
1 
 

Tantárgy: Biológia  

 

 

 

Időkeret: 3 óra/hét 108 óra/év 

 

 

Témakörök óraszámai: 

Témakör neve Javasolt óraszám 

A biológia tudománya 3 

Az élővilág egysége, a felépítés és működés alapelvei 7 

Az élet eredete és feltételei 6 

Sejtek, szövetek, szervek 10 

A sejt és a genom szerveződése és működése 14 

Az élőlények jellemzői, viselkedés és környezet  18 

A Föld és a Kárpát-medence értékei, életközösségek biológiai 

sokfélesége 
8 

Ember és bioszféra-fenntarthatóság 10 

Egyedszintű öröklődés 12 

Biológiai evolúció 8 

A változékonyság molekuláris alapjai, sejt és genom 12 

  

  

  

  

Összes óraszám: 108 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Évfolyam: 9. 



2 
 

TÉMAKÖR:  A BIOLÓGIA TUDOMÁNYA 

ÓRASZÁM: 3 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

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

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

alapján előrejelzéseket, következtetéseket fogalmaz meg, a már ábrázolt adatokat 

értelmezi. 

– egyénileg és másokkal együttműködve célszerűen és biztonságosan alkalmaz biológiai 

vizsgálati módszereket, ismeri a fénymikroszkóp működésének alapelvét, képes azt 

használni; 

A témakör tanulása során a tanuló: 

− ismeri a biológiai kutatások alapvető céljait, legfontosabb területeit, értékeli az élet 

megértésében, az élővilág megismerésében és megóvásában játszott szerepét; 

− ismeri a tudományos és áltudományos közlések lényegi jellemzőit, ezek 

megkülönböztetésének képességét életvitelének alakításában is alkalmazza. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− A tudományos vizsgálatok menetének ismerete, vizsgálatokban való tudatos alkalmazása 

és nyomon követése kísérletelemzésekben 

− Kísérleti megfigyelések, mérési és statisztikai adatok megfelelő rögzítése, rendezése és 

feldolgozása, az ebből levonható következtetések és további kutatási kérdések 

megfogalmazása 

− A modern biológia kulcsterületeinek, ezek technológiai lehetőségeinek ismerete, a kutatás 

és alkalmazás etikai, társadalmi-gazdasági kérdéseiben véleményalkotási és vitaképesség 

− A népszerűsítő és a tudományos igényű információs forrásokról való tájékozottság, az 

álhírek, áltudományos közlések felismerése, velük szemben tényekre alapozott kritikai 

érvelés.   

FOGALMAK 

kutatási kérdés, hipotézis, kísérlet, kísérleti változó, valószínűség, rendszerbiológia, 

molekuláris biológia, biotechnológia, bioetika, bioinformatika, bionika..stb. 

TEVÉKENYSÉGEK 

− A tudományos gondolkodás műveleteinek tudatos alkalmazása konkrét példán és/vagy egy 

tudós munkásságának bemutatásán keresztül 

− Strukturált, félig strukturált vagy nem strukturált (a csoport készségszintjétől függően) 

biológiai kísérlet kivitelezése, jegyzőkönyv készítése, a kísérleti eredmények értékelése és 

publikálása 

− Egy-egy tudós megszemélyesítésével kerekasztal-beszélgetés egy tudományos problémáról  

− Bionikai alkalmazások példáinak keresése, kiselőadás, házi dolgozat készítése (pl. 

strukturális bionika, szenzorbionika)Természettudományos ismeretterjesztő folyóiratok 

cikkeinek feldolgozása, kivonat, reflexió írása 

TÉMAKÖR: AZ ÉLŐVILÁG EGYSÉGE, A FELÉPÍTÉS ÉS MŰKÖDÉS 
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ÓRASZÁM: 7 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

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

 

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

előrejelzéseket, következtetéseket fogalmaz meg, a már ábrázolt adatokat értelmezi 

− értékeli és példákkal igazolja a különféle szintű biológiai szabályozás szerepét az élő 

rendszerek normál működési állapotának fenntartásában 

A témakör tanulása során a tanuló: 

− felismeri a szerveződési szintek atomoktól a bioszféráig való egymásba épülését, tudja a 

biológiai problémákat és magyarázatokat a megfelelő szinttel összefüggésben értelmezni; 

− tényekkel bizonyítja az élőlények elemi összetételének hasonlóságát, a biogén elemek, a 

víz, az 

− ATP és a makromolekulák élő szervezetekben betöltött alapvető szerepét, és ezt 

összefüggésbe hozza kémiai felépítésükkel 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

– A szerveződési szintek hierarchikus és rendszerszemléletű elvének felismerése a 

tanulók által ismert, felidézett társadalmi, gazdasági, technológiai vagy természeti 

rendszerek példái alapján 

– Az energiáról meglévő tanulói tudás felszínre hozása, az energiafajták és átalakítási 

módok áttekintése példák alapján, a fény, a kémiai és a biológiai energia összefüggésbe 

hozása  

– A szervetlen és a szerves anyagok közötti kapcsolat tudománytörténeti, technológiai és 

biológiai szempontú értelmezése, az élet szénalapúsága 

– Az optimális enzimműködés kísérletes bemutatása, az enzimműködés és az 

anyagcserezavarok kapcsolatának példákkal való bemutatása 

– A víznek az élet szempontjából kitüntetett szerepe melletti érvelés 

– A szabályozottság elvének elmélyítése mindennapi életből vett technológiai példák 

alapján, a szabályozott állandó állapot jelentőségének felismerése 

FOGALMAK 

rendszer, szerveződési szint, sejt, biológiai energia és ATP, biogén elem, víz, 

makromolekulák, enzimek, fehérjeszerkezet, fizikai-kémiai evolúció, vezérlés és 

szabályozás.. stb. 

