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HELYI TANTERVI ÓRASZÁMOK 

Évfolyam: 7. 8. 9. 10. 11. 12. 

6 évfolyamos gimnázium  7-12. évfolyam 

Heti óraszám: 1,5 1,5 1 1 2 2 

Évi óraszám: 54 54 36 36 72 64 

4 évfolyamos gimnázium 9-12. évfolyam 

Heti óraszám: ------ ------ ------ 2 2 2 

Évi óraszám: ------ ------ ------ 72 72 64 

szakközépiskola 

Heti óraszám: ------ ------ ------ 2 2 1 

Évi óraszám: ------ ------ ------ 72 72 32 

5 évfolyamos gimnázium 

Évfolyam: 
Nyelvi 

előkészítő 
9. 10. 11. 12. 

5 évfolyamos gimnázium – matematika fizika irányultság 

Heti óraszám: ------ ------ 2 2 2 

Évi óraszám: ------ ------ 72 72 64 

5 évfolyamos gimnázium – biológia kémia irányultság 

Heti óraszám: 0,5 1 3 2 2 

Évi óraszám: 18 36 108 72 64 

 

Tóparti Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola 
Székesfehérvár 

Helyi tanterv 
Biológia - egészségtan 
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1. Bevezetés 

1.1 A biológia tantárgy pedagógiai céljai, feladatai 

A középiskola általános célja, hogy érvényesítse a humánus értékeket, közvetítse az 
egyetemes és nemzeti kultúra alapértékeit, testi és lelki egészségre törekvő, az emberi 

kapcsolatokban igényes felnőtteket, demokratikus elveket követő állampolgárokat neveljen, 
akik képesek a társadalmi, gazdasági, technikai változások követésére és az ezekhez 

alkalmazkodó cselekvésre. 
A gimnáziumban az általános műveltséget megalapozó, valamint érettségi vizsgára és 

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

képzési tartalmakkal, problémakezelési módokkal, hatékony tanítási-tanulási módszerekkel 
készíti fel tanulóit 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. 

Az életfeltételek kialakítása és a társadalomba való beilleszkedés sokoldalú 

tájékozódási képességet és tájékozottságot kívánó feladatát a középiskola azzal támogatja, 
hogy felkészíti tanulóit a társadalmi jelenségek, kapcsolatrendszerek megértésére, alakítására, 

az alkalmazni képes tudás megszerzéséhez nélkülözhetetlen munka felvállalására. Mindehhez 
elengedhetetlen a tanulók tudatos, önkéntes, aktív, segítőkész együttműködése az iskolával. 

A középiskola feladata, hogy előmozdítsa a tanulás belső motivációinak, önszabályozó 

mechanizmusainak kialakítását, fejlesztését; a nevelési-oktatási folyamat segítse elő a tanulók 
előzetes ismereteinek, tudásának, nézeteinek feltárását, adjon módot tudásuk átrendezésére, 

továbbépítésére, integrálására. 
 

1.2 A biológia tantárgy fejlesztési területei és nevelési céljai 

Az erkölcsi nevelés 
A tanulóban kialakul a kötelességtudat, érti egyéni és közösségi (társadalmi) felelősségének 

jelentőségét. Felismeri, hogy az egyes törvények és társadalmi egyezségek általában azért 
érvényesek, mert saját magunk által választott etikai elvek követésén alapszanak. Megérti és 

belátja a normakövetés társadalmi jelentőségét és a normaszegés következményeit. Ismer 
közösségi egyezségeket és normákat, képes egy-egy közösség etikai elveinek felismerésére és 
a különböző kultúrák etikai elveinek összevetésére. Érti az etikai elvek, a normák és a 

törvények kapcsolódását. Képes értékkonfliktusok felismerésére, ismer eseteket, példákat 
értékkonfliktusok kezelésére. 

 
Nemzeti öntudat, hazafias nevelés 
A tanuló képes elhelyezni a magyarság kultúráját európai kontextusban. Megnevez és 

felismer magyar történelmi személyiségeket, feltalálókat, tudósokat, művészeket, sportolókat, 
tudatosul benne munkásságuk (egyetemes) jelentősége. Ismeri a magyar, illetve magyar 

származású Nobel-díjasokat, munkásságuk legkiemelkedőbb eredményeit. Tisztában van 
nemzeti ünnepeink jelentőségével, kontextusával, hagyományaival. Részt vesz a nemzettel, a 
hazával való érzelmi azonosulást erősítő tevékenységekben. Ismeri a népi hagyományokon és 

vallási gyökereken alapuló éves ünnepkört, van tapasztalata ezekhez kötődő szokásokról, 
ismer ilyen témájú folklór- és műalkotásokat. Képes felidézni népi kultúránk néhány jelentős 
elemét, jellemzőjét. Értékeli a helytörténeti ismeretek fontosságát, ismeri lakóhelye és iskolája 

helytörténetének, kulturális és természeti örökségének főbb értékeit. Ismeri a nemzeti kultúrák 
jelentőségét, tiszteli a különböző népek és kultúrák hagyományait. Tájegységekhez kötve is 

ismer hungarikumokat. A hagyományos (népi) életmód, szokások megismerésén keresztül 
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értékeli ezek fenntarthatósággal kapcsolatos szerepét. Felismeri az egyetemes emberi örökség 

és az európai kultúra kiemelkedő eredményeit, az ennek megőrzésén munkálkodó 
szervezeteket, a nemzetközi összefogás jelentőségét. 

 
Állampolgárságra, demokráciára nevelés 
A tanuló érti az egyén felelősségét a közösség fenntartásában és a normakövetésben. Ismeri 

alapvető állampolgári jogait és kötelességeit. Ismeri a normaszegések társadalmi jelentőségét, 
képes az antidemokratikus eljárások, a korrupció és a hatalmi visszaélések veszélyével 

kapcsolatban érvelni. Ismer a demokratikus jogok fenntartásáért küzdő szervezeteket, és tud 
példát hozni az ENSZ és az Európai Unió ezzel kapcsolatos tevékenységére. Gyakorolja 
jogait és kötelességeit szűkebb környezetében, ismeri és tiszteli szűkebb közösségei tagjait, 

törekszik a jó együttműködésre az együttélésben. Képes a helyi közösségekkel való 
együttműködésre, ismeri a civil szervezetek működési formáit és lehetőségeit. Érzékennyé 

válik a helyi közösségek problémái iránt, és ismeri beavatkozási lehetőségeit ezek 
megoldáskeresési folyamataiba. Tisztában van a civil társadalmi aktivitás értékével, 
jelentőségével. 

 
Önismeret és a társas kapcsolati kultúra fejlesztése 

A tanuló képes különbséget tenni az ideális és a reális énkép között és tisztában van azzal, 
hogyan befolyásolhatja a társas környezet az önmagáról alkotott képet. Tudatosítja, hogy az 
önismeret természetes szükségleteink közé tartozik, és próbál ismeretet szerezni arról, milyen 

eszközök állnak rendelkezésünkre, hogy megismerjük, megmagyarázzuk önmagunkat. A 
tanuló tisztában van azzal, hogyan aknázhatja ki saját erőforrásait a mindennapi életben, és 

hogyan létesíthet, tarthat fenn kiegyensúlyozott társas kapcsolatokat. Rendelkezik a 
harmonikus (társas) kapcsolatok kialakításához megfelelő ismeretekkel, készségekkel, 
empátiával; ez jellemzi a tőle különböző embertársaival való kapcsolatát is. Érti az egyén 

felelősségét a közösség fenntartásában és a normakövetésben. 
 

A családi életre nevelés 
A tanuló tisztában van azzal, hogy az ember magatartását szocializációja, társas környezete 
hogyan befolyásolja. Tudatosan készül az örömteli, felelősségteljes párkapcsolatra, a családi 

életre. Jártas a munkaeszközök célszerű, gazdaságos használatában, kialakítja egyéni, 
eredményes munkamódszereit. Megismeri a háztartásban, közvetlen környezetében 

alkalmazott, felhasznált anyagokat (különös tekintettel az egészségkárosító anyagokra). Képes 
önálló életvitelét, önmaga ellátását megszervezni. Képes szükségletei tudatos rendszerezésére, 
rangsorolására, megismeri a takarékosság-takarékoskodás alapvető technikáit. Ismeri a 

családtervezési módszerek alkalmazásának módját, ezek előnyeit és kockázatait, tud ezzel 
kapcsolatban információkat keresni és azokat döntéseiben felhasználni. Tud információkat 

szerezni a szexuális problémákkal kapcsolatban, ugyanakkor képes felismerni egyes 
információforrások veszélyeit. Tudja, hová fordulhat krízishelyzetekben. Képes tájékozódni a 
gyermekszülést és az örökbefogadást érintő kérdésekről. Érti a családnak a társadalomban 

betöltött szerepét. Érti a családtagok felelősségét a család egységének megtartásában, belátja a 
szerepek és feladatok megosztásának módjait, jelentőségét. A tanuló értelmezi a szülői és 

gyermeki felelősség fogalmát, tiszteli a különböző generációk tagjait. 
 
A testi és lelki egészségre nevelés 

A tanuló tudja, hogy környezetünk is hatással van testi és lelki egészségünkre, ezért igényévé 
válik környezetének tisztán tartása, szépítése és a személyes higiéné. Képes egészséges étrend 

összeállítására, ismeri a mennyiségi és minőségi éhezés, valamint az elhízás kockázatait. 
Tájékozott az e témakörben meglévő elemi lakossági szolgáltatásokról, azok használatáról. 
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Ismeri a kultúra szerepét a lelki egészség megőrzésében. Képes stresszoldó módszereket 

alkalmazni, választani. Tudatában van annak, hogy életvitelét számos minta alapján, saját 
döntéseinek sorozataként alakítja ki, és hogy ez a folyamat hatással van testi és lelki 

egészségére. Ismeri az egészségre káros, szenvedélybetegségek kialakulásához vezető élvezeti 
szerek használatának kockázatait, tudatosan tartózkodik ezektől. Ismeri a rizikófaktor 
fogalmát, képes értelmezni erre vonatkozó információkat. Tudja, milyen szakemberek 

segítenek testi és lelki egészségünk megőrzésében és helyreállításában. Tud a gyász 
szakaszairól és az ilyenkor alkalmazható segítő technikákról, ismeri a hospice-szolgáltatás 

fogalmát. Képes értelmezni a gyógyszerekhez tartozó betegtájékoztatót. Ismeri az 
egészségügyi ellátáshoz való hozzáférés módját, képes tájékozódni a betegjogokról és az 
orvosválasztás lehetőségeiről. Tisztában van a védőoltások szerepével, ismeri ezek alapvető 

hatásmechanizmusát, tud példákat sorolni védőoltásokra. 
 

Felelősségvállalás másokért, önkéntesség 
A tanuló felismeri, ha környezetében, szűkebb vagy tágabb környezetében egyes emberek 
vagy csoportok segítségre szorulnak. Az adott helyzethez és lehetőségeihez mérten 

kötelességének érzi a segítségnyújtást és próbálja ebbe társait is bevonni. Egyes helyzetekben 
képes felelősséget vállalni másokért (társaiért, a környezetében élő rászorultakért), és 

vállalásaiért helyt is áll. Felismeri, hogy a beteg, sérült, fogyatékkal élő embereken egyes 
helyzetekben kötelessége segíteni. Tisztában van az önkéntesség értékével, jelentőségével, 
formáival. 

 
Fenntarthatóság, környezettudatosság 

A tanuló érti a fenntarthatóság, illetve a fenntartható fejlődés különbözőségeit, képes az ezzel 
kapcsolatos különböző szakpolitikák, törekvések és folyamatok egyes hatásainak megértésére. 
Konkrét példákon keresztül érti, hogyan függ össze a fenntarthatóság három vetülete (a 

gazdaságossági, a környezeti és a szociális fenntarthatóság) globális problémákkal. Érti, 
hogyan vezetett az emberiség tevékenysége környezeti problémák kialakulásához, érti ezek 

kockázatát, és látja ezzel kapcsolatos felelősségét. Képes fokozatosan megérteni és értelmezni 
egyes globális problémák és a lokális cselevések, valamint az egyéni életvitel közötti 
összefüggéseket. A tanulóban felelősség ébred abban, hogy saját életvitelével legyen 

tekintettel a fenntarthatóság kritériumaira. Érti a hagyományok szerepét a harmonikus és 
fenntartható életvitel megalapozásában. Képes a fenntarthatósággal kapcsolatban 

információkat keresni és értelmezni. Ismeri egyes hazai és nemzetközi szervezetek, 
intézmények fenntarthatósággal kapcsolatos munkáját. 
 

Pályaorientáció 
Tudatosul a tanulóban, hogy élete során többször pályamódosításra kerülhet sor, ezért is van 

jelentősége a folyamatos tanulásnak, önképzésnek. Reális ismeretekkel rendelkezik saját 
képességeiről, adottságairól tervezett szakmájával, hivatásával összefüggésben, továbbá 
munkaerő-piaci lehetőségeiről, munkavállalói szerepéről. Tisztában van azzal, milyen 

személyes tulajdonságokkal, ismeretekkel, gyakorlatokkal és képességekkel rendelkezik. 
Képes önéletrajzot készíteni, vagyis képes írásban összegezni céljait, képességeit, 

végzettségét, felkészültségét és mindazt, amit az alkalmazónak egy konkrét állással 
kapcsolatban nyújtani tud. 
 

Gazdasági és pénzügyi nevelés 
A tanuló rendelkezik ismeretekkel az euroövezetről, a valutaforgalomról, a tőzsdeindexről, a 

GDP-ről és ezek hatásairól az ő személyes életében. Törekszik arra, hogy a fejlődési, 
megélhetési, biztonsági, önérvényesítési, társas szükségleteit minél magasabb szinten, 
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tartalmasabb életvitelben elégítse ki. Felismeri, hogy az egyén életútját a külső tényezők, 

hatások is nagymértékben befolyásolják, alakítják, melyek végig jelen vannak az emberi élet 
során. Érti a gazdasági folyamatok összefüggéseit különböző globális problémákkal is. Képes 

információkat keresni és értelmezni különböző egyéni pénzügyi döntésekkel (pl. befektetések, 
hitelek) kapcsolatban. Kellő ismerettel rendelkezik ahhoz, hogy számlát nyisson, és azt 
használja. 

 
Médiatudatosságra nevelés 

A tanuló tudatosan választ a tanulását, művelődését és szórakozását segítő médiumok között. 
Képes a média által alkalmazott figyelemfelkeltő eszközöket, képi és hangzó 
kifejezőeszközöket értelmezni, médiatartalmakat használni, megfelelő kommunikációs 

stratégiával rendelkezik a nem kívánatos tartalmak elhárítására. 
 

A tanulás tanítása 
A tanuló megtanul jegyzetelni, rendszeresen használja az önálló, áttekinthető, lényegkiemelő 
jegyzetelési technikát hallott vagy olvasott szöveg alapján. Tisztában van azzal, hogy a 

jegyzetelés alkotás, hogy a gondolkodás által a meglévő ismeretekből egy új gondolatot 
hozhat létre. Képes saját tanulási stílusának, erősségeinek és gyengeségeinek megfelelő 

tanulási stratégiák kialakításával önálló tanulásra. A tanuló ismeri az időmenedzsment 
jelentőségét, alkalmaz ezt segítő technikákat. Képes a különböző információkat különböző 
formában feldolgozni és rendszerezni, használ tudásmegosztó és tudásépítő platformokat. A 

tanulás folyamatában gyakorolja a szóbeli, az írásbeli és a képi kifejezés különböző formáit. 
A tanuló tud különböző természeti és társadalmi jelenségeket megkülönböztetni, 

összehasonlítani; alkalmazza a különböző tantárgyakban szerzett ismereteit ezek 
értelmezésében. 
 

1.3 A biológia tantárgy szerepe a kulcskompetenciák fejlesztésében 

Anyanyelvi kommunikáció 

A tanuló hétköznapi kommunikációs helyzetekben alkalmazza a különféle beszédműfajok 
kommunikációs technikáit. Beszélgetés, vita során képes mások álláspontjának értelmezésére, 

saját véleménye megvédésére vagy korrekciójára. Önállóan olvas és megért nyomtatott és 
elektronikus formájú irodalmi, ismeretterjesztő, publicisztikai szövegeket. Képes különböző 
műfajú és rendeltetésű szóbeli és írásbeli szövegek szerkezetének, jelentésrétegeinek 

feltárására, értelmezésére és értékelésére. Kritikus és kreatív módon vesz részt az 
infokommunikációs társadalom műfajainak megfelelő információszerzésben és 

információátadásban. Felismeri és tudja értelmezni a szépirodalmi és nem szépirodalmi 
szövegekben megjelenített üzenetrétegeket. Képes szövegalkotásra a társadalmi (közösségi) 
élet minden fontos területén a papíralapú és az elektronikus műfajokban. Törekszik a nagyobb 

anyaggyűjtést, önálló munkát igénylő szövegek alkotására. Képes a normakövető 
helyesírásra, képes az önálló kézikönyvhasználatra. Képes az anyanyelvhez és az idegen 
nyelvhez kötődő sajátosságok összevetésére az általános nyelvészeti ismereteinek 

felhasználásával. Képes nem verbális természetű információk adekvát verbális leírására, 
értelmezésére.   

 
Idegen nyelvi kommunikáció 
A tanuló képes tudatos nyelvtanulóként tanulni a nyelvet, és törekszik a célnyelvi kultúra 

megismerésére. Képes nyelvtudását önállóan fenntartani és fejleszteni, képes az idegen 
nyelvet saját céljaira is felhasználni utazásai, tanulmányai során. Törekszik arra, hogy egy 

második idegen nyelven is képes legyen az alapszintű kommunikációra, így teljesíti a 
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többnyelvűség igényét. Valós élethelyzetekben is tudja használni a nyelvet a produktív 

készségek (írás és beszéd) alkalmazásával is. Megérti a fontosabb információkat a világos, 
mindennapi szövegekben. Önállóan elboldogul a legtöbb olyan helyzetben, amely a 

nyelvterületre történő utazás során adódik. Egyszerű, összefüggő szöveget tud alkotni ismert 
vagy az érdeklődési körébe tartozó témában. Le tudja írni az élményeit, a különböző 
eseményeket, az érzéseit, reményeit és törekvéseit, továbbá röviden meg tudja indokolni a 

különböző álláspontokat és terveket. 
 

Matematikai kompetencia 
A tanuló követni és értékelni tudja az érvek láncolatát, matematikai úton képes indokolni az 
eredményeket. Kialakul az absztrakciós, analizáló és szintetizáló képessége. Megérti a 

matematikai bizonyítást, képes a matematikai szakkifejezéseket szabatosan használni, 
biztonsággal alkalmazza a megfelelő segédeszközöket. Képes megérteni egyes természeti és 

társadalmi-gazdasági folyamatokra alkalmazott matematikai modelleket, és ezt tudja 
alkalmazni a jelenségek megértésében, a problémák megoldásában a mindennapi élet 
különböző területein is. Felismeri a matematikai műveltség szerepét és fontosságát a valós 

tények feltárásában, más tudományokban és a mindennapi gyakorlatban is. 
 

Természettudományos és technikai kompetencia 
A tanuló ismeretei birtokában megérti a természettudományos-technikai eredmények 
alkalmazásának szerepét a társadalmi-gazdasági és környezeti folyamatok, jelenségek 

formálódásában. A technikai fejlődés fontosságának felismerése mellett belátja az alkalmazott 
technikák és technológiák előnyeit, korlátait és kockázatait. Bővülő ismeretei segítségével, 

illetve a megfelelő módszerek, algoritmusok kiválasztásával és alkalmazásával képes leírni és 
magyarázni a természet jelenségeit és folyamatait, felismeri a folyamatok közötti 
összefüggéseket. Természettudományos tanulmányai végére a tanuló képessé válik arra is, 

hogy bizonyos feltételek mellett megfogalmazza a természeti-környezeti folyamatok várható 
kimenetelét. Képes meghatározott szempontoknak megfelelően megtervezni és végrehajtani 

megfigyeléseket, kísérleteket, és azok eredményeiből reális és helyes következtetéseket 
levonni. Képes mozgósítani és alkalmazni természettudományos és műszaki műveltségét a 
tanulásban és a hétköznapi életben felmerülő problémák megoldása során. Belátja a 

fenntarthatóságot középpontba állító környezeti szemlélet fontosságát, képes és akar is 
cselekedni ennek megvalósulása érdekében. Egyre jobban megérti a lokális folyamatok és 

döntések egyes regionális és globális következményeit. 
 
Digitális kompetencia 

A gimnáziumban a tanuló képes a számítógép nyújtotta lehetőségek (pl. szövegszerkesztés, 
táblázatkezelés, prezentációkészítés) igényes, esztétikus, önálló alkalmazására a tanulásban és 

a mindennapi életben. Nyitott és motivált az IKT nyújtotta lehetőségek kihasználásában. 
Gyakorlottan kapcsolódik be az információmegosztásba, képes részt venni az érdeklődési 
körének megfelelő együttműködő hálózatokban a tanulás, a művészetek és a kutatás terén. 

Felismeri és ki is használja az IKT nyújtotta lehetőségeket a kreativitást és innovációt igénylő 
feladatok, problémák megoldásában. Kialakul a tanulóban az IKT alkalmazásához kapcsolódó 

helyes magatartás, elfogadja és betartja a kommunikáció és az információfelhasználás etikai 
elveit. Felismeri az IKT interaktív használatához kapcsolódó veszélyeket, tudatosan törekszik 
ezek mérséklésére. Ismeri a szerzői jogból és a szoftvertulajdonjogból a felhasználókra 

vonatkozó jogi elveket, figyelembe veszi ezeket a digitális tartalmak felhasználása során. 
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Szociális és állampolgári kompetencia 

A tanuló nyitott a személyek és kultúrák közötti párbeszédre. Él a véleménynyilvánítás 
lehetőségével a közösségét, a társadalmat érintő kérdésekben. Képes érveit megfogalmazni és 

vitahelyzetben is kulturáltan kifejezni, meghallgatni és elfogadni mások véleményét. 
Figyelembe veszi és megérti a különböző nézőpontokat, tárgyalópartnereiben bizalmat kelt, és 
empátiával fordul feléjük. Képes helyes döntéseket hozni, illetve segítséget elfogadni 

konfliktushelyzetekben. Képes a stressz és a frusztráció megfelelő kezelésére. Tudatosan 
készül a munka világához kapcsolódó döntéshelyzetek megismerésére. Igyekszik a társadalmi 

folyamatokról, struktúrákról és a demokráciáról kialakult tudását felhasználva aktívan részt 
venni az őt érintő közügyekben. Nyitott és érdeklődő a helyi és a tágabb közösségeket érintő 
problémák iránt, képes a különböző szinteken hozott döntések kritikus és kreatív elemzésére. 

Pozitív attitűdje alakul ki az emberi jogok teljes körű tisztelete, ideértve az egyenlőség, a 
demokrácia, a vallási és etnikai sokszínűség tiszteletben tartása iránt, törekszik a személyes 

előítéletek leküzdésére, képes a kompromisszumra. Kialakul a reális alapokon és ismereteken 
nyugvó nemzeti identitástudata, a hazához, illetve az Európához való kötődése.  
 

Kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia  
A tanuló képes csoportos munkavégzésben részt venni, a közös feladatok, az iskolai élethez 

kapcsolódó problémák megoldása során képes a munka megtervezésére és irányítására, társai 
vezetésére. Együttműködik társaival, igényli és képes a feladatmegoldást segítő információk 
megosztására. Vannak elképzelései az egyén társadalmi-gazdasági feladataival, 

boldogulásával kapcsolatban. Nyitott a gazdaság működéséhez, az egyén gazdasági 
szerepéhez (pl. vállalkozás) kapcsolódó témák iránt, egyre reálisabb elképzelései vannak saját 

jövőjét illetően. A pénz, a gazdaság, a vállalkozások világához kapcsolódó témákról szóló 
vitákban képes ismereteit felhasználva érvelni. Nyitott és érdeklődő a mindennapi életét érintő 
pénzügyi és jogi kérdések iránt. Mind reálisabban méri fel tevékenysége kockázatait, adott 

esetben képes ezek vállalására. Problémamegoldó tevékenységét egyre inkább a függetlenség, 
a kreativitás és az innováció jellemzi. 

 
Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség 
A tanuló felismeri, hogy a művészetek érzelmi, gondolati, erkölcsi, esztétikai élmények, a 

tapasztalatszerzés forrásai. Tudatosul benne a helyi, a nemzeti, az európai és az egyetemes 
kulturális örökség jelentősége. Megérti az európai országok, nemzetek és a kisebbségek 

kulturális sokféleségét, valamint az esztétikum mindennapokban betöltött szerepét. Nyitott 
műalkotások befogadására, képes a koncertélmények, színházi előadások, filmek és 
képzőművészeti események önálló feldolgozására, életkorának megfelelő szintű 

értelmezésére, ennek során a művekben megjelenített témák, élethelyzetek, motívumok, 
formai megoldások közötti kapcsolódási pontokat azonosítani, többféle értelmezési 

kontextusban elhelyezni. A tanuló képes képi, plasztikai, zenei és dramatikus megjelenítésre. 
Képes makettek, modellek konstruálására, belső terek különböző funkciókra történő önálló 
átrendezésére. Hajlandó kísérletezni új technikákkal, módszerekkel és anyagokkal. 

 
A hatékony, önálló tanulás 

A tanuló rendelkezik a hatékony tanuláshoz szükséges alapvető készségekkel, azaz 
eszközhasználat szintjén tud írni, olvasni, számolni, továbbá a tanulási folyamatban 
sokoldalúan tudja használni az IKT-eszközöket. Képes kitartóan tanulni, a figyelmét 

összpontosítani, képes saját tanulását megszervezni egyénileg és csoportban egyaránt, 
ideértve az idővel és az információval való hatékony gazdálkodást is. Képes a figyelem és a 

motiváció folyamatos fenntartására, elég magabiztos az önálló tanuláshoz. A tanulás iránti 
attitűdje pozitív, ismeri és érti saját tanulási stratégiáit, felismeri szükségleteit és lehetőségeit, 
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készségeinek erős és gyenge pontjait, valamint képes megtalálni a számára elérhető oktatási 

és képzési lehetőségeket, útmutatásokat, támogatásokat. Képes arra, hogy saját munkáját 
tárgyilagosan értékelje, és szükség esetén tanácsot, információt, támogatást kérjen.  

 
1.4 A pedagógiai szakaszok fejlesztési céljai 

 

1.4.1. Fejlesztési célok a 7-8. évfolyamon 

Az általános iskolai biológia-egészségtan az alsó tagozatos környezetismeret, illetve az 

5-6. évfolyamon tanult természetismeret tantárgy folytatása, de azoktól eltérően már csak az 

élők világával foglalkozik. A tantárgy tanulásának fontos feladata a természetről és az 

emberről, a kettő kapcsolatáról való szemlélet formálása, a diákok egészséges életmódjának 

és környezettudatos magatartásának alakítása.  

Annak érdekében, hogy diákjaink nyitottak legyenek a világra, tudjanak tapasztalati 

tényekből következtetéseket levonni, felismerjék a problémákat, keressék azok okait, és 

életkoruknak megfelelő válaszokat fogalmazzanak meg a felvetődött kérdésekre, a biológia 

tanulása során a mindennapi életben tapasztalható jelenségekből, problémákból kiindulva 

jutunk el a megoldáshoz szükséges ismeretekhez, és azok alkalmazásához.  

A tartalmak egy része lehetőséget ad a társadalom és a gazdaság aktuális problémáinak 

felismerésére és értelmezésére, az aktív és felelős állampolgári magatartás gyakorlására.  

A célok megvalósításához elengedhetetlen, hogy a tanulók aktívan részt vegyenek az 

ismeretszerzés folyamatában. Ehhez megfelelő motiváció, tanulási környezet és az (inter)aktív 

tanulási formákat támogató tanulásszervezés szükséges, amelynek során folyamatosan 

fejlődik a természettudományos gondolkodáshoz nélkülözhetetlen megfigyelőképesség, a 

könyvtári és más információforrások használata, az információk rögzítésének és felidézésének 

képessége. Ennek során alakul a diákok egyéni tanulási stílusa és együttműködési képessége, 

megtanulnak másokkal együttműködni és csoportban tanulni. 

A 7-8. évfolyamon a diákoknak az élővilág és az élőlények iránti szeretetére és 

kíváncsiságára építve – a fiatalabb korra jellemző – közvetlen megfigyelésen és 

tapasztalatszerzésen alapuló, többnyire leíró jellegű tudásépítés mellett egyre erőteljesebben 

jelenik meg az absztrakt gondolkodás fejlesztése. A természet szépségére, az élővilág 

„érdekes dolgaira” történő rácsodálkozás a kíváncsiság kielégítése és fenntartása mellett 

azokat a pozitív érzelmeket mozgósítja, melyek motiváló hatása a tanulás fáradtságosabb 

szakaszain is átsegíti a tanulót.  

A tanítás-tanulás folyamatát a fejlesztő értékelés segíti, amely támogatja a tanulónak a 

tanulás folyamatában való aktív részvételét, segíti a reális önismeret alakulását és az önálló 

tanulási stratégiák kiépítését. 

A tananyag a természet leíró megismeréséből kiindulva fokozatosan halad a 

jelenségek hátterében lévő általános természeti törvények felismerése, a természetben lévő 

kölcsönhatások megismerése és megértése felé. A Föld nagy tájainak zonális életközösségei, e 

biomok jellegzetes élőlényeinek megismerése során világossá válnak a fajok elképesztő 
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sokfélesége mögött rejlő alapvető törvényszerűségek: a testfelépítésnek és a működésnek, 

illetve az állati viselkedésnek a környezeti feltételekhez való alkalmazkodása. Példák 

sorozatán keresztül derül fény az életközösségek felépülésének törvényszerűségeire, és a fajok 

közötti kapcsolatok különböző típusainak megismerésére. Sor kerül a fajok sokféleségében 

való rendszerzés szükségszerűségének belátására és a tudományos rendszerezés alapjainak a 

megismerésére. 

Az egyedekből álló szerveződés, valamint az egyedek jellemzésének és működési 

sajátosságainak a megismerését az egyed alatti szerveződési szintek megismerése követi: a 

struktúra és a funkció közötti kapcsolat megvalósulása a sejtek és a szövetek, a növényi és az 

emberi szervekben, szervrendszerekben. 

A környezettudatosság és a fenntarthatóság tantárgyakon átívelő nevelési feladat, 

amely karakteresen kötődik a természettudományos tárgyakhoz és a biológiához. 

Megvalósítása leginkább az életközösséggel és az emberrel foglakozó tematikus egységeknél 

valósítható meg.  

A tudományos megismerés során nemcsak a „mi van a természetben? hanem „miért 

éppen úgy van?” kérdésre is keressük a választ. Több témakör tartalma ad lehetőséget arra, 

hogy a tanulók tervezett megfigyeléseket, kísérleteket, méréseket végezzenek és 

tapasztalataikról feljegyzéseket készítsenek. A balesetmentes kísérletezés fegyelemre szoktat, 

miközben fejleszti a megfigyelés és az elemzés képességét.  Az önálló tanulás megvalósítását 

segítik a gyűjtőmunkára épülő, prezentációval is kísért kiselőadások és projektek, melyek 

információhordozók alkalmazására és természettudományi témájú ismeretterjesztő források 

keresésére, követésére, értelmezésére épülnek. A tudomány gyakorlati alkalmazásának 

felelősségét az egészség, a természeti erőforrások és a környezeti rendszerek állapotának 

kontextusában helyezzük el.  

Az ember megismerése és egészsége fejlesztési feladathoz kapcsolódó tartalmaknak és 

tevékenységeknek meghatározó szerepük van a kamaszok reális önismeretének alakításában. 

Nevelési feladataink súlypontjai a testi-lelki egészségre, a családi életre nevelésre, az 

önismeret és a társas kultúra fejlesztésére és a fenntarthatóságra koncentrálnak. 

Szándékainknak azonban van erkölcsi-állampolgári vetülete is, azaz az önmaga 

cselekedeteiért és azok következményeiért viselt felelősség tudatával rendelkező személyiség 

alakítása.  

1.4.2. Fejlesztési célok a 9-10. évfolyamon 

A gimnáziumi biológia tantárgy tartalmi felépítése a diszciplináris hagyományokra épül. A 
középiskolai tanulmányok első évének témakörei a rendszertan, az ökológia és az etológia.  
A növény- és állatrendszertan tanulmányozása során fejlődik a tanulók rendszergondolkodása, 

amely a saját tanulási stratégia kialakítását is támogatja. Az élővilág sokféleségének és 
szépségének meglátása, az e sokféleségben való eligazodás képessége segíti a természet, és 

annak evolúciós szempontból különös értéket jelentő sokféleségének megőrzése iránti 
felelősségérzet alakulását. A nagy élőlénycsoportok egészségügyi és gazdasági 
jelentőségének, az ökológiai rendszerek megóvásának és fenntartásuk gyakorlati teendőinek 

megismerése nemcsak a természettudományos kompetenciát, hanem a környezettudatos 
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gondolkodáson alapuló felelős állampolgári magatartás alakulását is fejleszti. A 

természettudományos vizsgálódási módszerek és modellek megismerése – és egy részüknek a 
kipróbálása – fontos a tudományos megismerés módszereinek és korlátainak, a változás 

elfogadásának megértése szempontjából. A magyar tudósok munkásságának, valamint a 
Kárpát-medence élővilágának, természeti értékeinek és az azokkal való gazdálkodás 
módjainak megismerése a nemzeti öntudat erősítéséhez is hozzájárul. Az adatok, információk 

internetes keresése, a könyvtári gyűjtő- és kutatómunka a digitális kompetencia gyakorlati 
alkalmazását erősíti, és az önálló tanulás képességét is fejleszti.  

 

1.4.3. Fejlesztési célok a 11-12. évfolyamon 

A gimnáziumi biológiatanulás utolsó két évének diszciplináris témakörei a sejtbiológia, az 

ember szervezettana és élettana, a molekuláris genetika, az evolúció, az ökológia és az emberi 

viselkedés. E témakörök feldolgozásának középpontjában az emberi szervezet felépítésének 

és működésének, az ember testi és lelki egészsége közti kapcsolatnak a megértése áll. Ennek 

elemzése különböző szerveződési szinteken – sejt, szövet, szerv, szervrendszer, szervezet –, 

de azonos céllal történik. Az egyed feletti szintek az ember esetében átvezetnek a társadalmi 

jelenségek világába. A biológia e téren egyrészt a határterületeket érintve a kapcsolatok 

fölismeréséhez vezet, másrészt annak elfogadását eredményezi, hogy az emberi társadalom 

tartósan csak a természeti környezetbe illeszkedve maradhat fenn. A fenntarthatóság, mint cél 

nem egy kész algoritmus megtanulását igényli – ilyen jelenleg nincs –, hanem a biológiai 

ismeretek kreatív, átgondolt alkalmazását a társadalmi élet területén is. Az ismereteknek 

ahhoz a fölismeréshez is el kell vezetniük, hogy az ember testi és lelki egészségét közvetlenül, 

egyéni szinten is befolyásolja. A tanulás során az elméleti háttér ismerete párosul a 

természettudományos gondolkodás módszereivel és a vizsgálódáshoz szükséges gyakorlati 

készségekkel. A témakörök biztosítják a tudás rendszerszerű építését, kapcsolódnak a 

mindennapi élet problémáihoz. Megjelennek a biológiai szerveződés egymásba épülő szintjei, 

a különféle élő rendszerek és a közöttük lévő összefüggések. Megismerésük során a tanulók 

követik az anyag, az energia és az információ átadásának útjait, megfigyelhetik az állandóság 

és változás jelenségeit. Az ember megismerésekor a tanulók nem csak a testi felépítést, hanem 

a lelki alkatot, az önismerettel, a tartós és kiegyensúlyozott társas kapcsolatokkal összefüggő 

biológiai kérdéseket is vizsgálják. Az élettelen és az élő természet kapcsolatába, az 

életközösségek bioszféra szintjéig követhető felépülésébe és működésébe való bepillantás 

formálja az egyéni életvitelt, és kialakítja a fenntarthatóságot szolgáló közösségi cselekvésben 

való aktív részvétel képességét.  

