, bioindikációs vizsgálatokkal megvalósuló környezeti 

állapotelemzések céljait, adott esetben alkalmazza azok módszereit; 

− ismerje a levegő-, a víz- és a talajszennyezés forrásait, a szennyező anyagok típusait 

és példáit, konkrét esetek alapján elemzi az életközösségekre gyakorolt hatásukat; 

− ismerje fel és példákkal igazolja az állatok viselkedésének a környezethez való 

alkalmazkodásban játszott szerepét; 

  

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

A környezet fogalmának, időbeli és térbeli változásának megismerése. 

Annak megértése, hogy az egyénnek felelőssége van a közösség 

Tűrőképességi görbék értelmezése 

(minimum, maximum, optimum, 



fenntartásában és a normakövetésben. Annak felismerése, hogy 

környezetünk is hatással van egészségünkre. Annak megértése, hogy 

hogyan vezetett az ember tevékenysége környezeti problémák 

kialakulásához. 

Egyed feletti szerveződési szintek. 

A populációk és a társulások szerkezete, jellemzői. 

Az élettelen környezeti tényező fogalmának ismerete és összekapcsolása 

az élettani és ökológiai tűrőképességgel. 

A környezeti tűrőképesség általános értelmezése, típusok azonosítása 

példák alapján. 

Élőhelyek fény-, hőmérsékleti, vízellátási és talajminőségi viszonyainak 

vizsgálat. 

A levegő kémiai, fizikai jellemzőinek vizsgálata, az élőlényekre gyakorolt 

hatásuk elemzése. 

Az édesvízi és tengeri élőhelyek vízminőségét befolyásoló tényezők 

elemzése példákon keresztül. 

A talaj kémiai és fizikai tulajdonságainak, minőségi jellemzőinek ismerete, 

főbb talajtípusok összehasonlítása. 

A környezet eltartóképességének elemzése. 

A biológiai óra és a környezeti ciklusok (napi, éves) közötti összefüggés 

megértése, az aszpektus értelmezése. 

Az életközösségek hosszabb távú, nem ciklikus időbeli változásának 

vizsgálata, a szukcesszió folyamatának értelmezése. 

Az élőlények bioszférában történő elterjedését befolyásoló tényezők 

elemzése. 

A testfelépítés, az élettani működés és a viselkedés környezeti 

alkalmazkodásban játszott szerepének vizsgálata, konkrét példák 

elemzése. 

Populációk kölcsönhatásait meghatározó viszonyok elemzése, főbb típusok 

azonosítása és felismerése konkrét példák alapján. 

  

szűk és tág tűrés), összefüggés 

felismerése az indikátor-

szervezetekkel.  

Esettanulmány alapján 

összefüggések felismerése a 

környezet és az élőlény 

tűrőképessége között. 

Projektmunka a környezeti 

tényezők, az életfeltételek és az 

élőlények életmódja, elterjedése 

közötti összefüggésről.  

A populációk ökológiai (és 

genetikai) értelmezése. 

Az egyes élőlény-populációk közti 
kölcsönhatások sokrétűségének 
példákkal történő igazolása. 
Az intézmény közelében lévő 

természeti terület abiotikus 

tényezőinek mérése, aspektusainak 

vizsgálata, az adatok rögzítése és 

elemzése. 

Az iskola környezetében lévő 

környezetszennyező források 

feltérképezése. 

Fajok tűrőképességének 

grafikonokon történő 

összehasonlítása. 

Különféle vízminták fizikai, kémiai 

és biológiai vizsgálata (nitrát/nitrit-, 

foszfáttartalom, vízkeménység, pH, 

BISEL). 

Különböző talajminták vízmegkötő 

képességének, szerves- és 

szervetlenanyag-tartalmának 

vizsgálata. 

Ülepedő por mennyiségi vizsgálata 

növényi részeken, műtárgyakon 

A populációk közötti 

kölcsönhatásokat bemutató videók 

keresése és elemzése.  

Konkrét példák és megfigyelések 

alapján táblázatok készítése a 

populációk együttélésének 

módjairól. 

Kiselőadások tartása kihalt fajokról, 

kihalásuk okairól. 