TEVÉKENYSÉGEK 

– Biogén elemek kimutatása növényi és állati eredetű szervekből (levél, csont) 

– Szerves makromolekulák kimutatása (pl. biuret-próba, Fehling-reakció) 

– Enzimműködés vizsgálata (pl. hidrogén-peroxid-kataláz, keményítő-nyálamiláz) 

különböző környezeti feltételek (változó beállítások) között 

– A fehérjék szerkezetét befolyásoló tényezők vizsgálata (pl. tojásfehérje-oldattal) 

– Diffúzióval és ozmózissal kapcsolatos kísérletek elvégzése és/vagy értelmezése 
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TÉMAKÖR: AZ ÉLET EREDETE ÉS FELTÉTELEI 

ÓRASZÁM: 6 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

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

 

− az élő rendszerek vizsgálata során felismeri az analógiákat, korrelációkat, alkalmazza a 

statisztikus és a rendszerszintű gondolkodás műveleteit, kritikusan és kreatívan mérlegeli a 

lehetőségeket, bizonyítékokra alapozva érvel, több szempontot is figyelembe vesz 

− ki tudja fejteni, hogy a sejt az élő szervezetek szerkezeti és működési egysége 

A témakör tanulása során a tanuló: 

− a földi élet keletkezését biológiai kísérletek és elméletek alapján magyarázza, erről 

megfogalmazza személyes véleményét is 

− megkülönbözteti a valódi és az ősbaktérium fogalmát, tudja, hogy ezek az élővilág két külön 

rendszertani csoportjába tartoznak, érti és tényekkel igazolja az ősbaktériumok különleges 

élőhelyeken való életképességét 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

– Az élő állapot és kialakulásának magyarázása életkritériumok, a baktériumok 

sejtszerkezete alapján 

– Az ősbaktériumok különleges élőhelyeken való életképességének példákkal való 

igazolása 

FOGALMAK 

őslégkör, ősóceán, prokarióta sejt, anaerob anyagcsere, cianobaktérium, UV-sugárzás és 

ózonpajzs, kozmikus sugárzás és földmágnesség, ősbaktérium, földön kívüli 

életlehetőségek..stb. 

TEVÉKENYSÉGEK 

– Az élet kialakulására vonatkozó néhány elmélet összevetése vita során, önálló 

(tudományos érvekkel alátámasztott) vélemény megfogalmazása 

– A Miller-kísérletet bemutató ábrák, videók keresése, a modellrendszerként való 

értelmezés és az eredmények kritikai elemzése kiselőadás vagy házi dolgozat 

formájában 

– A sejtek kialakulása az ősóceánban – videó megtekintése, közös értelmezés 

– Az ősbaktériumok egy-egy jellegzetes csoportját és élőhelyét bemutató kiselőadás 

készítése (pl. Yellowstone parki hőforrások baktériumai, Holt-tengeri sókedvelő 

baktériumok, mélytengeri kénalapú életformák) 
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– A földön kívüli élet kutatásáról szóló információk keresése, a célok, módszerek és 

eddigi eredmények összefoglalása (pl. üstökösszondák, 

 

 

 

 

 

 

 

TÉMAKÖR:   SEJTEK, SZÖVETEK,SZERVEK 

ÓRASZÁM: 10 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

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

 

– felismeri a szerveződési szintek atomoktól a bioszféráig való egymásba épülését, tudja 

a biológiai problémákat és magyarázatokat a megfelelő szinttel összefüggésben 

értelmezni; 

– egyénileg és másokkal együttműködve célszerűen és biztonságosan alkalmaz biológiai 

vizsgálati módszereket, ismeri a fénymikroszkóp működésének alapelvét, képes azt 

használni 

A témakör tanulása során a tanuló: 

- fénymikroszkópban, ábrán vagy fotón felismeri és jellemzi a főbb állati és növényi 

szövettípusokat, elemzi, hogy milyen funkciók hatékony elvégzésére specializálódtak 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

– A többsejtű életforma alapvető jellemzőinek azonosítása, az ebben rejlő (evolúciós) 

előnyök felismerése, megfogalmazása 

– A növényi szövetek alaptípusainak megkülönböztetése, a sejttani jellemzők és a 

szövettípus biológiai funkciója közötti összefüggés érvekkel való bizonyítása  

– A zárvatermő növények szerveinek ismerete, a gyökér, a szár a levél és a virág 

jellegzetes szöveti felépítésének azonosítása 

– A különféle emberi (állati) szövetek sejttípusainak kialakulására vezető 

differenciálódási folyamat elvi értelmezése, egy konkrét példán (pl. vérsejtek képzése) 

való bemutatása 

– Állati vagy emberi szövetekről, szervekről készült metszetek fénymikroszkópos 

vizsgálata vagy fotókon való összehasonlítása és jellemzése 

– Az emberi szövetek alaptípusainak (hám-, kötő- és támasztó-, izom-, ideg-) jellemzése 

a felépítés és működés kapcsolatba hozásával, néhány fontosabb altípus elkülönítése 

– A gyógyászatban alkalmazott diagnosztikus szövettani vizsgálatok céljának, egy-egy 

módszerének ismerete, a daganatos betegségek felismerésében játszott szerepének 

értékelése 

 



6 
 

FOGALMAK 

osztódó és állandósult (növényi) szövetek, őssejt fogalma és típusai, daganatsejt, embrionális 

fejlődés, hám-, kötő- és támasztó-, izom-, idegszövet..stb. 