 

1.5 A szabad órakeret (10%) felhasználása 

A rendelkezésre álló órakeret szabadon felhasználható 10%-a az egyes témakörökhöz került 

hozzárendelésre gyakorlás, illetve feladatok megoldása céljából. 
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2. TANTÁRGYI TARTALMAK: GIMNÁZIUMI KÉPZÉS 

A 7. évfolyam tanterve 

Évi óraszám: 54 óra – heti 1,5 óra 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Az élőlények változatossága I. 

Csapadékhoz igazodó élet a forró éghajlati övben 

Órakeret 

10 óra 

Előzetes tudás 

Az éghajlat elemei, talaj (humusz), éghajlati övezetek, a környezeti 
tényezők hatása az élőlényekre, táplálkozási lánc, a víz körforgása a 

természetben 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A rendszerszemlélet fejlesztése az élővilág és a környezet 
kapcsolatának, az életközösségek szerkezetének, időbeni változásának 

elemzése során. 

Az életközösségek belső kapcsolatainak megértése a fajok közötti 
kölcsönhatások típusain keresztül. 

Az életközösségek veszélyeztetettségének felismerése, a lokális 
környezetszennyezés globális következményeinek feltárása. 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások:  

Miért elképzelhetetlen az ÉLET 
víz nélkül?  

Szobanövényeink egy része 
trópusi eredetű. Milyen ápolási 

igényben nyilvánul ez meg (pl. 
orchideák, broméliák, kaktuszok, 
filodendron)?  

Milyen következményekkel jár az 
erdők kiirtása? - Az 

elsivatagosodás veszélyei és 
következményei. 

Ismeretek: 

A környezeti tényezők (fény, 
hőmérséklet, levegő, víz, talaj) 

hatása a növényzet kialakulására. 

A víz szerepe a földi élet 
szempontjából (testalkotó, élettér, 

oldószer).  

Példák az élőlényeknek a magas 

hőmérséklethez való 
alkalmazkodásra.  

Példák a növények környezethez 

való alkalmazkodására 
(szárazságtűrő, fénykedvelő, 
árnyéktűrő). 

 

Példák a víz fontosságára. 

 

A magas hőmérséklet mellett a 
csapadék mennyiségéhez, illetve 

eloszlásához való alkalmazkodási 
stratégiák (testfelépítés, életmód, 

élőhely és viselkedés) bemutatása 
néhány jellegzetes forró éghajlati 
növény és állat példáján 

keresztül. 

Az élővilággal kapcsolatos térbeli 

és időbeli mintázatok 
magyarázata a forró éghajlati öv 
biomjaiban. 

A kedvezőtlen környezet és a 
túlélési stratégiákban 

megnyilvánuló alkalmazkodás  

felismerése.  

Földrajz: A Föld gömb 

alakja és a földrajzi 
övezetesség, a forró 
éghajlati öv. 

Tájékozódás térképen. 

 

Matematika: 
modellezés; 
összefüggések 

megjelenítése.  

 

Kémia: a víz 
szerkezete és 
jellegzetes 

tulajdonságai. 



 12 

Az életközösségek vízszintes és 

függőleges rendeződése mint a 
környezeti feltételek optimális 
kihasználásának eredménye. 

A forró éghajlati öv jellegzetes 
biomjainak jellemzése (területi 

elhelyezkedés, kialakulásuk okai, 
főbb növény- és állattani 
jellemzői). 

Fajok közötti jellegzetes 
kölcsönhatások (együttélés, 

versengés, élősködés, 
táplálkozási kapcsolat) a trópusi 
éghajlati öv életközösségeiben. 

 

A biológiai óra.  

 

Az élőhelyek pusztulásának, azon 
belül az elsivatagosodásnak az 

okai és következményei.  

Táplálkozási lánc összeállítása a 

forró éghajlati öv biomjainak 
jellegzetes élőlényeiből. 

 

Az állatok viselkedésének 
jellemzése konkrét példákon, az 

életközösségben betöltött 
szerepük alapján. 

A megismert élőlények 

csoportosítása különböző 
szempontok szerint.  

 

Projektmunka lehetősége: a forró 
éghajlati övben megvalósuló 

emberi tevékenység (a gyors 
népességgyarapodás, az 

ültetvényes gazdálkodás, a 
fakitermelés, a vándorló-égető 
földművelés, a vándorló 

állattenyésztés, túllegeltetés, az 
emlősállatok túlzott vadászata) 

hatása a természeti folyamatokra, 
cselekvési lehetőségek felmérése. 

Az elsivatagosodás 

megakadályozásának lehetőségei 
– javaslatok, megvitatás. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Környezeti tényező, életfeltétel, tűrőképesség, környezethez való 

alkalmazkodás; trópusi esőerdő, erdős és füves szavanna, trópusi sivatag, 
elsivatagosodás; versengés, együttélés, táplálkozási lánc; gerinces, hüllő, 
madár, emlős. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Az élőlények változatossága II. 

Az élővilág alkalmazkodása a négy évszakhoz 

Órakeret 

12 óra 

Előzetes tudás 
A környezeti tényezők hatása az élőlényekre, az éghajlat elemei és 
módosító hatásai, éghajlati övezetek, táplálkozási lánc.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Életközösségek felépítésének és belső kapcsolatrendszerének 
megismerése megfigyelések és más információforrások alapján. 

Az élőlények alkalmazkodásának bizonyítása a testfelépítés, életmód, 
élőhely és viselkedés kapcsolatának elemzésével.  

Az emberi szükségletek kielégítése környezeti következményeinek, 
veszélyeinek beláttatása. A globális problémákról való gondolkodás 
összekapcsolása a lokális, környezettudatos cselekvéssel. 
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Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 
alkalmazások: 

A természetes növénytakaró 
kapcsolata a domborzati 

viszonyokkal, illetve a tengerszint 
feletti magassággal.  

Hogyan változik egy rét, vagy a 

park füve a nyári szárazságban, 
illetve eső után? 

 

A természetes növénytakaró 
változása a tengerszint feletti 

magasság, illetve az egyenlítőtől 
való távolság függvényében. 

 

Hogyan alakulnak ki a savas esők 
és hogyan hatnak a természetre?  

 

Ismeretek: 

A mérsékelt övezet és a 
magashegységek környezeti 
jellemzői.  

 

A mérsékelt éghajlati övezet 

biomjainak (keménylombú erdők, 
lombhullató erdőségek, füves 
puszták jellemzői) jellemzése: 

földrajzi helye, legjellemzőbb 
előfordulása, környezeti feltételei, 

térbeli szerkezete, jellegzetes 
növény- és állatfajok. 

 

A mérsékelt öv biomjainak 
jellegzetes növényei és állatai.  

 

Fajok közötti kölcsönhatások 
néhány jellegzetes hazai 

társulásban (erdő, rét, víz-
vízpart). 

A környezeti tényezők és az 
élővilág kapcsolatának 

bemutatása a méréskelt övi 
biomok néhány jellegzetes 

élőlényének példáján.  

 

A környezeti tényezőknek az 

élővilágra való hatásának 
értelmezése a mérsékelt övi 

(mediterrán, kontinentális, tajga, 
magashegységi övezetek, déli és 
északi lejtők) fás társulások 

összehasonlításával. 

 

A megismert állatok és növények 
jellemzése (testfelépítés, életmód, 
szaporodás). Csoportosításuk 

különböző szempontok szerint.  

 

Példák az állatok közötti 
kölcsönhatásokra a jellegzetes 
hazai életközösségekben.  

 

A lakóhely közelében jellegzetes 

természetes és mesterséges 
életközösségek összehasonlítása. 

 

Az ember és a természet sokféle 
kapcsolatának elemzése 

csoportmunkában.  

A természetes élőhelyek 
pusztulásának okai (pl. savas eső, 

fakitermelés, az emlősállatok 
túlzott vadászata, felszántás, 

legeltetés, turizmus) és 
veszélyeinek feltárása; a 
fenntartás lehetőségeinek 

keresése (konkrét példákon). 

- Aktuális 

környezetszennyezési 

Földrajz: Mérsékelt 
övezet, mediterrán 

éghajlat, óceáni 
éghajlat, kontinentális 

éghajlat, tajgaéghajlat, 
függőleges földrajzi 
övezetesség. 

Időjárási jelenségek, a 
földfelszín és az 

időjárás kapcsolata, 
légköri és tengeri 
áramlatok (Golf-

áramlat, 
szélrendszerek). 

Csapadékfajták. 

 

Vizuális kultúra: 

formakarakterek, 
formaarányok. 

 

Magyar nyelv és 
irodalom: szövegértés 

- a szöveg egységei 
közötti tartalmi 

megfelelés felismerése; 
a szöveg elemei 
közötti ok-okozati, 

általános-egyes vagy 
kategória-elem viszony 

magyarázata. 

Petőfi: Az Alföld. 

 

Matematika: 
Algoritmus követése, 

értelmezése, készítése; 
Változó helyzetek 
megfigyelése; a 

változás kiemelése 
(analízis). 

Adatok gyűjtése, 
rendezése, ábrázolása. 
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Az ember természetátalakító 
munkájaként létrejött néhány 
tipikus mesterséges 

(mezőgazdasági terület, ipari 
terület, település) életközösség a 

Kárpát-medencében.  

 

A környezetszennyezés jellemző 

esetei és következményei (levegő, 
víz, talajszennyezés). 

Invazív és allergén növények 
(parlagfű). 

probléma vizsgálata. 

- Az invazív növények és 
állatok betelepítésének 
következményei. 

- Gyógy-és allergén növények 
jelentősége, felhasználásuk, 

illetve az ellenük való 
védekezés formái és 
jelentősége. 

A lakókörnyezet közelében lévő 
életközösség megfigyelése:  

a levegő-, a víz- és a 
talajszennyezés forrásainak, a 
szennyező anyagok típusainak és 

konkrét példáinak megismerése, 
vizsgálata. 

Lehetséges projektmunka: helyi 
környezeti probléma felismerése, 
a védelemre vonatkozó javaslat 

kidolgozása. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Keménylombú erdő, lombhullató erdő, füves puszta, tajga, nyitvatermő, 
zárvatermő, gerinces, hüllő, madár, emlős; táplálkozási hálózat, 

táplálkozási piramis. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Az élőlények változatossága III. 

Az élővilág alkalmazkodása a hideghez és a világtenger 

övezeteihez 

Órakeret 

10 óra 

Előzetes tudás 
Éghajlati övezetek, vizek- vízpartok élővilága; környezeti tényezők, 
életfeltételek, a fajok közötti kölcsönhatások típusai. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az élővilág sokféleségének mint értéknek felismerése. 

Az életközösség anyag- és energiaáramlása és az egyensúlyi állapot 
közötti összefüggés megértése. 

A Föld globális problémáinak összegzése, a fenntarthatóságot támogató 

életvitel, illetve az egyéni és közösségi cselekvés megalapozása. 

A tudomány és a technika a társadalomban és a gazdaság fejlődésében 

játszott szerepének bemutatása konkrét példák alapján. 

A kutató és mérnöki munka jelentőségét felismerő és értékelő attitűd 
megalapozása.  

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 
Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
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ismeretek 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások: 

Miért élhetnek fenyők, illetve 
örökzöld növények a mediterrán 

és az északi mérsékelt éghajlaton 
is? 

Miben hasonlít a sivatagi, illetve 
a hideg égövi állatok túlélési 
stratégiája? 

Miben mások a szárazföldi és a 
vízi élőhelyek környezeti 

feltételei? 

Milyen veszélyekkel jár a 
globális fölmelegedés a 

sarkvidékek és az egész Föld 
élővilágára?  

Ismeretek: 

A hideg éghajlati övezet 
biomjainak jellemzése az extrém 

környezeti feltételekhez való 
alkalmazkodás szempontjából.  

A világtenger mint élőhely: 
környezeti feltételei, tagolódása.  

 

A világtengerek jellegzetes 
élőlényei, mint a vízi környezeti 

feltételekhez való alkalmazkodás 
példái.  

Az életközösségek belső 

kapcsolatai, a fajok közötti 
kölcsönhatások konkrét típusai. 

 

Anyag- és energiaáramlás a 
tengeri életközösségekben. 

 

Az élőhelyek pusztulásának okai: 

a prémes állatok vadászata, a 
túlzott halászat, a bálnavadászat, 
a szennyvíz, a kőolaj, a radioaktív 

hulladék, a turizmus 
következményei. 

Az extrém környezeti 

feltételekhez (magas és alacsony 
hőmérséklet, szárazság) való 
alkalmazkodás eredményeként 

kialakuló testfelépítés és életmód 
összehasonlítása a hideg és a 

trópusi övben élő élőlények 
példáin.  

 

Önálló kutatómunka: a 
világtengerek szennyezésével 

kapcsolatos problémák.  

 

A megismert élőlények 

csoportosítása különböző 
szempontok szerint.  

 

Táplálkozási lánc és 
táplálékpiramis összeállítása a 

tengeri élőlényekből. 

Példák a fajok közötti 

kölcsönhatásokra a tengeri 
életközösségekben. 

 

Kutatómunka: nemzetközi 
törekvések a 

környezetszennyezés 
megakadályozására, illetve a 
környezeti terhelés csökkentésére. 

Az ember természeti 
folyamatokban játszott 

szerepének kritikus vizsgálata 
példák alapján. 

 

Az életközösségek, a bioszféra 
stabil állapotait megzavaró 

hatások és a lehetséges 
következmények azonosítása. 

A környezeti kár, az ipari és 

természeti, időjárási katasztrófák 
okainak elemzése, elkerülésük 

lehetőségei. 

Az energiaátalakító folyamatok 

Földrajz: hideg 

övezet, sarkköri öv, 
sarkvidéki öv. 

 

Matematika: 
táblázatok, rajzos 

modellek, diagramok, 
grafikonok leolvasása, 
megértése. 

 

Fizika: Az energia-

megmaradás elvének 
alkalmazása. 

Az energiatermelés 

módjai, kockázatai. 

A Nap 

energiatermelése. 

Időjárási jelenségek, a 
földfelszín és az 

időjárás kapcsolata. 
Csapadékfajták. 

Természeti 
katasztrófák. Viharok, 
árvizek, földrengések, 

cunamik.  

 

Magyar nyelv és 
irodalom: szövegértés 
- a szöveg egységei 

közötti tartalmi 
megfelelés 

felismerése; szövegben 
elszórt, explicite 
megfogalmazott 

információk 
azonosítása, 

összekapcsolása, 
rendezése. 
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A Föld globális problémái: 

túlnépesedés, a világ élelmezése, 
fogyasztási szokások, anyag- és 
energiaválság, 

környezetszennyezés, a környezet 
leromlása. 

Konkrét példák a biológiának és 
az orvostudománynak a 
mezőgazdaságra, az 

élelmiszeriparra, a népesedésre 
gyakorolt hatására. 

A fenntarthatóság fogalma, az 
egyéni és közösségi cselekvés 
lehetőségei a fenntarthatóság 

érdekében. 

Az éghajlat hatása az épített 

környezetre (pl. hőszigetelés). 

környezeti hatásának elemzése, 

alternatív energiaátalakítási 
módok megismerése. 

Az energiatakarékos magatartás 

módszereinek és ezek 
fontosságának megismerése 

önálló forráskeresés és  
-feldolgozás alapján. 

Az ismeretszerzés eredményeinek 

bemutatása, mások 
eredményeinek értelmezése, 

egyéni vélemények 
megfogalmazása. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Tundra, plankton, egysejtű, moszat, szivacs, csalánozó, gerinces, hal, 
madár, emlős; környezeti tényező, tűrőképesség, táplálkozási hálózat, 
fenntartható fejlődés. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Rendszer az élővilág sokféleségében 

Órakeret 

12 óra 

Előzetes tudás 

A főbb növény- és állatcsoportok tulajdonságai.  

A környezethez való alkalmazkodás formái; a testfelépítés, életmód, 

élőhely és viselkedés kapcsolata. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az élővilág rendszerezésében érvényesülő szempontok értelmezése. 

A hierarchikus rendszerezés elvének alkalmazása.  

A tudományos modellek változásának felismerése. 

A tudományos módszerek és a nem tudományos elképzelések 

megkülönböztetése. 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások: 

Mire jó a dolgok (könyvek, 

zenék, ruhák, gyűjtemények) 
csoportosítása és rendszerezése a 

A rendszerezés és a csoportosítás 

közti különbség megértése. 

 

Irányított adatgyűjtés, majd vita a 
darwinizmussal és az evolúcióval 

Magyar nyelv és 

irodalom: Egy 
hétköznapi kifejezés 

(rendszerezés) alkalmi 
jelentésének 
felismerése; a szöveg 
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hétköznapi életben?  

Milyen szempontok szerint lehet 
csoportosítani az élőlényeket? 

Igaz-e, hogy az ember a majomtól 

származik?  

 

Ismeretek: 

Az élőlények csoportosításának 
lehetőségei. 

A tudományos rendszerezés 
alapelvei a leszármazás elve, és 

néhány jellegzetes bizonyítéka. 

Az élővilág törzsfejlődésének 
időskálája. 

 

Baktériumok, egyszerű 

eukarióták, gombák, növények és 
állatok 

általános jellemzői.  

 

A növények és állatok országa 

jellegzetes törzseinek általános 
jellemzői.  

kapcsolatos hitekről és 

tévhitekről.  

 

Rendszertani kategóriák (ország, 

törzs, osztály, faj) megnevezése, a 
közöttük lévő kapcsolat 

ábrázolása. 

 

A földtörténeti, az evolúciós és a 

történelmi idő viszonyának 
bemutatása, az egyes változások 

egymáshoz való viszonyának 
érzékelése. 

 

A hazai életközösségek 
jellegzetes fajainak rendszertani 

besorolása (ország, törzs). 

 

A főbb rendszertani csoportok 

jellemzőinek felismerése egy-egy 
tipikus képviselőjének példáján.  

 

Egy magyar múzeumban, nemzeti 
parkban, természettudományi 

gyűjteményben stb. tett látogatás 
során látott, korábban ismeretlen 
fajok elhelyezése – a testfelépítés 

jellegzetességei alapján - a fő 
rendszertani kategóriákban. 

egységei közötti 

tartalmi megfelelés 
felismerése; 

Kulturált 

könyvtárhasználat. 

Matematika: 

Halmazok 
eszközjellegű 
használata. 

Fogalmak egymáshoz 
való viszonya - alá- és 

fölérendeltségi 
viszony; 
mellérendeltség. 

Rendszerezést segítő 
eszközök és 

algoritmusok. 

Földrajz: a 
természetföldrajzi 

folyamatok és 

a történelmi 

események 
időnagyságrendi és 
időtartambeli 

különbségei. 

Történelem, 
társadalmi és 

állampolgári 
ismeretek: tájékozódás 

a térben és időben.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Rendszerezés, rendszertani kategória; ország, törzs, osztály. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Részekből egész 

Órakeret 

10 óra 

Előzetes tudás 
A növények és az állatok testfelépítése; táplálkozási lánc; szaporodási 
típusok a növény- és az állatvilágban.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A rendszerszemlélet fejlesztése rendszer és környezete kapcsolatának 

elemzésén keresztül. 

A rész és egész viszonyának felismerése az élő egységes egész és a 

benne összehangoltan működő szerveződési szintek összefüggésében.  
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A növényi és az állati sejt hasonlóságainak megállapításával a 

természet egységére vonatkozó elképzelések formálása. 

Az ember természetben való helyének érzékeltetése, a természetben 
megjelenő méretek és nagyságrendek érzékeltetésével.  

A sejtszintű és a szervezetszintű életfolyamatok összekapcsolása a 
növényi sejt és növényi szervek működésének példáján. 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 
alkalmazások: 

Hogyan tudunk különbséget tenni 
élő és élettelen, növény és állat 

között?  

Miben egyezik, és miben 
különbözik a madarak tojása, a 

halak ikrája és a mohák spórája? 

Minek a megfigyelésére 

használunk távcsövet, tükröt, 
nagyítót, mikroszkópot?  

Mi a magyarázata annak, hogy a 

táplálkozási láncok általában zöld 
növénnyel kezdődnek?  

 

Ismeretek: 

Az élő szervezet mint nyitott 

rendszer. 

A rendszer és a környezet 

fogalma, kapcsolata, biológiai 
értelmezése. 

A biológiai szerveződés egyeden 

belüli szintjei, a szintek közötti 
kapcsolatok. 

Testszerveződés a növény- és 
állatvilágban.  

 

Az eukarióta sejt 
fénymikroszkópos szerkezete, a 

fő sejtalkotók (sejthártya, 
sejtplazma, sejtmag) szerepe a 
sejt életfolyamataiban.  

Az élővilág méretskálája: a 
szerveződési szintek 

nagyságrendjének 
összehasonlítása.  

 

A rendszer és a környezet 
fogalmának értelmezése az 

egyed, és az egyed alatti 
szerveződési szinteken. 

 

A rendszerek egymásba 
ágyazottságának értelmezése az 

egyeden belüli biológiai 
szerveződési szintek példáján. 

 

Növényi és állati sejt 
megfigyelése, összehasonlításuk. 

A felépítés és a működés 
összefüggéseinek felismerése a 

növényi és az állati sejt példáján.  

 

Kutatómunka a mikroszkópok 

felfedezésével és működésével 
kapcsolatban. 

 

Növényi és állati sejtek 
megfigyelése 

fénymikroszkópban. 

 

A sejtosztódási típusok 
összehasonlítása az 
információátadás szempontjából. 

Magyar nyelv és 
irodalom: a szöveg 

egységei közötti 
tartalmi megfelelés 

felismerése; a 
szövegben 
megfogalmazott 

feltételeket teljesítő 
példák azonosítása. 

 

Matematika: Fogalmak 
egymáshoz való 

viszonya: alá- és 
fölérendeltségi 

viszony; 
mellérendeltség 
értelmezése; 

Tárgyak, jelenségek, 
összességek 

összehasonlítása 
mennyiségi 
tulajdonságaik (méret) 

szerint; becslés, 
nagyságrendek. 

 

Fizika: lencsék, 
tükrök, mikroszkóp. 

 

Kémia: a víz 

szerkezete és 
tulajdonságai, oldatok, 
szerves anyagok. 

 

Informatika: adatok 
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A fény-, illetve az 
elektronmikroszkóp felfedezése, 
jelentősége a 

természettudományos 
megismerésben. 

A sejtosztódás fő típusai, és 
szerepük az egyed, illetve a faj 
fennmaradása szempontjából.  

A növényi és az állati szövetek fő 
típusai, jellemzésük.  

A növények táplálkozásának és 
légzésének kapcsolata; 
jelentőségük a földi élet 

szempontjából.  

Az élőlényeket/sejteket felépítő 

anyagok (víz, ásványi anyagok, 
szénhidrátok, zsírok és olajok, 
fehérjék, vitaminok) és szerepük 

az életműködések 
megvalósulásában. 

A szaporodás, mint a faj 
fennmaradását biztosító 
életjelenség. Fő típusai.  

Néhány jellegzetes növényi és 

állati szövettípus vizsgálata; a 
struktúra és a funkció közötti 
kapcsolat jellemzése a megfigyelt 

szerkezet alapján.  

A struktúra-funkció 

kapcsolatának elemzése zöld 
levél szöveti szerkezetének 
vizsgálata alapján.  

Az ivaros és ivartalan szaporodási 
módok összehasonlítása konkrét 

példák alapján. 

 

Néhány jellegzetes állati és 

növényi szövet megfigyelése 
fénymikroszkópban. Vázlatrajz 

készítése. 

 

A sejt anyagainak vizsgálata. A 

balesetmentes kísérletezés 
szabályainak betartása. 

gyűjtése az internetről. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Szerveződési szint, sejt, szövet; sejtalkotó, táplálkozás, anyagszállítás, 

légzés, ivaros és ivartalan szaporodás. 

 

A 8. évfolyam tanterve 

Évi óraszám: 54 óra – heti 1,5 óra 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Szépség, erő, egészség 

Órakeret 

9 óra 

Előzetes tudás 
A kültakaró és a mozgás szerveinek legfontosabb jellemzői; a hám-, a 
kötő- és támasztó-, valamint az izomszövetek szerkezete.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az egészséges életvitel szokásrendszerének kialakítása érdekében a 

rendszeres testmozgás és a bőrápolás iránti igény felkeltése.  

Az egészséget veszélyeztető tényezők azonosítása, az ismeretek és 
tapasztalatok felhasználása a veszély időbeni érzékelése és elhárítása 

érdekében.  

A fogyatékkal élő emberekkel tanúsított elfogadó, segítő, megértő 

magatartás erősítése. 
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A reális énkép és az önismeret fejlesztése. 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Problémák, jelenségek: 

Milyen szerepe van a bőrnek és 

függelékeinek (haj, köröm) a 
vonzó megjelenésben?  

Mikor és miért izzadunk?  

Milyen kapcsolat van az ember 
mozgása és fizikai munkavégzése 

között?  

 

Ismeretek: 

Az emberi test síkjai, 
szimmetriája, formavilága, 

esztétikuma. 

 

A bőr felépítése és funkciói.  

 

A bőr szerepe a külső testkép 

kialakításában: a bőr kamaszkori 
változásainak okai, 

következményei.  

 

A bőr- és szépségápolás.  

 

A bőr védelme; bőrsérülések és 

ellátásuk.  

Bőrbetegségek (bőrallergia, 
fejtetvesség, rühatka, 

gombásodás).  

 

A mozgásszervrendszer aktív és 
passzív szervei. Az ember 
mozgásának fizikai jellemzése 

(erő, munkavégzés). 

 

A csontok kapcsolódása. Az 
ízület szerkezete. A porcok 

A bilaterális szimmetria 
felismerése, példák 

szimmetrikusan és 
aszimmetrikusan elhelyezkedő 

szervekre. 

A bőr szöveti szerkezetének és 
működésének összefüggése.  

Példák a szerkezeti változás – 
működésváltozás összefüggésére. 

A pattanás, a zsíros és a száraz 
bőr, a töredezett haj és köröm és a 
bőr működése közötti 

összefüggés felismerése. 

Házi kozmetikumok használata, 

illetve hogyan válasszunk 
kozmetikai szereket? (Disputa) 

 

A bőr védelme az időjárás 
szélsőséges hatásai ellen – 

lehetséges módszerek gyűjtése, 
értékelése.  

Öngyógyítás és az orvosi ellátás 

szükségessége – szempontok 
keresése a döntéshez.  

Elsősegélynyújtás bőrsérülések 
esetén.  

 

Az emberi csontváz fő részei, a 
legfontosabb csontok felismerése. 

 

Példák a jellegzetes 
csontkapcsolatokra.  

Elsősegélynyújtás 
mozgássérülések esetén. 

A mozgássérült és 
mozgáskorlátozott emberek 
segítése.  

Sportoló és nem sportoló 

Informatika: adatok 
gyűjtése az internetről. 

 

Magyar nyelv és 

irodalom: a szöveg 
elemei közötti ok-
okozati, általános-

egyes vagy kategória-
elem viszony 

felismerése. 

 

Matematika: 

Modellezés; 
összefüggések 

megjelenítése; 

Szimmetria, tükrözés. 

 

Kémia: az oldatok 
kémhatása. 

 

Fizika: erő, 
forgatónyomaték; 

mechanikai egyensúly. 

 

Testnevelés és sport: a 
bemelegítés szerepe a 
balesetek 

megelőzésében. 



 21 

szerepe a mozgásban. 

 

Mozgássérülések (ficam, 
rándulás, törés) ellátása, 

mozgásszervi betegségek 
(csipőficam, gerincferdülés, 

lúdtalp) és megelőzésük.  

 

A mozgás, az életmód és az 

energia-szükséglet összefüggései. 

osztálytársak napi- és heti 

rendjének összehasonlítása, 
elemzése a mozgás (edzés), 
pihenés, tanulás egyensúlya, a 

test napi energiaigénye 
szempontjából. 

Önálló kutatómunka: sportolók, 
edzők, gyógytornászok, ortopéd 
orvosok, stb. élményei, 

tapasztalatai a mozgás és a testi-
lelki egészség kapcsolatáról.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
Kültakaró, mozgásszervrendszer, ízület  

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
A szervezet anyag- és energiaforgalma 

Órakeret 

17 óra 

Előzetes tudás 

A sejt felépítése, sejtszintű életfolyamatok, a tápcsatorna szakaszai és fő 

működéseik, a táplálékok tápanyagtartalma; a légző szervrendszer részei 
és működéseik; a keringés szervei és szerepük a szervezet működésében.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A rendszerfogalom mélyítése a sejtszintű és a szervezetszintű 

életfolyamatok összekapcsolásával.  

A saját és mások egészségének megőrzése iránti felelős magatartás 
erősítése.  

Az egészséges táplálkozás jellegzetességeire építve a tudatos fogyasztói 
szokások megalapozása, erősítése.  

Az orvoshoz fordulás céljának, helyes időzítésének tudatosítása, illetve 
baleset esetén a tudatosan cselekvő magatartás megalapozása. 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 
alkalmazások: 

Miért van szüksége 
szervezetünknek különböző 
tápanyagokra (fehérjékre, 

szénhidrátokra és zsírokra)? 

Miben különbözik a be- és a 

kilélegzett levegő összetétele, és 
mi a különbség magyarázata?  

Hogyan jutnak tápanyaghoz és 

oxigénhez a szervezetünk 

A táplálékok csoportosítása 
jellegzetes tápanyagtartalmuk 

alapján. 

 

A fő tápanyag-típusok útjának 

bemutatása az étkezéstől a 
sejtekig.  

 

Lehetséges projektmunka:  

Felvilágosító kampány 

Matematika: Adatok, 
rendezése, ábrázolása.  

Matematikai modellek 
(pl. függvények, 
táblázatok, rajzos 

modellek, diagramok, 
grafikonok) 

értelmezése, 
használata. 

 

Informatika: adatok 
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belsejében található sejtek?  

Mitől függ, hogy mennyi 
folyadékot kell elfogyasztanunk 
egy nap? 

 

Ismeretek: 

Az élőlényeket felépítő szervetlen 
és szerves anyagok (víz, ásványi 
anyagok, szénhidrátok, zsírok és 

olajok, fehérjék, vitaminok) 
szerepe 

 

A tápcsatorna részei és szerepük a 
tápanyagok emésztésében és 

felszívódásában.  

 

Az egészséges táplálkozás 
jellemzői (minőségi és 
mennyiségi éhezés, 

alapanyagcsere, testtömeg-index, 
normál testsúly).  

 

A vér és alkotóinak szerepe az 
anyagszállításban.  

 

A légzési szervrendszer részei és 
működésük. Hangképzés és 

hangadás. 

 

A keringési rendszer felépítése és 
működése. 

 

A táplálkozás és a légzés szerepe 
szervezet energiaellátásában.  

 

A vér szerepe a szervezet 
védelmében és belső 

állandóságának fenntartásában. 
Immunitás, vércsoportok. A 

védőoltások jelentősége. 

 

összeállítása az egészséges 

táplálkozás megvalósítására; a 
testsúllyal kapcsolatos problémák 
veszélyeinek megismerésére. 

Az egészséges étkezési szokások 
népszerűsítése. 

A táplálkozásnak és a mozgásnak 
a keringésre gyakorolt hatása, az 
elhízás következményei. 

 

A szívműködést kísérő 

elektromos változások (EKG) 
gyógyászati jelentősége; a 
szívmegállás, szívinfarktus 

tüneteinek felismerése. 

 

A sejtbe jutott tápanyagok 
felhasználási útjainak 
végiggondolása. 

A pulzusszám, a vércukorszint, a 
testhőmérséklet és a vérnyomás 

fizikai terhelés hatására történő 
változásának megfigyelése és 
magyarázata.   

 

A vér-és vizeletvizsgálat 
jelentősége, a laborvizsgálat 

legfontosabb adatainak 
értelmezése. 

 

Vénás és artériás vérzés 
felismerése, fedő- és nyomókötés 

készítése. 

 

Önálló kutatómunka: milyen 
feltételekkel köthet életbiztosítást 
egy egészséges ember, illetve aki 

dohányzik, túlsúlyos, magas a 
vérnyomása, alkoholista, vagy 

drogfüggő?  

 

Adatgyűjtés arról, hogy milyen 

hatással van a dohányzás a 
keringési és a légzési 

gyűjtése az internetről, 

prezentáció készítése. 

 

Magyar nyelv és 

irodalom: a szöveg 
egységei közötti 

tartalmi megfelelés 
felismerése; a 
szövegben alkalmazott 

speciális jelrendszerek 
működésének 

magyarázata (táblázat). 

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: betegjogok. 
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A kiválasztásban résztvevő 

szervek felépítése és működése.  

 

A vízháztartás és a belső 

környezet állandósága. A só- és 
vízháztartás összefüggése. 

 

Vérzéstípusok-
vérzéscsillapítások.  

 

Légzőszervi elváltozások, 

betegségek megelőzése.  

 

A szív és az érrendszeri 

betegségek tünetei és 
következményei.  

 

Az alapvető életfolyamatok 
(légzés, pulzusszám, vérnyomás, 

testhőmérséklet és vércukorszint) 
szabályozásának fontossága a 

belső környezet állandóságának 
fenntartásában. 

 

A rendszeres szűrővizsgálat, 
önvizsgálat szerepe a betegségek 
megelőzésében.  

 

Betegjogok: az orvosi ellátáshoz 

való jog; háziorvosi és szakorvosi 
ellátás.  

szervrendszerre, illetve a magzat 

fejlődésére. 

 

Az interneten található 

betegségtünetek értelmezése és 
értékelése. 

 

Vita a rendszeres egészségügyi és 
szűrővizsgálatok, az önvizsgálat, 

a védőoltások, valamint az 
egészséges életmód betegség-

megelőző jelentőségéről. 

 

Az eredményes gyógyulás és az 

időben történő orvoshoz fordulás  

ok-okozati összefüggésének 

összekapcsolása. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Tápanyag, anyagcsere, alapanyagcsere, emésztés, vér, vércsoport, 

véralvadás, immunitás, szűrlet, vizelet, só- és vízháztartás.  

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
A belső környezet állandóságának biztosítása 

Órakeret 

15 óra 

Előzetes tudás 

A sejt felépítése, külső- és belső környezet, egyensúlyi állapot, 

környezethez való alkalmazkodás, az érzékszervek specializálódása 
adott inger felfogására. 
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Tantárgyi 

fejlesztési célok 

A szervezet és a környezet kölcsönös egymásra hatásának megértése.  

A környezeti jelzések kódolásának és dekódolásának értelmezése az 
érzékelés folyamatában. 

Az alkohol és a kábítószerek káros élettani hatásának ismeretében 

tudatos, elutasító attitűd alakítása. 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 
alkalmazások: 

Mi történik, ha valamelyik 

érzékszervünk nem vagy nem 
megfelelően működik?  

 

Meddig tudjuk visszatartani a 
lélegzetünket, tudjuk-e 

szabályozni a szívverésünket? 

 

Mit jelent a szemüveg dioptriája?  

 

Miben hasonlít, és miben 

különbözik az EKG és az EEG? 

 

Ismeretek: 

A környezeti jelzések 
érzékelésének biológiai 

jelentősége. 

 

A hallás és egyensúlyozás, a 
látás, a tapintás, az ízlelés és a 
szaglás érzékszervei. 

 

Az idegrendszer felépítése; a 

központi és a környéki 
idegrendszer főbb részei, az 
egyes részek funkciója. 

 

Az idegsejt felépítése és 

működése. 

Az érzékeléssel kapcsolatos 
megfigyelések, vizsgálódások 
végzése, a tapasztalatok 

rögzítése, következtetések 
levonása. 

Az érzékszervi fogyatékkal élő 
emberek elfogadása, segítésük 
kulturált módjának megismerése. 

 

Adatgyűjtés a leggyakoribb 

szembetegségekről és korrekciós 
lehetőségeikről. 

 

Annak megértése, hogy az 
érzékelés az érzékszervek és az 

idegrendszer együttműködéseként 
jön létre.. 

 

Az EEG működésének alapja, és 
elemi szintű értelmezése. 

 

Az idegsejt különleges felépítése 
és működése közötti összefüggés 

megértése. 

 

Példák arra, hogy a tanulás 
lényegében a környezethez való 
alkalmazkodás elsajátítása. 