 



FOGALMAK  

Populáció, környék, miliő, környezet, tűrőképesség, rövidnappalos és hosszúnappalos 

növény, indikátorfaj, niche, Gauze-elv, szimbiózis, kompetíció, kommenzalizmus, antibiózis, 

parazitizmus, predáció. tűrőképesség, biológiai óra, aszpektus, aerob és anaerob környezet, 

vízminőség, talajminőség, szukcesszió, versengés, zsákmányszerzés, ökológiai stabilitás, 

biológiai sokféleség, védett fajok, fajmegőrző program. 

 

TÉMAKÖR  Ökoszisztéma 

JAVASOLT ÓRASZÁM 10 óra 



TANULÁSI EREDMÉNYEK  

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási 

szakasz végére: 

− érti az ökológiai rendszerek működése (anyagkörforgás, energiaáramlás) és a 

biológiai sokféleség közötti kapcsolatot, konkrét életközösségek vizsgálata alapján 

táplálkozási piramist, hálózatot elemez; 

− 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; 

− a biológiai jelenségek vizsgálata során digitális szöveget, képet, videót keres, 

értelmez és felhasznál, vizsgálja azok megbízhatóságát, jogszerű és etikus 

felhasználhatóságát; 

− biológiai vonatkozású adatokat elemez, megfelelő formába rendez, ábrázol, ezek 

alapján előrejelzéseket, következtetéseket fogalmaz meg, a már ábrázolt adatokat 

értelmezi; 

− felismeri a természetes élőhelyeket veszélyeztető tényezőket, kifejti álláspontját az 

élőhelyvédelem szükségességéről, egyéni és társadalmi megvalósításának 

lehetőségeiről; 

− a valós és virtuális tanulási közösségekben, másokkal együttműködve megtervez és 

kivitelez biológiai vizsgálatokat, projekteket. 

− ismeri a bioinformatika fogalmát, érti a felhasználási lehetőségeit, és értékeli a 

biológiai kutatásokból származó nagy mennyiségű adat feldolgozásának 

jelentőségét, az ezekről folyó vitákban tudományosan megalapozott érveket keres. 

A témakör tanulásának eredményeként a tanulótól elvárható: 

− érveljen a Föld mint élő bolygó egyedisége mellett, tényekre alapozottan és 

kritikusan értékelje a természeti okokból és az emberi hatásokra bekövetkező 

változásokat; 

− értse a biológiai sokféleség fogalmát, értékelje a bioszféra stabilitásának 
megőrzésében játszott szerepét, értse az ökológiai rendszerek működése és a 
biológiai sokféleség közötti kapcsolatot, konkrét életközösségek vizsgálata alapján 
táplálkozási piramist, hálózatot elemez; 

− értse az ökológiai egyensúly fogalmát, értékelje a jelentőségét, példákkal igazolja az 

egyensúly felborulásának lehetséges következményeit. 

− konkrét példák alapján vizsgálja a bioszférában végbemenő folyamatokat, 

elemezzen ezek idő- és térbeli viszonyait, azonosítja az emberi tevékenységgel való 

összefüggésüket; 

− történeti adatok és jelenkori esettanulmányok alapján értékelje a mezőgazdaság, 

erdő- és vadgazdaság, valamint a halászat természetes életközösségekre gyakorolt 

hatását, példák alapján bemutatja az ökológiai szempontú, fenntartható 

gazdálkodás technológiai lehetőségeit; 

− példák alapján elemezzen a levegő-, a víz- és a talajszennyeződés, az ipari és 

természeti katasztrófák okait és ezek következményeit, az emberi tevékenységnek 

az élőhelyek változásához vezető hatását, ennek alapján magyarázza egyes fajok 

veszélyeztetettségét; 

− értse és elfogadja, hogy a jövőbeli folyamatokat a jelen cselekvései alakítják, tudja, 

hogy a folyamatok tervezése, előrejelzése számítógépes modellek alapján 

lehetséges; 

− a kutatások adatai és előrejelzései alapján értelmezze a globális éghajlatváltozás 



élővilágra gyakorolt helyi és bioszféra szintű következményeit; 

− értékelje a környezet- és természetvédelem fontosságát, megérti a nemzetközi 

összefogások és a hazai törekvések jelentőségét, döntései során saját személyes 

érdekein túl a természeti értékeket és egészségmegőrzési szempontokat is 

mérlegeli. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

Az ökológiai egyensúly értelmezése. 