TEVÉKENYSÉGEK 

− A (transzmissziós) fénymikroszkóp felépítésének és működésének megbeszélése, 

alkalmazásának gyakorlása 

− Növénytani szervpreparátumok főbb szövettípusainak tanulmányozása, jellemzése 

− Állati szövetek mikroszkópos vizsgálata, rajzolás és fotózás mobiltelefonnal  

− Állattani preparátumok főbb szövettípusainak tanulmányozása, jellemzése 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÉMAKÖR A SEJT ÉS A GENOM SZERVEZŐDÉSE ÉS MŰKÖDÉSE 

ÓRASZÁM: 14 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

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

 

– ismeri a bioinformatika fogalmát, érti a felhasználási lehetőségeit és értékeli a biológiai 

kutatásokból származó nagy mennyiségű adat feldolgozásának jelentőségét; 

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

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

– értékeli és példákkal igazolja a különféle szintű biológiai szabályozás szerepét az élő 

rendszerek normál működési állapotának fenntartásában. 

A témakör tanulása során a tanuló: 

− ábrák, animációk alapján értelmezi és biológiai tényekkel alátámasztja, hogy a vírusok az 

élő és élettelen határán állnak; 

− a felépítés és működés összehasonlítása alapján bemutatja a sejtes szerveződés kétféle 

típusának közös jellemzőit és alapvető különbségeit, értékeli ezek jelentőségét; 

− tényekkel igazolja a baktériumok anyagcseréjének sokfélesége, gyors szaporodása és 

alkalmazkodóképessége közötti összefüggést; 

− felismeri az összetett sejttípus mikroszkóppal megfigyelhető sejtalkotóit, magyarázza a sejt 

anyagcsere-folyamatainak lényegét, igazolja, hogy azok a környezettel folytonos 

kölcsönhatásban mennek végbe; 

− ismeri az örökítőanyag többszintű szerveződését, képek, animációk alapján értelmezi a 

sejtekben zajló biológiai információ tárolásának, átírásának és kifejeződésének folyamatait; 
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− összehasonlítja a sejtosztódás típusait, megfogalmazza ezek biológiai szerepét, megérti, 

hogy a soksejtű szervezetek a megtermékenyített petesejt és utódsejtjei meghatározott 

számú osztódásával és differenciálódásával alakulnak ki; 

− ismeri az őssejt fogalmát, különféle típusait, jellemzőit, különbséget tesz őssejt és 

daganatsejt között; 

− felismeri az összefüggést a rák kialakulása és a sejtciklus zavarai között, megérti, hogy mit 

tesz a sejt és a szervezet a daganatok kialakulásának megelőzéséért.  

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− A vírusok felépítése, szaporodása és a megbetegedések közötti összefüggések felismerése 

egy konkrét betegség (pl. influenza) kapcsán, a betegségek megelőzési és gyógyítási 

lehetőségeinek számbavétele, tévképzetek eloszlatása 

− A prokarióta és eukarióta sejttípusok összehasonlítása, a felépítés, működés és 

alkalmazkodás főbb összefüggéseinek bemutatása  

− Az eukarióta sejttípusok kialakulását magyarázó elmélet bizonyítékainak ismertetése 

− A főbb sejtalkotók mikroszkópos képének tanulmányozása, felépítésük egyszerű lerajzolása 

és működésük bemutatása, a működések összekapcsolása a szervezetszintű folyamatokkal 

− Az őssejt és a differenciált sejt összehasonlítása génaktivitás alapján, a különbség 

felismerése őssejt és daganatsejt között 

− A sejtciklus biológiai szerepének, szakaszainak és szabályozásának megértése, a 

daganatelnyomó és DNS-javító fehérjék létezése, a programozott sejthalál szerepe. 

− A sejtosztódás egyes típusainak értelmezése, biológiai szerepének összekapcsolása az 

emberi sejtek, szervek működésével (őssejtek, differenciált sejt, sebgyógyulás, 

ivarsejtképzés) 

− Felismeri az összefüggést a rák kialakulása és a sejtciklus zavarai között, megérti, hogy mit 

tesz a sejt és a szervezet a daganatok kialakulásának megelőzéséért 

FOGALMAK 

vírus, baktérium, prokarióta, eukarióta, gén, kromoszóma, fehérjeszintézis, sejtciklus, 

sejtosztódás, őssejt, differenciált sejt, mitózis, meiózis, daganatképződés, rák  stb. 