 

Az egyensúlyi állapot és a 

rendszerek stabilitása közötti 
összefüggés felismerése, 
alkalmazása konkrét példákon.  

Fizika: A hang 
keletkezése, 
hangforrások, a hallás 

fizikai alapjai. 

Hangerősség, decibel. 

Zajszennyezés. 

A fény. A szem és a 
látás fizikai alapjai. 

Látáshibák és 
javításuk. 

 

Matematika: Változó 
helyzetek 

megfigyelése; a 
változás kiemelése 

(analízis). 

Modellek megértése, 
használata. 

 

Magyar nyelv és 

irodalom: a szöveg 
elemei közötti ok-
okozati, általános-

egyes vagy kategória-
elem viszony 

magyarázata; egy 
hétköznapi probléma 
megoldása a szöveg 

tartalmi elemeinek 
felhasználásával. 

 

Informatika: 
szövegszerkesztés. 
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A feltétlen és a feltételes reflex.  

A feltételes reflex, mint a tanulás 
alapja. 

Az alapvető életfolyamatok 
(légzés, pulzusszám, vérnyomás, 

testhőmérséklet és vércukorszint) 
szabályozásának működési 
alapelve. 

Az alkohol egészségkárosító 
hatásai. 

A lágy és kemény drogok 
legismertebb fajtái, hatásuk az 
ember idegrendszerére, 

szervezetére, személyiségére.  

A megelőzés módjai.  

 

A személyes felelősség 
tudatosulása, a szülő, a család, a 
környezet szerepének bemutatása 

a függőségek megelőzésében. 

A kockázatos, veszélyes 

élethelyzetek megoldási 
lehetőségeinek bemutatása. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Receptor, érzékszerv, reflex, reflexkör, feltétlen és feltételes reflex, 

központi és környéki idegrendszer. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
A fogamzástól az elmúlásig 

Órakeret 

13 óra 

Előzetes tudás 
Sejtosztódás, szaporodási típusok a növény- és állatvilágban, a nemi 

érés jelei. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Felkészítés a felelősségteljes párkapcsolatra alapozott örömteli nemi 
életre és a tudatos családtervezésre. 

Az életszakaszok főbb testi, lelki és magatartásbeli jellemzőinek 
megismerésével azoknak a viselkedési formáknak az erősítése, melyek 
biztosítják a korosztályok közötti harmonikus együttélést. 

Az önismeret fejlesztésével hozzájárulás önmaguk kibontakoztatásához, 
mások megértéséhez, elfogadásához, a boldogságra való képesség 

kialakításához.  

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások: 

Mi a szexualitás szerepe az ember 

életében? 

 

Az örökítő anyagot megváltoztató 

környezeti hatások megismerése, 
azok lehetséges 

következményeinek megértése, 
felkészülés a veszélyforrások 
elkerülésére. 

Informatika: szaktárgyi 

oktatóprogram 
használata. 

 

Fizika: ultrahangos 
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Mely környezeti és életmódbeli 

hatások okozhatnak meddőséget? 

 

Ismeretek: 

A férfi és a nő szaporodási 
szervrendszerének felépítése és 

működése.  

Elsődleges és másodlagos nemi 
jellegek. 

A nemi hormonok és a pubertás. 

 

Az ivarsejtek termelődése, 
felépítése és biológiai funkciója.  

 

A menstruációs ciklus.  

 

Az önkielégítés.  

 

A fogamzásgátlás módjai, 

következményei. 

Az abortusz egészségi, erkölcsi és 

társadalmi kérdései.  

A nemi úton terjedő betegségek 
kórokozói, tünetei, 

következményei és megelőzésük. 

A fogamzás feltételei, a méhen 
belüli élet mennyiségi és 

minőségi változásai, a 
szülés/születés főbb mozzanatai. 

A méhen kívüli élet főbb 
szakaszainak időtartama, az 
egyed testi és szellemi 

fejlődésének jellemzői. 

A serdülőkori érzelmi, szociális 

és pszichológiai jellemzőik. 

A személyiség összetevői, értelmi 
képességek, érzelmi adottságok. 

Az önismeret és önfejlesztés 
fontossága. 

Leány és női, fiú és férfi szerepek 
a családban, a társadalomban. 

 

Másodlagos nemi jellegek 
gyűjtése, magyarázat keresése a 
különbségek okaira.  

 

A petesejt és a hím ivarsejt 

termelődésének összehasonlítása. 

 

A nemek pszichológiai 

jellemzőinek értelmezése. 

 

A biológiai és társadalmi érettség 
különbözőségeinek megértése. 

Érvelés a tudatos családtervezés, 

az egymás iránti 
felelősségvállalásra épülő 

örömteli szexuális élet mellett. 

 

Hiedelmek, téves ismeretek 

tisztázására alapozva a megelőzés 
lehetséges módjainak 

tudatosítása. 

 

Mikortól tekinthető a magzat 

embernek/élőlénynek? – Érvelés 
a tudatos gyermekvárás mellett. 

A születés utáni egyedfejlődési 

szakaszok legjellemzőbb testi és 
pszichológiai 

megnyilvánulásainak 
összehasonlítása, különös 
tekintettel az ember életkora és 

viselkedése köztiösszefüggésre. 

Példák a családi és iskolai 

agresszió okaira, a lehetséges 
megoldásra, illetve kezelésre. 
Szerepjáték (önzetlenség, 

alkalmazkodás, áldozatvállalás, 
konfliktuskezelés, probléma- 

feloldás). 

Az adott életkor pszichológiai 
jellemzőinek értelmezése kortárs-

segítők és szakemberek 

vizsgálatok az orvosi 

diagnosztikában.  

 

Matematika: 

ciklusonként átélt idő 
és lineáris időfogalom; 

időtartam, időpont. 

 

Magyar nyelv és 

irodalom: szövegértés 
- a szöveg egységei 

közötti tartalmi 
megfelelés 
felismerése; a szöveg 

elemei közötti ok-
okozati, általános-

egyes vagy kategória-
elem viszony 
felismerése; a 

bibliográfiai rendszer s 
alkalmazása; a 

szövegben 
megfogalmazott 
feltételeket teljesítő 

példák azonosítása. 
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A családi és az egyéni (rokoni, 

iskolatársi, baráti, szerelmi) 
kapcsolatok jelentősége, szerepük 
a személyiség fejlődésében. 

A viselkedési normák és 
szabályok szerepe a társadalmi 

együttélésben. 

segítségével. 

Szerepjáték, illetve kortárs 
irodalmi alkotások bemutatása a 
szerelemnek az egymás iránti 

szeretet, tisztelet és 
felelősségvállalás 

kiteljesedéseként történő 
értelmezéséről. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Ivarsejt, nemi hormon, elsődleges, másodlagos nemi jelleg, nemi szerv, 
szexualitás, abortusz, fogamzásgátlás, tudatos családtervezés.  

   

A 9. évfolyam tanterve 

6 évfolyamos gimnázium: évi óraszám: 36 óra – heti 1 óra 

Tematikai egység Élet a mikroszkóp alatt – Mikrobiológia 
Órakeret 

9 óra 

Előzetes tudás 
Vírusok, baktériumok, egyszerű eukarióták, gombák általános 
jellemzői.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A mikrobák és egyszerű eukarióták példáján a széleskörű elterjedtség 

és a változatosság közötti kapcsolat felismertetése. A baktériumok, 
gombák, vírusok egészségügyi és gazdasági jelentőségének igazolása 

konkrét példák alapján. 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 
alkalmazások: 

Mitől erjed, korhad, rothad a 

szerves anyag? Mi a fertőzés és 
hogyan küzdhető le? 

Melyek a gyors szaporodás 
feltételei és következményei? 

A mikrobiális tevékenység 

mezőgazdasági, élelmiszer- és 
gyógyszeripari jelentősége. 

A mikrobiális fertőzések, 
megelőzésük és gyógyításuk.  

 

Ismeretek: 

Az élettelen természet és az 

Vázlatrajz készítése a megfigyelt 
preparátumról: mikroszkópos kép 
értelmezése. 

 

Egyszerű biológiai kísérlet önálló 

elvégzése során az erjedés 
(sörélesztő) és az antibiózis 
folyamatának megfigyelése  

(a fertőtlenítőszerek hatása). 

 

Az internet és a könyvtár 
használata az élőlények 
megismerésére. 

A legfontosabb ehető és mérgező 
gombák felismerése. 

Kémia: 
fertőtlenítőszerek; a 
kísérleti eszközök és 

használatuk. 

 

Matematika: 
mennyiségi 
összehasonlítás, 

mértékegységek. 

 

Történelem, 
társadalmi és 
állampolgári 

ismeretek: a járványok 
történelmi szerepe.  
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élővilág szerveződési szintjei, 

sejtes és nem sejtes szerveződési 
formák. 

A sejtek anyag- és 

energiaforrásai, az autotróf és 
heterotróf élőlények 

működésének összefüggése. Az 
aerob és anaerob energianyerés. 

A fertőzések megelőzésének 

módjai, az orvoshoz fordulás 
szabályai. Életterek benépesítési 

lehetőségeinek áttekintése a 
mikrobák példáján. 

Melyik gombát ne szedjem le? 

Hogyan kerülhető el a 
penészesedés, a kerti növények 

gombás fertőzése? 

A gombák testfelépítése, anyag- 
és energiaforgalma, szerepük az 

életközösségekben. Az ehető és 
mérgező gombák.  

Gombaszárítás. Fizika: 

energiaátalakulások. 

 

Magyar nyelv és 

irodalom: Boccaccio, 
Th. Mann (a járványok 

irodalmi ábrázolása); a 
szöveg egységei 
közötti tartalmi 

megfelelés 
felismerése. 

 

Földrajz: az 
antibiotikumok 

bevezetésének hatása a 
népességszám 

változására. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Sejtes és nem sejtes szerveződés, autotróf, heterotróf, kemo- és fototróf 

életmód, aerob- és anaerob energianyerés, vírus, baktérium. 

 

Tematikai egység 
A Föld benépesítői: 

a növények  

Órakeret 

11 óra 

Előzetes tudás 

Szerveződési szintek, az élővilág méretskálája, az élőlények 

csoportosításának elvei (Linné és Darwin), ivaros és ivartalan 
szaporodás. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A rendszerezés lehetséges módjainak bemutatása. 

A felépítés és a működés összekapcsolása a növényi szövetek 
mikroszkópi megfigyelése során. 

A nagy élőlénycsoportok környezeti, egészségügyi és gazdasági 

jelentőségének bemutatása. 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 
alkalmazások: 

Milyen szempontok alapján 

A határozókönyvek felépítésének 
logikája és használatuk 
gyakorlása. 

Matematika: 
halmazok, felosztás. 
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csoportosíthatóak az élőlények? 

Mi magyarázza a 
környezetünkben élő növények 
jellegzetes életműködéseit: a 

felszívást, a növekedést, a 
virágzást, a levélhullást? Mi az 

évgyűrű, mitől odvasodnak a fák? 
Miért örülnek a gazdák a méhek 
munkájának? 

Mikor marad szép és finom a 
cseresznyebefőtt? 

 

Ismeretek: 

Praktikus és fejlődéstörténeti 

csoportosítás. A rendszerezés 
lehetséges szempontjai, 

gyakorlati alkalmazása a 
mindennapokban. A törzsfa 
jelentése. 

Testszerveződési típusok a 
növények országában. A növényi 

szövettípusok.  

A nagy növényi rendszertani 
csoportok (moszatok, mohák, 

harasztok, nyitvatermők, 
zárvatermők) jellemzése. A 
testfelépítés, az életműködések és 

a szaporodásmód kapcsolata az 
élőhellyel. Evolúciós irányok a 

növényvilág fejlődésében.  

A növények ivartalan szaporítása 
a mezőgazdaságban és otthon. 

A diffúzió és az ozmózis 
biológiai szerepe. Az autotróf és 

heterotróf anyagcsere kapcsolata.  

A talaj képződésének módja, 
tulajdonságai, a növények, 

gombák, mikrobák szerepe. A 
talaj védelmének fontossága a 

fenntartható gazdálkodásban.  

 

Mikroszkópos képek, illetve 
preparátumok vizsgálata. Példák 
a növényi szövetek felépítése és 

működése közötti kapcsolatra.  A 
megfigyelések rögzítése 

vázlatrajz formájában. 

 

A növények szerepének 

bemutatása az emberiség 
táplálkozásában önálló 

ismeretszerzés alapján.  

A növényi szervek felépítésének 
megismerésén keresztül az 

életfolyamatok kapcsolataiban az 
okság és korreláció elemzése.  

Egyszerű élettani vizsgálatok  
(pl. ozmózis). Kísérletek önálló 
elvégzése.  

 

Kémia: a szerves és 

szervetlen anyagok 
megkülönböztetése, a 
víz adszorpciója, 

oxidáció, redukció, 
viaszok, cellulóz. 

 

Fizika: diffúzió, 
lencserendszerek, 

elektronmikroszkóp. 

 

Földrajz: egyes fajok 
jelentősége a 
táplálékellátásban. 

 

Művészetek: a fa- és 

virág-szimbolika. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Fejlődéstörténeti rendszer, törzsfa, növényi szövet és szerv, 
alkalmazkodás, telep, spóra, diffúzió, ozmózis, féligáteresztő hártya, 

talaj. 
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Tematikai egység 
A Föld benépesítői: 

az állatok 

Órakeret 

16 óra 

Előzetes tudás 
Szerveződési szintek, az élővilág méretskálája, az élőlények 
csoportosításának elvei (Linné és Darwin). 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A mechanikai szemlélet alkalmazása az életműködések magyarázata 
során. Az alkalmazkodási változások és az állatfajok földrajzi 

elterjedése összefüggéseinek felismertetése. A felépítés és a működés 
kapcsolatának elemzése állati szervek és szövetek megfigyelése során. 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások: 

Mit tanulhat a technika az 
állatoktól? Az állattenyésztés 

hatása az élelmiszeriparra, a 
mezőgazdaságra és a 

népesedésre. 

Hogyan alkalmazkodott az állatok 
kültakarója, idegrendszere, 

táplálkozása, életritmusa, 
szaporodása a környezetükhöz? 

 

Ismeretek: 

A mesterséges és a természetes 

rendszerezés alapelve.  

Az állati és emberi szövetek főbb 

típusai. 

A nagy állati rendszertani 
csoportok (szivacsok, csalánozók, 

férgek, ízeltlábúak, tüskésbőrűek, 
gerincesek) jellemzése 

testfelépítésük alapján. Állati 
szervek, életműködések és a 
környezet közti kölcsönös 

kapcsolatok. Alkalmazkodási 
változások, fejlődési irányok az 

állatvilág evolúciójában.  

Példák az állati egyedfejlődés 
típusaira (kifejlés, átváltozás, 

teljes átalakulás). 

A bionika és jelentősége: közös 

A határozókönyvek felépítésének 

logikája és használatuk 
gyakorlása. 

Egyszerű vizsgálatok, kísérletek 

önálló elvégzése, a mikroszkópos 
képek elemzése. 

Preparátumok, makettek, terepi 
tapasztalatok ábrázolása. 

Az állati szervek felépítésének 

megismerésén keresztül az 
életfolyamatok kapcsolataiban az 

okság és korreláció elemzése.  

Önálló kutatómunka a bionika 
eredményeiről. 

Filozófia: logika és 

kategóriák. 

 

Kémia: mészváz, kitin, 

szaru, hemoglobin, 
kollagén. 

 

Fizika: rakétaelv, 
emelőelv, 

gáztörvények (légzés), 
a lebegés feltétele, 

vezérlés, szabályozás.  

 

Földrajz: 

korallzátonyok, 
édesvízi és tengeri 

mészkő; demográfia. 

 

Történelem, 

társadalmi és 
állampolgári 

ismeretek: az 
ízeltlábúak 
egészségügyi 

jelentősége; a gerinces 
állatok történeti 

jelentősége. 
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fizikai elvek az állati 

életműködésekben és a 
technikában. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
Fejlődéstörténeti rendszer, állati szövet és szerv, bionika. 

 

A 10. évfolyam tanterve  

6 évfolyamos képzés: évi óraszám: 36 óra – heti 1 óra 

Tematikai egység 
Érthetjük őket? 

Az állatok viselkedése  

Órakeret 

12 óra 

Előzetes tudás 
Öröklött és tanult magatartásformák, társas szükségletek, a kísérletezés 
módszerei és célja. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az élő rendszerek felépítésében és működésében megfigyelhető közös 

sajátosságok összegzése. A viselkedés és a környezet kapcsolatának 
megfogalmazása, és ezen keresztül az állati viselkedés mint 

alkalmazkodási folyamat bemutatása. 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Problémák, jelenségek, 
gyakorlati alkalmazások: 

Hogyan deríthető ki, hogy mit 

érzékelnek az állatok, és ebből 
mi a fontos számukra? Van-e 

célja és funkciója az állati (és 
emberi) viselkedéseknek? 

Mi az állati tájékozódás alapja? 

Mi vezeti haza a galambokat? 
Hogyan találják meg a méhek a 

mézelő területeket, a virágokat? 

Miről és miért „beszélgetnek” az 
állatok? Megérthetjük-e 

„beszédüket”? 

 

Ismeretek: 

Az inger, kulcsinger és a 
motiváció. Az öröklött és tanult 

magatartásformák és azok 
kombinációi.  

Az öröklött és tanult 
magatartásformák meg-
különböztetése. 

Különböző tanulási módszerek 
gyűjtése, összehasonlítása 

különböző szempontok alapján 
(pl. hatékonyság). Az állati 
viselkedés megfigyelése, a 

tapasztalatok rögzítése és 
értelmezése, az eredmények 

bemutatása. 

Szaporodási stratégiák, az állati 
viselkedés és a környezet 

összefüggéseinek elemzése. 

Az állati és emberi 

kommunikáció formáinak 
összevetése példákon keresztül.  

Fizika: hang és 
ultrahang (frekvencia).  

 

Etika: csoportnormák, 
önismeret, énkép. 

 

Magyar nyelv és 
irodalom: a verbális és 

nonverbális 
kommunikáció. 

 

Történelem, társadalmi 
és állampolgári 

ismeretek: a csoportos 
agresszió példái az 

emberiség 
történelmében, a 
tömegek 

manipulálásának 
eszközei. 
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Jelentős kutatók módszerei, 

tapasztalatai és magyarázatai.  

Az állati és az emberi 
tájékozódás és tanulás típusai. 

Memória és a tanulás (rövid- és 
hosszú távú memória, felidézés). 

Az állati és az emberi 
kommunikáció jellemzői. 

A társas kapcsolatok típusai, 

szerepük a faj fennmaradásában.  

 

Vizuális kultúra: a 
reklámok hatása, 
szupernormális ingerek. 

 

Informatika: 

prezentációkészítés, 
internethasználat. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Reflex, kulcsinger, motiváció, adaptáció, tanulás, kommunikáció, 
agresszió, altruizmus, kulturális öröklődés.  

 

Tematikai egység Kapcsolatok az élő és élettelen között 
Órakeret 

14 óra 

Előzetes tudás 
Élettelen környezeti tényezők és hatásuk az élőlényekre, a tűrőképesség, 
a faj.  

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Az életközösségek vizsgálatán keresztül az azokra jellemző 

kölcsönhatások megismerése. Az életközösségek változásának, az 
anyagkörforgás folyamatainak megfigyelésén és vizsgálatán keresztül a 

ciklikus és lineáris változások megismerése. A terepen végzett 
vizsgálatok során a természeti rendszerek leírására szolgáló módszerek 
használata. 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 
alkalmazások: 

Mely fajok és miért élnek közös 

élőhelyen? Milyen 
kölcsönhatások kapcsolják össze 

az együtt élő fajokat? Miért hord 
tengeri rózsát a remeterák? Mi 
határozza meg egy élőlény 

szerepét az életközösségben?  

Mi magyarázza, hogy egyes fajok 

egyedszáma közel állandó, 
másoké hirtelen változásokat 
mutat? 

 

Ismeretek: 

Egyed feletti szerveződési szintek 

Biológiai jelzések (indikációk) 
megfigyelése és megfejtése.  

Az élőlények közötti kapcsolatok 

rendszerének elemzése. Összetett 
ökológiai rendszerek elemzése az 

interneten és az írott 
szakirodalomból gyűjtött anyagok 
alapján. 

Életközösségek vizsgálata 
terepen, a tapasztalatok rögzítése. 

Egyszerű kísérlet tervezése és 
elvégzése az élőlények egymásra 
gyakorolt hatásának vizsgálatára, 

az eredmények elemzése. 

 

A biológiai rendszerek térbeli és 

Fizika: hatásfok, a 
termodinamika 
főtételei, a nyílt 

rendszerek jellemzői. 

 

Földrajz: korfa, 
demográfiai mutatók, 
évszakos és napszakos 

változások, a földrajzi 
övezetesség. 

 

Matematika: 
matematikai modellek 

(gráfok, függvények, 
függvényábrázolás, 

statisztikai elemzések). 
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leírására szolgáló néhány 

módszer. A populáció és 
életközösség (társulás) fogalma, 
jellemzői. A biológiai (ökológiai) 

indikáció. 

Populáción belüli és populációk 

közti kölcsönhatások: a 
szabályozás megvalósulása a 
populációk és a társulások 

szintjén. 

Az életközösségek vízszintes és 

függőleges elrendeződésének 
okai. 

Példák az életközösségekben 

zajló anyagkörforgásra (szén, 
nitrogén), az anyag és 

energiaforgalom összefüggésére.  

Táplálékpiramis (termelő-, 
fogyasztó-, lebontó szervezetek). 

Táplálkozási hálózatok (biológiai 
produkció, biomassza). 

Gyöngyvirágtól lombhullásig: 
ciklikus folyamatok. Beerdősülés 
és leromlás: egyirányú 

változások. Járványok, 
hernyórágás: véletlenszerű és 
kaotikus létszámingadozások.  

időbeli változásait leíró 

grafikonok, diagramok 
értelmezése. 

Mennyiségi és minőségi 

változások okainak elemzése. 

Struktúra és funkció 

összefüggéseinek elemzése egyed 
fölötti szerveződési szinteken. 

 

Kémia: 
növényvédőszerek, 
antibiotikumok, 

kolloidok. 

 

Történelem, 
társadalmi és 
állampolgári 

ismeretek: a szikesedés 
és talajerózió mint 

történelemformáló 
tényezők 
(Mezopotámia, 

Hortobágy); 

növényi, állati és 

emberi élősködők 
demográfiai hatásai. 

Kulcsfogalmak/

fogalmak 

Fajlista, korfa, szimbiózis, predáció, élősködés, antibiózis, versengés, 
antibiotikum, rezisztencia, a környezet eltartóképessége, diverzitás, 
biomassza, táplálékpiramis.  

 

Tematikai egység Másfélmillió lépés Magyarországon 
Órakeret 

10 óra 

Előzetes tudás Környezet, szerveződési szintek, környezetszennyezés, életközösség.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A globális éghajlat-változások lehetséges okainak és 

következményeinek elemzése. Egyes környezeti problémák (fokozódó 
üvegházhatás, savas eső, „ózon-lyuk”) következményeinek 
megismerésén keresztül az emberi tevékenység hatásának vizsgálata. A 

lokális és globális megközelítési módok megismerése és 
összekapcsolása, a környezettudatosság fejlesztése. 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Problémák, jelenségek, Terepen vagy épített Földrajz: hazánk 
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gyakorlati alkalmazások:  

Miért és hogyan változtak a 
Kárpát-medence jellegzetes 
életközösségei a magyarság 1000 

éves történelme során? 

Milyen következményekkel jár 

az emberi tevékenység? 

Milyen formában nyújthat tartós 
megélhetést az ott élő 

közösségeknek? Mi jellemzi a 
közvetlen környezetem 

élővilágát? Mit védjünk? 

 

Ismeretek: 

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

A Kárpát-medence természeti 
képének, tájainak néhány fontos 
átalakulása az emberi 

gazdálkodás következtében. 
Tartósan fenntartható 

gazdálkodás és pusztító 
beavatkozások hazai példái. 

A természetvédelem hazai 

lehetőségei, a biodiverzitás 
fenntartásának módjai. Az 
emberi tevékenység 

életközösségekre gyakorolt 
hatása, a veszélyeztetettség 

formái és a védelem lehetőségei. 

környezetben végzett ökológiai 

vizsgálat során az életközösségek 
állapotának leírására szolgáló 
adatok gyűjtése, rögzítése, a 

fajismert bővítése. 

 

Egy helyi környezeti probléma 
felismerése és tanulmányozása: 
okok feltárása, megoldási 

lehetőségek keresése. 

A lokális és globális 

megközelítési módok 
alkalmazása egy hazai ökológiai 
rendszer tanulmányozása során. 

nagytájai, talajtípusok, 

éghajlati viszonyok, 
erózió, mállás, humusz. 

 

Kémia: műtrágyák, 
növényvédőszerek, 

rovarölőszerek, az 
indikáció általános 
elvei. 

 

Matematika: 

grafikonok, mérés. 

 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári 
ismeretek: a Kárpát-

medence történeti 
ökológiája (pl. fokos 
gazdálkodás, lecsapolás, 

vízrendezés, szikesek, 
erdőirtás és -telepítés, 

bányászat, nagyüzemi 
gazdálkodás). 

 

Magyar nyelv és 
irodalom: 
természetleírások (pl. 

Jókai Mór, Fekete 
István). 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Biológiai sokféleség, természeti érték, természetvédelem. 

 

10. évfolyam: 4 évfolyamos gimnázium és 5 évfolyamos gimnázium 

Évi óraszám: 72 óra – heti 2 óra 

Tematikai egység Élet a mikroszkóp alatt – Mikrobiológia 
Órakeret 

9 óra 

Előzetes tudás 
Vírusok, baktériumok, egyszerű eukarióták, gombák általános 
jellemzői.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A mikrobák és egyszerű eukarióták példáján a széleskörű elterjedtség 

és a változatosság közötti kapcsolat felismertetése. A baktériumok, 
gombák, vírusok egészségügyi és gazdasági jelentőségének igazolása 
konkrét példák alapján. 
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Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 
alkalmazások: 

Mitől erjed, korhad, rothad a 
szerves anyag? Mi a fertőzés és 

hogyan küzdhető le? 

Melyek a gyors szaporodás 
feltételei és következményei? 

A mikrobiális tevékenység 
mezőgazdasági, élelmiszer- és 

gyógyszeripari jelentősége. 

A mikrobiális fertőzések, 
megelőzésük és gyógyításuk.  

 

Ismeretek: 

Az élettelen természet és az 
élővilág szerveződési szintjei, 
sejtes és nem sejtes szerveződési 

formák. 

A sejtek anyag- és 

energiaforrásai, az autotróf és 
heterotróf élőlények 
működésének összefüggése. Az 

aerob és anaerob energianyerés. 

A fertőzések megelőzésének 

módjai, az orvoshoz fordulás 
szabályai. Életterek benépesítési 
lehetőségeinek áttekintése a 

mikrobák példáján. 

Melyik gombát ne szedjem le? 

Hogyan kerülhető el a 
penészesedés, a kerti növények 
gombás fertőzése? 

A gombák testfelépítése, anyag- 
és energiaforgalma, szerepük az 

életközösségekben. Az ehető és 
mérgező gombák.  

Vázlatrajz készítése a megfigyelt 
preparátumról: mikroszkópos kép 

értelmezése. 

 

Egyszerű biológiai kísérlet önálló 
elvégzése során az erjedés 
(sörélesztő) és az antibiózis 

folyamatának megfigyelése  
(a fertőtlenítőszerek hatása). 

 

Az internet és a könyvtár 
használata az élőlények 

megismerésére. 

A legfontosabb ehető és mérgező 

gombák felismerése. 

Gombaszárítás. 

Kémia: 
fertőtlenítőszerek; a 

kísérleti eszközök és 
használatuk. 

 

Matematika: 
mennyiségi 

összehasonlítás, 
mértékegységek. 

 

Történelem, 
társadalmi és 

állampolgári 
ismeretek: a járványok 

történelmi szerepe.  

 

Fizika: 

energiaátalakulások. 

 

Magyar nyelv és 
irodalom: Boccaccio, 
Th. Mann (a járványok 

irodalmi ábrázolása); a 
szöveg egységei 

közötti tartalmi 
megfelelés 
felismerése. 

 

Földrajz: az 

antibiotikumok 
bevezetésének hatása a 
népességszám 

változására. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Sejtes és nem sejtes szerveződés, autotróf, heterotróf, kemo- és fototróf 
életmód, aerob- és anaerob energianyerés, vírus, baktérium. 
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Tematikai egység 
A Föld benépesítői: 

a növények  

Órakeret 

11 óra 

Előzetes tudás 

Szerveződési szintek, az élővilág méretskálája, az élőlények 
csoportosításának elvei (Linné és Darwin), ivaros és ivartalan 
szaporodás. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A rendszerezés lehetséges módjainak bemutatása. 

A felépítés és a működés összekapcsolása a növényi szövetek 
mikroszkópi megfigyelése során. 

A nagy élőlénycsoportok környezeti, egészségügyi és gazdasági 
jelentőségének bemutatása. 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 
alkalmazások: 

Milyen szempontok alapján 
csoportosíthatóak az élőlények? 

Mi magyarázza a 
környezetünkben élő növények 
jellegzetes életműködéseit: a 

felszívást, a növekedést, a 
virágzást, a levélhullást? Mi az 

évgyűrű, mitől odvasodnak a fák? 
Miért örülnek a gazdák a méhek 
munkájának? 

Mikor marad szép és finom a 
cseresznyebefőtt? 

 

Ismeretek: 

Praktikus és fejlődéstörténeti 

csoportosítás. A rendszerezés 
lehetséges szempontjai, 

gyakorlati alkalmazása a 
mindennapokban. A törzsfa 
jelentése. 

Testszerveződési típusok a 
növények országában. A növényi 

szövettípusok.  

A nagy növényi rendszertani 
csoportok (moszatok, mohák, 

harasztok, nyitvatermők, 
zárvatermők) jellemzése. A 

testfelépítés, az életműködések és 
a szaporodásmód kapcsolata az 

A határozókönyvek felépítésének 
logikája és használatuk 

gyakorlása. 

 

Mikroszkópos képek, illetve 
preparátumok vizsgálata. Példák 
a növényi szövetek felépítése és 

működése közötti kapcsolatra.  A 
megfigyelések rögzítése 

vázlatrajz formájában. 

 

A növények szerepének 

bemutatása az emberiség 
táplálkozásában önálló 

ismeretszerzés alapján.  

A növényi szervek felépítésének 
megismerésén keresztül az 

életfolyamatok kapcsolataiban az 
okság és korreláció elemzése.  

Egyszerű élettani vizsgálatok  
(pl. ozmózis). Kísérletek önálló 
elvégzése.  

 

Matematika: 
halmazok, felosztás. 

 

Kémia: a szerves és 

szervetlen anyagok 
megkülönböztetése, a 
víz adszorpciója, 

oxidáció, redukció, 
viaszok, cellulóz. 

 

Fizika: diffúzió, 
lencserendszerek, 

elektronmikroszkóp. 

 

Földrajz: egyes fajok 
jelentősége a 
táplálékellátásban. 

 

Művészetek: a fa- és 

virág-szimbolika. 
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élőhellyel. Evolúciós irányok a 

növényvilág fejlődésében.  

A növények ivartalan szaporítása 
a mezőgazdaságban és otthon. 

A diffúzió és az ozmózis 
biológiai szerepe. Az autotróf és 

heterotróf anyagcsere kapcsolata.  

A talaj képződésének módja, 
tulajdonságai, a növények, 

gombák, mikrobák szerepe. A 
talaj védelmének fontossága a 

fenntartható gazdálkodásban.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Fejlődéstörténeti rendszer, törzsfa, növényi szövet és szerv, 
alkalmazkodás, telep, spóra, diffúzió, ozmózis, féligáteresztő hártya, 
talaj. 

 

Tematikai egység 
A Föld benépesítői: 

az állatok 

Órakeret 

15 óra 

Előzetes tudás 
Szerveződési szintek, az élővilág méretskálája, az élőlények 
csoportosításának elvei (Linné és Darwin). 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A mechanikai szemlélet alkalmazása az életműködések magyarázata 
során. Az alkalmazkodási változások és az állatfajok földrajzi 
elterjedése összefüggéseinek felismertetése. A felépítés és a működés 

kapcsolatának elemzése állati szervek és szövetek megfigyelése során. 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 
alkalmazások: 

Mit tanulhat a technika az 

állatoktól? Az állattenyésztés 
hatása az élelmiszeriparra, a 

mezőgazdaságra és a 
népesedésre. 

Hogyan alkalmazkodott az állatok 

kültakarója, idegrendszere, 
táplálkozása, életritmusa, 

szaporodása a környezetükhöz? 

 

Ismeretek: 

A mesterséges és a természetes 
rendszerezés alapelve.  

A határozókönyvek felépítésének 
logikája és használatuk 
gyakorlása. 

Egyszerű vizsgálatok, kísérletek 
önálló elvégzése, a mikroszkópos 

képek elemzése. 

Preparátumok, makettek, terepi 
tapasztalatok ábrázolása. 

Az állati szervek felépítésének 
megismerésén keresztül az 

életfolyamatok kapcsolataiban az 
okság és korreláció elemzése.  

Önálló kutatómunka a bionika 

eredményeiről. 

Filozófia: logika és 
kategóriák. 

 

Kémia: mészváz, kitin, 
szaru, hemoglobin, 

kollagén. 

 

Fizika: rakétaelv, 

emelőelv, 
gáztörvények (légzés), 

a lebegés feltétele, 
vezérlés, szabályozás.  

 

Földrajz: 
korallzátonyok, 
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Az állati és emberi szövetek főbb 

típusai. 

A nagy állati rendszertani 
csoportok (szivacsok, csalánozók, 

férgek, ízeltlábúak, tüskésbőrűek, 
gerincesek) jellemzése 

testfelépítésük alapján. Állati 
szervek, életműködések és a 
környezet közti kölcsönös 

kapcsolatok. Alkalmazkodási 
változások, fejlődési irányok az 

állatvilág evolúciójában.  

Példák az állati egyedfejlődés 
típusaira (kifejlés, átváltozás, 

teljes átalakulás). 

A bionika és jelentősége: közös 

fizikai elvek az állati 
életműködésekben és a 
technikában. 

édesvízi és tengeri 

mészkő; demográfia. 

 

Történelem, 

társadalmi és 
állampolgári 

ismeretek: az 
ízeltlábúak 
egészségügyi 

jelentősége; a gerinces 
állatok történeti 

jelentősége. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
Fejlődéstörténeti rendszer, állati szövet és szerv, bionika. 

 

Tematikai egység 
Érthetjük őket? 

Az állatok viselkedése  

Órakeret 

13 óra 

Előzetes tudás 
Öröklött és tanult magatartásformák, társas szükségletek, a kísérletezés 

módszerei és célja. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az élő rendszerek felépítésében és működésében megfigyelhető közös 
sajátosságok összegzése. A viselkedés és a környezet kapcsolatának 

megfogalmazása, és ezen keresztül az állati viselkedés mint 
alkalmazkodási folyamat bemutatása. 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Problémák, jelenségek, 
gyakorlati alkalmazások: 

Hogyan deríthető ki, hogy mit 
érzékelnek az állatok, és ebből 

mi a fontos számukra? Van-e 
célja és funkciója az állati (és 
emberi) viselkedéseknek? 

Mi az állati tájékozódás alapja? 
Mi vezeti haza a galambokat? 

Hogyan találják meg a méhek a 

Az öröklött és tanult 
magatartásformák meg-

különböztetése. 

Különböző tanulási módszerek 

gyűjtése, összehasonlítása 
különböző szempontok alapján 
(pl. hatékonyság). Az állati 

viselkedés megfigyelése, a 
tapasztalatok rögzítése és 

értelmezése, az eredmények 
bemutatása. 

Fizika: hang és 
ultrahang (frekvencia).  

 

Etika: csoportnormák, 

önismeret, énkép. 

 

Magyar nyelv és 

irodalom: a verbális és 
nonverbális 

kommunikáció. 
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mézelő területeket, a virágokat? 