A Föld Naprendszeren belüli elhelyezkedésének, kozmikus környezetének 

és a bolygó adottságainak a földi élet lehetőségével való összefüggése, az 

élet hosszú távú fennmaradásához és fejlődéséhez kapcsolódó jellemzők 

azonosítása. 

Egyes globális problémák és a lokális cselekvések közötti kapcsolat 

fokozatos megértése és értelmezése. 

A lokális és globális megközelítési módok megismerése és összekapcsolása, 

a környezettudatosság fejlesztése. 

Az ökoszisztéma fogalma, az életközösség ökoszisztémaként való 

értelmezése.  

Anyagforgalom: termelők, fogyasztók és lebontók szerepe,  

táplálkozási lánc és hálózat különbsége. 

A szén, az oxigén, a víz, a nitrogén és a foszfor körforgása – az élőlények 

szerepe e folyamatokban. 

Az anyagforgalom és az energiaáramlás összefüggése, mennyiségi 

viszonyai az életközösségekben. 

Biológiai sokféleség a faj (faj/egyed diverzitás) és az ökoszisztéma szintjén 

(pl. élőhelyek sokfélesége, a tápláléklánc szintjeinek száma). 

A biológiai sokféleség fogalmi értelmezése. 

Az ökológiai stabilitás feltételeinek és jellemzőinek vizsgálata, 

veszélyeztető tényezők azonosítása. 

Esettanulmányok elemzése és készítése, helyszíni megfigyelések elvégzése, 

adatgyűjtés és elemzés. 

Az élőhelyek és védett fajok megőrzése biológiai jelentőségének 

értékelése, az ezt támogató egyéni és társadalmi cselekvési lehetőségek 

áttekintése, sikeres példák gyűjtése. 

A fenntarthatóság fogalmának komplex értelmezése, a természeti, 

technológiai és gazdasági folyamatok közötti összefüggések feltárása. 

Az élő rendszerekre gyakorolt, emberi tevékenységgel összefüggő hatások 

adatok alapján való azonosítása, a lehetséges következmények felismerése 

A fenntarthatósággal összefüggő egyéni, közösségi, nemzeti és globális 

szintű felelősségek és cselekvési lehetőségek elemzése, megfogalmazása. 

A növénytermesztés és állattenyésztés, az erdő- és vadgazdálkodás, a 

halászat és haltenyésztés történeti és jelenkori technológiáinak a 

fenntarthatóság szempontjából való kritikai elemzése, alternatívák 

A biomassza, a produkció és 

egyedszám fogalmának 

összehasonlító értelmezése. 

„Ökológiai produkció és energia 

piramis”értelmezése. 

Táplálékhálózatok értelmezése. Az 

életközösségek mennyiségi 

jellemzőinek vázlatos ábrázolása. 

A biomassza és a produkció globális 

éghajlati tényezőktől való 

függésének értelmezése.  

A globális éghajlat-változások 

lehetséges okainak és 

következményeinek elemzése. 

Egyes környezeti problémák 

(fokozódó üvegházhatás, savas eső, 

„ózonlyuk”) következményeinek 

megismerésén keresztül az emberi 

tevékenység hatásának vizsgálata. 

Problémafeladatok megoldása, 
számítások. 
Az üvegházhatás alapvető 

jelentőségének és a növekedés 

következményeinek megbeszélése. 

A Föld éghajlatában várható 

változások élőlényekkel, 

életközösségekkel való 

összefüggésével kapcsolatos 

információk keresése, 

összefoglalása, az éghajlatváltozást 

modellező szimulációk 

(játékprogramok) kipróbálása. 

Kiselőadás a Fenntartható Fejlődési 

Célokról. 

Klímavédelemmel kapcsolatos 

önálló projekt kidolgozása, az 

eredmények megosztása más 

iskolákkal, klímavédelmi egyezmény 



keresése. 