TEVÉKENYSÉGEK 

– Prokarióta és eukarióta sejt összehasonlítása ábrák, mikrofotók és mikroszkópi 

metszetek alapján 

– Kromoszóma felépítésének modellezése 

– A mitózis és a meiózis osztódási folyamatának ábrákon, mikrofotókon és/vagy 

mikroszkópi metszeteken történő összehasonlítása, értelmezése 

– Forrásfelkutatás a számítógépes módszerek és a rákkutatás kapcsolatára 

– A daganatos betegségekről szóló hiteles webes tájékoztató oldalak információinak 

értelmezése 

– Kiselőadás védőoltásokról, vírus és baktérium okozta betegségekről, a mikroszkóp 

felfedezésének és alkalmazásának történetéről, egy-egy meghatározó kutató 

munkásságáról  
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– Fertőtlenítési és sterilizálási eljárások korszerű eljárásainak megismerése, Semmelweis 

Ignác munkásságának rövid megismerése (kiselőadás, kisfilm stb. formájában) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÉMAKÖR: AZ ÉLŐLÉNYEK JELLEMZŐI, VISELKEDÉS ÉS KÖRNYEZET 

ÓRASZÁM: 18 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

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

 

– az élő rendszerek vizsgálata során felismeri az analógiákat, korrelációkat, alkalmazza a 

statisztikus és a rendszerszintű gondolkodás műveleteit, kritikusan és kreatívan 

mérlegeli a lehetőségeket, bizonyítékokra alapozva érvel, több szempontot is 

figyelembe vesz; 

– értékeli és példákkal igazolja a különféle szintű biológiai szabályozások szerepét az élő 

rendszerek normál működési állapotának fenntartásában 

– felismeri a különbségeket és hasonlóságokat az állati és emberi magatartásban 

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

alapján előrejelzéseket, következtetéseket fogalmaz meg, a már ábrázolt adatokat 

értelmezi; 

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

rendezés műveleteit, ennek alapján tényekkel alátámasztott következtetéseket von le; 

A témakör tanulása során a tanuló: 

− meglátja az evolúció  és alkalmazkodás hatásait az élőlények testfelépítésének jellemzőiben 

− ismeri az egyes állatcsoportok életműködéseit, testfelépítését 

− másokkal együttműködve megtervezi és kivitelezi lakóhelye környezeti állapotának eseti 

vagy hosszabb idejű vizsgálatát, értékeli a kapott eredményeket; 

− érti az ökológiai mutatókkal, bioindikációs vizsgálatokkal megvalósuló környezeti 

állapotelemzések céljait, adott esetben alkalmazza azok módszereit; 

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

példáit, konkrét esetek alapján elemzi az életközösségekre gyakorolt hatásukat; 

− felismeri és példákkal igazolja az állatok viselkedésének a környezethez való 

alkalmazkodásban játszott szerepét  

− különbséget tud tenni az öröklött és tanult magatartásformák között 

− érti a kulcsinger és a motiváció szerepét a viselkedésben 



9 
 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

– Az emberi viselkedés biológiai gyökereinek és emberi sajátosságainak elemzése az 

állatok viselkedésével történő összehasonlítás és az evolúciós megközelítés alapján 

– Az élettelen környezeti tényező fogalmának ismerete és összekapcsolása az élettani és 

ökológiai tűrőképességgel 

– A környezeti tűrőképesség általános értelmezése, típusok azonosítása példák alapján 

– Élőhelyek fény-, hőmérsékleti, vízellátási és talajminőségi viszonyainak vizsgálat 

– A levegő kémiai, fizikai jellemzőinek vizsgálata, az élőlényekre gyakorolt hatásuk 

elemzése 

– A talaj kémiai és fizikai tulajdonságainak, minőségi jellemzőinek ismerete, főbb 

talajtípusok összehasonlítása 

– A környezet eltartóképességének elemzése 

– Az élőlények bioszférában történő elterjedését befolyásoló tényezők elemzése 

– A testfelépítés, az élettani működés és a viselkedés környezeti alkalmazkodásban 

játszott szerepének vizsgálata, konkrét példák elemzése 

– Az ökológiai stabilitás feltételeinek és jellemzőinek vizsgálata, veszélyeztető tényezők 

azonosítása 

– Esettanulmányok elemzése és készítése, helyszíni megfigyelések elvégzése, adatgyűjtés 

és elemzés 

FOGALMAK 

gerincoszlop, szövet, álszövet, emésztés, felszívódás, irha, felhám, bőralja, kétoldali 

szimmetria, sejten kívüli emésztés, állandó és változó testhőmérséklet, kettős légzés, motiváció, 

kulcsinger, territorium, rangsor, altruizmus, agresszió, környezet, környezeti tényezők, 

tűrőképesség…stb. 

 

TEVÉKENYSÉGEK 

 

− Az intézmény közelében lévő természeti terület abiotikus tényezőinek mérése, aspektusainak 

vizsgálata, az adatok rögzítése és elemzése 

− Fajok tűrőképességének grafikonokon történő összehasonlítása 

− Különféle vízminták fizikai, kémiai és biológiai vizsgálata (nitrát/nitrit-, foszfáttartalom, 

vízkeménység, pH, BISEL) 

− Különböző talajminták vízmegkötő képességének, szerves- és szervetlenanyag-tartalmának 

vizsgálata 

− Ülepedő por mennyiségi vizsgálata növényi részeken, műtárgyakon 

− Konrad Lorenz és Pavlov állatkísérleteinek bemutatása beszámolók vagy filmek alapján 

−  állatok viselkedését bemutató videó elemzése 

− Az állatok öröklött és tanult viselkedési elemeit bemutató példák gyűjtése, megbeszélése 