Miről és miért „beszélgetnek” az 
állatok? Megérthetjük-e 
„beszédüket”? 

 

Ismeretek: 

Az inger, kulcsinger és a 
motiváció. Az öröklött és tanult 
magatartásformák és azok 

kombinációi.  

Jelentős kutatók módszerei, 

tapasztalatai és magyarázatai.  

Az állati és az emberi 
tájékozódás és tanulás típusai. 

Memória és a tanulás (rövid- és 
hosszú távú memória, felidézés). 

Az állati és az emberi 
kommunikáció jellemzői. 

A társas kapcsolatok típusai, 

szerepük a faj fennmaradásában.  

Szaporodási stratégiák, az állati 

viselkedés és a környezet 
összefüggéseinek elemzése. 

Az állati és emberi 

kommunikáció formáinak 
összevetése példákon keresztül.  

 

Történelem, társadalmi 
és állampolgári 
ismeretek: a csoportos 

agresszió példái az 
emberiség 

történelmében, a 
tömegek 
manipulálásának 

eszközei. 

 

Vizuális kultúra: a 
reklámok hatása, 
szupernormális ingerek. 

 

Informatika: 

prezentációkészítés, 
internethasználat. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Reflex, kulcsinger, motiváció, adaptáció, tanulás, kommunikáció, 
agresszió, altruizmus, kulturális öröklődés.  

 

Tematikai egység Kapcsolatok az élő és élettelen között 
Órakeret 

14 óra 

Előzetes tudás 
Élettelen környezeti tényezők és hatásuk az élőlényekre, a tűrőképesség, 
a faj.  

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Az életközösségek vizsgálatán keresztül az azokra jellemző 

kölcsönhatások megismerése. Az életközösségek változásának, az 
anyagkörforgás folyamatainak megfigyelésén és vizsgálatán keresztül a 

ciklikus és lineáris változások megismerése. A terepen végzett 
vizsgálatok során a természeti rendszerek leírására szolgáló módszerek 
használata. 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 
alkalmazások: 

Mely fajok és miért élnek közös 

élőhelyen? Milyen 
kölcsönhatások kapcsolják össze 

az együtt élő fajokat? Miért hord 

Biológiai jelzések (indikációk) 
megfigyelése és megfejtése.  

Az élőlények közötti kapcsolatok 

rendszerének elemzése. Összetett 
ökológiai rendszerek elemzése az 

interneten és az írott 

Fizika: hatásfok, a 
termodinamika 
főtételei, a nyílt 

rendszerek jellemzői. 

 

Földrajz: korfa, 
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tengeri rózsát a remeterák? Mi 

határozza meg egy élőlény 
szerepét az életközösségben?  

Mi magyarázza, hogy egyes fajok 

egyedszáma közel állandó, 
másoké hirtelen változásokat 

mutat? 

 

Ismeretek: 

Egyed feletti szerveződési szintek 
leírására szolgáló néhány 

módszer. A populáció és 
életközösség (társulás) fogalma, 
jellemzői. A biológiai (ökológiai) 

indikáció. 

Populáción belüli és populációk 

közti kölcsönhatások: a 
szabályozás megvalósulása a 
populációk és a társulások 

szintjén. 

Az életközösségek vízszintes és 

függőleges elrendeződésének 
okai. 

Példák az életközösségekben 

zajló anyagkörforgásra (szén, 
nitrogén), az anyag és 
energiaforgalom összefüggésére.  

Táplálékpiramis (termelő-, 
fogyasztó-, lebontó szervezetek). 

Táplálkozási hálózatok (biológiai 
produkció, biomassza). 

Gyöngyvirágtól lombhullásig: 

ciklikus folyamatok. Beerdősülés 
és leromlás: egyirányú 

változások. Járványok, 
hernyórágás: véletlenszerű és 
kaotikus létszámingadozások.  

szakirodalomból gyűjtött anyagok 

alapján. 

Életközösségek vizsgálata 
terepen, a tapasztalatok rögzítése. 

Egyszerű kísérlet tervezése és 
elvégzése az élőlények egymásra 

gyakorolt hatásának vizsgálatára, 
az eredmények elemzése. 

 

A biológiai rendszerek térbeli és 
időbeli változásait leíró 

grafikonok, diagramok 
értelmezése. 

Mennyiségi és minőségi 

változások okainak elemzése. 

Struktúra és funkció 

összefüggéseinek elemzése egyed 
fölötti szerveződési szinteken. 

demográfiai mutatók, 

évszakos és napszakos 
változások, a földrajzi 
övezetesség. 

 

Matematika: 

matematikai modellek 
(gráfok, függvények, 
függvényábrázolás, 

statisztikai elemzések). 

 

Kémia: 
növényvédőszerek, 
antibiotikumok, 

kolloidok. 

 

Történelem, 
társadalmi és 
állampolgári 

ismeretek: a szikesedés 
és talajerózió mint 

történelemformáló 
tényezők 
(Mezopotámia, 

Hortobágy); 

növényi, állati és 
emberi élősködők 

demográfiai hatásai. 

Kulcsfogalmak/

fogalmak 

Fajlista, korfa, szimbiózis, predáció, élősködés, antibiózis, versengés, 
antibiotikum, rezisztencia, a környezet eltartóképessége, diverzitás, 
biomassza, táplálékpiramis.  
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Tematikai egység Másfélmillió lépés Magyarországon 
Órakeret 

10 óra 

Előzetes tudás Környezet, szerveződési szintek, környezetszennyezés, életközösség.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A globális éghajlat-változások lehetséges okainak és 
következményeinek elemzése. Egyes környezeti problémák (fokozódó 
üvegházhatás, savas eső, „ózon-lyuk”) következményeinek 

megismerésén keresztül az emberi tevékenység hatásának vizsgálata. A 
lokális és globális megközelítési módok megismerése és 

összekapcsolása, a környezettudatosság fejlesztése. 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Problémák, jelenségek, 
gyakorlati alkalmazások:  

Miért és hogyan változtak a 

Kárpát-medence jellegzetes 
életközösségei a magyarság 1000 

éves történelme során? 

Milyen következményekkel jár 
az emberi tevékenység? 

Milyen formában nyújthat tartós 
megélhetést az ott élő 

közösségeknek? Mi jellemzi a 
közvetlen környezetem 
élővilágát? Mit védjünk? 

Ismeretek: 

Néhány jellemző hazai társulás 

(táj, életközösség) és állapotuk. 

A Kárpát-medence természeti 
képének, tájainak néhány fontos 

átalakulása az emberi 
gazdálkodás következtében. 

Tartósan fenntartható 
gazdálkodás és pusztító 
beavatkozások hazai példái. 

A természetvédelem hazai 
lehetőségei, a biodiverzitás 

fenntartásának módjai. Az 
emberi tevékenység 
életközösségekre gyakorolt 

hatása, a veszélyeztetettség 
formái és a védelem lehetőségei. 

Terepen vagy épített 
környezetben végzett ökológiai 
vizsgálat során az életközösségek 

állapotának leírására szolgáló 
adatok gyűjtése, rögzítése, a 

fajismert bővítése. 

 

Egy helyi környezeti probléma 

felismerése és tanulmányozása: 
okok feltárása, megoldási 

lehetőségek keresése. 

A lokális és globális 
megközelítési módok 

alkalmazása egy hazai ökológiai 
rendszer tanulmányozása során. 

Földrajz: hazánk 
nagytájai, talajtípusok, 
éghajlati viszonyok, 

erózió, mállás, humusz. 

 

Kémia: műtrágyák, 
növényvédőszerek, 
rovarölőszerek, az 

indikáció általános 
elvei. 

 

Matematika: 
grafikonok, mérés. 

 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári 
ismeretek: a Kárpát-
medence történeti 

ökológiája (pl. fokos 
gazdálkodás, lecsapolás, 

vízrendezés, szikesek, 
erdőirtás és -telepítés, 
bányászat, nagyüzemi 

gazdálkodás). 

 

Magyar nyelv és 
irodalom: 
természetleírások (pl. 

Jókai Mór, Fekete 
István). 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Biológiai sokféleség, természeti érték, természetvédelem. 
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A 11. évfolyam tanterve 

4, 6 évfolyamos gimnázium és 5 évfolyamos gimnázium 

Évi óraszám: 72 óra – heti 2 óra 

Tematikai egység Sejtjeinkben élünk - A sejt felépítése és működése Órakeret 

13 óra 

Előzetes tudás A fénymikroszkóppal látható fontosabb sejtalkotók. Állati és növényi 
sejt megkülönböztetése. A szövet fogalma, típusai.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Rendszerszemlélet alkalmazása a biológiai szerveződési szintek 

megkülönböztetésekor, és egymással való összefüggéseikre. Rendszer 
és környezet összefüggésének tudatos alkalmazása a sejt felépítésének 

és működésének magyarázatában. Felépítés és működés közötti 
összefüggések megértése, a szerkezeti struktúra és a kémiai felépítés 
összekapcsolása. Anyag, energia és információ fogalmainak 

alkalmazása a sejtben végbemenő folyamatok értelmezése során. 
Állandóság, változás és önazonosság értelmezése a sejtben zajló 

biokémiai folyamatok, valamint az öregedés vonatkozásában. A 
normális sejtműködés és az emberi egészség közti kapcsolat 
megfogalmazása. 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások: 
Milyen fizikai-, kémiai hatások 

befolyásolják a sejtek működését? 
Milyen kémiai összetétel jellemzi 
a sejteket? Hogyan megy végbe a 

sejtekben az anyagok átalakítása? 
Milyen hatások gátolhatják, 

veszélyeztethetik a sejtek 
anyagcseréjét?  
Miért igényelnek a sejtek 

energiát? Miben tér el, és miben 
hasonlít a fény-, illetve kémiai 

energiát hasznosító sejtek 
felépítése és működése? 
Hogyan képesek a szervezet 

sejtjei összehangolni a 
működésüket? Hol fordulnak elő 

sejthálózatok, és mi jellemzi 
ezeket? 
 

Ismeretek: 
A víz biológiai szempontból 

fontos jellemzői. A sejtek 
víztartalma. A környezeti 

Fizikai-kémiai folyamatok 

biológiai szerepének, az élő 
állapot fizikai feltételeinek, 

határainak elemzése. 
Kémiai fölépítés és biológiai 
funkció összefüggéseinek 

elemzése példákon. A sejten 
belüli kémiai folyamatok 

szabályozottságának belátása.  
 
Az élő rendszerek 

energiaszükségletének megértése, 
a sejtszintű energiaátalakító 

folyamatok lényegi ismerete, 
kapcsolatuk belátása. 
Struktúra és funkció 

összekapcsolása a sejtszintű 
folyamatok elemzése során. 

 
A szabályozott sejtműködés 
néhány funkciójának értelmezése 

a soksejtű szervezeten belül. A 
sejtek közötti anyag- és 

információforgalom 
jelentőségének belátása, példákon 

Fizika: diffúzió, 

ozmózis; hő, 
hőmérséklet; 

elektromágneses 
sugárzás spektruma, 
energiája; geometriai 

optika, a lencsék 
képalkotása; energia 

fogalma, 
mértékegysége, formái 
és átalakíthatósága; 

potenciál, feszültség. 
 

Matematika: hossz-, 
terület-, felszín-, 
térfogatszámítás; 

mértékegységek, 
átváltások; 

nagyságrendek; 
halmazok használata, 
osztályokba sorolás, 

rendezés. 
 

Kémia: fontosabb 
fémes és nem fémes 
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koncentráció hatása. A sejthártya 

áteresztőképessége, 
transzportfolyamatok. A 
sugárzások és az életlehetőségek 

közötti összefüggések (fototrófia, 
UV-védelem).  

Elsődleges és másodlagos biogén 
elemek, nyomelemek. Az élő 
rendszereket felépítő szerves 

anyagok fontosabb típusai, sajátos 
biológiai funkciói. 

Az enzimműködés lényege. A 

sejtkárosító hatások főbb típusai, 

lehetséges forrásaik (nehézfémek, 

mérgek, maró anyagok, 

sugárzások, hőhatás). 

A biológiai folyamatok 
energetikai összefüggései; a 
lebontó és a felépítő anyagcsere 

jellemzői. Az energia elsődleges 
forrása. 

A folyamatok alapegyenlete, 
szakaszai, energia- és 
anyagmérlege, helye a sejten 

belül. 
A sejtmembrán jelforgalmi 

fehérjéi. 
A sejtek közötti fizikai 
kapcsolatok formái. 

A kémiai kommunikáció 
lehetősége.  

A membránfelszínt csökkentő 
vagy növelő folyamatok szerepe. 

keresztül.  elemek; ionok; szerves 

vegyületek 
sajátosságai, 
csoportjai; kémhatás, 

pH; oldódás, oldatok 
koncentrációja, kémiai 

kötés, katalízis, 
katalizátor. 
 

Informatika: az 
információ fogalma, 

egysége. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Biogén elem, enzim, kicsapódás (koaguláció), anyagcsere (lebontó és 
felépítő), autotróf, heterotróf, sejtlégzés, erjedés, fotoszintézis, 

mitokondrium, zöld színtest. 
 

Tematikai egység Elválaszt és összeköt - A bőr 
Órakeret 

4 óra 

Előzetes tudás 
 A hámszövet alapvető jellemzői, csoportjai. A bőr felépítése, főbb 
funkciói. Gyakoribb bőrsérülések és ellátásuk. Higiéniai alapismeretek, 

a bőrápolás szempontjai és módjai. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A bőr felépítése és működése közötti összefüggések alkalmazása 
magyarázatokban. Állandóság és változás megfigyelése, értelmezése a 

bőr állapotával, fejlődésével és egészségével összefüggésben. A 
személyi higiéné biztosításával, a bőr ápolásával és 
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egészségmegőrzésével kapcsolatos életviteli és gyakorlati készségek 

fejlesztése. 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások: 
Milyen feladatokat lát el a 

bőrünk? Hogyan épül föl? Mit 
jelez a bőr testünk állapotából? 
Mi alakítja ki a bőr alapszínét? 

Milyen bőrszín változatok 
jellemzőek az emberi fajra? 

Hogyan jelenik meg a biológiai 
sokféleség az emberi faj testi 
jellemzőinek esetében?  

Hogyan ápolhatjuk a bőrünket? 
Melyek a bőr gyakoribb 

megbetegedései, melyek ezek 
kockázati tényezői, mit tehetünk 
a megelőzés érdekében?  

 
Ismeretek: 

A bőr funkciói, rétegei, szöveti 
felépítésük, függelékei, mirigyei, 
receptorai. 

Az erek, a zsírszövet és a 
mirigyek szerepe a 

hőszabályozásban. Bőrflóra, 
pattanás, mitesszer, hámlás. A bőr 
regenerációja, sebgyógyulás. 

Bőrpigment, melanin. Éghajlati 
alkalmazkodás és bőrszín 

összefüggése. A napozás hatása, 
veszélyei, átmeneti barnulás. Az 
emberi rasszok jellemző testi 

jellegei. A testi jellegek 
népcsoporton belüli eltérései, 

átlagértékek és szélsőségek. 
A bőr higiénéje (rendszeres 
tisztálkodás, sérülések 

fertőtlenítése). Kiszáradás elleni 
védelem, táplálás.  

Bőrallergia okai, tünetei. A 
napsugárzás (UV) károsító 
hatása, a bőrrák felismerhetősége, 

veszélyessége. A szolárium- 
használat kockázatai. Más 

szervrendszerek betegségeire 

A bőr funkcióinak és 

felépítésének kapcsolata a 
szervezetszintű működésekkel – 

hőszabályozás elemzése. 
 
Az emberi faj bőrszínskálájának a 

biológiai sokféleség részeként 
való értelmezése. 

 
Képek gyűjtése a különböző 
bőrbetegségekről, tünetek 

felismerése. Érvek gyűjtése a 
szűrővizsgálatok, illetve az 

önvizsgálat fontosságáról. 

Fizika: hő, hőterjedés, 

párolgás; 
elektromágneses 

sugárzások spektruma, 
UV-sugárzás, dózis. 
 

Kémia: zsírok, 
kémhatás; mosó- és 

tisztítószerek. 
 
Testnevelés és sport: 

higiéniai ismeretek 
tudatos alkalmazása; 

prevenció, életvezetés, 
egészségfejlesztés. 
 

Matematika: 
szimmetria; alá- és 

fölérendeltségi 
viszony; 
mellérendeltség. 

 
Vizuális kultúra: 

formák arányviszonyai. 
 
Földrajz: kontinensek 

földrajza, népek, 
népcsoportok. 
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utaló jelek a bőrön. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Hám, irha, bőralja, szőrtüsző, verejtékmirigy, faggyúmirigy, pigment, 

bőrszín, érző idegvégződés, bőrallergia. 
 

Tematikai egység Erő és ügyesség - mozgás és testalkat 
Órakeret 

8 óra 

Előzetes tudás 
A csont szöveti szerkezete, csontok kapcsolódási módjai. Az emberi 
csontváz fő elemei. A mozgás és az egészség közötti alapvető 

összefüggések. A mozgásszegény életmód egészségkárosító hatása.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A felépítés és a működés kapcsolatának különböző megjelenése az 
emberi mozgás szervrendszerében.  

Állandóság és változás szemléleti alkalmazása az izomösszehúzódás, az 
izommozgás és a mozgásképesség fejlődése esetében.  
A rendszeres testmozgás élettani hatásának ismeretén alapuló tudatos 

életmódra való törekvés alakítása.  
A testképen alapuló önelfogadás erősítése, a testmódosítás különféle 

módjaival összefüggő értéktudat, érvelési és döntési képesség 
fejlesztése. 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Problémák, jelenségek, 
gyakorlati alkalmazások: 

Miben hasonlít és miben tér el 
testfelépítésünk az emberszabású 

majmokétól? Mi a különbségek 
oka? 
Hogyan fejlődik, változik a 

mozgásunk a magzati élettől az 
idős korig? 

Hogyan kapcsolódnak egységes 
rendszerré a csontjaink? Milyen a 
csont összetétele, szöveti és 

szerkezeti felépítése? 
Mi a magyarázata az izom 

összehúzódási képességének? 
Milyen mechanikai elvek alapján 
írható le az izommozgás? 

Hogyan alakul ki az egyes 
testrészek mozgásképessége? 

Milyen mozgásszervi sérülések 
fordulhatnak elő? Hogyan 
előzhetők meg és milyen 

elsősegély alkalmazható?  
Milyen életmóddal őrizhető meg 

a mozgásképesség? Hogyan 

Evolúciós szemlélet alkalmazása 
az emberi mozgásképesség 

eredetének, jellegének 
magyarázatában. 

Érvek gyűjtése a helyes testtartás 
fontosságáról. 
 

Változás és fejlődés értelmezése 
az egyén mozgásképességével 

összefüggésben, a folyamat főbb 
lépéseinek meghatározása. 
A testi képességek, adottságok és 

a munkavégzés, munkaformák 
összefüggésének tudatosabb 

értelmezése. 
 
A csontok mechanikai szerkezete, 

kémiai összetétele és biológiai 
funkciója közötti 

összefüggésekkel kapcsolatos 
kísérletek elvégzése. 
Példák a különböző 

csontkapcsolatokra. 
 

A csontok egymással és az 

Magyar nyelv és 
irodalom: testbeszéd, 

arcjáték. 
 

Testnevelés és sport: A 
helyes testtartás 
szerepe az énkép és 

testkép kialakításában; 
mozgáskultúra; 

prevenció, életvezetés, 
egészségfejlesztés; a 
fittség jellemzői. 

Mozgáskultúra; 
életvezetés, 

egészségfejlesztés; 
energiabefektetés 
tudatossága. 

Gerincvédelem. 
 

Technika, életvitel és 
gyakorlat: 
Eszközhasználat. 

Generációs kapcsolatok 
a családban. Család, 

háztartás; egészséges 
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előzhetők meg a mozgásszervi 

megbetegedések? 
Hogyan növelhető a fizikai 
teljesítőképesség? 

Milyen kép él bennünk a 
testünkről? Hogyan változott a 

szépségideál a múltban, és mi 
határozza meg a jelenben? El 
tudjuk-e fogadni a saját 

testünket? Hogyan módosítható a 
test megjelenése, formája? 

 

Ismeretek: 
A két lábon járás testi 

következményei. A kéz és a 
koponya jellegzetességei. A 

mozgás szerepe az emberi 
kommunikációban. 
A magzatra jellemző mozgások. 

Az újszülött öröklött mozgási 
reflexei. A csecsemő és a 

kisgyermek mozgásában 
bekövetkező változások 
(átfordulás, mászás, ülés, járás, 

kézhasználat). Az öregedéssel 
járó mozgásképesség változások 
és az életmód összefüggése.  

A csont szilárdsága és 
rugalmassága, a kémiai összetétel 

és a szöveti-, szervi felépítés főbb 
jellemzői. A csontok formai 
típusai. A csontok kapcsolódási 

formái. A végtagok és függesztő 
elemeik, a gerincoszlop és a 

bordák, a koponya fontosabb 
csontjai. 
A vázizmok összehúzódási 

képességének magyarázata, a 

molekuláris struktúra felépítése 

és működése. Az izmok 

hierarchikus felépítése. A hajlító 

és feszítő izmok működése 

néhány példán, az izmok 

csontokhoz tapadásának módja. 

Emelő elv érvényesülése. A 

mozgás idegi szabályozása. Az 

izomerő és munka értelmezése.  

Sérülések típusai (rándulás, 

izmokkal való kapcsolódási 

módjainak összefüggésbe hozása 
a mozgásképességgel. 
 

Az izomzat hierarchikus 
felépítésének belátása, a 

rendszerszerűség felismerése. 
A molekuláris, szöveti-, szerv- és 
szervezetszintű működések 

összefüggésbe hozása. Ennek 
során a mechanikai elvek, 

biomechanikai szemlélet 
alkalmazása. 
 

Elsősegélynyújtás különböző 
típusú mozgásszervi sérülések 

esetén. 
A mozgásszegény életmód 
egészségkárosító hatásainak 

felismerésén alapuló, rendszeres, 
életmódszerű testmozgás. Az 

önvizsgálatok és rendszeres 
szűrővizsgálatok fontosságának 
belátása. 

 
Az edzettség, fittség állapotának 
biológiai leírása, vizsgálata 

egyszerű mérésekkel, ezek 
értékelése. 

 
Érvelés a táplálékkiegészítők, 
teljesítménynövelők 

használatával kapcsolatban 
(előnyök, hátrányok, veszélyek). 

 
Érvek gyűjtése a testképre ható 
divatok veszélyeiről. 

életmód; tárgyi kultúra, 

termelés; közlekedés. 
Testi veszélyek, 
kockázatok. 

 
Művészetek: az 

emberábrázolás, az 
életkorok 
megjelenítése.  

 
Fizika: sűrűség, 

szilárdság, 
rugalmasság; erő, 
munka, energia; 

egyszerű gépek. 
 

Kémia: kalcium és 
vegyületei, fehérjék. A 
víz; kolloid állapot. 

 
Vizuális kultúra: 

Emberábrázolás és 
változásai; 
szimmetriák, arányok. 

Reklámok. 
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ficam, szakadás, törés). Alapvető 

elsősegély-nyújtási ismeretek. A 

bemelegítés, erősítés, nyújtás 

biológia alapjai, fontossága.  

Szűrővizsgálatok lehetősége, 

fontossága. 

A mozgásszegény életmód káros 

következményei. A mozgás, az 

életmód és az energiaszükséglet 

összefüggései. 

Az edzés és a fizikai teljesítmény 
összefüggése. A versenysporttal, 

különféle sportágakkal járó 
terhelés hatása a mozgás 
szervrendszerére. 

A sporttal, testépítéssel elérhető 
alakformálás lehetőségei, 

szélsőségei. 
Az énkép összefüggése a test 
fejlődésével, külső képével. 

Testkép és lelki egyensúly 
összefüggése. Ideálok és 
változásuk. Táplálkozási zavarok. 

Az öltözködés, a divat szerepe. A 
plasztikai sebészet módszerei, 

hatásaik, mellékhatásaik és 
veszélyeik. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Reflex, ízület, függesztő öv, csontsűrűség, izom, ín, szalag, bemelegítés, 

nyújtás, izomösszehúzódás, relaxáció. 
 

Tematikai egység Ételek és életek – A táplálkozás 
Órakeret 

8 óra 

Előzetes tudás 

A tápanyag fogalma, típusai, a szervezetben betöltött szerepük. A 
tápcsatorna fő szakaszai, működése. A táplálkozás alapvető minőségi és 
mennyiségi szempontjai. Normál testsúly, testsúlyproblémák okai és 

következményei.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A táplálkozás energiaviszonyaival kapcsolatos mennyiségi szemlélet 
erősítése. Az egészséges táplálkozást szolgáló szokások, értékrendek, 

gyakorlati készségek erősítése, a kockázati tényezők csökkentése iránti 
igény felkeltése, az önmagunk iránti felelősség érzésének erősítése. A 

fontosabb emésztőszervi és anyagcsere betegségekkel kapcsolatos 
ismeretekre épülő, egészségmegőrzésre irányuló attitűdök, életviteli 
képességek fejlesztése.  
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Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 
alkalmazások: 

Miért van szükségünk a különféle 
tápanyagokra? Hogyan függenek 

össze a sejtekben zajló 
folyamatok a táplálkozásunkkal? 
Mi történik az elfogyasztott 

ételekkel a tápcsatornában? Hová 
kerülnek a bélrendszerből felvett 

tápanyagok, mi történik velük a 
szervezetben? 
Hogyan függ össze a normál 

testsúly megőrzése a helyes 
táplálkozással? Milyen okai és 

következményei lehetnek a 
túlsúlynak, az elhízásnak, illetve 
az alultápláltságnak? 

Milyen minőségi szempontokat 
kell figyelembe venni a helyes 

táplálkozás érdekében? Mit jelent 
az élelmiszer-összetétel és  
-minőség? 

Melyek a táplálkozással 
összefüggő gyakoribb 

megbetegedések, mit tehetünk a 
megelőzésük érdekében? 
 

Ismeretek: 
Tápanyagok energiatartalma, 

kémiai összetétele, jellemzésük 
módja. A sejt felépítő és lebontó 
folyamatait jellemző 

anyagforgalom összefüggése a 
táplálkozással (főbb szerves 

anyagcsoportok szerepe, 
jelentősége az energiabevitelben 
és a felépítő folyamatokban).  

A tápcsatorna szakaszai és 
működésük.  

A fontosabb emésztőenzimek, 
termelődésük és hatásuk helye.  
A máj elhelyezkedése és szerepe 

a szervezet működésében. 
A tápanyagok szállítási módjai. 

A normál testsúly. A túlsúly és 
elhízás következményei, és 

A táplálkozás szervezet- és 
sejtszintű folyamatainak 

összefüggésbe hozása. A nyílt 
rendszer működésének 

értelmezése az anyagcsere 
példáján. 
 

A tápcsatorna-szakaszok 
felépítésének, a bennük 

végbemenő élettani folyamatok 
kémiai szintű értelmezése, ennek 
alapján folyamatelemzés 

(ábrázolás, ábraelemzés).  
Egy szerv több funkciójának 

értelmezése a máj példáján. 
Az emésztési és a sejtszintű 
lebontási folyamatok közötti 

összefüggés felismerése. 
 

A normál testsúly megőrzése 
jelentőségének belátása, a túlsúly 
és az elhízás kockázatainak 

felismerése. 
Életmódhoz igazodó étrend 

tervezése, ezzel kapcsolatos 

adatok, táblázatok használatával. 

 

Vita a különböző táplálkozási 

szokások, divatok (pl. 

vegetarianizmus) előnyeiről és 

veszélyeiről.  

 
Az emésztőszervi fertőzések 
tüneteinek, valamint a megelőzés, 

a gyógyulás és a fertőzés 
terjedésével kapcsolatos teendők 

összegyűjtése.  
 
Liszt- és tejcukor-érzékeny beteg 

diétás étrendjének összeállítása. 

A diétahiba veszélyeinek 

Kémia: Szerves 
vegyületek, 

szénhidrátok, zsírok, 
fehérjék; oldhatóság; 

fehérjék harmadlagos 
szerkezete, katalizátor, 
aktiválási energia, 

reakcióhő. Lipidek, 
szteroidok, koleszterin; 

glükóz, keményítő; 
fehérjék elsődleges 
szerkezete, 

aminosavak, cellulóz. 
 

Fizika: diffúzió; 
tömeg, súly; energia, 
munka; nyílt rendszer. 

 
Matematika: 

átlagérték, szórás.  
 
Technika, életvitel és 

gyakorlat: egészséges 
életmód, egészséges 

ételek, élelmiszerek. 
 
Testnevelés és sport: 

életvezetés, 
egészségfejlesztés.  
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emelkedő kockázatuk. 

A tápanyagok fajlagos 
energiatartalma.  
Az alultápláltság jelei, 

következményei. 
A kiegyensúlyozott, változatos 

étrend jelentősége. 
Hiánybetegségek lehetséges okai, 
tünetei. 

Az emésztőszervi fertőzések 
leggyakoribb okai. Az élelmiszer-

higiénia jelentősége. Élelmiszer-
allergia, felszívódási és emésztési 
rendellenességek. A tartós stressz 

hatása az emésztőrendszerre. Az 
emésztőrendszer rosszindulatú 

daganatos megbetegedéseinek 
kockázati tényezői. 
A szájhigiéné, a rendszeres 

fogápolás helyes gyakorlata. 

bemutatása. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Tápanyag, étel, élelmiszer (minőség), étrend, tápanyag-energiatartalom, 
mennyiségi és minőségi éhezés, túlsúly, elhízás, tápcsatorna, 

emésztőenzim, emésztés, felszívódás, higiénia, allergia. 
 

Tematikai egység Jó a levegő? – A légzés 
Órakeret 

5 óra 

Előzetes tudás  A légutak és a tüdő felépítése, működése és funkciói. A sejtlégzés. A 
légzőrendszert veszélyeztető környezeti ártalmak és káros szenvedélyek.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A felépítés és a működés közötti kapcsolat értelmezése a légcsere és az 

öntisztulási képesség magyarázatában, valamint a tüdő léghólyagjainak 
felépítése és a külső gázcserefolyamat közötti összefüggés 
felismerésében.  

Az egészséges környezettel, életvitellel kapcsolatos gyakorlati 
készségek, a fontosabb légzőszervi betegségekkel összefüggő 

ismereteken alapuló, egészségmegőrzésre irányuló attitűdök formálása.  

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások: 
Mi a légzés élettani szerepe, 

hogyan függ össze a légzés a 
sejtjeinkben zajló 
folyamatokkal? 

Hogyan megy végbe a ki- és 
belégzés folyamata? Hogyan 

A légzés szervezet- és sejtszintű 

folyamatainak összefüggésbe 
hozása.  

 
A légutak és a tüdő felépítésének, 
a bennük végbemenő élettani 

folyamatok elemzése (ábrázolás, 
ábraelemzés). 

Kémia: Oxigén; 

oxidáció, redukció. 
Fehérjék negyedleges 

szerkezete, vas és 
vegyületei, komplex 
vegyületek; savak, pH, 

kémhatás: a szén-dioxid 
oldódása és a szénsav 
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szabályozza a szervezet a légzés 

teljesítményét? 
Hogyan és miért változik a be- és 
kilélegzett levegő összetétele?  

Mi az összefüggés a légzés és a 
hangképzés között? 

Melyek a leggyakoribb 
légszennyező anyagok és hogyan 
hatnak az egészségünkre? 

Melyek a gyakoribb légzőszervi 
megbetegedések, mit tehetünk a 

megelőzés érdekében? 
 
Ismeretek: 

Az oxigénfelvétel és a szén-
dioxid leadás összefüggése a 

sejtlégzés biokémiai 
folyamatával. A légzési 
teljesítmény és a szervezet 

energiafelhasználása közötti 
összefüggés.  

A felső- és alsó légutak 
felépítése. A tüdő elhelyezkedése 
a mellüregben. A ki- és belégzés 

folyamata, a légcsere biofizikai 
alapja. Légzőizmok. 
A léghólyagok felépítése, 

gázcsere fogalma és feltételei. 
Külső és belső 

gázcserefolyamatok és fizikai 
hátterük. A légzési gázok 
szállítási módjai, a hemoglobin 

szerepe, jelentősége. A vér 
kémhatása és a szén-dioxid-szint 

közti összefüggés. 
A gége felépítése, funkciói. A 
hangszalagok elhelyezkedése, 

szerepe, hangadás és hangképzés 
biológiai tényezői. 

Savas gázok, mérgező 
vegyületek, allergének, szálló 
por, füst (dohányzás) kockázatai. 

Néhány gyakori légzőszervi 
megbetegedés jellegzetes 

kórképe, a megelőzés és a 
gyógyítás lehetőségei. A 
dohányzással összefüggő 

megbetegedések. 

A légcsere biomechanikai 

értelmezése. 
 
Légzésfunkciós vizsgálat 

értelmezése 
 

A gázcsere, a légzési gázok 
szállításának, a szervek 
oxigénellátásának a fizikai- 

kémiai összefüggéseket 
figyelembe vevő magyarázata. 

 
A gégeműködést mutató 
ábraelemzés, a működés 

összekapcsolása a fizikai 
ismeretekkel. 

 
Légszennyezési adatok 
értelmezése, a dohányzás 

kockázatainak elemzése. 

reakciói. 

 
Földrajz: a Föld 
légköre; alapgázok és 

szennyezők. 
 

Fizika: gázok nyomása, 
áramlása; a hang 
keletkezése, 

hangmagasság, 
hangerő, hangszín. 

 
Magyar nyelv és 
irodalom: hangok, 

hangzók, intonáció. 
 

Ének- zene: 
énekhangok. 
 

Technika, életvitel és 
gyakorlat: a 

biztonságos otthon, 
külső és belső terek; 
allergén anyagok. 

 
Testnevelés és sport: 
életvezetés, 

egészségfejlesztés. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Légcsere, gázcsere, légutak, léghólyag, légzési perctérfogat, vitálkapacitás, 
légzési perctérfogat, hemoglobin, gége, hangszalag, allergia, asztma. 
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Tematikai egység Szívből szívbe – nedvkeringés, belső környezet 
Órakeret 

10 óra 

Előzetes tudás 
A vér összetétele, sejtes alkotói, biológiai szerepe. A keringési 
rendszer felépítése. Véráramlás, a vérkörök. A szív üregei, 
szívbillentyűk, szívritmus, pulzus. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Rendszerszemlélet fejlesztése a belső környezet és a nedvkeringés 

biológiai folyamatában, a különböző anyagforgalmi folyamatok 
egymással való kapcsolatában.  

A szív- és érrendszeri betegségek kockázatainak felismerése, a 
megelőzést lehetővé tévő életmód-elemek iránti igény felkeltése, 
erősítése, pozitív attitűdök kialakítása. Elsősegélynyújtás és 

újraélesztésben alapszintű gyakorlottság elérése.  

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 
alkalmazások: 
Milyen folyadékterek fordulnak 

elő a szervezetünkben? Mi a 
kapcsolatuk? Miből áll, hogyan 

keletkezik, hogyan és miért alvad 
meg a vér? 
Hogyan biztosítja a szív a 

vérkeringés irányát és változó 
teljesítményét? Mi az erek 

feladata? Hol és hogyan 
tapintható a pulzus, mérhető a 
vérnyomás? 

Miért változó a vizelet 
mennyisége és összetétele? 

Hogyan függ ez össze a belső 
környezetünk viszonylagos 
állandóságával? 

Melyek a szív és érrendszeri 
megbetegedések kockázati 

tényezői, gyakoribb típusai? Mit 
tehetünk a megelőzésük 
érdekében? 

Milyen elsősegélynyújtás 
alkalmazandó vérzések, 

szívműködési zavarok vagy 
keringésleállás esetén? 
 

Ismeretek: 
Folyadéktér fogalma. A vér oldott 

és sejtes elemei. A vér és a 

A nedvkeringés 
rendszerszemléletű értelmezése, a 
testfolyadékok 

megkülönböztetése és 
összefüggésük felismerése. 

A vérvétel, a laborelemzés 
jelentőségének belátása, a 
fontosabb adatok értelmezése. 