A Föld globális szintű környezeti folyamatai, pl. az éghajlatváltozás 

vizsgálatára szolgáló módszerek („big data”, számítógépes modellezés) 

megismerése, az előrejelzések megbízhatóságának értékelése. 

A környezet- és természetvédelem törvényi szabályozásának, a nemzetközi 

egyezmények jelentőségének példákkal való bizonyítása. 

Az ökológiai fenntarthatósággal összefüggő civil kezdeményezések és 

szervezetek tevékenységének megismerése, lehetőség szerinti segítése. 

Fenntarthatósággal kapcsolatos tematikus programokban való aktív 

részvétel. 

  

alkotása projekt/vita keretében. 

Az egészséges ívóvíz és a vizes 

élőhelyek biztosításával kapcsolatos 

projektmunka kidolgozása, az 

eredmények megosztása más 

iskolákkal. 

Az interneten is bemutatkozó vagy 

a lakóhely környezetében található 

biogazdálkodás felkeresése, 

összefoglaló készítése az ott 

alkalmazott gazdálkodási 

módszerekről. 

Ökológiai lábnyom számítása 

internetes applikáció segítségével, 

egyéni és közösségi cselekvésre 

vonatkozó következtetések 

levonása. 

Hulladékhasznosítási és 

szennyvíztisztítási eljárások 

megbeszélése, ötletek megvitatása. 

Védett fajok megismerése, 
esetenként azonosítása határozók 
és mobiltelefonos applikációk 
segítségével. 

 
Kiselőadások tartása kihalt fajokról, 

kihalásuk okairól. 

 

FOGALMAK  

Globális átlaghőmérséklet, ózonpajzs, mágneses védőpajzs, tápláléklánc, termelő 

(producens), fogyasztó (konzumens), lebontó (reducens), csúcsragadozó, táplálékhálózat, 

biogeokémiai ciklus, biológiai produkció, biomassza,globális éghajlatváltozás, üvegházgázok, 

klímamodellek, fenntarthatóság, ökológiai gazdálkodás, biogazdálkodás, élőhely-degradáció 

és -védelem, invazív faj, természetvédelmi törvény, „big data” . 

 

TÉMAKÖR Életközösségek 

JAVASOLT ÓRASZÁM 20 óra 



TANULÁSI EREDMÉNYEK  

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási 

szakasz végére: 

− 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; 

− a biológiai jelenségek vizsgálata során digitális szöveget, képet, videót keres, értelmez 

és felhasznál, vizsgálja azok megbízhatóságát, jogszerű és etikus felhasználhatóságát; 

− biológiai vonatkozású adatokat elemez, megfelelő formába rendez, ábrázol, ezek 

alapján előrejelzéseket, következtetéseket fogalmaz meg, a már ábrázolt adatokat 

értelmezi; 

− érti az ökológiai rendszerek működése (anyagkörforgás, energiaáramlás) és a biológiai 

sokféleség közötti kapcsolatot, konkrét életközösségek vizsgálata alapján táplálkozási 

piramist, hálózatot elemez; 

− felismeri a természetes élőhelyeket veszélyeztető tényezőket, kifejti álláspontját az 

élőhelyvédelem szükségességéről, egyéni és társadalmi megvalósításának 

lehetőségeiről; 

− a valós és virtuális tanulási közösségekben, másokkal együttműködve megtervez és 

kivitelez biológiai vizsgálatokat, projekteket. 

A témakör tanulásának eredményeként a tanulótól elvárható: 

− példákkal mutassa be a fontosabb hazai szárazföldi és vizes életközösségek típusait, 

azok jellemzőit és előfordulásait; 

− másokkal együttműködve megtervez és kivitelez a  lakóhelye környezeti állapotának 

eseti vagy hosszabb idejű vizsgálatát, értékelje a kapott eredményeket; 

− ismerje a Kárpát-medence élővilágának sajátosságait, megőrzendő értékeit, ezeket 

összekapcsolja a hazai nemzeti parkok tevékenységével. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

A szárazföldi élővilág egyes kiemelt jelentőségű elemeinek, konkrét 

életközösségeinek és védett fajainak bemutatása, értékelése (pl. 

Amazonas vidéke, afrikai esőerdők és szavannák, magashegységek, füves 

puszták stb.).  