− Konrad Lorenz és Pavlov állatkísérleteinek bemutatása beszámolók vagy filmek alapján 

−  állatok viselkedését bemutató videó elemzése 

− Az állatok öröklött és tanult viselkedési elemeit bemutató példák gyűjtése, megbeszélése 

− Konrad Lorenz és Pavlov állatkísérleteinek bemutatása beszámolók vagy filmek alapján 

− Az  állatok viselkedését bemutató videó elemzése 
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− Az állatok öröklött és tanult viselkedési elemeit bemutató példák gyűjtése, megbeszélése 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÉMAKÖR: A FÖLD ÉS A KÁRPÁT-MEDENCE ÉRTÉKEI, AZ ÉLETKÖZÖSSÉGEK BIOLÓGIAI 

SOKFÉLESÉGE 

ÓRASZÁM: 8 ÓRA 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

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

 

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

sokféleség közötti kapcsolatot, konkrét életközösségek vizsgálata alapján táplálkozási 

piramist, hálózatot elemez; 

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

kivitelez biológiai vizsgálatokat, projekteket; 

− azonosítja és vizsgálható formában megfogalmazza a természettudományos problémákat, 

biológiai és más természettudományi területről kiválasztja a jelenségek magyarázatához 

szükséges tényeket és ismereteket; 

− érvel a Föld mint élő bolygó egyedisége mellett, tényekre alapozottan és kritikusan értékeli 

a természeti okokból és az emberi hatásokra bekövetkező változásokat; 

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

összekapcsolja a hazai nemzeti parkok tevékenységével 

− A témakör tanulása során a tanuló: 

 

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

jellemzőit és előfordulásait; 

− megfigyelések, leírások és videók alapján azonosítja a populációk közötti kölcsönhatások 

típusait, az ezzel összefüggő etológiai jellemzőket, bemutatja ezek jellegét, jelentőségét 

− érti a biológiai sokféleség fogalmát, értékeli a bioszféra stabilitásának megőrzésében 

játszott szerepét, érti az ökológiai rendszerek működése és a biológiai sokféleség közötti 

kapcsolatot, konkrét életközösségek vizsgálata alapján táplálkozási piramist, hálózatot 

elemez; 

− érti az ökológiai egyensúly fogalmát, értékeli a jelentőségét, példákkal igazolja az 

egyensúly felborulásának lehetséges következményeit 
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FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 

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

aszpektus értelmezése 

– Az életközösségek hosszabb távú, nem ciklikus időbeli változásának vizsgálata, a 

szukcesszió folyamatának értelmezése 

– Az élőlények bioszférában történő elterjedését befolyásoló tényezők elemzése 

– A testfelépítés, az élettani működés és a viselkedés környezeti alkalmazkodásban 

játszott szerepének vizsgálata, konkrét példák elemzése 

– Populációk kölcsönhatásait meghatározó viszonyok elemzése, főbb típusok azonosítása 

és felismerése konkrét példák alapján 

– A biológiai sokféleség fogalmi értelmezése 

– Az ökológiai stabilitás feltételeinek és jellemzőinek vizsgálata, veszélyeztető tényezők 

azonosítása 

– Esettanulmányok elemzése és készítése, helyszíni megfigyelések elvégzése, adatgyűjtés 

és elemzés 

–  A Föld óceáni és tengeri életközösségeinek tanulmányozása, néhány kiemelt 

jelentőségű példa elemzése, védendő értékeik bemutatása (pl. korallszirtek) 

− A Föld élővilágát különleges nézőpontokból bemutató természetfilmek nézése, a szerzett 

élmények és ismeretek megbeszélése 

− A Kárpát-medence földtani és éghajlati adottságainak és az itt folyó gazdálkodás 

kölcsönhatásainak elemzése 

− A Kárpát-medence és az eurázsiai, afrikai élővilág közötti kapcsolat megértése (növények 

elterjedése, madárvándorlások) 

− A Kárpát-medence jellegzetes életközösségeinek megismerése, egy-egy endemikus, illetve 

reliktum faj bemutatása, jelentőségük értékelése 

− Néhány hazai nemzeti park jellegzetes természeti adottságainak, életközösségeinek 

vizsgálata, jellemző növény- és állatfajainak bemutatása 

− Természetfotók, filmek készítése hazai környezetben, azok szemlélése és megbeszélése 

egyénileg és csoportosan 

FOGALMAK 

globális átlaghőmérséklet, ózonpajzs, üvegházhatás, ártéri erdő, löszgyep, homoki gyep, 

endemikus fajok, reliktum fajok, szikesek, sziklagyepek, nádasok, láprét, hegyi kaszálórét, 

nemzeti parkok tűrőképesség, biológiai óra, aszpektus, szukcesszió, kommenzalizmus, 

szimbiózis, antibiózis, versengés, parazitizmus, zsákmányszerzés, ökológiai stabilitás, 

biológiai sokféleség, védett fajok, fajmegőrző program..stb. 