 
Állandóság és változás 

szempontjainak alkalmazása a 
folyamat értelmezésében. A 
véralvadás folyamatának 

megértése, jelentőségének 
felismerése, a trombózisos 

betegségekkel való összefüggésbe 
hozása. 
 

Az érrendszer és a szív felépítése, 
valamint a bennük végbemenő 

élettani folyamatok 
összekapcsolásán alapuló 
folyamatelemzés (ábrázolás, 

ábraelemzés). Körfolyamat 
értelmezése a szívciklus példáján. 

 
Vérnyomásmérés 
osztálytársakon; statisztikai átlag 

számolása és ábrázolása. 
 

A vese felépítése és a benne 

Kémia: Oldószer, 
oldat; molekula 
polaritás; kolloid 

rendszerek. 
Koaguláció; 

hidratáció; oldatok; 
ionvegyületek. 
 

Fizika: áramlások; 
sűrűség; nyomás, 

nyomásmérés; 
elektromos áram; 
diffúzió, ozmózis. 

 
Testnevelés és sport: 

életvezetés, 
egészségfejlesztés; 
 

Technika, életvitel és 
gyakorlat: család, 

háztartás; egészséges 
életmód; baleseti 
veszélyek, kockázatok. 
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szövetközti nedv, ill. a nyirok 

keletkezése, összetétele, funkciói. 
A hajszálerekben zajló 
anyagáramlás iránya és oka. 

 A véralvadás élettani jelentősége, 
a folyamat fő lépései és tényezői. 

A vérrög képződés kockázati 
tényezői és következményei. 
A szív fölépítése és működése, 

kapcsolata a szívizom 
sajátosságaival. A szívritmus, 

pulzusszám, pulzustérfogat és 
perctérfogat összefüggése. 
Értípusok, felépítésük, 

funkciójuk. A vénás keringést 
segítő tényezők. A véreloszlás 

szabályozása. A vérnyomás 
fogalma, mérése, normál értékei. 
A homeosztázis értelmezése a 

folyadékterek összetételének 
példáján. A vese szervi felépítése, 

a vesetestecske felépítése és 
működése. A vízvisszaszívás 
mértékének szabályozása. 

Ionháztartás zavara, kiszáradás, 
rehidrálás. 
A leggyakoribb szív- és 

érrendszeri betegségek tünetei, 
kialakulásának okai. Kockázatot 

jelentő élettani jellemzők. Az 
érrendszer állapota és az életmód 
közötti összefüggés.  

Vérzéstípusok és ellátásuk. A 
fertőtlenítés fontossága. A 

szívinfarktus előjelei, teendők a 
felismerés esetén. Az alapvető 
újraélesztési protokoll. 

végbemenő élettani folyamatok 

összefüggésbe hozásán alapuló 
folyamatelemzés (ábrázolás, 
ábraelemzés). 

 
A szív- és érrendszeri 

betegségekkel összefüggő 
ismeretek alapján következtetések 
levonása az egészségmegőrzésre 

irányuló életvitelt illetően.  
 

Elsősegély-nyújtási teendők 
gyakorlása a vizsgált sérülések és 
rosszullétek esetében 

(pl. újraélesztés). 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Folyadéktér, vér, nyirok, véralvadás, trombózis, artéria, véna, vérkör, 
kamra, pitvar, szívbillentyű, szívciklus, perctérfogat, vérnyomás, 
homeosztázis, újraélesztés.  

 

Tematikai egység Védelmi vonalaink - Az immunrendszer 
Órakeret 

6 óra 

Előzetes tudás 

A vér összetétele, az egyes alkotók szerepe. Belső környezet fogalma. 

Baktérium, vírus fogalma, megkülönböztetése. Fertőzés, járvány 
fogalma. Antibiotikumok hatása, jelentősége. Hormon fogalma, a 

hormonális szabályozás elvi alapjai (a vércukorszint szabályozása). 
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A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Rendszerszemlélet alkalmazása az immunrendszer és a szervezet 

egészének viszonyára, valamint az immunrendszer komplexitásának 
belátására. Az oksági gondolkodás fejlesztése az immunrendszer 
működését feltáró kísérletek értelmezése során. Az ismereteken alapuló 

döntéshozatali és cselekvési képesség fejlesztése.  

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Problémák, jelenségek, 
gyakorlati alkalmazások: 
Miért van szükségünk biológiai 

„önvédelemre”? Mit jelent az 
önazonosság, és mi veszélyezteti 

ennek megőrzését? 
Hogyan győzi le szervezetünk a 
fertőzéseket? Miért következhet 

be az átültetett szervek 
kilökődése? 

Mi a magyarázata a védőoltások 
hatékonyságának? Milyen 
betegségeket sikerült leküzdeni, 

vagy visszaszorítani ezen a 
módon? 

Mi gyengíti, és mi erősíti 
immunrendszerünket? Milyen 
következménye lehet a 

meggyengült immunvédelemnek?  
 

Ismeretek: 
Kórokozó, fertőző és megbetegítő 
képesség, helyi és világjárvány. A 

kórokozók által okozott 
lehetséges hatások. A saját sejtek 

meghibásodásának veszélye.  
A veleszületett és a szerzett 
immunitás. A nyiroksejtek típusai 

és funkciói. Az immunválasz 
szabályozása.  

Vércsoportok, vérátömlesztés, 
szervátültetés.  
A kórokozók hatása és a 

védekezés lehetősége 
(Semmelweis, Pasteur). Passzív 

és aktív immunizálás. Gyakoribb 
védőoltások, az immunizálás 
közegészségügyi szerepe. 

Az immunrendszer és a lelki 
állapot közötti összefüggés. A 

tartós, nem kontrollált stressz és a 

Az immunrendszer működését 
feltáró kísérletek és az arra adott 
magyarázatok értelmezése. 

Alapvető közegészségügyi és 
járványtani ismeretek alapján 

valós helyzetek elemzése, 
cselekvési lehetőségek 
mérlegelése. 

 
Az információ értelmezése a 

saját-idegen felismerési 
mechanizmusokban. A 
veleszületett, természetes 

védekezőképesség, valamint a 
szerzett, specifikus immunitás 

megkülönböztetése. 
A szervátültetéssel kapcsolatos 
vélemények, magatartásformák 

azonosítása, összevetése. 
 

A védőoltások indokoltságának 
értelmezése. 
 

A testi és lelki egészség közötti 
összefüggés belátása, biológiai 

magyarázata. A tartós stressz 
kezelésével összefüggő, 
egészségmegőrzést szolgáló 

életviteli és gyakorlati 
lehetőségek megismerése, 

összevetése a saját életmóddal. 

Kémia: fehérjék 
harmadlagos 
szerkezete; cukrok, 

poliszacharidok, 
lipidek. 

 
Technika, életvitel és 
gyakorlat: család, 

háztartás; egészséges 
életmód; egészségügyi 

intézmények, 
hatóságok. 
 

Testnevelés és sport: 
mozgáskultúra; 

prevenció, életvezetés, 
egészségfejlesztés. 
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gyógyszerek hatása az 

immunrendszerre. A rákos 
megbetegedések és az 
immunrendszer gyengülése 

közötti összefüggések. Az 
immunrendszer rosszindulatú 

megbetegedése. Az allergia és az 
asztma immunológiai háttere. 
Autoimmun betegség. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Fertőzés, járvány, veleszületett immunitás, szerzett (specifikus) immunitás, 

antigén, antigén felismerés, antitest (immunglobulin), nyiroksejt 
(limfocita), védőoltás, immunizálás, immunológiai memória. 

 

Tematikai egység Új kezdetek - Szaporodás, szexualitás 
Órakeret 

8 óra 

Előzetes tudás Genetika: mitózis és meiózis, nemi kromoszómák. Élettan: hormonok 

hatásmechanizmusa, visszacsatolások.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A vezéreltség, szabályozottság általános mechanizmusainak 
megértése a szaporodás és az öröklődés kapcsolatainak példáján.  

Az egyirányú és a körfolyamatok közti különbség megértése a nemi 
működések példáján. 
A felelős párkapcsolatok gyakorlását és a pályaválasztást segítő 

önismeret fejlesztése. 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Problémák, jelenségek, 
gyakorlati alkalmazások: 
Mi magyarázza az ivaros úton 

létrejött utódok sokféleségét, az 
ivarsejtek és az ivarsejteket 

létrehozó egyedek különbségeit, 
a férfi és nő biológiailag eltérő 
jellemzőit? 

 
Ismeretek: 

Ivaros és ivartalan 
szaporodásformák az 
élővilágban.  

Klónozás. 
Kromoszomális, elődleges és 

másodlagos nemi jellegek. 
A férfi és női ivarsejtek, 
ivarszervek felépítése, 

működése, a nemi működések 
szabályozása. 

Az ivartalan és az ivaros 
szaporodás előnyeinek és 
hátrányainak összehasonlító 

jellemzése.  
Az ivarsejtek összevetése. 

A ciklikus működések 
megértése.  
A családtervezés lehetőségei 

kapcsán érvek és tények 
megbeszélése.  

 
Filmek, folyamatábrák, 
makettek értelmezése. 

Történelem, társadalmi 
és állampolgári 
ismeretek; magyar 

nyelv és irodalom; 
technika, életvitel és 

gyakorlat: A nemi 
különbségeket kiemelő, 
illetve az azokat elfedő 

szokások, öltözetek. 
A szerelem és 

szexualitás, a család és 
születés, a gyermekkor 
és serdülés mint 

irodalmi téma.  
 

Etika: az egyén 
szabadsága és 
felelőssége. 
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Családtervezés és lehetőségei. A 

megtermékenyülés, a méhen 
belüli élet fő jellemzői. 
A magzati élet védelme. 

Születés.  
A születés utáni élet fő 

szakaszainak biológiai 
jellemzői. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Ivartalan és ivaros szaporodás (szexualitás), klónozás, tüsző, sárgatest, 
tüszőserkentő és tüszőhormon (ösztrogén), sárgatestserkentő és sárgatest-

hormon (progeszteron), hím nemi hormon (tesztoszteron), ovuláció, 
menstruáció, megtermékenyülés, beágyazódás, magzat, méhlepény. 

 

Tematikai egység A vérünkben van? – A hormonális szabályozás 
Órakeret 

10 óra 

Előzetes tudás 

Vezérlés és szabályozás fogalma. A mirigy fogalma, típusai. A 

vérkeringés, érhálózat, vér összetétele. A hormon fogalma, a hormonális 
szabályozás elvi alapjai (vércukorszint szabályozása). A stressz biológiai 
értelmezése.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az absztrakt gondolkodás fejlesztése az életfolyamatok szabályozásáról 
és vezérléséről alkotott modell általánosításával, az idegi és hormonális 
szabályozás közötti hasonlóságok és különbségek, valamint az egységes 

(neuroendokrin) rendszerbe kapcsolódás felismerése során.  

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 
alkalmazások: 
Milyen sajátosságai vannak a 

kémiai szabályozásnak? Milyen 
anyagok a hormonok, mi jellemzi 

termelődésüket, szállításukat és 
hatásukat? 
Milyen kapcsolat van az idegi és 

a hormonális szabályozás között? 
Mi jellemzi 

munkamegosztásukat? 
Melyek a szervezet belső 
egyensúlyára ható legfontosabb 

hormonok, hol termelődnek, és 
mi a hatásuk?  

Mely rendellenességek, 
betegségek vezethetők vissza 
valamely hormonális zavarra?  

Mi a kapcsolat a 
teljesítményfokozó szerek és a 

A hormonhatás specifikusságának 
megértése, a hormon-receptor 
kapcsolódás jelentőségének 

felismerése. 
 

A szabályozás és vezérlés 
fogalmának elmélyítése a 
hormonális működés példáján. 

Az idegi és hormonális 
szabályozás összehangoltságának 

megértése a hipotalamusz-
hipofízisrendszer felépítése és 
működése alapján. 

 
Hormonzavarokkal összefüggő 

kórképek vizsgálata, a 
kockázatok és megelőzési 
lehetőségek felismerése, 

következtetések levonása. 
 

Kémia: lipidek, 
szteroidok; peptidek; 
glükóz, glikogén; jód, 

komplex vegyületek; 
kalcium és vegyületei. 

 
Testnevelés és sport: 
prevenció, 

egészségvédelem, 
teljesítményfokozó 

szerek veszélyei. 
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hormonrendszer között? Jár-e 

valamilyen veszéllyel ezek 
alkalmazása?  
 

Ismeretek: 
A hormonhatás jellemzői. Belső 

elválasztású mirigy fogalma. 
Hormon és receptor 
összefüggése, specifikus hatás. A 

folyamatba való beavatkozás 
lehetősége.  

A hipofízis- és a 
hipotalamuszrendszer felépítése 
és működése. A hormonális 

szabályozás hierarchikus 
felépítése. Az idegrendszeri 

ellenőrzés érvényesülése. A 
hormonhatás időbeli jellemzői. 
Példák a központi 

idegrendszerben termelődő 
hormonok hatásaira (szorongás, 

eufória). 
A vércukorszint szabályozásában 
résztvevő mirigyek és 

hormonjaik, a szabályozás 
mechanizmusa. A tiroxin és az 
adrenalin hatása.  

A szerzett cukorbetegség 
kockázati tényezői, felismerése, 

lehetséges következményei és 
kezelésük. Növekedési 
rendellenességek. Pajzsmirigy 

betegségek. Hormonok, 
hormonhatású szerek a 

környezetünkben, lehetséges 
veszélyek.  
A hormonális dopping módszerei, 

veszélyei. 

Érvelés a teljesítményfokozó és 

izomtömeg-növelő szerek 
használata ellen. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Hormon, receptor, belső elválasztású mirigy, szteroid, agyalapi mirigy-, 
pajzsmirigy-, hasnyálmirigy-, mellékvese-hormonok. 
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A 12. évfolyam tanterve  

4, 6 évfolyamos gimnázium és 5 évfolyamos gimnázium 

Évi óraszám: 64 óra – heti 2 óra 

Tematikai egység Harcolj vagy fuss! - Az idegrendszer 
Órakeret 

16 óra 

Előzetes tudás 

Az idegsejt és az idegszövet felépítése és működése. Elemi idegi 
folyamatok. Az idegi szabályozás alapelve. Környéki és központi 

idegrendszer megkülönböztetése. A reflex fogalma. A szem és a fül 
felépítése. Az idegműködéseket befolyásoló, tudatmódosító szerek 

veszélyei. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Rendszerszemlélet alkalmazása a szabályozott állapot biológiai 
értelmezésében. Rendszer és környezet kapcsolatán alapuló 
szemléletmódok alkalmazása az érzékelés és a szabályozottság 

magyarázatában. A tudatmódosító, függőséget okozó szerekkel 
szembeni elutasító magatartás erősítése. 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások: 
Hogyan képes a szervezet 
beállítani belső állapotának 

életfontosságú jellemzőit? 
Hogyan képes válaszolni az 

idegrendszer a külső és belső 
ingerekre? Hogyan állítják elő és 
továbbítják az idegsejtek a 

jeleket? Mi az oka az 
idegrendszer belső aktivitásának? 

Mi a gerincvelő szerepe az idegi 
szabályozásban? 
Melyek az emberi érzékelés 

területei? Milyen közös és egyedi 
sajátosságok jellemzik 

érzékszerveinket? Mit tehetünk, 
érzékelési képességeink 
megőrzése érdekében? 

Milyen szabályozó rendszerek 
őrködnek létfenntartó 

életműködéseink felett?  
Hogyan alkalmazkodik 
szervezetünk a testi és lelki 

terheléshez? Mi történik pihenés, 
feltöltődés során? 

Hogyan szerveződik az emberi 
agy? Hogyan születnek 

A szabályozás és vezérlés 

fogalmainak alkalmazása az 
idegrendszer működésének 
magyarázatakor. 

Állandóság és változás 
szempontjain alapuló 

folyamatelemzés és magyarázat. 
 
A jel fizikai, kémiai és biológiai 

értelmezése. 
A környezetben előforduló, az 

élőlények számára adekvát 
hatások, energiaformák 
azonosítása, az inger fogalmának 

értelmezése. 
 

Reflextípusok 
megkülönböztetése, a reflexkör 
felépítése és működése közötti 

kapcsolat értelmezése. 
 

A környezetben előforduló, az 
élőlények számára adekvát 
hatások, energiaformák 

azonosítása, az inger fogalmának 
értelmezése. 

Az érzékszervek felépítése és 
működése közötti összefüggés 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: A személyes 
környezetre ható 
technológiák; baleseti 

veszélyek, kockázatok. 
 

Fizika: elektromosság, 
töltéshordozó; 
potenciál, feszültség; 

polarizáció, 
elektromágneses 

sugárzások; hő, 
hőmérséklet; látható 
fény, domború lencse 

képalkotása, 
törésmutató; rezgések 

és hullámok, 
hullámtípusok, 
hullámjelenségek, 

hullámhossz és 
frekvencia; mágnesség, 

rezonancia; 
röntgensugárzás. 
 

Kémia: a molekulák 
szerkezete, energia- és 

információtartalma. 
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érzelmeink, gondolataink? Hol és 

hogyan őrizzük emlékeinket, 
tanult képességeinket?  
Melyek az idegrendszert érintő 

fontosabb rendellenességek, 
megbetegedések? Mit tehetünk 

megelőzésük érdekében? 
 
Ismeretek: 

A szabályozókör fogalma, 
elemei. A negatív visszacsatolás 

működési elve, biológiai szerepe. 
Egy példa ismerete. 
Az idegsejt felépítése. A 

nyugalmi potenciál tényezői, 
értéke. Akciós potenciál 

kialakulása, terjedése. Kémiai 
szinapszis hatásai: serkentés és 
gátlás. A szinapszisok 

működésére ható anyagok. Az 
idegsejtek aktivitásának belső 

ritmusa (biológiai órák).  
A gerincvelő felépítése, 
kapcsolatai, funkciói. Szomatikus 

és vegetatív gerincvelői reflexek.   
Az inger fogalma, típusai. A 
receptor funkciói. A szem 

felépítése, a látás folyamata, 
jellemzői. Alkalmazkodás a 

változó távolsághoz és 
fényerőhöz. A fül felépítése, a 
hallás és egyensúlyozás 

folyamata. A kémiai érzékelés 
(szaglás, ízlelés). Észlelés és 

érzékelés különbsége, az agy 
szerepe az érzékelésben. 
Szemhibák és látásjavító 

eszközök, módszerek. A 
halláskárosodás kockázatai. 

Zajártalom. Az érzékszervek 
vizsgálati módszerei. 
Vegetatív szabályozás fogalma, 

funkciója, szabályozási területei. 
Szimpatikus és paraszimpatikus 

működés. Egy vegetatív működés 
szabályozásának példája (pl. 
légzés). 

Az agy részei. Agyidegek. Az 
agykéreg komplexitása, 

sejthálózatok, kéreg alatti 

elemzése. 

Elvégzett érzékelés-élettani 
kísérletek értelmezése.   
 

Szomatikus és vegetatív 
szabályozás megkülönböztetése, 

a vegetatív szabályozás néhány 
területének, módjának és 
funkciójának értelmezése. A 

szabályozás elemzése példákon. 
 

Felépítés és működés kapcsolatba 
hozása, a rendszerszerűség 
felismerése és magyarázata.  

 
A gyakoribb idegrendszeri 

megbetegedések azonosítása 
jellegzetes tüneteik alapján.  

Testnevelés és sport: 

Motoros képességek; 
Prevenció, életvezetés, 
egészségfejlesztés, 

relaxáció. 
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magvak, fehér állomány. Az 

értelmi és érzelmi működés, a 
memória. Éberség és alvás 
ritmusa, az ingerek 

változatosságának szerepe. 
Az agy vizsgálati módszerei. 

Idegrendszeri sérülések okai, 
gyakoribb esetei és 
következményei (ideg-, gerinc-, 

agysérülés). Fejlődési 
rendellenességek, fogyatékosság. 

Fertőzések. Agyi keringési 
zavarok. Parkinson-kór, 
Alzheimer-kór, prionbetegség. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Vezérlés, szabályozás, negatív visszacsatolás, idegsejt (neuron), akciós 

potenciál, ingerküszöb, szinapszis, reflexkör, szomatikus és vegetatív 
idegrendszer, szimpatikus és paraszimpatikus működés, érzékelés, 

érzékszerv, nagyagy, kisagy, agytörzs, agykéreg. 
 

Tematikai egység Nemzedékről nemzedékre - Az öröklődés törvényei 
Órakeret 

8 óra 

Előzetes tudás A faj, a környezet (környezeti tényező) fogalma.  
Az ivaros szaporodás genetikai lényege. Vércsoport-antigének. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Az információ-kifejeződés folyamatainak megértése az élővilágban. A 

tudományos gondolkodás mindennapi életben való hasznosságának 
belátása, a módszerek tudatos alkalmazása. A problémák tudatos 
azonosítása, feltevések megvizsgálása. 

A véletlen szerepének és a valószínűség fogalmának alkalmazása. 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Problémák, jelenségek, 
gyakorlati alkalmazások: 
Mi magyarázza az öröklött 

tulajdonságok megjelenését vagy 
eltűnését? Milyen mértékben 

befolyásolhatja a környezet vagy 
a nevelés az öröklött jellegek 
megnyilvánulását? Mi az oka és 

jelentősége biológiai 
sokféleségünknek? 

 
Ismeretek: 
Mendel szemléletmódja (a gén 

mint szerkezet nélküli egység), 
módszere, eredményei. 

Mendel módszereinek, 
eredményeinek és ezek 
érvényességi körének 

értelmezése. 
Öröklött jelleg megjelenésének 

számszerű megadása (az 
öröklésmenet ismeretében).  
Következtetés 

allélkölcsönhatásra (az eloszlás 
ismeretében). 

Családfa értelmezése. 
Kockázati tényező és 
elővigyázatosság értelmezése 

genetikai példán. 
 

Matematika: 
valószínűség, eloszlás. 
 

Magyar nyelv és 
irodalom: példák az 

emberi élet értékére 
(Teiresziasz, 
Oidiposz). 

 
Történelem, 

társadalmi és 
állampolgári 
ismeretek: termékeny 

félhold – az állat- és 
növénynemesítés 
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Allélkölcsönhatások 

(dominancia). Példák emberi 
tulajdonságok öröklődésére. 
A beltenyésztés és kockázata 

(állattenyésztés, 
természetvédelem, 

rokonházasság veszélye). 
Példák hajlamok öröklésére. 
Kockázati tényezők és gének 

kölcsönhatása. Az egyén és a 
társadalom együttélése öröklött 

hiányokkal (diéta). 
A genetikai sokféleség 
jellemzése (allélszám) és 

biológiai szerepe (nemesítés, az 
alkalmazkodás lehetősége). 

A környezet hatása mennyiségi 
jellegek öröklésére, sok gén – 
egy tulajdonság kapcsolat.  

Minőségi és mennyiségi jelleg 

megkülönböztetése. Mennyiségi 
eloszlás grafikus 
megjelenítésének értelmezése. 

történelmi szerepe, 

helyszínei. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Gén, allél, domináns, recesszív, homo- és heterozigóta, hajlam, 

beltenyésztés, genetikai sokféleség (diverzitás). 

 

Tematikai egység Megfejthető üzenetek - Molekuláris genetika 
Órakeret 

10 óra 

Előzetes tudás A fehérjék szerkezete. Katalízis. Az öröklődés törvényei (Mendel). 
A sejt fölépítése. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A tudományos gondolkodás mindennapi életben való hasznosságának 

belátása, a módszerek tudatos alkalmazása. Vizsgálati módszerek, 
tudományos eredmények és ezek érvényességi körének értelmezése. Az 
orvoshoz fordulás céljának, helyes időzítésének megértése.  

Az érveken alapuló vitakultúra fejlesztése, a felelős állásfoglalás iránti 
igény felkeltése. 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások: 
Mi magyarázza tulajdonságok 
csoportjainak együttes 

öröklését? Miből vannak, hol 
vannak és hogyan működnek a 

gének? Mi rögzíti bennük az 
információt?  
Mi a szerepe és haszna a 

szexualitásnak a faj 
szempontjából (szemben az 

Az osztódások szerepének 

értelmezése a testi és ivarsejtek 
létrejöttében és a genetikai 
sokféleség fenntartásában.  

A nukleinsavak örökítő 
szerepének bizonyítása. 

Kodon-szótár használata. 
 
Génmutáció következményének 

értelmezése kodon-szótár 
segítségével. 

Kémia: Cukrok, 

foszforsav, 
kondenzáció. A 
fehérjék fölépítése. 

 
Fizika: 

elektromágneses és 
radioaktív sugárzások 
típusai. 

 
Magyar nyelv és 
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ivartalan szaporodással)? 

Hogyan alkalmazkodik a 
génműködés a környezethez? 
Hogyan lesz a petesejtből 

ember: mi dönti el, hogy mely 
gének, mikor és meddig 

működnek? 
Mi hangolja össze sejtjeink 
génműködését? Miért jönnek 

létre daganatos 
megbetegedések? Miért 

fejlődünk, öregszünk, és miért 
halunk meg? 
Hogyan, miért és milyen 

mértékben avatkozhat bele az 
ember a genom működésébe? 

Miben segíthet a számítógép 
használata a génműködés 
megértésében, a személyre 

szabott gyógyításban, a múlt 
feltárásában? 

 
Ismeretek: 
A genetikai kapcsoltság és oka 

(kromoszómák).  
A számtartó és a számfelező 
osztódás; a sejtciklus. 

A nukleinsavak alapfölépítése. 
A vírusok szaporodása, vírus 

okozta betegségek. 
Testi és ivari kromoszómák, a 
nemhez kötött öröklés jellemzői. 

A DNS megkettőződése, 
információáramlás a fehérjék 

szintézise során (gén > fehérje > 
jelleg).  
A mutációk típusai, 

gyakoriságuk, lehetséges 
hatásaik, mutagén tényezők 

(sugárzás, vegyületek). Mutagén 
hatások kerülésének, ill. 
mérséklésének módjai. 

A sejtek állapotának időleges 
megváltozása (pl. operon). 

A sejtek állapotának tartós 
megváltozása: differenciálódás, 
a többsejtűek egyedfejlődése.  

Példa a génműködés 
szabályozottságára. A 

szabályozott működés zavara 

 

Szabályozott génműködés 
értelmezése ábra alapján.  
Daganatra utaló jelek 

fölismerése. 
Sebkezelés elsajátítása.  

 
Az érvek és ellenérvek 
összevetése.  

Információforrások kritikus 
értékelése. 

irodalom; 

mozgóképkultúra és 
médiaismeret: 
Fejlődés, öregedés és 

halál témái. 
Tudományos-

fantasztikus 
témakörök. 
 

Történelem, társadalmi 
és állampolgári 

ismeretek: Hiroshima, 
Bhopal, Csernobil – 
környezeti 

katasztrófák. 
 

Etika: a tudományos 
eredmények 
alkalmazásaival 

kapcsolatos dilemmák. 
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(daganatos betegségek). Az 

őssejtek lehetséges 
felhasználása. 
Tartós károsodás (szövetelhalás) 

és regeneráció. Az öregedés 
lehetséges okai. 

A géntechnológia lehetőségei, 
kockázatai és néhány 
alkalmazása (genetikailag 

módosított élőlények, 
génterápia). A genomika céljai. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Kapcsoltság, kromoszóma (testi, ivari), mitózis, meiózis, mutáció, 

differenciálódás, őssejt, transzgén, GMO, genomika. 
 

Tematikai egység Az élet lehetőségei 
Órakeret 

4 óra 

Előzetes tudás 
Nyílt és zárt rendszer. A sejt felépítő és lebontó folyamatai. A genetikai 
információ működése és átadása. Életkritériumok. A globális 
anyagforgalom és energiaáramlás jellemzői. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A rendszerfogalom általánosítása, a vezéreltség, szabályozottság 
általános mechanizmusainak mélyebb megértése. A hierarchia és a 
hálózatosság következményeinek elemzése élő rendszerekben.   

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások: 
Mikor, hol és hogyan keletkezett 
az élet? Lehet-e élet más 

bolygókon? Mennyire 
különleges, egyedülálló bolygó a 

Föld? Véletlenül ilyen, vagy 
maga is homeosztatikus 
rendszer?  

 
Ismeretek: 

Az élet kialakulásának, a Föld 
különleges helyzetének kérdése 
(őslégkör, szerves molekulák és 

önszerveződő struktúrák).  
A Gaia-elmélet lényege. 

Rendszer-környezet 

kölcsönhatások elemzése. Az 
ellentétes nézetek, érvek 
összevetése. A földi légkörre 

vonatkozó adatok értelmezése. 
A környezettudatosság 

értelmezése a Gaia-elmélet 
alapján. 

Fizika: rendezettség és 

rendezetlenség, a 
folyamatok iránya.  
 

Informatika: 
információ 

 
Etika: az ember helye, 
szerepe. 

 
Földrajz: A 

Naprendszer 
fölépítése. 
A Föld mágneses tere. 

A Hold szerepe. A 
lemeztektonikai 

mozgások feltétele.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Nyílt rendszer, rendezettség, önsokszorozó reakció, Gaia-elmélet, 
redukáló/oxidáló légkör.  
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Tematikai egység Kibontakozás - a biológiai evolúció 
Órakeret 

10 óra 

Előzetes tudás 
Élőlények és élőlénycsoportok alkalmazkodása környezetükhöz.  
Az alkalmazkodások evolúciós értelmezése. A fejlődés jellemzői az 
egyéni életben.  

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Módszerek, tudományos eredmények és ezek érvényességi körének 

elemzése. A tudománytörténeti folyamatok értelmezése a modellek, az 
elképzelések, az egymást váltó vagy egymást kiegészítő elméletek 

megszületéseként és háttérbe szorulásaként. 
A véletlen szerepének és a valószínűség fogalmának alkalmazása. 
Evolúciós, környezet- és természetvédelmi szempontok 

összekapcsolása. 
Természeti értékek és károk, környezeti károk felismerése, a cselekvési 

lehetőségek felmérése, a környezet iránti felelős magatartás erősítése. 
A fejlődéstörténeti rendszer vizsgálatát szolgáló módszerek 
értelmezése. 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások: 
Hogyan alkalmazkodnak az 

élőlénycsoportok a változó 
körülményekhez? Hogyan 
befolyásolható ez a folyamat az 

ember által szándékosan 
(nemesítés) vagy akaratlanul 

(járványok kialakulása). Minek 
alapján következtethetünk a 
jelenből a múltra és mi jelezhető 

előre a jövőből? Mikor és 
hogyan befolyásolhatják kis 

változások (pl. egyéni döntések) 
a jövőt meghatározó 
folyamatokat? 

 
Ismeretek: 

Darwin és kortársainak érvei a 
fajok változása mellett. Az 
evolúció darwini leírása. A 

populációgenetikai modell 
(véletlen, öröklődő variációk 

gyakoriság-változása). 
Szelekció-típusok. A genetikai 
változatosságot növelő és 

csökkentő tényezők.  
A fosszíliák értelmezése: az 

egykori élőlények 

Az evolúciós gondolat 

változásának értelmezése. 
Populációgenetikai folyamatok 

értelmezése. 
A korreláció-elv alkalmazása. 
A módszerek korlátainak, 

feltételeinek elemzése. 
 

Érvek és ellenérvek összevetése, 
az evolúció mechanizmusaira 
vonatkozó információforrások 

kritikus felhasználása. 

Fizika: az Univerzum 

kialakulása. 
 

Történelem, 
társadalmi és 
állampolgári 

ismeretek: 
társadalomfejlődési 

elméletek; példák a 
technikai evolúcióra; a 
szelekció szerepe a 

növény- és 
állatnemesítésben; 

ásatások, restaurálás, 
kormeghatározás; 
járványok 

történelemformáló 
szerepe. 

 
Magyar nyelv és 
irodalom: népek és 

nyelvek rokonságának 
kérdése. 

 
Művészetek: stílusok 
változásai.  

 
Etika: az ember helye 

és szerepe. 
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rekonstrukciója (korreláció), a 

lelet kora. 
Rezisztens kórokozók, gyomok 
megjelenése és terjedése. 

A bioszféra evolúciójának 
néhány feltételezett kulcslépése: 

eukarióta sejt, oxidáló légkör, 
soksejtűség, szárazföldre lépés, 
önreflexió (tudat). Fajok, 

csoportok kihalásának 
lehetséges okai. 

Vitatott kérdések (irányultság, 
önszerveződés, emberi 
evolúció). 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Kibontakozás (evolúció), kiválogatódás (szelekció), kövület (fosszília), 

korreláció, törzsfa.  

 

Tematikai egység Az ember egyéni és társas viselkedése 
Órakeret 

8 óra 

Előzetes tudás Tanulástípusok. Az állatok társas viselkedése (agresszió, 
ivadékgondozás). 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A pályaválasztást elősegítő önismeret, az önelfogadás, a társak iránti 

együttérzés fejlesztése. A személyes felelősség, valamint a szülők, a 
család, a környezet fontosságának felismerése a függőségek 
megelőzésében. 

Az orvoshoz fordulás céljának, helyes időzítésének tudatosítása.  
Az emberfajták és kultúrák sajátosságainak és közös értékeinek 

fölismerése. A fogyatékkal élő emberek megismerése, állapotuk 
megértése.  
A gondolkodási folyamatokat meghatározó tényezők, az érzelmi és az 

értelmi fejlődés kapcsolatának megismerése.  

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 

Fejlesztési követelmények 
Kapcsolódási 

pontok 

Problémák, jelenségek, 
gyakorlati alkalmazások: 

Miben közösek az emberi és az 
állati csoportok, és miben 
különbözünk egymástól? Hogyan 

befolyásolják a közösség 
elvárásai egyéni életünket és 

egészségünket? Mi ébreszti föl és 
mi gátolja az emberi 
együttműködés és agresszió 

formáit?  
 

Ismeretek: 

Az állati és az emberi 
csoportokban uralkodó 

kapcsolatok különbségeinek 
megfogalmazása. 
Az agressziót és gondoskodást 

kiváltó tényezők különbségeinek 
megfogalmazása az állatok és az 

ember között. 
A tartós és kiegyensúlyozott 
párkapcsolatot fenntartó és 

fenyegető hatások értelmezése. 
Bizonyítás, meggyőzés, művészi 

hatás, manipuláció, reklám, 

Magyar nyelv és 
irodalom: 

kommunikáció, 
metakommunikáció; 
érvelés; példák alá-

fölérendeltségen 
alapuló és szabad 

választáson nyugvó 
emberi kapcsolatokra; 
az agresszió és a 

segítőkészség, 
befogadás és 

kirekesztés irodalmi 
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Az emberi csoportokra jellemző 

társas viszonyok: utánzás, 
empátia, tartós kötődés 
(párkapcsolat, család), 

csoportnormák és ezzel 
kapcsolatos érzelmek. 

A szabálykövetés és 
szabályteremtés példái. Az 
idegen csoportoktól való 

elkülönülés és az eltérő 
csoportok közti együttműködés 

biológiai háttere. 
Az ember, mint megismerő lény 
(utánzás, belátás, párbeszéd, 

gondolati sémák, előítéletek). 
Szociokulturális hatások 

(testkép, fogyatékkal élők, idős 
emberek, betegek, magzatok 
életének értéke). 

Az érzelmek biológiai funkciói, 
megküzdési stratégiák. A 

depresszió, a feloldatlan, tartós 
stressz lehetséges okai, káros 
közösségi hatásai (agresszió, 

apátia), testi hatásai, a 
megelőzés és a feloldás 
lehetséges módjai.  

előítélet fölismerése és 

megkülönböztetése. 
 
Az alternatív gyógyászat 

lehetőségeinek és kockázatainak 
értelmezése. 

 
A kémiai és a viselkedési 
függőségek közös 

jellegzetességeinek fölismerése. 

feldolgozása; az 

egészség és betegség 
mint metafora; az 
alkoholizmus, a 

játékszenvedély, a 
személytől való 

függés példái; 
szerelem és csalódás 
témái. 

 
Történelem, 

tásadalmi és 
állampolgári 
ismeretek: az 

agresszor fogalmának 
történeti 

megközelítése; 
történeti perek, 
előítéletek, 

propaganda-
hadjáratok példái.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Kötődés, empátia, agresszió, csoportnorma, verbális/nem verbális 
kommunikáció, stressz, megküzdés, függőség. 