A Föld óceáni és tengeri életközösségeinek tanulmányozása, néhány 

kiemelt jelentőségű példa elemzése, védendő értékeik bemutatása (pl. 

korallszirtek). 

A Föld élővilágát különleges nézőpontokból bemutató természetfilmek 

nézése, a szerzett élmények és ismeretek megbeszélése. 

A Kárpát-medence természeti képének, tájainak néhány fontos átalakulása 

az emberi gazdálkodás következtében.  

A Kárpát-medence földtani és éghajlati 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 reliktum faj bemutatása, jelentőségük értékelése. 

Tartósan fenntartható gazdálkodás és pusztító beavatkozások hazai 

példái. 

Egyes kontinensek élővilágát 

bemutató tematikus foglalkozások, 

kiállítások szervezése. 

A környezet- és 

természetvédelemmel kapcsolatos 

poszterek készítése jeles napok 

alkalmával. 

A Kárpát-medencében található 

nemzeti parkok honlapjának 

felkeresése, a kiemelkedő értékek 

bemutatása. 

A természeti tájat, védendő 

értékeket bemutató művészeti 

alkotások (rajzok, festmények, fotók, 

tájleírások) gyűjtése és megbeszélése 

Tájakat, életközösségeket és 

élőlényeket bemutató művészeti 

alkotások készítése (rajzolás, festés, 

fotózás, leírások, versek írása). 

A társulások életében bekövetkező 



A mintázat és szintezettség kialakulásának és az életközösségek időbeli 

változásának értelmezése, kialakulásának okai. 

A terepen végzett vizsgálatok során a természeti rendszerek leírására 

szolgáló módszerek használata. Magyarország gazdag élővilágának, 

természeti csodáinak tudatosítása. 

A legfontosabb hazai klímazonális és intrazonális fás fátlan társulások. A 

homoki és a sziklai szukcesszió folyamata. 

Néhány jellemző hazai társulás (táj, életközösség) és állapotuk. 

A természetvédelem hazai lehetőségei, a biodiverzitás fenntartásának 

módjai. Az emberi tevékenység életközösségekre gyakorolt hatása, a 

veszélyeztetettség formái és a védelem lehetőségei. 

Magyarország nemzeti parkjai. 

Néhány hazai nemzeti park jellegzetes természeti adottságainak, 

életközösségeinek vizsgálata, jellemző növény- és állatfajainak 

bemutatása. 

Természetfotók, filmek készítése hazai környezetben, azok szemlélése és 

megbeszélése egyénileg és csoportosan.  

változások természetes és ember 

által befolyásolt folyamatának 

értelmezése. 

Egy tó feltöltődésének folyamatán 

keresztül az életközösségek 

előrehaladó változásainak 

bemutatása. 

A Kárpát-medence egykori és mai 

élővilágának összehasonlítása. 

Az életközösségek sajátosságainak 

önálló ismertetése rajzok, ábrák 

segítségével. 

Terepgyakorlat: egynapos 

kirándulások a lakóhelyi környezet 

tipikus társulásainak megismerésére 

és a fajismeret bővítésére 

(növényhatározás és TWR-értékek 

használata). 

Vegetációtípusok megismerése. 

Természetességmérés kidolgozott 

feladatlapokkal. 

Terepen vagy épített környezetben 

végzett ökológiai vizsgálat során az 

életközösségek állapotának leírására 

szolgáló adatok gyűjtése, rögzítése, a 

fajismeret bővítése. 

Projektmunka készítése: lakóhelyem 

környezetvédelmi problémái, 

természetvédelmi értékei 

 

FOGALMAK  

Társulás, mintázat, szintezettség, diverzitás, szukcesszió, pionír társulás, klimaxtársulás, 
degradáció aszpektus, szukcesszió, klímazonális társulás, intrazonális társulás, extrazonális 
társulás, invazív faj, reliktumfaj, endemizmus, biocönozis, biotóp, karakterfaj, vikarizmus. 
ártéri erdő, löszgyep, homoki gyep, endemikus fajok, reliktum fajok, szikesek, sziklagyepek, 

nádasok, láprét, hegyi kaszálórét, nemzeti parkok. 

 

 