TEVÉKENYSÉGEK 

− Az iskola környezetében lévő környezetszennyező források feltérképezése 

− Fajok tűrőképességének grafikonokon történő összehasonlítása 

− A populációk közötti kölcsönhatásokat bemutató videók keresése és elemzése  

− Konkrét példák és megfigyelések alapján táblázatok készítése a populációk együttélésének 

módjairól 
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− Védett fajok megismerése, esetenként azonosítása határozók és mobiltelefonos applikációk 

segítségével 

− Kiselőadások tartása kihalt fajokról, kihalásuk okairól 

− A környezet- és természetvédelemmel kapcsolatos poszterek készítése jeles napok 

alkalmával 

− A Kárpát-medencében található nemzeti parkok honlapjának felkeresése, a kiemelkedő 

értékek bemutatása 

− Projektmunka készítése: lakóhelyem környezetvédelmi problémái, természetvédelmi 

értékei 

 

TÉMAKÖR: AZ EMBER ÉS BIOSZFÉRA-FENNTARTHATÓSÁG 

ÓRASZÁM: 10 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

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

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

alapján előrejelzéseket, következtetéseket fogalmaz meg, a már ábrázolt adatokat 

értelmezi; 

– ismeri a bioinformatika fogalmát, érti a felhasználási lehetőségeit, és értékeli a biológiai 

kutatásokból származó nagy mennyiségű adat feldolgozásának jelentőségét; 

– felismeri a természetes élőhelyeket veszélyeztető tényezőket, kifejti álláspontját az 

élőhelyvédelem szükségességéről, egyéni és társadalmi megvalósításának 

lehetőségeiről; 

– tájékozódik a biotechnológia és a bioetika kérdéseiben, ezekről folyó vitákban 

tudományosan megalapozott érveket alkot 

A témakör tanulása során a tanuló: 

− konkrét példák alapján vizsgálja a bioszférában végbemenő folyamatokat, elemzi ezek idő- 

és térbeli viszonyait, azonosítja az emberi tevékenységgel való összefüggésüket; 

− történeti adatok és jelenkori esettanulmányok alapján értékeli a mezőgazdaság, erdő- és 

vadgazdaság, valamint a halászat természetes életközösségekre gyakorolt hatását, példák 

alapján bemutatja az ökológiai szempontú, fenntartható gazdálkodás technológiai 

lehetőségeit; 

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

katasztrófák okait és ezek következményeit, az emberi tevékenységnek az élőhelyek 

változásához vezető hatását, ennek alapján magyarázza egyes fajok veszélyeztetettségét; 

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

folyamatok tervezése, előrejelzése számítógépes modellek alapján lehetséges; 

− a kutatások adatai és előrejelzései alapján értelmezi a globális éghajlatváltozás élővilágra 

gyakorolt helyi és bioszféra szintű következményeit; 

értékeli a környezet- és természetvédelem fontosságát, megérti a nemzetközi 

összefogások és a hazai törekvések jelentőségét, döntései során saját személyes 

érdekein túl a természeti értékeket és egészségmegőrzési szempontokat is mérlegeli 
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FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 

– Az élő rendszerekre gyakorolt, emberi tevékenységgel összefüggő hatások adatok 

alapján való azonosítása, a lehetséges következmények felismerése 

– A fenntarthatósággal összefüggő egyéni, közösségi, nemzeti és globális szintű 

felelősségek és cselekvési lehetőségek elemzése, megfogalmazása 

– A Föld globális szintű környezeti folyamatai, pl. az éghajlatváltozás vizsgálatára 

szolgáló módszerek („big data”, számítógépes modellezés) megismerése, az 

előrejelzések megbízhatóságának értékelése 

– A környezet- és természetvédelem törvényi szabályozásának, a nemzetközi 

egyezmények jelentőségének példákkal való bizonyítása 

– Fenntarthatósággal kapcsolatos tematikus programokban való aktív részvétel 

FOGALMAK 

globális éghajlatváltozás, üvegházhatású gázok, klímamodellek, fenntarthatóság, 

biogazdálkodás, élőhely-degradáció és -védelem, invazív faj, természetvédelmi törvény, „big 

data”..stb. 

TEVÉKENYSÉGEK 

− Az üvegházhatás alapvető jelentőségének és a növekedés következményeinek 

megbeszélése 

− Kiselőadás a Fenntartható Fejlődési Célokról 

− Klímavédelemmel kapcsolatos önálló projekt kidolgozása 

− Az egészséges ívóvíz és a vizes élőhelyek biztosításával kapcsolatos projektmunka 

kidolgozása, az eredmények megosztása más iskolákkal 

− Az interneten is bemutatkozó vagy a lakóhely környezetében található biogazdálkodás 

felkeresése, összefoglaló készítése az ott alkalmazott gazdálkodási módszerekről 

− Ökológiai lábnyom számítása internetes applikáció segítségével, egyéni és közösségi 

cselekvésre vonatkozó következtetések levonása 

− Hulladékhasznosítási és szennyvíztisztítási eljárások megbeszélése, ötletek megvitatása 
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TÉMAKÖR: AZ EGYEDSZINTŰ ÖRÖKLŐDÉS 

ÓRASZÁM: 12 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

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

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

alapján előrejelzéseket, következtetéseket fogalmaz meg, a már ábrázolt adatokat 

értelmezi; 

– értékeli és példákkal igazolja a különféle szintű biológiai szabályozások szerepét az élő 

rendszerek normál működési állapotának fenntartásában 

A témakör tanulása során a tanuló: 

− megérti az örökítőanyagban tárolt információ és a kifejeződő tulajdonságok közötti 

összefüggést, megkülönbözteti a genotípust és a fenotípust, a fenom-genom 

összefüggéseket konkrét esetek magyarázatában alkalmazza; 