 

Tematikai egység Gazdálkodás és fenntarthatóság 
Órakeret 

8 óra 

Előzetes tudás Életközösségek, populációs kölcsönhatások, talajképződés. 
Genetikai sokféleség. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Összetett technológiai, társadalmi és ökológiai rendszerek elemzése. 

Lokális és globális szintű gondolkodásmód fejlesztése.  
Evolúciós magyarázat keresése biológiai és ezzel összefüggő fizikai, 

földrajzi, történelmi tényekre; az ember szerepének kritikus vizsgálata. 
A környezeti kár, az ipari és természeti-időjárási katasztrófák okainak 
elemzése, elkerülésük lehetőségei. 

Egészség- és környezettudatos magatartás kialakítása a hétköznapi élet 
minden területén, bekapcsolódás környezetvédelmi tevékenységekbe.  

Az ismeretek alkalmazása a fenntarthatóság és autonómia érdekében a 
háztartásokban és kisközösségekben. 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
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Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások: 
Hogyan határozzák meg a 
természeti feltételek az emberi 

létet? Milyen mértékig és 
mennyire tartósan 

befolyásolhatjuk e feltételeket? 
Mik a történelem biológiai 
tanulságai? Milyen gazdálkodási 

és gondolkodási- életmódbeli 
formák lehetnek 

fennmaradásunk feltételei? 
 
Ismeretek: 

Az ember hatása a földi 
élővilágra a történelem során. 

Önpusztító civilizációk és a 
természeti környezettel 
összhangban maradó 

gazdálkodási formák. 
A természeti környezet 

terhelése: fajok kiirtása, az 
élőhelyek beszűkítése és 
részekre szabdalása, 

szennyezőanyag-kibocsátás, 
fajok behurcolása, 
megtelepítése, talajerózió. 

Fajok, területek és a biológiai 
sokféleség védelme. A 

természetvédelem lehetőségei. 
A környezeti kár fogalma, 
csökkentésének lehetőségei. 

Ökológiai lábnyom. 
Az ökológiai krízis társadalmi-

szemléleti hátterének fő tényezői 
(fogyasztás, városiasodás, 
fosszilis energia felhasználása, 

globalizáció). 

A fenntartható gazdálkodás 

biológiai feltételeinek 
megfogalmazása. 
 

A természetvédelem genetikai 
hátterének értelmezése. 

 
Az ökológiai lábnyom 
csökkentése lehetőségeinek 

megfogalmazása az iskolai, ill. 
lakókörnyezetben. 

Autonómia és együttműködés 
lehetőségeinek elemzése. 

Történelem, 

társadalmi és 
állampolgári 
ismeretek: történeti 

ökológia; civilizációs 
korszakváltások okai; 

példák nemzetközi 
egyezményekre; 
globalizációs 

tendenciák és 
függetlenségi 

törekvések hátterei. 
 
Magyar nyelv és 

irodalom: ember és 
természet 

viszonyának 
megfogalmazásai. 
 

Etika: környezeti 
etika. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Fenntarthatóság, biológiai sokféleség, ökológiai lábnyom, erózió, 
kibocsátás (emisszió), határérték, környezeti terhelés.  

 

2. Az öt évfolyamos gimnázium reál irányultságú képzés  

biológia irányultság tanterve 

Az öt évfolyamos nyelvi előkészítővel induló képzésben az osztály egyik fele biológia-

kémia irányultságú. A nyelvi előkészítő évfolyamon az egyik félévben heti egy óra 

biológia irányultság, a 9. és 10 évfolyamon egész évben heti 1 óra biológia irányultság 
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órát tartunk a csoportnak. Az egyes évfolyamok biológia tanterveinek kiegészítése  

található meg az alábbiakban. 

A reál irányultságú 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 a reál „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 (DVD, internet). 
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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 nyelvi előkészítő évfolyam tanterve  

Évi óraszám: 18 óra – heti 0,5 óra 

Tematikai egység 
Bevezetés a biológiába. 

A biológia tárgya és módszerei 

Órakeret 

4 óra 

Előzetes tudás Fénymikroszkóp használata. Kísérletek tervezése, elemzése.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

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, 

alkalmazása - az iskola lehetőségeihez mérten. A mai kutatási eszközök 
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használati területekhez rendelése, jelentőségük megértése. 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

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. 

A fénymikroszkóp szerkezete. 

Elektronmikroszkópi és 
különböző kromatográfiai 
vizsgálatok menete, jelentősége, 

alkalmazási területe. 

Az ismert tudományágak és 
néhány biológiához tartozó 

társtudomány vizsgálati 
területeinek ismerete. 

 

A biológiai kutatási módszerek 
alkalmazása iskolai keretek 

között. 

 

A fénymikroszkóp használata. 

 

Az élővilággal kapcsolatos méret- 

és időskála elemzése. 

 

Természeti jelenségek, 
folyamatok időbeli lefolyásának 
leírása függvényekkel; 

grafikonok elemzése, 
értelmezése. 

Fizika: fénytan, 

mértékegységek. 

 

Matematika: 

mértékegységek, 
számítások. 

 

Kémia: kísérletezés, 
kísérleti eszközök. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Botanika, zoológia, antropológia, etológia, pszichológia, szisztematika, 
paleontológia in vivo, in vitro, röntgensugár, ultrahang, komputertomográf 

(CT). 

 

Tematikai egység 
A növényi sejt. 

Szerveződési formák 

Órakeret 

8 óra 

Előzetes tudás 

Szerveződési szintek, az élővilág méretskálája, az élőlények 

csoportosításának elvei (Linné és Darwin), eukarióta sejt, 
növényismeret. Az állati sejt, állati szövetek. 
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A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A fénymikroszkóp használatának fejlesztése. A látómezőben lévő kép 

leírása, értelmezése. A sejtek vizsgálati módszereinek elsajátítása.  

Szerveződési formák bemutatása, feladatmegosztás és térbeli 
elrendeződés alapján. 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

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).  

A testszerveződés és az 

anyagcsere folyamatok alapján 
annak magyarázata, hogy az 
élőlények természetes 

rendszerében miért alkotnak 
külön országot a növények, a 

gombák és az állatok. 

 

A sejtek működésbeli 

különbségei és a differenciálódás 
kapcsolatának megértése. 

Az egysejtű szerveződés és a 
többsejtű szerveződés típusainak 
bemutatása a zöldmoszat példáján 

(sejttársulás, sejtfonal, teleptest). 

Anyagcseretípusok 

összehasonlítása. 

 

Kísérletek az ozmózis 

kimutatására (plazmolízis).  

A mikroszkópban látott kép 

nagyításának kiszámolása.  

 

Különböző zárványok, sejtüregek 

és a színtestek megfigyelése 
mikroszkópban különféle 

sejtfestési módszerekkel. 

Növényi színanyagok 
szétválasztása kromatográfiás 

módszerrel. 

Fizika: 

lencserendszerek, 
mikroszkóp. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

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

Valódi növények 

Órakeret 

6 óra 

Előzetes tudás Növényismeret, felépítés és működés kapcsolata az állatvilágban. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Szerkezet és működés közötti kapcsolat bemutatása. 

Az élőlény és környezete közötti kapcsolat bemutatása. 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások  

Milyen szempontok alapján 

csoportosíthatóak a növények?  

Ismeretek 

Fajismeret: májmoha, tőzegmoha, 

háztetőmoha, lucfenyő, 
jegenyefenyő, erdei fenyő, 

feketefenyő, vörösfenyő, 
páfrányfenyő, ciprusfélék, 
boróka, tiszafa, csikófark. 

 

A határozókönyvek felépítése 

logikájának megértése és 
használatuk gyakorlása. 

 

 

 

 

 

Filozófia: logika és 

kategóriák. 

 

Matematika: halmazba 
rendezés, 
csoportosítás. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
Moha, hajtásos növény, nyitvatermő, zárvatermő, hajtás, virág, termés. 

 

A 9. évfolyam tanterve: 5 évfolyamos gimnázium - biológia irányultság 

Évi óraszám: 36 óra – heti 1 óra 

Tematikai egység 
A növények országa. 

Valódi növények 

Órakeret 

16 óra 

Előzetes tudás Növényismeret, felépítés és működés kapcsolata az állatvilágban. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Szerkezet és működés közötti kapcsolat bemutatása. 

Az élőlény és környezete közötti kapcsolat bemutatása. 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 
alkalmazások  

Milyen szempontok alapján 

csoportosíthatóak a növények? 
Miért nem nőhetnek 

 

A fényért, vízért való verseny, a 
szárazabb élőhelyeken való 

szaporodás lehetőségének 
összefüggésbe hozása a növényi 

szervek megjelenésével, 

Filozófia: logika és 
kategóriák. 

 

Matematika: halmazba 
rendezés, 
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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 
fejlődésével. 

 

(Kékeszöld moszatok), 

vörösmoszatok, zöldmoszatok 

(járommoszatok), csillárkák 

embriós növények = szárazföldi 

növények. 

A mohák, a harasztok a 

nyitvatermők és a zárvatermők 
kialakulása, testfelépítése, 
életmódja (alkalmazkodás a 

szárazföldi életmódhoz) és 
szaporodása.  

A növényi szövetek 

csoportosítása és jellemzése. 

felépítésével. 

 

Szerkezet és működés 
kapcsolatának bemutatása a 

növényi szövetek példáján.  

 

A különböző törzseknél 
megjelenő evolúciós „újítások” 
összefüggésbe hozása a 

szárazföldi élethez való hatékony 
alkalmazkodással. 

 

Növényi szövetpreparátum és 
önállóan készített nyúzat 

vizsgálata fénymikroszkóppal, a 
látottak értelmezése. 

csoportosítás. 

Kulcsfogalmak/ 

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. 

 

Tematikai egység Az állati sejt és a főbb szövettípusok jellemzői 
Órakeret 

10 óra 

Előzetes tudás 
Állati és növényi egysejtűek, moszatok mohák mikroszkópi vizsgálata. 
Fonalas, telepes, álszövetes szerveződés. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

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. 

Problémák, jelenségek, Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
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gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 

Ismeretek  

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). 

Az állati sejtalkotók felismerése, 
megnevezése 

elektronmikroszkópos felvételen 

és modellen. 

 

Mikroszkópi metszetek és ábrák, 
mikroszkópos felvételek 
vizsgálata. Összehasonlítás: a 

simaizom, vázizom és szívizom 
szerkezeti és funkcionális 

összefüggéseinek elemzése, 
előfordulása és működési 
jellemzői a szervekben. 

 

Rajzos ábra készítése a 

soknyúlványú idegsejtről. Az 
idegsejt (neuron) részeinek 
megnevezése. 

Fizika: az 
elektronmikroszkóp. 

 

Vizuális kultúra: 
arányok megállapítása 

az ábrakészítéshez. 

 

Informatika: szöveg- 

és képszerkesztés. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Organellum, transzplantáció, implantáció, inger, ingerület, sejttest, dendrit, 

axon, gliasejt, végfácska, velőshüvely. 

 

Tematikai egység 
Ökológia. 

Az élőlények környezete  

Órakeret 

10 óra 

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

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A környezet fogalmának, időbeli és térbeli változásának megismerése. 

Annak megértése, hogy az egyénnek felelőssége van a közösség 
fenntartásában és a normakövetésben. Annak felismerése, hogy 

környezetünk is hatással van egészségünkre. Annak megértése, hogy 
hogyan vezetett az ember tevékenysége környezeti problémák 
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kialakulásához. 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 
alkalmazások 

Mi a környezet? Milyen módon 
hathat egymásra két populáció? 

Mi az összefüggés a testtömeg, a 
testhossz és a testfelület között? 
Miért nem nő korlátlanul a 

populációk létszáma az idő 
függvényében? 

 

Ismeretek 

Egyed feletti szerveződési 

szintek. 

Szünbiológia: szünfenobiológia 

és ökológia.  

Élettelen környezeti tényezők. Az 
élőlények alkalmazkodása az 

élettelen környezeti tényezőkhöz; 
generalista, specialista, indikátor 

fajok. 

Az élőlények tűrőképessége. 

A populációk szerkezete, 

jellemzői. 

A populációk változása 

(populációdinamika): 
szaporodóképesség, 
termékenység, korlátolt és 

korlátlan növekedés, r- és K-
stratégia 

Az élő ökológiai tényezők – 
populációs kölcsönhatások. 

Környezetszennyezés, 

környezetvédelem. 

Tűrőképességi görbék 
értelmezése (minimum, 

maximum, optimum, szűk és tág 
tűrés), összefüggés felismerése az 

indikátor-szervezetekkel.  

A niche fogalom értelmezése. 

 

Víz, talaj és levegő vizsgálata. 

 

A testtömeg, a testfelület és az 
élőhely átlaghőmérséklete 
összefüggésének elemzése. 

Esettanulmány alapján 
összefüggések felismerése a 

környezet és az élőlény 
tűrőképessége között. 
Projektmunka a környezeti 

tényezők, az életfeltételek és az 
élőlények életmódja, elterjedése 

közötti összefüggésről.  

Egyszerű ökológiai grafikonok 
készítése. 

A populációk ökológiai (és 
genetikai) értelmezése. 

 

Az egyes élőlény-populációk 
közti kölcsönhatások 

sokrétűségének példákkal történő 
igazolása.  

Matematika: normál 
eloszlás, grafikonos 

ábrázolás. 

 

Informatika: 
prezentációkészítés, 
internethasználat. 

 

Földrajz: korfa, 

demográfiai mutatók. 

 

Kémia: indikátor. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Populáció, környék, miliő, környezet, tűrőképesség, rövidnappalos és 
hosszúnappalos növény, indikátorfaj, niche, Gauze-elv, szimbiózis, 

kompetíció, kommenzalizmus, antibiózis, parazitizmus, predáció. 
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A 10 évfolyam tanterve: 5 évfolyamos gimnázium - biológia irányultság 

Évi óraszám: 36 óra – heti 1 óra 

Tematikai egység Ökoszisztéma 
Órakeret 

7 óra 

Előzetes tudás 

Tápláléklánc, termelők és fogyasztók, szénhidrogén- és 

kőszénképződés, lebontó szervezetek, foszfátüledék, populációs 
kölcsönhatások. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az ökológiai egyensúly értelmezése. 

Egyes globális problémák és a lokális cselekvések közötti kapcsolat 
fokozatos megértése és értelmezése. 

A lokális és globális megközelítési módok megismerése és 
összekapcsolása, a környezettudatosság fejlesztése. 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Problémák, jelenségek, 
gyakorlati alkalmazások  

Milyenek az ökoszisztéma 
energiaviszonyai? Mi hajtja az 
anyag körforgását az 

ökoszisztémában? Ökológiai 
alapon magyarázzuk meg, miért 

drágább a hús, mint a liszt? 

 

Ismeretek 

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. 

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. 

Kémia: műtrágyák, 
növényvédőszerek, 

rovarölőszerek. 

 

Matematika: mérés. 

 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári 
ismeretek: a Kárpát-
medence történeti 

ökológiája (pl. fokos 
gazdálkodás, 

lecsapolás, 
vízrendezés, szikesek, 
erdőirtás és -telepítés, 

bányászat, nagyüzemi 
gazdálkodás). 
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élőhelyek sokfélesége, a 

tápláléklánc szintjeinek száma). 

Kulcsfogalmak 

fogalmak 

Tápláléklánc, termelő (producens), fogyasztó (konzumens), lebontó 
(reducens), csúcsragadozó, táplálékhálózat, biogeokémiai ciklus, biológiai 
produkció, biomassza. 

 

Tematikai egység Életközösségek 
Órakeret 

12 óra 

Előzetes tudás Életközösségek. Biomok. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A mintázat és szintezettség kialakulásának és az életközösségek időbeli 

változásának értelmezése. A terepen végzett vizsgálatok során a 
természeti rendszerek leírására szolgáló módszerek használata. 
Magyarország gazdag élővilágának, természeti csodáinak tudatosítása 

(nagyvadak, madárvilág, ritka növények, Gemenci erdő, Őrség, Kis-
Balaton, Hortobágy, Tiszahát, Tiszató). 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 
alkalmazások 

Miért és hogyan változtak a 
Kárpát-medence jellegzetes 

életközösségei a magyarság 1000 
éves történelme során? Milyen 
klímazonális és intrazonális 

társulások élnek 
Magyarországon? Milyen 

ezeknek a növény- és állatvilága? 

Hol találunk természeteshez 
közeli társulásokat? Milyen 

következményekkel jár az emberi 
tevékenység? 

Mi jellemzi a közvetlen 
környezetem élővilágát? Mit 
védjünk? 

 

Ismeretek: 

A társulatok szintezettsége és 
mintázata, kialakulásának okai. 

A legfontosabb hazai 

klímazonális és intrazonális fás 
társulások (tatárjuharos-

lösztölgyes, cseres-tölgyes, 

A társulások életében 
bekövetkező 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 

Földrajz: hazánk nagy 
tájai, talajtípusok. 

 

Fizika: hossz-, terület- 

felszín-, 
térfogatszámítás; 
mértékegységek, 

átváltások; 
nagyságrendek; 

halmazok használata, 
osztályokba sorolás, 
rendezés. 

 

Kémia: műtrágyák, 

eutrofizáció.  
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gyertyános-tölgyes, bükkös; 

ligeterdők, láperdő, 
karsztbokorerdő, hársas-kőrises). 

A legfontosabb hazai fátlan 

társulások (sziklagyepek, szikes 
puszták, gyomtársulások). 

A homoki és a sziklai szukcesszió 
folyamata. 

Magyarország nemzeti parkjai. 

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

A Kárpát-medence természeti 
képének, tájainak néhány fontos 
átalakulása az emberi 

gazdálkodás következtében. 
Tartósan fenntartható 

gazdálkodás és pusztító 
beavatkozások hazai példái. 

A természetvédelem hazai 

lehetőségei, a biodiverzitás 
fenntartásának módjai. Az emberi 

tevékenység életközösségekre 
gyakorolt hatása, a 
veszélyeztetettség formái és a 

védelem lehetőségei. 

feladatlapokkal. 

Terepen vagy épített 
környezetben végzett ökológiai 
vizsgálat során az életközösségek 

állapotának leírására szolgáló 
adatok gyűjtése, rögzítése, a 

fajismeret bővítése. 

 

Egy helyi környezeti probléma 

felismerése és tanulmányozása: 
okok feltárása, megoldási 

lehetőségek keresése. 

A lokális és globális 
megközelítési módok 

alkalmazása egy hazai ökológiai 
rendszer tanulmányozása során. 

Kulcsfogalmak/ 

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. 

 

Tematikai egység Sejtbiológia: a sejtek kémiai felépítése  
Órakeret 

17 óra 

Előzetes tudás Ozmózis. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az élő és élettelen világ anyagi egységének megértése. 

A szerves kémiában tanultak alkalmazása és kiterjesztése a molekulák 

biológiai szerepére. 

A molekulák szerkezete, kölcsönhatásaik és a biológiai funkcióik 
közötti kapcsolat megértése. 

Azonos felépítő egységek és szerkezeti elv mellett a biológiai 
sokféleség kialakulásának megértése a nukleinsavak példáján. 

A problémamegoldó és kísérletező készség fejlesztése. 

Az önálló kísérleti munkán alapuló ismeretszerzés kialakítása. 
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Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 
alkalmazások 

Miért nem helyes a fontos – 
kevésbé fontos megjelölés 

használata az élő szervezetben 
előforduló elemeknél? 

Miért lassítja a bőr öregedését a 

hidratáló krémek használata? 

Hogyan válik lehetővé 20 féle 

aminosavból az élővilágban 
előforduló sokféle, különböző 
felépítésű fehérjemolekula 

kialakulása? 

Mi az oka, hogy a növény 

táplálék nem fedezheti az emberi 
szervezet fehérje igényét? 

Mi tartalmaz több koleszterint: 

egységnyi vaj, disznózsír vagy 
margarin? 

Miért ideális tartaléktápanyag a 
keményítő és a glikogén? 

Hogyan tárol és nyer energiát az 

élő szervezet? 

 

Ismeretek 

Az élő szervezetben előforduló 
legfontosabb biogén elemek, 

szervetlen és szerves molekulák.  

A lipidek (neutrális zsírok, 

foszfatidok, karotinoidok,  

szteroidok), a szénhidrátok, 
(glükóz, fruktóz, cellubióz, 

maltóz, laktóz, szacharóz, a 
cellulóz, a keményítő és a 

glikogén),  

az egyszerű és az összetett 
fehérjék, a nukleotid 

származékok és a nukleinsavak 
szerkezete, tulajdonságai és 

biológiai szerepük. 

A stresszfehérjék és a sejt 

A szerkezet és a biológiai funkció 
kapcsolatának bemutatása az élő 

szervezet szerves molekuláinak 
példáján. 

 

A biogén elemek kimutatása 
kísérletekkel. 

Kolloid rendszerek vizsgálata. 

Az ozmózis vizsgálata. 

Az élő szervezetben előforduló 
szerves molekulák (lipidek, 
szénhidrátok és fehérjék) 

biokémiai vizsgálata, kimutatása.  

A kromatográfia alapjainak 

megismerése. 

Kémia: fémek, 
nemfémek, 

kötéstípusok, 
szervetlen és szerves 

anyagok, oldatok, 
kolloid rendszerek, 
delokalizált 

elektronrendszer, 
kondenzáció, 

hidrolízis, 
konformáció, 
konfiguráció, kiralitás, 

lipidek, szénhidrátok, 
fehérjék és 

nukleinsavak. 

 

Fizika: hőmozgás, 

hidrosztatikai nyomás. 

 

Informatika: táblázat 
készítése. 
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öngyógyító folyamata. 

 

Györffy Barna, Horn Artúr 
(liszenkoizmussal szembeni 

fellépés, a tudományos genetika 
alkotó művelése), Straub F Brunó 

munkássága (Szegedi Biológiai 
Kutatóközpont [SZBK] 
létrehozása, Biokémiai Iskola). 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

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

foszfatid, karotinoid, szteroid, esszenciális zsírsav, monoszacharid, 
diszacharid, poliszaharid, aminosav, peptidkötés, esszenciális aminosav, 

egyszerű fehérje, összetett fehérje, stresszfehérje, ATP, NAD+, NADP+, 
koenzim-A, DNS, RNS. 

 

TANTÁRGYI TARTALMAK: SZAKKÖZÉPISKOLAI KÉPZÉS 

A 10. évfolyam tanterve 

Évi óraszám: 72 óra – heti 2 óra 

Tematikai egység Láthatatlan élővilág - Mikrobák 
Órakeret 

11 óra 

Előzetes tudás Vírusok, baktériumok, egysejtűek, gombák általános jellemzői.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A mikrobák elterjedését biztosító anyagcsere és genetikai változatosság 

értelmezése a felépítés és működés, valamint a rendszerek 
szempontjából. A baktériumok, gombák, vírusok egészségügyi és 
gazdasági jelentőségének felismerése. 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Hogyan lehet vizsgálni a szabad 

szemmel nem látható élőlényeket?  
A mikrobiológia alapvető 
vizsgálati módszerei.  

 
Melyek a mikrobák főbb 

csoportjai, milyen a 
testfelépítésük?  
A vírusok szerkezete. A 

baktériumok sejtfelépítése. Az 
egysejtű eukarióták sejttípusa, 

változatos testfelépítése és 
mozgástípusa. A gombák 
testfelépítése, az egysejtű, fonalas 

és teleptestű típusok. A mikrobák 

Az élővilág szabad szemmel nem 

látható mérettartományának 
beillesztése a természet 
méretskálájába. A természeti 

rendszerek, szerveződési szintek 
egymásba épülésének 

felismerése. A mikrobák 
környezetünkben való általános 
előfordulásának felismerése. 

Mikroszkópos megfigyelések 
végzése. 

 
A baktériumok és az egysejtűek 
sejttípusainak a felépítés és 

működés, a rendszerek 

Fizika: geometriai 

optika, domború 
lencse képalkotása. 
 

Kémia: kísérleti 
eszközök és 

használatuk; a szén 
szervetlen és szerves 
vegyületei; a kén és 

vegyületei; a metán; 
oxidáció és redukció; 

fertőtlenítőszerek; 
halogén elemek. 
 

Földrajz: a 
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elhelyezése az élővilág 

méretskáláján.  
 
Melyek a mikrobák életfeltételei? 

Mi befolyásolja környezeti 
elterjedésüket? 

Anyagcsere típusok.  
A mikrobák földi 
anyagforgalomban játszott 

szerepe, jelentősége. 
Ősbaktériumok. Szélsőséges 

életformák, feltételezett földön 
kívüli életlehetőségek. 
 

Hogyan előzhető meg a káros 
mikrobák elszaporodása? 

Fertőtlenítés és sterilizálás 
fogalma, jelentősége, néhány 
módszer példája. A mindennapi 

környezet higiéniájának 
jelentősége. Az élelmiszerek 

romlásának okai, tartósítási 
lehetőségek. 
Növények mikrobiális kártevők 

elleni védelmének jelentősége, 
módszerei. 
 

Melyek a mikrobák gazdasági 
hasznosításának lehetőségei?  

A mikrobiális tevékenység 
mezőgazdasági, élelmiszeripari és 
gyógyszeripari jelentősége. Az 

ehető gombák táplálkozási 
jelentősége. 

 
Mi a fertőzés, hogyan terjednek a 
fertőző betegségek? 

A mikrobiális fertőzések módjai, 
megelőzésük és gyógyításuk 

lehetőségei. Helyi és világjárvány 
fogalma, megelőzés és elhárítás 
lehetőségei. 

szempontjai alapján való 

összehasonlítása.  
 
Mikrobák csoportosítása a rájuk 

jellemző anyagcsere típusok 
alapján, környezeti jelentőségük 

példákkal való bizonyítása. A 
mikrobák és a környezetük 
közötti kölcsönhatások 

rendszerszemléletű elemzése. 
Az élet fizikai határainak tágabb 

értelmezése, Földön kívüli 
lehetőségeinek tudományos alapú 
felvetése. 

 
Példák a mindennapi életben 

használható fertőtlenítési és 
sterilizálási eljárásokra. Előnyök 
és hátrányok összegyűjtése. 

 
Néhány, a mikrobák 

tevékenységéhez köthető 
tartósítási, konyhatechnológiai, 
élelmiszeripari és 

gyógyszergyártási folyamat 
kipróbálása. Kísérletek önálló 
elvégzése és értelmezése (erjedés, 

fertőtlenítőszerek hatása). 
 

Kutatómunka a helyi és 
világjárványok kialakulásáról, a 
megelőzés és elhárítás 

lehetőségeiről; a fertőzések 
megelőzési lehetőségeiről. 

Az orvoshoz fordulás 
szükségességének felismerése. 

Naprendszer bolygói, 

mellékbolygói; a 
fertőző betegségek, 
járványok 

összefüggése a 
népességszám 

alakulásával. 
 
Matematika: 

geometria, poliéderek; 
mennyiségi 

összehasonlítás, 
mértékegységek. 
 

Történelem, 
társadalmi és 

állampolgári 
ismeretek: az 
antibiotikumok 

bevezetésének hatása a 
népességszám 

változására; a 
járványok történeti 
jelentősége. 

 
Magyar nyelv és 
irodalom: a járványok 

irodalmi ábrázolása. 

Kulcsfogalmak/

Fogalmak 
Sejtes és nem sejtes szerveződés, mikroba, vírus, baktérium, penészgomba, 
élesztő, egysejtű, autotróf és heterotróf, antibiotikum.  

 

Tematikai egység A Zöld Birodalom - A növények világa 
Órakeret 

14 óra 

Előzetes tudás Szerveződési szintek, sejt és szövet fogalma, az élőlények 
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csoportosításának elvei. Ivaros és ivartalan szaporodásmódok lényege. 

Az éghajlati alkalmazkodás példái a növényvilágban. Az éghajlati övek 
természetes életközösségei. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A rendszerezés különböző lehetséges módjainak felismerése. A 
felépítés és a működés összekapcsolása a növényi szövetek 

mikroszkópi megfigyelése során. A nagy élőlénycsoportok környezeti, 
egészségügyi és gazdasági jelentőségének a fenntarthatóság, valamint a 

tudomány, technika, kultúra szemszögéből való értelmezése. A 
növények esztétikai szerepének felismerése. A biológiai ismereteken 
alapuló önálló véleményalkotás, tudatos vásárlói attitűd formálása.  

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Miért tekinthetők a növények az 

életközösségek termelőinek? 
Hogyan függenek össze a 

növények életfolyamatai a 
sejtszintű felépítéssel és 
működéssel? 

A növényi sejtek felépítése, 
sajátos alkotói. A növényi sejt 

anyagfelépítő működése, a 
fotoszintézis folyamata, feltételei.  
 

Hogyan függ össze a növények 
testfelépítése és életmódja? 
A növényi szövetek alaptípusai.  

A hajtásos növények létfenntartó 
szerveinek felépítése és 

működése. 
 
Hogyan szaporodnak a 

növények? Milyen feltételeket 
igényelnek fejlődésükhöz?  

A virág felépítése, a 
megtermékenyítés. Beporzási 
módok. A növekedés és fejlődés 

tényezői, szabályozása. A 
növényi egyedfejlődés típusai 

(példákkal). Ivartalan szaporodási 
módok. 
 

Melyek a növényvilág jelentősebb 
csoportjai, jellegzetes képviselői? 

A nagy növénycsoportok 
(moszatok, mohák, harasztok, 
nyitvatermők, zárvatermők) főbb 

jellemzői. Példák evolúciós 
folyamatokra, irányokra. 

A növényi sejttípus vizsgálata, a 

felépítés és funkció kapcsolatának 
elemzése. Egyszerű preparátumok 

készítése és mikroszkópi 
vizsgálata. 
 

A biológiai szerveződés sejt, 
szövet, szerv szinten való 

értelmezése. 
 
A virág felépítésének és 

működésének elemzése.  
Állandóság és változás 
szempontjainak alkalmazása az 

ivaros és ivartalan 
szaporodásmódok esetében. 

Megfigyelések a természetben, 
egyszerű laborkísérletek, az 
eredmények rögzítése, 

következtetések levonása.  
 

A fejlődéstörténeti rendszerben 
tükröződő evolúciós folyamatok 
felismerése. Adott szempontok 

alapján halmazba sorolás.  
 

A növényvilág és az emberi 
társadalom sokoldalú 
kapcsolatának (pl. élelmezés, 

ipari nyersanyagok, jóléti 
funkciók) értelmezése néhány 

konkrét példán keresztül.  
 
A mezőgazdaságban 

alkalmazható termelési módok 
lényegi jellemzőinek 

Kémia: a víz 

adszorpciója, oxidáció 
(sejtlégzés) és 

redukció 
(fotoszintézis), 
viaszok, cellulóz, 

szénhidrátok, olajok, 
fehérjék, vitaminok. 

 
Fizika: 
lencserendszerek 

(mikroszkóp), 
elektronmikroszkóp. 
 

Vizuális kultúra: a fa- 
és virágszimbolika. 

 
Földrajz: a Föld 
természetes 

növénytakarója; egyes 
fajok jelentősége a 

táplálékellátásban; a 
mezőgazdaság 
termelési módjai, 

ágazatai; globális 
környezeti problémák. 

 
Történelem, 
társadalmi és 

állampolgári 
ismeretek: a termelési 

módok és a társadalmi 
fejlődés kapcsolata. 
 

Matematika: 
halmazok. 
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Mely növények fontosak a 
gazdálkodásban és mindennapi 
környezetünkben? Hogyan és 

miért jelennek meg a növények a 
városi, épített környezetben?  

Gabonafélék, ipari növények, 
erdőalkotó fák, dísznövények 
(néhány ismert példa).  

A városi parkok jelentősége, 
jellegzetes növénycsoportjai, a 

szobanövények gondozási 
módjai. 
 

Milyen anyagokat köszönhetünk a 
növényeknek? 

Növényi eredetű anyagok 
(élelmiszer alapanyagok, ipari 
nyersanyagok, gyógyszer 

hatóanyagok jelentősége, példái). 
 

Hogyan jelennek meg a 
gazdálkodás és a fenntarthatóság 
szempontjai a 

növénytermesztésben? 
Talajminőség, talajművelés. 
Vegyszeres növényvédelem 

előnyei, hátrányai. A nagyüzemi 
monokultúra és a biogazdálkodás 

előnyei, hátrányai. A nemesítés és 
a fajtamegőrzés jelentősége, 
eljárásai. 

összehasonlítása, vásárlói attitűd 

tudatosítása. 
A fenntarthatóság kérdésének 
kritikus elemzése, alternatívák 

megfogalmazása. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Fotoszintézis, növényi szövet és szerv, fejlődéstörténeti rendszer, 
nemzedékváltakozás, nyitvatermő, zárvatermő, növénynemesítés. 

 

Tematikai egység Akik benépesítik a Földet - Az állatok világa 
Órakeret 

15 óra 

Előzetes tudás 
Szerveződési szintek, az élővilág méretskálája, az élőlények 
csoportosításának elvei (Linné és Darwin). Az éghajlati övek 
természetes élővilága.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A felépítés és a működés összekapcsolása az állati szövetek, 

szervrendszerek leírásában. A nagy élőlénycsoportok környezeti, 
egészségügyi és gazdasági jelentőségének bemutatása. Az 

alkalmazkodás és az állatfajok földrajzi elterjedése közötti 
összefüggések értelmezése az állandóság és a változás szempontjából. 
Az állatvilág és az emberiség sokoldalú kapcsolatának belátása, a 

fenntarthatóság szempontjain alapuló attitűdök, szokások és gyakorlati 



 83 

készségek fejlesztése. 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Miért van szükségük az 
állatoknak szerves táplálékra? 

Hogyan függenek össze az állatok 
életfolyamatai a sejtszintű 

felépítéssel és működéssel? 
A lebontó anyagcsere biokémiai 
folyamatai, sejten belüli 

lokalizációja. A sejtlégzés 
folyamata, feltételei. A felépítés, 

anyagátalakítás, raktározás 
lehetőségei. 
 

Hogyan függ össze az állatok 
testfelépítése és életmódja? 

Az állati szövetek alaptípusai. Az 
állati szervezet létfenntartó 
szervrendszerei és szervei. 

Meghatározó evolúciós 
folyamatok, fejlődési lépések és 

irányok. 
 
Milyen szaporodásmódok 

fordulnak elő az állatvilágban? 
Hogyan alakult ki és mi a 

jelentősége az ivaros (szexuális) 
szaporodásnak?  
Ivartalan szaporodásmódok 

példái. Ivaros szaporodás elve, a 
megtermékenyítés módjai. 

Egyedfejlődési szakaszok, 
típusok. Egyedfejlődés és 
törzsfejlődés kapcsolata. 

 

Melyek az állatvilág, nagyobb 

csoportjai, jellegzetes képviselői?  
A nagy állatcsoportok főbb 
jellemzői, jellegzetes fajok. 

Példák evolúciós folyamatokra, 
irányokra. 

 
Melyek a gazdálkodás 
szempontjából legfontosabb 

állatcsoportok? Milyen gazdasági 
és környezeti hatása van a 

nagyüzemi állattenyésztésnek? 

Az állati sejtek lényegi 
jellemzőinek, a felépítés és 

funkció kapcsolatának 
felismerése. A táplálkozás, 

tápanyagfelvétel és lebontás, 
valamint a szervezet 
energiaigénye és ellátása közötti 

összefüggés felismerése. 
 

A szervrendszerek 
törzsfejlődésének az állandóság 
és változás szempontjain alapuló 

értelmezése.  
Megfigyelések, modellek, 

makettek használata, kísérletek 
önálló elvégzése, a mikroszkóp 
önálló használata. 

 
Állandóság és változás 

szempontjainak alkalmazása a 
szaporodásmódok és az 
egyedfejlődési folyamatok 

értelmezésében.  
 

Lényegi jellemzők 
megkülönböztetésén alapuló 
rendszertani csoportokba sorolás. 

 
Az állatvilág és az emberiség 

sokoldalú kapcsolatának belátása, 
a fenntarthatóság szempontjain 
alapuló attitűdök, szokások és 

gyakorlati készségek.  
 