− megérti a genetikai információ nemzedékek közötti átadásának törvényszerűségeit, ezeket 

konkrét esetek elemzésében alkalmazza 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

– Mendel kutatási módszerének (kísérletek, hipotézisek felállítása, statisztikai 

megközelítés) elemzése, az eredmények és a levont következtetések kapcsolatba hozása 

– A gének, a DNS és a kromoszómák (testi és ivari) kapcsolatának megértése, a gének és 

a tulajdonságok kapcsolatának sokoldalú elemzése 

– A mendeli öröklődés kiterjesztése: példák és magyarázatok a Mendel-szabályoktól való 

eltérésekre  

– A környezet fenotípusra gyakorolt hatásának megértése, példákkal való igazolása 

– A genom és a fenom kapcsolatának megértése (hogyan, hányféleképpen jöhet létre a 

fenotípus) 

FOGALMAK 

gén, allél, genotípus, fenotípus, Mendel-szabályok, domináns, recesszív, öröklésmenet, 

családfa, genom, fenom, mutáció..stb. 

 

TEVÉKENYSÉGEK 

− Mendel kísérleteinek módszertani és tudományos technikai szempontokból való áttekintése, 

bemutató összeállítása 

− Kapcsolt öröklődésekkel, génkölcsönhatásokkal kapcsolatos példa megbeszélése 

− Genetikai tanácsadási szituációk, esetleírások, családfák értelmezése humán genetikai 

betegségek/jellegek esetében 

− Tanulóknak szóló, genetikával foglalkozó online oldalak animációinak, ábraanyagának 

áttekintése, a leírtak, látottak értelmezése 

− Humán genetikai vizsgálatokat (tesztelést) leíró és magyarázó weboldalak felkeresése, az 

olvasottak értelmezése 
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TÉMAKÖR:   BIOLÓGIAI EVOLÚCIÓ 

ÓRASZÁM: 8 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

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

 

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

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

– ismeri a tudományos és áltudományos közlések lényegi jellemzőit, ezek 

megkülönböztetésének képességét életvitelének alakításában is alkalmazza; 

– megérti a bionika eredményeinek alkalmazási lehetőségeit, értékeli a bioinformatika, az 

információs technológiák alkalmazásának orvosi, biológiai jelentőségét; 

– érti és elfogadja, hogy a mai emberek egy fajhoz tartoznak, és a kialakult nagyrasszok 

értékükben nem különböznek, biológiai és kulturális örökségük az emberiség közös 

kincse; 

– példákkal mutatja be az élővilág főbb csoportjainak evolúciós újításait, magyarázza, 

hogy ezek hogyan segítették elő az adott élőlénycsoport elterjedését. 

A témakör tanulása során a tanuló: 

− megérti a természetes változatosság szerveződését, az evolúciós változások eredetét és 

elterjedését magyarázó elemi folyamatokat, felismer és magyaráz mikro- és makroszintű 

evolúciós jelenségeket; 

− példákkal igazolja, hogy a szelekció a különböző szerveződési szinteken értelmezhető 

tulajdonságokon keresztül egyidejűleg hat; 

− morfológiai, molekuláris biológiai adatok alapján egyszerű származástani kapcsolatokat 

elemez 

− ismeri az evolúció befolyásolásának lehetséges módjait (például mesterséges szelekció, 

fajtanemesítés, géntechnológia), értékeli ezek előnyeit és esetleges hátrányait. 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

– A fajok viszonylagos genetikai állandóságának magyarázása animációk segítségével 

– Példák bemutatása a fajok genetikai változatosságának eredetére 

– Darwin evolúciós elméletét alátámasztó fontosabb érvek ismerete (pl. elterjedési 

területek, csökevényes szervek, homológiák) 

– Az evolúciós változások egyszerű modelljében a változatosság eredetének (mutáció, 

rekombináció) és terjedésének (szelekció, sodródás, génáramlás) felismerése példák 

alapján, a folyamatok adaptív, nem adaptív jellegének ismertetése 

– Példák bemutatása makroevolúciós (faji szint feletti) változásokra: evolúciós 

újdonságok, kihalások, adaptív radiáció 

– Annak megértése, hogy az evolúció általános rendezőelv a természettudományokban 

– Az evolúció lehetséges mechanizmusainak (pl. mutáció – szelekció és együttműködés 

– szelekció) bemutatása, a vitatott kérdések elemzése esettanulmányok alapján (pl. 

kihalási hullámok, emergencia, hiányzó láncszemek problémája) 
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– Egyszerű biológiai adatbázisok, bioinformatikai programok használata származástani 

kapcsolatok elemzéséhez, törzsfa készítéséhez 

FOGALMAK 

evolúció, mikroevolúció, makroevolúció, mutáció, szelekció, természetes és mesterséges 

szelekció, génáramlás, genetikai sodródás, adaptív evolúció, alapítóelv, törzsfa 

TEVÉKENYSÉGEK 

− Prezentáció készítése egy önállóan választott populáció természetes szelekciójáról 