Etikai elvek szélesebb 
értelmezése, kiterjesztése az 
állatokkal való bánásmód 

területére. 
Érvek és ellenérvek a 

hobbiállatok tartásával 
kapcsolatban. 
 

Ismeretterjesztő források 
feldolgozása a bionika 

témaköréből, az információk 

Kémia: oxidáció; 
oxigén és vegyületei; 

fehérjék, szénhidrátok, 
zsírok; fehérjék, 

kalcium és vegyületei, 
hemoglobin, kollagén. 
 

Fizika: rugalmasság, 
szilárdság, emelőelv, 

gázok oldhatósága 
vízben. 
 

Földrajz: 
korallzátonyok, 

édesvizi és tengeri 
mészkő. 
 

Történelem, 
társadalmi és 

állampolgári 
ismeretek: a gerinces 
állatok történeti 

jelentősége.  
 

Magyar nyelv és 
irodalom: a kutya szó 
nyelvi jelentésvilága, 

kapcsolódó jelentései.  
 

Etika: az élet tisztelete. 
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Milyen alternatív gazdálkodási 

módok vannak? 
Halászat, haltenyésztés. 
Vadállomány, vadgazdálkodás. 

Húshasznosításra tartott állatok.  
Tejtermelés, tejtermékek, 

fogyasztásuk előnyei. Az 
állattenyésztés biológiai 
alapjának jelentősége. A 

takarmánytermesztés, 
hulladékelhelyezés környezeti 

hatása. 
 
Miért tartunk társként, 

kedvtelésből állatokat? Melyek az 
állattartás elemi szabályai, 

törvényi keretei? 
A kutya és az ember együttélése, 
kutyatartási szokások, szabályok. 

Egyéb társ- és hobbiállatok, 
tartásuk módjai (halak, madarak, 

hüllők tartása). Az etikus 
állattartás elvei, törvényi 
szabályozása. Az állatvédelmi 

törvény főbb elvei, előírásai. 
 
Mit tanulhat a technika az 

állatoktól? 
A bionika fogalma, területei, 

néhány fontosabb alkalmazás 
példája. 

kritikus értelmezése a tanultak 

tükrében. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Sejtlégzés, mitokondrium, embrionális és posztembrionális fejlődés, állati 

szövet és szerv, gerinctelen és gerinces állat, állattenyésztés, 
vadgazdálkodás, bionika. 

 

Tematikai egység Érthetjük őket? - Az állatok viselkedése 
Órakeret 

12 óra 

Előzetes tudás 

Az éghajlati alkalmazkodás példái az állatvilágban (biomok). 
Jelentősebb állatcsoportok lényegi jellemzői. Állati viselkedésformák, 
öröklött és tanult magatartás. Megfigyelés és kísérletezés célja és 

módszerei a biológiában. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az állati magatartás megfigyeléséhez és elemzéséhez szükséges 
alapfogalmak, szemléletmódok kialakítása. Viselkedésformák 

példáinak típusokba sorolása, a cél, forma és eredet kérdéseinek 
megválaszolása. A viselkedés és a környezet kapcsolatának 
megfogalmazásán keresztül az állati viselkedés alkalmazkodási 

folyamatként való értelmezése. Az emberi viselkedésre vonatkozó 
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tanulságok és következtetések levonása.  

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Milyen szerepe lehet a 
viselkedésnek az állatok életében? 

Az állati magatartás funkciójának 
értelmezése, fontosabb területei és 

példái. 
 
Milyen formái, elemei lehetnek az 

állatok viselkedésének? 
A magatartás (mozgási) elemekre, 

egységekre bontása, 
mozgásmintázat fogalma, példái. 
 

Miben térnek el a magatartás 
öröklött, illetve tanult formái? 

Feltétlen reflex fogalma, példái. 
Öröklött mozgáskombináció 
jellemzői, feltételei (inger, 

kulcsinger, belső motiváció). A 
tanult magatartásformák 

jelentősége az alkalmazkodásban, 
optimalizációban. Társításos 
(feltételes reflex), operáns és 

belátásos tanulás. A megerősítés 
szerepe. 

 
Hogyan kommunikálnak az 
állatok? 

Az állati kommunikáció célja (pl. 
jelzés, figyelmeztetés, agresszió) 

és formái (pl. akusztikus, kémiai 
és vizuális jelzések). 
 

Milyen hasonlóságok és 
különbségek figyelhetők meg az 

állati viselkedés és az emberi 
magatartás között? 
Agresszió, önzetlenség, 

személyes tér, államalkotás 
jellegzetességei. A szocialitás 

megjelenése, a kultúra 
magatartást befolyásoló hatása. 

Az állati viselkedésmódok 
motivációinak, alkalmazkodási és 

optimalizációs jellegének 
felismerése. 

Megfigyelt jellemzők alapján 
típusok felismerése, besorolás. 
 

Az állati viselkedés megfigyelése, 
a tapasztalatok rögzítése, 

elemekre bontás és összegzés. 
 
Az öröklött és tanult 

magatartásformák, tanulási 
típusok megkülönböztetése, 

típusokba való besorolás. 
A magatartás és az állatok 
környezethez való 

alkalmazkodása közötti 
összefüggés felismerése. 

 

Az állati kommunikáció 
módjainak felismerése konkrét 

magatartásmódok, viselkedési 
helyzetek esetében. 

 
Az állati viselkedés és az emberi 
magatartás bizonyos területeinek 

és elemeinek összehasonlításán 
alapuló következtetések, a 

hasonlóságok és különbségek 
felismerése. 

Testnevelés és sport: 
mozgásformák. 

 
Magyar nyelv és 

irodalom: verbális és 
non-verbális 
kommunikáció. 

 
Fizika: rezgések, 

hullámok, frekvencia; 
hang, ultrahang. 
 

Történelem, 
társadalmi és 

állampolgári 
ismeretek: a csoportos 
agresszió példái az 

emberiség 
történelmében, a 

tömegek 
manipulásának 
eszközei. 

 
Mozgóképkultúra és 

médiaismeret: a 
reklámok hatása, 
szupernormális 

ingerek. 
 

Etika: csoportnormák, 
önismeret, énkép. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Reflex, kulcsinger, motiváció, adaptáció, tanulás, kommunikáció, 
agresszió, altruizmus, kulturális öröklődés. 
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Tematikai egység 
Kapcsolatok az élők és élettelen között - Élőlények és 

környezetük 

Órakeret 

11 óra 

Előzetes tudás 
Az időjárás és az éghajlat elemei, élettelen környezeti tényezők, 
tűrőképesség, faj, a fizikai környezet jellemzői (hőmérséklet, 
páratartalom, légnyomás). 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az életközösségek mint rendszerek vizsgálata, a természet erőinek és 

kölcsönhatásainak megismerése. Az életközösségek változásának, az 
anyagkörforgás folyamatainak megfigyelésén és vizsgálatán keresztül a 

ciklikus és lineáris változások megismerése. Természeti rendszerek 
leírására szolgáló módszerek használata terepen végzett vizsgálatok 
során. 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Melyek az élővilág magasabb 

(egyed feletti) szerveződési 
szintjei? 

Populáció, társulás fogalma, 
jellemzői. A bioszféra szintje, a 
globális folyamatok iránya, 

jelentősége. 
 

Hogyan befolyásolják az élettelen 
környezeti tényezők az élőlények 
létfeltételeit? 

Az élőlények környezeti igénye 
(napfény, hőmérséklet, levegő, 

víz, talaj), a szárazföldi és vízi 
környezet sajátosságai. 
Környezeti eltartóképesség, 

tűrőképesség, korlátozó tényező, 
bioindikáció, indikátor szervezet 

fogalma, példái.  
 
Hogyan vizsgálhatók az 

életközösségek? Milyen 
kapcsolatok, kölcsönhatások 

működnek az együtt élő fajok 
között? Hogyan jellemezhető az 
élőlények komplex életfeltétel 

rendszere?  
Állapotjelzők és módszerek. Az 

életközösségek vízszintes és 
függőleges elrendeződése. 
Populációs kölcsönhatások 

fogalma, példái. Niche fogalma, 
néhány példa. A szabad és a 

foglalt niche biológiai 

A rendszerek szemléletmódjának 

alkalmazása az élővilág 
egymásba épülő szerveződési 

szintjeinek értelmezésében. 
 
Az élettelen környezet és az 

élővilág közötti kölcsönhatások 
elemzése. 

Életközösségek vizsgálata 
terepen, a tapasztalatok rögzítése. 
 

Az élőlények egymásra gyakorolt 
hatásának vizsgálata 

megfigyelések és kísérletek 
alapján. Az élőlények 
életközösségekben játszott 

szerepének elemzése, 
összehasonlítása diagramok, 

képek, videók alapján. A 
biológiai hálózatok felépítésének 
és működésének bemutatása 

konkrét példákon. 
 

Életközösségek vizsgálata 
terepen, a tapasztalatok rögzítése. 
Az anyag, energia és információ 

szempontjainak alkalmazása az 
életközösségekben zajló 

folyamatok értelmezésében. Az 
anyagi körfolyamatok és az 
energiaáramlás közötti különbség 

felismerése. A táplálékhálózatok 
felépítése, a táplálékpiramisok és 

a mezőgazdaság, élelmezés 

Földrajz: földrajzi 

övezetesség; a föld 
gömbhéjas szerkezete, 

bioszféra; az éghajlat 
tényezői, a levegő és a 
felszíni vizek 

felmelegedése. 
 

Matematika: 
matematikai modellek 
(gráfok, függvények, 

függvényábrázolás, 
statisztikai elemzések); 

mennyiségekkel való 
műveletek. 
 

Történelem, 
társadalmi és 

állampolgári 
ismeretek: 
Erőforrások, termelési 

kultúrák, 
környezetátalakítás. 

A szikesedés és 
talajerózió mint 
történelemformáló 

tényezők; növényi, 
állati és emberi 

élősködők demográfiai 
hatásai. 
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következményei. 

 
Milyen változások, folyamatok 
figyelhetők meg az 

életközösségekben? 
Példák az életközösségekben 

zajló anyagkörforgásra. 
Táplálékpiramis. 
Ciklikus folyamatok, egyirányú 

változások, véletlenszerű és 
kaotikus létszámingadozások. 

kérdései közötti összefüggések 

keresése. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Populáció, társulás, ökoszisztéma, bioszféra, élőhely, niche, szimbiózis, 

predáció, élősködés, antibiózis, versengés, környezeti eltartóképesség, 
biodiverzitás, biomassza, táplálékpiramis, táplálkozási hálózat. 

 

Tematikai egység Másfélmillió lépés Magyarországon... - A Kárpát-

medence élővilága 

Órakeret 

9 óra 

Előzetes tudás Környezet, szerveződési szintek, környezetszennyezés, életközösség, 
diverzitás 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A hazához való kötődés erősítése Magyarország és a Kárpát-medence 

életközösségeinek megismerésével. Egyes környezeti problémák 
következményeinek megismerésén keresztül az emberi tevékenységnek 
a környezetre való hatásának a vizsgálata. Helyi környezeti problémák 

megismerése, felkészülés a figyelemfelhívásban és megoldásban való 
aktív szerepvállalásra. A természetes életközösségek, a biológiai 

sokféleség megőrzésével kapcsolatos értékszemlélet, felelősségérzet, 
attitűd és szokásrendszer fejlesztése. 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Melyek a Kárpát-medence 
jellegzetes élőhelyei, életközösség 

típusai és társulásai? Miként 
védik élő természeti örökségünket 
nemzeti parkjaink? 

Vizes élőhelyek, fátlan 
társulások, fás társulások, erdő 

típusok. 
A magyarországi nemzeti parkok 
területi elhelyezkedése, 

jellegzetes tájai és védett értékei. 
A Kárpát-medence területén 

található jelentősebb 
természetvédelmi területek. 
 

Hogyan befolyásolja az emberi 

Terepen végzett ökológiai 
vizsgálat során az életközösségek 

állapotának leírására szolgáló 
adatok gyűjtése, elemzése. A 
fajismert bővítése a vizsgált 

élőhelyek jellegzetesen magyar 
növényeivel és állataival. 

 
Helyi környezeti probléma 
felismerése, adatgyűjtés, 

cselekvési stratégia kialakítása. 
A lokális és globális 

megközelítési módok közötti 
kapcsolat felismerése az 
ökológiai rendszerek 

tanulmányozása során.  

Földrajz: a Kárpát-
medence, hazánk 

nagytájai, erózió, 
humusz. 
 

Kémia: műtrágyák, 
növényvédőszerek, 

rovarölőszerek. 
 
Matematika: 

grafikonok, mérés. 
 

Történelem, 
társadalmi és 
állampolgári 

ismeretek: a Kárpát-
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tevékenység az életközösségeket? 

Milyen veszélyek fenyegetik élő 
természeti értékeinket és mit 
tehetünk a védelmük érdekében? 

A Kárpát-medence természeti 
képének, tájainak néhány fontos 

átalakulása az emberi 
gazdálkodás következtében. 
Az emberi tevékenység 

életközösségekre gyakorolt 
hatása, a veszélyeztetés 

lehetőségei.  
Tartósan fenntartható 
gazdálkodás és pusztító 

beavatkozások példái. A 
természetvédelem törvényi 

szabályozása. 
Helyi cselekvési lehetőségek, 
civil szervezetek szerepe. 

medence történeti 

ökológiája (fokos 
gazdálkodás, 
lecsapolás, 

vízrendezés, szikesek, 
erdőirtás és -telepítés, 

nagyüzemi 
gazdálkodás). 
 

Magyar nyelv és 
irodalom: 

természetleírások. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Társulás, biológiai sokféleség, természeti érték, vizes élőhely, fás társulás, 

fátlan társulás, özönnövény, veszélyeztetettség, természetkárosítás, 
természetvédelem. 

 

A 11. évfolyam tanterve  

Szakközépiskola - évi óraszám: 72 óra – heti 2 óra 

Tematikai egység Sejtjeinkben élünk - A sejt 
Órakeret 

10 óra 

Előzetes tudás A sejt felépítése, fontosabb sejtalkotók. Állati és növényi sejt 
megkülönböztetése. Szövet fogalma, típusai.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A sejt biológiai szerveződési szintként való meghatározása. Rendszer 

és környezet összefüggéseinek alkalmazása a sejt felépítésének és 
működésének magyarázatában. Felépítés és működés közötti 
összefüggések megértése, a szerkezet és a kémiai felépítés 

összekapcsolása. Anyag, energia és információ fogalmainak 
alkalmazása a sejtben végbemenő folyamatok értelmezése során. 

Állandóság és változás értelmezése a sejtben zajló folyamatok 
vonatkozásában.  

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek, 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Milyen sajátos fizikai-, kémiai 

jellemzői vannak a sejteknek? 
A környezet fizikai hatásai és az 
életlehetőségek közötti 

összefüggések. 

Az élő állapot fizikai 

feltételeinek, határainak 
meghatározása. Rendszer és 
környezet összefüggésének 

elemzése. 

Fizika: diffúzió, 

ozmózis; hő, 
hőmérséklet; 
elektromágneses 

hullámok, 
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A víz biológiai szempontból 

fontos jellemzői. A sejtplazma 
mint oldat. A környezeti 
koncentráció hatása.  

A sejteket felépítő szerves 
anyagok fontosabb típusai, 

sajátos biológiai funkciói.  
 
Hogyan működik a sejt, mint 

bonyolult vegyi üzem? 
Az enzimműködés lényege, 

jelentősége.  
A sejteket károsító fizikai és 
kémiai hatások főbb típusai. 

 
Miért igényelnek a sejtek 

energiát? Hogyan juthatnak 
hozzá? 
A biológiai folyamatok 

energetikai összefüggései. Az 
ATP szerepe. 

Felépítő anyagcsere: 
fotoszintézis.  Lebontó 
anyagcsere: sejtlégzés, erjedés. 

A folyamatok alapegyenlete, 
energiamérlege. 
 

Hogyan képesek a szervezet 
sejtjei összehangolni a 

működésüket?  
A sejtmembrán jelforgalmi 
funkciója. A kémiai 

kommunikáció, anyagfelvétel és 
-leadás módjai.  

Az élő rendszerek sajátos kémiai 

összetételének ismerete, a 
bennük végbemenő kémiai 
folyamatok szabályozottságának 

belátása.  
A fizikai hatások élőlényekre 

gyakorolt hatásának elemzése, 
egyszerű kísérletek elvégzése, 
értelmezése. 

 
Az élő rendszerek 

energiaszükségletének 
megértése, a sejtszintű 
energiaátalakító folyamatok 

lényegének ismerete. 
 

A sejtműködés 
szabályozottságának 
felismerése, általánosítása az élő 

állapotra. 

hullámhossz; energia 

fogalma, 
mértékegysége, 
formái és 

átalakíthatósága, 
potenciál, feszültség. 

 
Kémia: fontosabb 
fémes és nem fémes 

elemek; szerves 
vegyületek 

sajátosságai, 
csoportjai; kémhatás, 
pH; ion; oldódás, 

oldatok 
koncentrációja, 

kémiai kötés, 
katalízis, katalizátor. 
 

Matematika: a 
mennyiségi jellemzők 

kifejezése számokkal; 
a számok értelmezése 
a valóság 

mennyiségeivel, 
nagyságrendek; 
hossz-, terület-, 

felszín-, 
térfogatszámítás; 

halmazok használata, 
osztályokba sorolás, 
rendezés. 

 
Informatika: az 

információ fogalma, 
egysége 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Biogén elem, enzim, kicsapódás, lebontó és felépítő anyagcsere, 

sejtlégzés, erjedés, fotoszintézis, mitokondrium, zöld színtest. 

 

Tematikai egység Szépség, erő, ügyesség - Az emberi test 
Órakeret 

12 óra 

Előzetes tudás 

A gerinces testfelépítés alapvető jellemzői. Az ember fő testtájai, 

arányai és szimmetriái. Az emberi egyedfejlődés főbb szakaszai. A 
csont szöveti szerkezete, csontok kapcsolódási módjai. Az emberi 
csontváz fő elemei. A harántcsíkolt izomszövet felépítése. Az 

izomműködés alapvető mechanikai elvei. A törzs és a végtagok 
mozgásképességét kialakító szervrendszerek felépítése és működése. 

A mozgás és az egészség közötti alapvető összefüggések. A 
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mozgásszegény életmód egészségkárosító hatása. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az ember megismerésével és egészségével összefüggő tudatosabb 
testkép kialakítása. A testképen alapuló önelfogadás erősítése. Az 

emberi mozgásképesség mélyebb megértése, a szervrendszerek 
felépítésének és működésének kapcsolatba hozása. A biológiai 
szerveződési szintek együttes kezelése a mozgásképességgel 

összefüggő magyarázatokban. A kémiai felépítés és a működés 
kapcsolatának értelmezése a csont és az izom vonatkozásában. 

Állandóság és változás szemléleti alkalmazása az izomösszehúzódás, 
az izommozgás és a mozgásképesség fejlődése esetében. A 
rendszeres testmozgás élettani hatásának ismeretén alapuló tudatos 

életmód iránti igény kialakítása, erősítése. Az egészség megőrzendő 
értékként való tudatosítása. A testi és lelki egyensúly kapcsolatának, 

együttes jelentőségének elfogadtatása.  

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek, 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Milyen külsődleges, formai 
jellegek figyelhetők meg az 

emberi testen?  
Szimmetria, testtájak és 
arányok. A felegyenesedett 

testtartás, gerincoszlop alakja, 
tartáshibák. 

A testi jellegek eltérései, 
átlagértékek és szélsőségek. Az 
emberi rasszok jellemző testi 

jellegei.  
 

Milyen kép él bennünk a 
testünkről? El tudjuk-e fogadni 
a saját testünket? 

Testkép és lelki egyensúly 
összefüggése. A normál testsúly, 
testalkat megőrzésének 

fontossága.  
A megjelenés, a testkép 

módosításának lehetőségei, 
előnyök, mellékhatások, 
veszélyek. 

 
Milyen a csont összetétele, 

szöveti és szervi felépítése? 
Hogyan kapcsolódnak egységes 
rendszerré a csontjaink? 

A csont szilárdsága és 
rugalmassága, a kémiai 

összetétel és a szöveti-, szervi 

Az emberi test szimmetria 
viszonyainak bemutatása, a fő 

testtájak megnevezése. Érvek 
gyűjtése a helyes testtartás 
fontosságáról. 

Az emberi fajra jellemző testi 
sokféleség okainak vizsgálata 

példákon. 
 
A saját testtel kapcsolatos 

ismeretek elmélyítése, képzetek 
formálása, tévképzetek felszínre 

hozása, korrigálása. Önismeretet 
fejlesztő csoportmunka 
feladatok.  

 
A csontok szerkezete, 
összetétele és funkciója közötti 

összefüggések felismerése. A 
csontok egymással és az 

izmokkal való kapcsolódási 
módjainak összefüggésbe 
hozása a mozgásképességgel. 

Metszetek és makettek 
használata. 

 
Az izomösszehúzódás szöveti 
szintű értelmezése. Az izomzat 

hierarchikus felépítésének, 
rendszerszerűségének 

felismerése. 

Matematika: 
Halmazok használata; 

tulajdonságok 
kiemelése, 
analizálása. 

Szimmetria; forma, 
arányok 

összehasonlítása, 
osztályokba sorolása, 
rendezése különféle 

tulajdonságok szerint. 
 

Vizuális kultúra: 
formák 
arányviszonyai; 

vizuális reklámok. 
 
Földrajz: kontinensek 

földrajza, népek, 
népcsoportok. 

 
Fizika: sűrűség, 
szilárdság, 

rugalmasság; erő, 
munka, energia; 

egyszerű gépek. 
 
Kémia: a víz; kalcium 

és vegyületei; 
fehérjék; kolloid 

állapot. 
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felépítés főbb jellemzői. A 

csontok formai típusai, 
kapcsolódási formái.  
 

Miként alakítják ki az izmok 
testünk mozgásképességét? 

A vázizmok összehúzódási 
képessége. A hajlító és feszítő 
izmok működése néhány példán. 

Az Emelőelv érvényesülése. Az 
izomerő és munka értelmezése.  

 
Milyen összefüggés van az 
életmód, munka és a 

mozgásszervrendszer állapota 
között? 

A fizikai terhelés hatása a 
csontozatra és az izomzatra. A 
munkaterhelés lehetséges 

hatása, az alkalmazkodás módja.  
 

Hogyan előzhetők meg a 
mozgásszervi megbetegedések, 
sérülések? Milyen elsősegély 

alkalmazható sérülések esetén?  
A mozgásszegény életmód káros 
következményei. 

Szűrővizsgálatok lehetősége, 
fontossága. 

A bemelegítés, erősítés, nyújtás 
biológiai alapjai, fontossága. 
Sérülések típusai, alapvető 

elsősegélynyújtási ismeretek. 
 

Hogyan növelhető a fizikai 
teljesítőképesség? 
Az edzés és a fizikai teljesítmény 

összefüggése. Étrend, 
táplálékkiegészítők, 

teljesítménynövelők - előnyök, 
hátrányok, veszélyek. 

A szövet-, szerv- és 

szervezetszintű működések 
összefüggésbe hozása. 
Mechanikai elvek alkalmazása. 

A testi képességek, adottságok 
és a munkavégzés, 

munkaformák összefüggésének 
elemzése. 
 

Adatgyűjtés a mozgásszegény 
életmód egészségkárosító 

hatásairól. A rendszeres 
testmozgással kapcsolatos 
szokások és tapasztalatok 

felmérése az osztály tanulóinak 
körében.  

 
Az önvizsgálatok és rendszeres 
szűrővizsgálatok fontosságának 

belátása. 
A balesetmegelőzés teendőinek 

összegyűjtése különböző 
élethelyzetekben (pl. sportolás, 
házimunka, közlekedés). 

Elsősegélynyújtás megismerése 
a vizsgált baleseti sérülések 
körében. 

Az edzettség, fittség állapotának 
biológiai leírása, vizsgálata és 

értékelése. 

 

Mozgóképkultúra és 
médiaismeret: 
emberábrázolás a 

képzőművészetben, 
filmben és 

irodalomban; a divat. 
 
Testnevelés és sport: 

mozgáskultúra, 
prevenció, 

életvezetés, 
egészségfejlesztés; 
a helyes testtartás; 

gerincvédelem; a 
fittség jellemzői. 

 
Magyar nyelv és 
irodalom: testbeszéd, 

arcjáték. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Bilaterális szimmetria, testkép, testtartás, rassz, rasszjelleg, normál 

testsúly, túlsúly, elhízás, táplálkozási zavar, reflex, ízület, csontsűrűség, 
izom, ín, szalag, bemelegítés, nyújtás, izomösszehúzódás, relaxáció. 

 

Tematikai egység Szorgos szerveink - A szervezet anyagforgalma 
Órakeret 

17 óra 

Előzetes tudás Tápanyagok, a tápcsatorna szakaszai, emésztés és felszívódás. 
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Élelmiszerminőség, a tudatos vásárlás szempontjai. Az egészséges 

táplálkozás étrendi összefüggései. Testsúlyproblémák okai és 
következményei.  
Légutak, tüdő, légcsere és gázcsere. A sejtlégzés folyamata. A 

légzőrendszert veszélyeztető környezeti ártalmak és káros 
szenvedélyek. 

A vér összetétele, sejtes alkotói, biológiai szerepe. Vércsoportok. 
Nyirok, nyirokkeringés. A szív és a keringési rendszer felépítése és 
működése.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az anyagforgalom beillesztése a szervezet egészének önfenntartó 

működésébe. A táplálkozás energiaviszonyaival kapcsolatos 
mennyiségi szemlélet alakítása. Az egészséges táplálkozást szolgáló 

szokások, értékrendek, gyakorlati készségek fejlesztése az emésztési 
folyamatok és a máj élettani szerepének megértésén, értelmezésén 
keresztül. 

A légzőrendszer felépítésének és működésének megismerésén 
keresztül a légzőrendszerre ható környezeti hatások felismerése, 

megbetegedésekkel való kapcsolatának megértése. A levegőminőség 
védelmére irányuló cselekvési lehetőségek felismerése, az 
egészségmegőrzést szolgáló attitűdök alakítása. 

Az anyagfelvevő, szállító és kiválasztó folyamatok rendszerszintű 
értelmezése. A szív- és érrendszeri betegségek kockázatainak 

felismerése, a megelőzést lehetővé tévő életmód megismerése, 
attitűdök fejlesztése. Elsősegélynyújtás elsajátítása alapvető 
vérzéseknél és szívmegálláskor. 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek, 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Mi történik az elfogyasztott 
ételekkel a szervezetünkben?  
A tápcsatorna szakaszai. Az 

emésztés fogalma, 
emésztőnedvek, a folyamat 

lépései. A tápanyagok 
felszívódása. A tápcsatorna 
mozgása. A máj elhelyezkedése 

és szerepe a szervezet 
működésében.  

 
Milyen okai és következményei 
lehetnek a túlsúlynak, az 

elhízásnak, illetve az 
alultápláltságnak? 

Testtömegindex, normál testsúly, 
túlsúly és elhízás 
következményei és emelkedő 

kockázatok. Tápanyagok fajlagos 
energiatartalma. Az 

A tápcsatorna felépítése és a 
benne végbemenő folyamatok 
élettani céljának, fő lépéseinek 

értelmezése.  
A máj funkciójának elemzése. 

 
A normál testsúly megőrzése 
jelentőségének belátása, 

bizonyítékok gyűjtése a túlsúly 
és az elhízás kockázatairól.  

Életmódhoz igazodó 
étrendtervezés, ezzel 
kapcsolatos adatok, táblázatok 

kezelése, használata. 
 

A fontosabb emésztőszervi és 
anyagcsere-betegségek tünetei, 
kezelésük, az orvoshoz 

fordulás szükségessége. 
Ismertető összeállítása a 

Kémia: Aminosavak. 
fehérjék szerkezete; 
katalizátor. 

Reakcióhő; lipidek, 
szteroidok, 

koleszterin; glükóz, 
keményítő, cellulóz; 
vas és vegyületei, 

komplex vegyületek; 
kémhatás, pH; 

oldószer, oldat; 
ionvegyületek; kolloid 
rendszerek, 

koaguláció; oldatok 
koncentrációja; 

ozmózis. 
 
Fizika: diffúzió; 

tömeg, súly; energia, 
munka; gázok 
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alultápláltság, éhezés jelei, 

következményei. 
 
Milyen minőségi szempontokat 

kell figyelembe venni a helyes 
táplálkozás érdekében? Mit jelent 

az élelmiszer összetétel és 
minőség? 
A kiegyensúlyozott, változatos 

étrend jelentősége. 
Fehérjebevitel, élelmi rostok, 

vitaminok forrásai, hatásaik és 
jelentőségük.  
 

Melyek a táplálkozással 
összefüggő gyakoribb 

megbetegedések, mit tehetünk a 
megelőzésük érdekében? 
Az élelmiszer higiénia fogalma, 

gyakorlati szempontjai. A normál 
bélflóra jelentősége. Élelmiszer 

allergia, felszívódási és emésztési 
rendellenességek. A tartós stressz 
emésztőrendszerre gyakorolt 

hatása. Az emésztőrendszer 
rosszindulatú daganatos 
megbetegedéseinek kockázati 

tényezői. 
 

Hogyan megy végbe a ki- és 
belégzés folyamata? Hogyan 
változik a be- és kilégzett levegő 

összetétele?  
A felső- és alsó légutak 

felépítése. A ki- és belégzés 
folyamata, légzőizmok.  
A gázcsere fogalma és feltételei. 

A hemoglobin szerepe, 
jelentősége.  

Vitálkapacitás, légzési 
perctérfogat fogalma.  
 

Melyek a gyakoribb légzőszervi 
megbetegedések, mit tehetünk a 

megelőzés érdekében? 
Levegőminőség jelentősége, 
jelentősebb légszennyező 

anyagok és szűrésük módjai. 
Kockázatok, kórképek, 

megelőzési és gyógyítási 

szájhigiéné és a rendszeres 

fogápolás helyes gyakorlatáról.  
 
A légutak és a tüdő felépítése 

alapján a bennük végbemenő 
élettani folyamatok 

értelmezése. A légcsere 
biomechanikai szempontú 
leírása. A gázcsere 

folyamatának és biológiai 
szerepének magyarázata. 

 
A fontosabb légzőszervi 
betegségek kockázatainak, 

tüneteinek összehasonlítása, 
azonosítása. 

Az egészséges környezettel, 
életvitellel kapcsolatos 
gyakorlati teendők 

összegyűjtése (pl. 
légzésvédelem, higiénia). 

 
A külső és a belső környezet 
értelmezése, a szabályozottság 

élettani jelentőségének 
felismerése. A vér 
összetételelét, állapotát 

jellemző fontosabb adatok 
elemzése. 

A véralvadás folyamatának és 
biológiai jelentőségének 
megértése, a trombózisos 

betegségekkel való 
összefüggésbe hozása. 

 
Az érrendszer és a szív 
felépítésének, a bennük 

végbemenő élettani folyamatok 
értelmezése. 

 
A vese felépítése, a benne 
végbemenő élettani folyamatok 

értelmezése. 
 

Ismeretterjesztő anyag 
összeállítása a szív és 
érrendszeri betegségek 

megelőzésének lehetőségeiről, 
idejében való felismerése 

jelentőségéről, az ezzel 

nyomása, áramlások; 

sűrűség; nyomás; 
diffúzió, ozmózis; 
elektromos áram. 

 
Testnevelés és sport: 

életvezetés, 
egészségfejlesztés. 
 

Földrajz: a Föld 
légköre; alapgázok és 

szennyezők. 
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lehetőségek. 

 
Mi a szerepe a szervezet belső 
környezetét alkotó 

folyadéktereknek?  
Belső környezet fogalma, 

folyadékterek típusai, 
szabályozottságának élettani 
jelentősége.  

 
Miből áll, hogyan keletkezik, 

hogyan és miért alvad meg a 
vér? 
A vér és a szövetközti nedv, ill. a 

nyirok keletkezése, összetétele, 
funkciói. A vér oldott és sejtes 

elemei. A véralvadás élettani 
jelentősége, a folyamat fő lépései 
és tényezői. A vérrög képződés 

kockázati tényezői és 
következményei. 

 
Hogyan működik a szívünk? Mi 
az erek feladata?  

A szív fölépítése, működésének 
szakaszai. A szívritmus, 
pulzusszám, pulzustérfogat és 

perctérfogat összefüggése. 
Értípusok, artéria, véna, 

kapilláris felépítése, funkciója.  
Vérkörök. Vérnyomás fogalma, 
mérése, normál értékei. 

 
Hogyan szabályozza a szervezet 

a testfolyadékok összetételét, 
mennyiségét?  
A vese szervi felépítése, a 

vesetestecske részei, működése. 
A vizelet képzése. A 

folyadékbevitel és a sófogyasztás 
összefüggése, a vérnyomásra 
gyakorolt hatásuk. 

 
Melyek a szív és érrendszeri 

megbetegedések kockázati 
tényezői, gyakoribb típusai? Mit 
tehetünk a megelőzésük 

érdekében? 
Érelmeszesedés, trombózis, 

infarktus, szélütés. Kockázatot 

kapcsolatos teendőkről. 

 
Alapfokú elsősegélynyújtási 
(különböző vérzések ellátása) 

és újraélesztési gyakorlat 
(helyzetfelismerés és 

beavatkozás). 



 95 

jelentő élettani jellemzők Az 

érrendszer állapota és az életmód 
közötti összefüggések.  
 

Milyen elsősegélynyújtás 
alkalmazandó vérzések, 

szívműködési zavarok vagy 
keringésleállás esetén? 
Vérzéstípusok és ellátásuk. A 

fertőtlenítés fontossága. A 
szívinfarktus előjelei, teendők a 

felismerés esetén. Az alapvető 
újraélesztési protokoll. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Tápanyag, élelmiszerminőség, étrend, energiatartalom, mennyiségi és 
minőségi éhezés, túlsúly, elhízás, tápcsatorna, emésztőenzim, emésztés, 

felszívódás, higiénia, allergia. 
Légcsere, gázcsere, légút, léghólyag, légzési perctérfogat, vitálkapacitás, 

hemoglobin, gége, hangszalag, allergia, asztma. 
Belső környezet, folyadéktér, szabályozott állapot, vér, nyirok, 
véralvadás, trombózis, artéria, véna, vérkör, kamra, pitvar, szívbillyentyű, 

szívciklus, perctérfogat, vérnyomás, homeosztázis, újraélesztés. 

 

Tematikai egység Védelmi vonalaink - Az immunrendszer és a bőr 
Órakeret 

8 óra 

Előzetes tudás 

A vér összetétele, vérsejttípusok. A fehérvérsejtek feladatai. Nyirok, 

nyirokkeringés, nyirokszerv fogalma, funkciói. Belső környezet 
fogalma. Baktérium, vírus fogalma, megkülönböztetése. Fertőzés, 

járvány fogalma. Antibiotikumok hatása, jelentősége. A bőr 
felépítése, rétegei, függelékei. A bőr főbb funkciói. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az immunrendszer szerepének, jelentőségének felismerése. A 

saját/idegen megkülönböztetésen alapuló védelmi mechanizmus 
megértése. Az autoimmun folyamatok értelmezése néhány 
gyakoribb betegség (pl. allergia) példáján. A rákbetegségek és az 

immunrendszer állapota közötti összefüggés megértése. Az 
immunrendszert erősítő, egészséges életmód jellemzőinek ismerete, 

alkalmazást segítő attitűdök erősítése. A bőrt veszélyeztető hatások 
felismerése, a megelőzést szolgáló életviteli szokások, ápolási 
eljárások megismerése. A testi-lelki egészség megőrzése iránti igény 

erősítése, a személyes felelősség tudatosítása. 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Hogyan győzi le szervezetünk a 
fertőzéseket? Miért következhet 

be az átültetett szervek 
kilökődése? 

Az immunrendszer területeinek, 
komponenseinek és 

működésének összefüggésbe 
hozása. 

Kémia: fehérjék 
harmadlagos 

szerkezete; cukrok, 
poliszacharidok, 
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A veleszületett immunitás 

fogalma, folyamata. Gyulladás. 
A szerzett, specifikus immunitás 
jellemzői. A nyiroksejtek típusai 

és funkciói. Antigén és antitest 
fogalma, reakciója.  