− Különböző fajok (pl. nyírfaaraszoló) fenotípusos variabilitásának összehasonlítása, adatok 

gyűjtése, grafikonon történő megjelenítése és elemzése 

− Önállóan gyűjtött példák bemutatása a mesterséges szelekció folyamatáról (pl. egy faj 

háziasítása, kutyafajták kialakítása stb.), összehasonlítása a természetes szelekció 

folyamatával 

− A fajképződés különféle folyamatait (pl. földrajzi izoláció, adaptív radiáció) konkrét példák 

alapján elemző feladatok gyakorlása 

− Poszter készítése a galápagosi pintyek csőrtípusairól, a sokféleség okainak feltárása, 

magyarázatok megadása 

 

 

 

 

 

 

 

TÉMAKÖR:  A VÁLTOZÉKONYSÁG MOLEKULÁRIS ALAPJAI, SEJT ÉS GENOM 

ÓRASZÁM: 12 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

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

 

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

alapján előrejelzéseket, következtetéseket fogalmaz meg, a már ábrázolt adatokat 

értelmezi; 

– érti a biológia molekuláris szintű vizsgálati módszereinek elméleti alapjait és 

felhasználási lehetőségeit, ezek eredményeit konkrét kísérleti leírásokban értelmezi; 

– ismeri a bioinformatika fogalmát, érti a felhasználási lehetőségeit és értékeli a biológiai 

kutatásokból származó nagymennyiségű adat feldolgozásának jelentőségét; 

– megérti a különféle biotechnológiai eljárások célját és módszertani alapjait, a róluk 

folyó vitában több szempontú, tudományos tényekre alapozott véleményt formál; 

– megérti a bionika eredményeinek alkalmazási lehetőségeit, értékeli a bioinformatika, az 

információs technológiák alkalmazásának orvosi, biológiai jelentőségét; 

– tájékozódik a biotechnológia és a bioetika kérdéseiben, ezekről folyó vitákban 

tudományosan megalapozott érveket alkot. 
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A témakör tanulása során a tanuló: 

− megismeri az örökítőanyag bázissorrendjének vagy bázisainak megváltozásához vezető 

folyamatokat, konkrét esetekben azonosítja ezek következményeit; 

− az örökítőanyag felépítéséről és működéséről alkotott tudását összefüggésbe hozza a 

géntechnológia, a génszerkesztés céljával és módszertani alapjaival, tényekre alapozottan, 

kritikai szemlélettel elemzi a genetikai módosítások vélt vagy valós előnyeit és kockázatait; 

− felismeri a kapcsolatot az életmód és a gének kifejeződése között, érti, hogy a sejt és az 

egész szervezet jellemzőinek kialakításában és fenntartásában kiemelt szerepe van a 

környezet általi génaktivitás-változásoknak. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

– A DNS bázissorrendje, a fehérje aminosavsorrendje, térszerkezete és biológiai 

funkciója, valamint a tapasztalható jelleg közötti összefüggés példaszerű  bemutatása 

– A mutációk és a betegségek (anyagcserezavarok, daganatos betegségek) 

összefüggéseinek felismerése, konkrét példa elemzése 

– A szerzett tulajdonságok örökölhetősége, epigenetikai hatások értelmezése: az 

életmóddal (táplálkozás, mozgás, dohányzás) és más környezeti hatásokkal (pl. stressz) 

módosítható genetikai információ (pl. miért nem mindegy, hogy valamely tulajdonság 

az apai vagy anyai gén által kódolt) 

– A DNS-bázissorrend megállapítás jelentőségének felismerése, a DNS-chip, a genetikai 

ujjlenyomat módszerének bemutatása, a gyakorlati alkalmazások példáinak áttekintése 

és értékelése 

– A géntechnológiák céljának és eljárásainak megismerése, a rekombináns DNS, a 

génszerkesztés, a klónozás biológiai alapjainak és gyakorlati felhasználásának (pl. 

igazságügyi orvostani és diagnosztikai vizsgálatok) bemutatása 

– A géntechnológia orvostudományban, gyógyszeriparban, növénytermesztésben, 

állattenyésztésben, élelmiszeriparban való alkalmazásának példákkal történő 

bemutatása (humán genom projekt, génterápia, genetikailag megváltoztatott élőlények) 

– A bioinformatika céljának, alkalmazási lehetőségeinek és jövőbeli jelentőségének 

megértése (pl. evolúciós leszármazási kapcsolatok keresése adatbázisok alapján, 

kapcsoltság elemzése egyes betegségek és gének összefüggésének vizsgálatához, 

jelátviteli hálózatok modellezése) 

– A bioetika kialakulására vezető okok és a főbb alkalmazási területek áttekintése, 

bioetika alapelvein alapuló érvelés (pl. a genetikai kutatások előnyei és kockázatai, az 

állatkísérletek kérdései, transzplantáció és biorobotika, a jövőbeli hatások előrejelzése) 

FOGALMAK 

mutáció, mutagén, epigenetikai hatás, géntechnológia, klónozás, génszerkesztés, 

génmódosítás, géndiagnosztika, bioinformatika, bioetika, GMO..stb. 

TEVÉKENYSÉGEK 

− Tanulóknak szóló, epigenetikával foglalkozó online oldalak  animációinak, video- és 

ábraanyagainak áttekintése, a látottak értelmezése 
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− A növényi géntechnológia néhány ismert alkalmazási példájának (pl. Bt-toxin bevitel, 

aranyrizs, érésgátlás, stressztűrő fajták stb.) bemutatása, az előnyök és kockázatok kritikai 

elemzése 

− A génmódosított haszonnövényekkel és -állatokkal kapcsolatos  érvelés 

 