 
Miért van szükség a 
védőoltásokra? Mi a 

magyarázata a védőhatásuknak? 
Kórokozó, fertőző és 

megbetegítő képesség, helyi és 
világjárvány. Passzív és aktív 
immunizálás. Az immunizálás 

közegészségügyi előnyei. 
Gyakoribb védőoltások. 

 
Mi gyengíti és mi erősíti 
immunrendszerünket? Milyen 

következménye lehet a 
meggyengült 

immunvédelemnek?  
Az immunrendszer és a lelki 
állapot közötti összefüggés. A 

tartós, nem kezelt stressz 
immunvédelmet gyengítő 
hatása. A HIV fertőzés és az 

immunrendszer gyengülése 
közötti összefüggések, az AIDS 

betegség. Az allergia és az 
asztma immunológiai háttere.  
 

Milyen feladatokat lát el a 
bőrünk? Mit jelez testünk 

állapotából? 
A bőr funkciói. A bőr rétegei, 
szöveti felépítésük. Felépítés és 

működés összefüggései.  A bőr 
mikrobái, bőrflóra. Bőrhibák 

típusai, okai. A bőr 
regenerációja, sebgyógyulás. 
 

Hogyan ápolhatjuk a bőrünket? 
Melyek a bőr gyakoribb 

megbetegedései, mit tehetünk 
megelőzésük érdekében?  
A bőr higiénéje. Kiszáradás 

elleni védelem, táplálás.  
A bőrallergia okai, tünetei. A 

napsugárzás (UV) károsító 

 

Alapvető közegészségügyi és 
járványtani ismeretek 
alkalmazása a mindennapi 

életvitelben. A védőoltások 
indokoltságának elfogadása, 

hatékonyságuk biológiai 
magyarázata. 
 

A testi és lelki egészség közötti 
összefüggés belátása, biológiai 

érvekkel való alátámasztása. A 
tartós stressz kezelésével 
összefüggő, egészségmegőrzést 

szolgáló életvitel jellemzőinek 
összegyűjtése. 

 
A bőr funkcióinak beillesztése a 
szervezet szintű működésbe. 

Felépítés és működés szempontú 
folyamatértelmezés. 

 
Személyi higiéné biztosításával, 
a bőr ápolásával és 

egészségmegőrzésével 
kapcsolatos szokások, életmód 
tudatosulása. 

lipidek; zsírok, 

kémhatás; mosó- és 
tisztítószerek. 
 

Fizika: hő, 
hőáramlás, párolgás; 

elektromágneses 
sugárzások 
spektruma, UV 

sugárzás, dózis. 
 

Történelem, 
társadalmi és 
állampolgári 

ismeretek: középkori 
járványok. 

 
Testnevelés és sport: 
mozgáskultúra; 

prevenció, 
életvezetés, 

egészségfejlesztés; 
higiéniai ismeretek. 
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hatása, a bőrrák 

felismerhetősége, veszélyessége.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Fertőzés, járvány, veleszületett immunitás, szerzett immunitás, antigén, 

antigén felismerés, antitest, nyiroksejt, védőoltás, immunizálás; hám, 
irha, bőralja, szőrtüsző, verejtékmirigy, faggyúmirigy, érző idegvégződés, 

bőrallergia. 

 

Tematikai egység Új kezdetek - Szaporodás, szexualitás 
Órakeret 

9 óra 

Előzetes tudás 

Biológiai sokféleség fogalma. Ivartalan és ivaros szaporodási formák 

az állatvilágban. Az emberi szaporodással, szexualitással kapcsolatos 
alapfogalmak, szervrendszerek és működések. Az emberi életkorok 
fő jellemzői, a testi és lelki fejlődés lényegi lépései. Genetika: 

mitózis és meiózis, nemi kromoszómák. Élettan: hormonok 
hatásmechanizmusa, visszacsatolások.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az adott életkor jellemzőinek értelmezése. A pályaválasztást 

elősegítő önismeret fejlesztése. A születés előtti és utáni teljes emberi 
életút szakaszainak ismerete, értékeinek belátása. A nemi élettel 

kapcsolatos személyes felelősség felismerése, alapvető morális és 
egészségügyi szabályok betartása mellett szóló érvek bemutatása. 
Érvelés a tudatos családtervezés, a várandós anya felelősségteljes 

életmódja mellett.  

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Mi magyarázza az ivaros úton 
létrejött utódok sokféleségét? 
Ivaros és ivartalan 

szaporodásformák az 
élővilágban. Növények ivartalan 

szaporítása. Klónozás. 
Ivarsejtek, megtermékenyítési 
módok a növény és állatvilágban 

(néhány példa). 
 

Mi a jelentősége a biológiai 
sokféleségnek? 
A genetikai sokféleség 

jellemzése (allélszám) és 
biológiai szerepe (nemesítés, az 

alkalmazkodás lehetősége). 
 
Mi okozza a férfi és nő 

biológiailag eltérő jellemzőit? 
Kromoszomális, elődleges és 

másodlagos nemi jellegek. 

Az ivartalan és az ivaros 
szaporodás előnyeinek és 
hátrányainak összevetése.  

Az ivarsejtek összehasonlítása. 
A ciklikus működések 

megértése.  
A családtervezés lehetőségeivel 
kapcsolatos tájékozottság 

megszerzése.  
 

A biológiai sokféleségnek az 
élet általános értelmezéséhez 
való kapcsolása. 

 
Biológia ismeretekre alapozott, 

erkölcsi, etikai szempontú érvek 
gyűjtése a tudatos 
családtervezéssel kapcsolatban.  

Földrajz: a 
kontinensek 
jellegzetes élővilága. 

 
Történelem, 

társadalmi és 
állampolgári 
ismeretek: a nemi 

különbségeket 
kiemelő, ill. az azokat 

elfedő szokások, 
öltözetek. 
 

Magyar nyelv és 
irodalom: szerelem és 

szexualitás, család és 
a születés, az abortusz 
traumájának irodalmi 

feldolgozása; 
a gyermekkor és 

serdülés mint 
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A férfi és női ivarsejtek, 

ivarszervek felépítése, 
működése. A menstruációs ciklus 
hormonális szabályozása. 

Fogamzás és fogamzásgátlás, 
családtervezés.  

A megtermékenyülés, a méhen 
belüli élet fő jellemzői. 
A magzati élet védelme. 

Születés. A születés utáni élet fő 
szakaszainak biológiai jellemzői. 

irodalmi téma. 

 
Etika: kapcsolatok, 
felelősségvállalás, az 

élet tisztelete. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Ivartalan és ivaros szaporodás, klónozás, tüsző, sárgatest, tüszőserkentő 

és tüszőhormon (ösztrogén), sárgatest serkentő és sárgatest-hormon 
(progeszteron), hím nemi hormon (tesztoszteron), ovuláció, menstruáció, 
megtermékenyülés, beágyazódás, magzat, méhlepény. 

 

Tematikai egység Egyensúly és alkalmazkodás - Az életműködések 

szabályozása 

Órakeret 

16 óra 

Előzetes tudás 

Vezérlés és szabályozás fogalma. Mirigy fogalma, típusai. A 
vérkeringés, érhálózat, vér összetétele. Hormon fogalma, a 

hormonális szabályozás elvi alapjai (vércukorszint szabályozása). Az 
idegi szabályozás alapelve. Az idegszövet felépítése, előfordulása és 

funkciói. Elemi idegi folyamatok, ingerület keletkezése és vezetése. 
Környéki és központi idegrendszer megkülönböztetése. Reflex 
fogalma. Érzékek és érzékszervek, a szem és a fül felépítése. A 

gerincvelő elhelyezkedése, szerkezete és funkciója. Az agy részei, 
kapcsolatai és főbb funkciói. A stressz biológiai értelmezése. Az 

idegműködéseket befolyásoló, tudatmódosító szerek veszélyei. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A külső és belső érzékelés összefüggésbe hozása a szabályozott 
belső állapottal. A hormonális szabályozás konkrét 

mechanizmusainak értelmezése. A teljesítményfokozó hormonális 
szerek veszélyeinek felismerése, használatuk elutasítása. Hormonális 
rendellenességre visszavezethető betegségek, gyakoribb kórképek 

megismerése. Az idegi és hormonális szabályozás közötti kapcsolat 
felismerése. Az agyi funkciók hierarchikus egymásra épülésének 

felismerése. Az idegrendszeri megbetegedések kockázati 
tényezőinek felismerése, a gyakoribb betegségtípusok megismerése, 
a megelőzést szolgáló életmód- tanácsok elfogadása. A 

mentálhigiéné értelmezése, lehetőségeinek megismertetése. A 
tudatmódosító, függőséget okozó szerek elutasítása. 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek, 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Hogyan képes a szervezet 

szabályozni belső állapotát? 
Vezérlés és szabályozás 

Az élő állapot értelmezése, 

feltételeinek megfogalmazása. 
A szabályozottság 

Kémia: lipidek, 

szteroidok; peptidek; 
glükóz, glikogén; jód, 
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különbsége. A szabályozókör 

fogalma, elemei. A negatív 
visszacsatolás működési elve, 
biológiai szerepe.  

 
Milyen szabályozó rendszerek 

működnek a szervezetünkben? 
Milyen kapcsolat van közöttük? 
Az idegi és a hormonális 

szabályozás lényegi jellemzői, 
különbségek, munkamegosztás. 

A hormonális szabályozás 
hierarchikus felépítése. Az 
idegrendszeri ellenőrzés 

érvényesülése, agyalapi mirigy 
hormonok, szabályozásuk és 

hatásaik. 
 
Melyek a szervezet belső 

egyensúlyára ható legfontosabb 
hormonok, hol termelődnek és mi 

a hatásuk?  
A hormonhatás jellemzői, 
hormon és receptor 

összefüggése. A vércukorszint 
szabályozása. A pajzsmirigy 
hormonjai, hatásuk. A 

kalciumszint szabályozása. A 
mellékvese hormoncsoportjai, fő 

hatásterületeik. 
 
Mely rendellenességek, 

betegségek vezethetők vissza 
valamely hormonális zavarra?  

A szerzett cukorbetegség 
kockázati tényezői, felismerése, 
lehetséges következményei és 

kezelésük. Növekedési 
rendellenességek. Pajzsmirigy 

betegségek. Hormonok, 
hormonhatású szerek a 
környezetünkben, lehetséges 

veszélyek. A hormonális dopping 
módszerei, veszélyei. 

 
Hogyan működnek az 
idegsejtjeink?  

Az idegsejt felépítése. Inger, 
ingerület, ingerküszöb fogalma. 

Idesejtek kapcsolódása, a kémiai 

jelentőségének felismerése.  

 
A hormonhatás megértése, a 
hormon-receptor kapcsolódás 

jelentőségének felismerése. A 
hormonális és az idegi 

szabályozás időbeli 
jellemzőinek és 
hatásterületeinek 

összehasonlítása. 
A rendszerszerűség, 

összehangoltság elemzése 
konkrét példán.  
 

A belső elválasztású mirigyek 
fontosabb hormonjainak 

megismerése, szabályozási 
területeinek és hatásainak 
azonosítása. 

 
Hormonzavarokkal összefüggő 

kórképek vizsgálata, a 
kockázatok és megelőzési 
lehetőségek felismerése. 

A teljesítményfokozó és 
izomtömeg növelő szerek 
használatának elutasítása. 

 
Különböző ingertípusok 

csoportosítása. 
 
A reflexes szabályozás elvének 

megértése, reflextípusok 
összehasonlítása. 

Reflexkör felépítése és 
működése közötti kapcsolat 
értelmezése. 

 
Az érzékszervek felépítése és 

működése közötti összefüggés 
elemzése, megértése. 
Érvelés az érzékszervek 

egészségmegőrzését szolgáló 
életvitel, az egészséges 

környezet igénylése, az ahhoz 
való jog érvényesítése 
témájában. 

 
Szomatikus és vegetatív 

szabályozás 

komplex vegyületek; 

kalcium és 
vegyületei; a 
molekulák szerkezete, 

ionok. 
 

Fizika: 
elektromosság, 
töltéshordozó; 

potenciál, feszültség; 
látható fény, domború 

lencse képalkotása, 
törésmutató; rezgések 
és hullámok, 

hullámtípusok, 
hullámjelenségek, 

hullámhossz és 
frekvencia. 
 

Testnevelés és sport: 
prevenció, 

egészségvédelem, 
teljesítményfokozó 
szerek veszélyei; 

motoros képességek, 
relaxáció. 
 

Technika, életvitel és 
gyakorlat: 

baleseti veszélyek, 
kockázatok. 
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szinapszis, serkentés és gátlás. A 

szinapszisok működésére ható 
drogok, mérgek.  
 

Mi a gerincvelő szerepe az idegi 
szabályozásban? 

A gerincvelő felépítése, 
elhelyezkedése, kapcsolatai, 
funkciói.  Reflexkör fogalma. 

Szomatikus és vegetatív 
gerincvelői reflexek.   

 
Hogyan képesek érzékszerveink a 
környezeti ingerek felfogására? 

Mit tehetünk, érzékelési 
képességeink megőrzése 

érdekében? 
A szem felépítése, a látás 
folyamata, jellemzői. 

Alkalmazkodás a változó 
távolsághoz és fényerőhöz. A fül 

felépítése, a hallás és 
egyensúlyozás folyamata. A 
kémiai érzékelés. Észlelés és 

érzékelés különbsége, az agy 
szerepe az érzékelésben. 
Szemhibák és látásjavító 

eszközök, módszerek. A 
halláskárosodás kockázatai. 

Zajártalom.  
 
Hogyan alkalmazkodik 

szervezetünk a testi és lelki 
terheléshez? Mi történik pihenés, 

feltöltődés során? 
Vegetatív szabályozás fogalma, 
funkciója, szabályozási területei. 

Szimpatikus és paraszimpatikus 
működés.  

 
Hogyan születnek érzelmeink, 
gondolataink? Hol őrizzük 

emlékeinket, tanult 
képességeinket?  

Az agy részei. Agyidegek. 
Agykéreg, kéreg alatti magvak, 
fehérállomány. Értelmi és 

érzelmi működés, memória. 
Éberség és alvás ritmusa. 

 

megkülönböztetése, a vegetatív 

szabályozás területeinek, 
módjainak és funkciójának 
értelmezése. A szabályozás 

elemzése egy példán. 
 

Felépítés és működés 
kapcsolatba hozása a 
legfontosabb agyi területek 

esetében.  
 

A gyakoribb idegrendszeri 
zavarok, rendellenességek és 
megbetegedések azonosítása, a 

megelőzés és gyógyítás 
lehetőségeinek összegyűjtése. 
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Milyen idegrendszeri zavarok, 

rendellenességek és 
megbetegedések fordulhatnak 
elő? Mit tehetünk megelőzésük 

érdekében? 
Idegrendszeri sérülések okai, 

gyakoribb esetei és 
következményei. Fejlődési 
zavarok, rendellenességek, 

fogyatékosság. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Vezérlés, szabályozás, negatív visszacsatolás, hormon, receptor, belső 
elválasztású mirigy, szteroid, agyalapi mirigy-, pajzsmirigy-, 

hasnyálmirigy-, mellékvesehormon, idegsejt, inger, ingerület, szinapszis, 
gerincvelői reflex, szomatikus és vegetatív idegrendszer, szimpatikus és 
paraszimpatikus működés, érzékelés, érzékszerv, nagyagy, kisagy, 

agytörzs, agykéreg. 

 

A 12. évfolyam tanterve  

Szakközépiskola - évi óraszám: 32 óra – heti 1 óra 

Tematikai egység Az élet kódja - A biológiai információ és átörökítése 
Órakeret 

11 óra 

Előzetes tudás 

A faj, a környezet (környezeti tényező) fogalma. A biológiai 

sokféleség példái a távoli tájak és a Kárpát-medence élővilágával 
kapcsolatban. Az ivaros szaporodás genetikai lényege. A sejt 

szerkezete és kémiai fölépítése. Vércsoport-antigének. A fehérjék 
szerkezete. Katalízis. Az öröklődés törvényei (Mendel). A faj 
fogalma 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A tudományos gondolkodás mindennapi életben való hasznosságának 

belátása. A problémák tudatos azonosítása, feltevések megvizsgálása. 
A véletlen szerepének és a valószínűség fogalmának alkalmazása a 

betegségek kockázati tényezőivel összefüggésben. A tudományos 
ismeretszerzés folyamatának és eredményének kritikus értékelése (pl. 
géntechnológia). A tudománytörténeti folyamatok értelmezése a 

modellek, az elképzelések, az egymást váltó, illetve az egymást 
kiegészítő elméletek megszületéseként és háttérbe szorulásaként. A 

sugárzások élővilágra gyakorolt hatásának megismerése. Az orvoshoz 
fordulás szerepének, helyes időzítésének belátása az egészség 
megőrzésében. A véletlen szerepének és a valószínűség fogalmának 

alkalmazása (betegségek kockázati tényezői, mutáció, evolúciós 
folyamatok).  

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Mi magyarázza az öröklött 

tulajdonságok megjelenését vagy 
eltűnését?  

A megjelenés (fenotípus) és az 

azt meghatározó biológiai 
rendszer (genotípus) 

Kémia: cukrok, 

foszforsav, 
kondenzáció; a 
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Gén és génváltozat fogalma. 

Mendel vizsgálati módszere, 
eredményei. 
Allélkölcsönhatások. Példa 

emberi tulajdonságok 
öröklődésére. Genetika betegség 

fogalma, példák egy génes 
típusokra. 
 A minőségi és mennyiségi 

tulajdonságok öröklődése. A 
beltenyésztés kockázata és 

lehetséges előnyei. 
 
Milyen mértékben 

befolyásolhatja a környezet vagy 
a nevelés az öröklött jellegek 

megnyilvánulását? 
Több gén által meghatározott 
jellegek. A genetikai hajlam 

fogalma, néhány példája. 
Kockázati tényezők és gének 

kölcsönhatása. Az egyén és a 
társadalom együttélése öröklött 
hiányokkal (diéta). 

 
Mi magyarázza tulajdonságok 
csoportjainak együttes 

öröklését? Mi a szerepe és 
haszna a szexualitásnak a faj 

szempontjából (szemben az 
ivartalanul szaporodással)? 
A genetikai kapcsoltság és oka.  

A számtartó és a számfelező 
osztódás, a sejtciklus. 

Testi és ivari kromoszómák, a 
nemhez kötött öröklés jellemzői. 
 

Miből állnak, hol találhatók és 
hogyan működnek a gének?  

A nukleinsavak alapfölépítése. 
A DNS megkettőződése, 
információáramlás a fehérjék 

szintézise során (gén > fehérje > 
jelleg).  

A mutációk típusai, 
gyakoriságuk, lehetséges 
hatásaik, mutagén tényezők. 

 
Mi hangolja össze sejtjeink 

génműködését? Miért jönnek 

megkülönböztetése, a 

változékonyság/változatosság 
okainak elemzése. 
Öröklött jelleg megjelenésének 

számszerű megadása.  
Minőségi és mennyiségi 

jellegek példáinak gyűjtése, 
összehasonlítása.  
 

A genetikai meghatározottság és 
az életmód általi 

befolyásolhatóság felismerése, 
összefüggésbe hozása. 
Az egészségért való személyes 

felelősség belátása. 
 

Az osztódások szerepének 
értelmezése a testi és ivarsejtek 
létrejöttében és a genetikai 

sokféleség fenntartásában.  
 

A nukleinsavak örökítő 
szerepének bizonyítása. 
Kódonszótár használata. 

Génmutáció következményének 
levezetése. Mutagén hatások 
kerülésének, ill. mérséklésének 

módjaival összefüggő 
lehetőségek gyűjtése. 

 
Szabályozott génműködés 
értelmezése.  

Daganatra utaló jelek 
fölismerése. 

Tények és érvek gyűjtése az 
őssejt kutatások céljával, 
jelentőségével és kockázataival 

kapcsolatban.  
 

Szempontok gyűjtése a 
különböző információforrások 
kritikus értékeléséhez. 

 
Tények és érvek gyűjtése a 

géntechnológia lehetőségeiről 
és kockázatairól; 
véleményalkotás a témával 

kapcsolatban. 

fehérjék fölépítése. 

 
Fizika: 
elektromágneses és 

radioaktív sugárzások 
típusai. 

 
Matematika: 
valószínűség. 

 
Magyar nyelv és 

irodalom: fejlődés, 
öregedés és halál 
témái az irodalomban; 

példák az emberi élet 
értékére; 

tudományos-
fantasztikus 
témakörök. 

 
Etika: a tudományos 

eredmények 
alkalmazásával 
kapcsolatos kérdések; 

környezeti etika. 
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létre daganatos 

megbetegedések? Miért 
fejlődünk, öregszünk és miért 
halunk meg? 

A sejtek differenciálódása, a 
többsejtűek egyedfejlődése.  

Példa a génműködés 
szabályozottságára. A 
szabályozott működés zavara, 

daganatos betegségek. Az 
őssejtek lehetséges 

felhasználása. 
Tartós károsodás és regeneráció. 
Az öregedés lehetséges okai 

 
Hogyan, miért és milyen 

mértékben avatkozhat bele az 
ember a genom működésébe? 
A géntechnológia lényege, 

lehetőségei, kockázatai és 
néhány alkalmazása.  

A genomika céljai. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Gén, allél, domináns, recesszív, homo- és heterozigóta, hajlam, 
beltenyésztés, genetikai sokféleség (diverzitás). 
Kapcsoltság, kromoszóma (testi, ivari), mitózis, meiózis, mutáció, 

differenciálódás, őssejt, transzgén, GMO, genomika. 

 

Tematikai egység Vagyok, mint minden ember… - Az ember egyéni és 

társas viselkedése 

Órakeret 

9 óra 

Előzetes tudás 

Az ember testi és szellemi fejlődésének szakaszai, főbb jellemzői. 

Tanulástípusok. Az állatok társas viselkedése (agresszió, 
ivadékgondozás). A személyiség összetevői, értelmi képességek, 

érzelmi adottságok. Szerepek a családban, a társadalomban. A 
viselkedési normák és szabályok szerepe. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az adott életkor pszichológiai jellemzőinek értelmezése 

kortárssegítők és szakemberek segítségével. Az önismeret, 
önelfogadás, társas együttérzés fejlesztése. A személyes felelősség 
tudatosítása, a szülő, a család, a környezet szerepének bemutatása a 

függőségek megelőzésében. A kockázatos, veszélyes viselkedések, 
függőségek okainak, elkerülésének, élethelyzetek megoldási 
lehetőségeinek értelmezése. Az orvoshoz fordulás céljának, helyes 

időzítésének megértése. Az emberi agresszió és összetartozás 
jellemzőinek, okainak, befolyásolása módjainak megismerése. Az 

emberfajták és kultúrák sajátosságainak és közös értékeinek 
fölismerése, más kultúrák elfogadásának és tiszteletének erősítése. A 
fogyatékkal élő emberek állapotának megértése, a segítő magatartás 

erősítése. A gondolkodási folyamatokat meghatározó tényezők, az 
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érzelmi és az értelmi fejlődés kapcsolatának belátása. A tanulási 

képességekkel, folyamatokkal kapcsolatos alapismeretek és gyakorlati 
készségek fejlesztése. A motiváció, az érzelmi viszonyulás tanulással 
összefüggő jelentőségének felismerése, a pozitív attitűd erősítése. 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Miben közösek az emberi 

csoportok az állatokéval és 
miben különbözünk tőlük?  
Az emberi csoportokra jellemző 

társas viszonyok: utánzás, 
empátia, tartós kötődés, 

csoportnormák elfogadása és az 
ezzel kapcsolatos érzelmek 
kimutatása, a szabálykövetés és 

szabályteremtés példái. Az 
idegen csoportoktól való 

elkülönülés és az eltérő 
csoportok közti együttműködés 
biológiai háttere. 

 
Hogyan valósul meg az emberi 

viselkedésben a személyiség 
értelmi és érzelmi kettőssége? 
Hogyan tanulunk? 

Az ember, mint megismerő lény. 
Az érzelmek biológiai funkciói. 

Az állatok és az ember tanulási 
képessége. Tanulási típusok. A 
tanulás és a memória kapcsolata. 

A motiváció, az érzelmi 
viszonyulás jelentősége a 

tanulásban. 
 
Mi ébreszti föl és mi gátolja az 

emberi együttműködés és 
agresszió formáit? Hogyan 

befolyásolják a közösség 
elvárásai egyéni életünket és 
egészségünket? 

Szociokulturális hatások. 
A depresszió, a feloldatlan, tartós 

stressz lehetséges okai, káros 
közösségi hatásai, testi hatásai, a 
megelőzés és a feloldás 

lehetséges módjai. 
 

Mit tehetünk mentális 

Az állati és emberi 

kommunikáció formáinak 
összevetése.  
Az állati és az emberi 

csoportokban uralkodó 
kapcsolatok összehasonlítása, 

csoportosítása. 
 
Bizonyítás, meggyőzés, 

művészi hatás, manipuláció, 
reklám, előítélet fölismerése. 

A tanulási képességet, 
hatékonyságot befolyásoló 
tényezők alapján 

következtetések levonása, 
tanulási szokások tudatosítása, 

alakítása. 
 
Az agressziót és gondoskodást 

kiváltó tényezők 
összehasonlítása állatoknál és 

embereknél.  
 
Az egészség és betegség 

fogalmaira vonatkozó 
különböző szemléletű 

magyarázatok összevetése.  
Betegjogok, az alternatív 
gyógyászat lehetőségeinek és 

kockázatainak értelmezése. 
A kémiai és a viselkedési 

függőségek közös 
jellegzetességeinek bemutatása. 

Magyar nyelv és 

irodalom: 
Kommunikáció, 
metakommunikáció; 

az emberi 
kapcsolatok, az 

agresszió, 
segítőkészség, 
befogadás és 

kirekesztés irodalmi 
példái; szerelem és 

csalódás témái. Az 
érvelés módjai. 
 

Történelem, 
társadalmi és 

állampolgári 
ismeretek: az 
agresszor fogalmának 

történeti 
megközelítése; 

történeti perek, 
előítéletek, 
propagandahadjáratok 

példái. 
 

Etika: emberi 
kapcsolatok; 
befogadás, 

kirekesztés; agresszió. 
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egészségünk megóvása 

érdekében? 
A lelki egészség fogalma. 
Élethelyzetek, krízisidőszakok 

előfordulása, kezelése. A 
segítségkérés és nyújtás 

lehetőségei a köz- és a civil 
szférában. A párkapcsolat és a 
munkahelyi közösség, a baráti 

kapcsolatok jelentősége. A 
tevékenység, az alkotás és a 

személyi autonómia fontossága. 
Az orvoshoz fordulás 
szükségességének esetei. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Kötődés, empátia, agresszió, csoportnorma, verbális/nem verbális 

kommunikáció, stressz, deviancia, lelki egészség, megküzdés, függőség. 

 

Tematikai egység Kibontakozás - Biológiai evolúció 
Órakeret 

6 óra 

Előzetes tudás 
Élőlények és élőlénycsoportok alkalmazkodása környezetükhöz.  

Az alkalmazkodások evolúciós értelmezése. A fejlődés jellemzői az 
egyéni életben.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az evolúció egyirányú folyamatként való értelmezése, a fajok 

megőrzésének fontosságára való figyelem felhívása. Az élővilág 
evolúciójáról alkotott elképzelések értelmezése az egymást váltó, 

illetve az egymást kiegészítő elméletek megszületéseként és háttérbe 
szorulásaként. 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Hogyan alkalmazkodnak az 
élőlénycsoportok a változó 

körülményekhez? Hogyan 
befolyásolható ez a folyamat?  
Az evolúció darwini leírása. A 

neodarwinista szemlélet lényege. 
A populációgenetikai modell. 

Szelekció típusok. A genetikai 
változatosságot növelő és 
csökkentő tényezők.  

 
Minek alapján következtethetünk 

a jelenből a múltra és mi 
jelezhető előre a jövőből?  
A fosszíliák értelmezése: az 

egykori élőlények 

Az evolúciós gondolat 
változásának értelmezése. Az 

evolúciós rendszerek általános 
leírása. Populációgenetikai 
folyamatok példáinak elemzése. 

 
Az evolúció közvetlen és 

közvetett bizonyítékainak 
összehasonlítása. 
Biokémiai törzsfa értelmezése. 

A módszerek korlátainak, 
feltételeinek elemzése. 

 
Érvek és ellenérvek 
összevetése. Információforrások 

kritikus felhasználása. 

Fizika: kozmológia. 
 

Történelem, 
társadalmi és 
állampolgári 

ismeretek: A szelekció 
szerepe a növény- és 

állatnemesítésben. 
Ásatások, restaurálás, 
kormeghatározás. 

Népek és nyelvek 
rokonságának 

kérdése. 
Járványok 
történelemformáló 

szerepe. 
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rekonstrukciója, azaz a lelet 

kora. 
Biokémiai törzsfa. 
Rezisztens kórokozók, gyomok 

megjelenése és terjedése. 
Fajok, csoportok kihalásának 

lehetséges okai. 
 
Mikor és hogyan 

befolyásolhatják kis változások 
(pl. egyéni döntések) a jövőt 

meghatározó folyamatokat?   
Vitatott kérdések (irányultság, 
önszerveződés, emberi 

evolúció). 
A Gaia-elmélet lényege. 

 

Művészetek, 
informatika: példák a 
technikai evolúcióra, 

stílusok, divatok, 
szokások, rítusok, 

nyelvek stb. 
átalakulásaira. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Kibontakozás (evolúció), kiválogatódás (szelekció), kövület (fosszília), 

korreláció, törzsfa. 

Tematikai egység Jövőnk a tét - Gazdálkodás és fenntarthatóság Órakeret 

6 óra 

Előzetes tudás 

Ökológia: életközösségek, populációs kölcsönhatások, 

talajképződés. 
Genetikai sokféleség. A természetföldrajzi környezet és az élővilág 
összefüggései. Az éghajlati övek jellegzetes élővilága, 

életközösségei (biomok). Élőhelyek pusztulásának okai.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Összetett technológiai, társadalmi és ökológiai rendszerek elemzése. 
Lokális és globális szintű gondolkodásmód fejlesztése. Evolúciós 

magyarázat keresése biológiai és ezzel összefüggő fizikai, földrajzi, 
történelmi tényekre. Az ember szerepének kritikus vizsgálata. 
A környezeti kár, az ipari és természeti-időjárási katasztrófák 

okainak elemzése, elkerülésük lehetőségeinek bemutatása. Egészség- 
és környezettudatos magatartás kialakítása a hétköznapi élet minden 

területén, bekapcsolódás környezetvédelmi tevékenységekbe. Az 
ismeretek alkalmazása a fenntarthatóság és autonómia érdekében a 
háztartásokban, munkahelyi és lakókörnyezeti közösségekben. 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Hogyan határozzák meg a 

természeti feltételek az emberi 
létet? Milyen gazdálkodási és 
életmódbeli formák 

fennmaradásunk feltételei? 
Önpusztító civilizációk és a 

természeti környezettel 
összhangban maradó 
gazdálkodási formák. Az 

A fenntartható gazdálkodás 

biológiai feltételeinek 
megfogalmazása. 
A természeti értékek 

fennmaradási feltételeinek 
elemzése. 

 
Az ökológiai lábnyom iskolai, 
illetve lakókörnyezetben való 

Történelem, 

társadalmi és 
állampolgári 
ismeretek: Történeti 

ökológia; civilizációs 
korszakváltások okai, 

az állat- és 
növénynemestés 
történelmi szerepe, 
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ökológiai krízis társadalmi-

szemléleti hátterének fő 
tényezői. Ökológiai lábnyom. 
A természeti környezet 

terhelése: fajok kiirtása, az 
élőhelyek beszűkítése és 

részekre szabdalása, 
szennyezőanyag-kibocsátás, 
fajok behurcolása, 

megtelepítése, talajerózió. 
A környezeti kár fogalma, 

csökkentésének lehetőségei. A 
természeti értékek védelmének 
lehetőségei. 

 
Milyen hatásokat okoz a 

természetes életközösségekben az 
emberi tevékenység? Mit lehet 
tenni a veszélyek csökkentéséért, 

a károk mérsékléséért? 
A természetes vagy 

természetközeli 
életközösség/állapot értelmezése, 
helyi példái. Az emberi 

tevékenység hatásaira utaló 
változások. Az életközösség 
változásának követésére alkalmas 

állapotjelzők, indikátorok, a 
megfigyelés és mérés lehetőségei.   

csökkentési lehetőségeinek 

összegyűjtése. 
Autonómia és együttműködés 
lehetőségeinek elemzése. 

 
Természetes életközösség 

megfigyelése, mérések 
elvégzése terepen, 
következtetések levonása, 

cselekvési szándék erősítése, 
tervkészítés. 

helyszínei. 

Környezeti 
katasztrófák a 
történelemben és a 

jelenkorban. 
Példák nemzetközi 

egyezményekre. 
Globalizációs 
tendenciák és 

függetlenségi 
törekvések hátterének 

elemzése. 
 
Magyar nyelv és 

irodalom: ember és 
természet 

viszonyának 
megfogalmazásai.  
 

Földrajz: A település, 
az infrastruktúra 

elemei; a gazdaság 
területei; a 
mezőgazdaság 

technológiái. 
 
Etika: környezeti 

etika kérdései. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Fenntarthatóság, biológiai sokféleség, ökológiai lábnyom, 

indikátorszervezet, erózió, kibocsátás, határérték, környezeti terhelés, 
degradáció. 

 

7. évfolyam  

I. félév: Az élőlények változatossága I. Csapadékhoz igazodó élet a forró éghajlati övben 

             Az élőlények változatossága II. Az élővilág alkalmazkodása a négy évszakhoz 

             Az élőlények változatossága III. Az élővilág alkalmazkodása a hideghez és a  

             világtenger övezeteihez: hideg öv 

II. félév:Az élőlények változatossága III. Az élővilág alkalmazkodása a hideghez és a  

             világtenger övezeteihez: világtenger 

            Rendszer az élővilág sokféleségében 

            Részekből egész 
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8. évfolyam 

I. félév: Szépség, erő egészség 

             A szervezet anyag- és energiaforgalma 

II. félév:A belső környezet állandóságának biztosítása 

             A fogamzástól az elmúlásig  

9. évfolyam 

I. félév: Élet a mikroszkóp alatt – Mikrobiológia 

              A Föld benépesítői: a növények (moszatok, mohák, harasztok, nyitvatermők) 

II. félév:A Föld benépesítői: a növények (zárvatermők) 

             A Föld benépesítői: az állatok 

10.évfolyam 

6 évfolyamos képzés: 

I. félév: Érthetjük őket? Az állatok viselkedése 

              Kapcsolatok az élők és az élettelenek között: egyed feletti szerveződési szintek 

II. félév: Kapcsolatok az élők és az élettelenek között: élettelen környezeti tényezők 

              Másfélmillió lépés Magyarországon 

4 évfolyamos képzés és nyelvi előkészítő osztály: 

I. félév: : Élet a mikroszkóp alatt – Mikrobiológia 

              A Föld benépesítői: a növények  

              A Föld benépesítői: az állatok 

II. félév: Érthetjük őket? Az állatok viselkedése 

              Kapcsolatok az élők és az élettelenek között 

              Másfélmillió lépés Magyarországon 

11. évfolyam 

I félév: Sejtjeinkben élünk- A sejt felépítése és működése 

            Elválaszt és összeköt -A bőr 

            Erő és ügyesség – mozgás és testalkat 
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           Ételek és életek – A táplálkozás 

           Jó a levegő? – A légzés 

II. félév:Szívből szívbe – nedvkeringés, belső környezet 

              Védelmi vonalaink – Az immunrendszer 

              Új kezdetek – Szaporodás, szexualitás 

             A vérünkben van? – A hormonális szabályozás 

12. évfolyam 

I. félév: Harcolj vagy fuss! – Az idegrendszer 

             Nemzedékről nemzedékre – Az öröklődés törvényei 

            Megfejthető üzenetek – Molekuláris genetika 

II. félév:Az élet lehetőségei 

             Kibontakozás – a biológiai evolúció 

             Az ember egyéni és társas viselkedése 

             Gazdálkodás és fenntarthatóság 

 

 

 

 

 


