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Tantárgy: Emelt szintű biológia fakultáció 

 

 

 

Időkeret: 4 óra/hét 128 óra/év 

 

 

Témakörök óraszámai: 

Témakör neve Javasolt óraszám 

Genetika 22 

Az ember szervezete és egészsége 36 

Az evolúció  12 

Fenntarthatóság 8 

Érettségi feladatok és szóbeli témakörök 50 

                

  

  

  

  

  

  

  

Összes óraszám: 128 óra 

 

TÉMAKÖR: GENETIKA 

ÓRASZÁM: 22 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 

– 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; 

Évfolyam: 12. 
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– megérti a genetikai információ nemzedékek közötti átadásának törvényszerűségeit, 

ezeket konkrét esetek elemzésében alkalmazza 

– 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. 

–  

 

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) 

– 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 

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

családfa, genom, fenom, mutáció, mutagén, epigenetikai hatás, géntechnológia, klónozás, 

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

− Génmódosított haszonnövényekkel és -állatokkal kapcsolatos  érvelés 

 

 

 

 

TÉMAKÖR: AZ EMBER SZERVEZETE ÉS EGÉSZSÉGE 

ÓRASZÁM: 36 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 

kritikusan és kreatívan mérlegeli a lehetőségeket, bizonyítékokra alapozva érvel, több 

szempontot is figyelembe vesz; 

– a vizsgált biológiai jelenségek magyarázatára előfeltevést fogalmaz meg, ennek 

bizonyítására vagy cáfolatára kísérletet tervez és kivitelez, azonosítja és beállítja a 

kísérleti változókat, megfigyeléseket és méréseket végez; 

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

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

– megérti a környezeti állapot és az ember egészsége közötti összefüggéseket, azonosítja 

az ember egészségét veszélyeztető tényezőket, felismeri a megelőzés lehetőségeit, 

érvényesíti az elővigyázatosság elvét. 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

– A bőr három fő rétegének megismerése és a rétegek funkcióinak elemzése, egészségtani 

vonatkozások 

– Az ember helyváltoztató mozgását lehetővé tevő belső váz és az erre felépülő 

vázizomzat együttes működésének értelmezése modellek, animációk, képek alapján 

– Az emberi csontváz három fő táján (fej, törzs, végtagok) elhelyezkedő csontok, a 

végtagok főbb izmainak megismerése, az anatómiai és élettani kapcsolatok elemzése, 

egészségtani vonatkozások 

– Az emberi tápcsatorna szakaszainak és azok felépítésének elemzése, a fontosabb 

élettani funkciók vizsgálata és összehasonlítása 
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– Az emberi táplálkozás mennyiségi és minőségi kritériumainak elemzése, az egészséges 

táplálkozás alapelveinek megismerése, az alkalmazás képességének fejlesztése 

– Az emberi légzőszervrendszer felépítésének és működésének vizsgálata 

– A légúti fertőzések típusainak és tüneteinek ismerete, a légszennyező anyagok 

egészségkárosító hatásainak elemzése 

– Az emberi keringési rendszer felépítése és működésének vizsgálata, a gyakoribb 

betegségeinek elemzése  

– Az emberi kiválasztó szervrendszer felépítése és szerepe a szervezet homeosztázisában, 

a húgyúti fertőzések tüneteinek ismerete, a művesekezelés elvének és alkalmazási 

módjának megismerése 

– A bőr, a szem és a fül felépítése és érzékelő működésének vizsgálata, a leggyakoribb 

érzékszervi megbetegedések okainak és megelőzési lehetőségeinek áttekintése 

– Reflextípusok megkülönböztetése, elvégzett reflexvizsgálatok értelmezése 

– A hormonrendszer szabályozó szerepének értelmezése, az agyalapi mirigy, a 

mellékvese, a hasnyálmirigy és a pajzsmirigy által termelt hormonok hatásainak 

elemzése 

– Az ember központi és környéki idegrendszerének megismerése konkrét példákon 

keresztül (pl. mozgásszabályozás, vérnyomás-szabályozás, a vércukorszint és a vér 

ozmotikus koncentrációjának szabályozása) 

– Az emberi immunrendszer felépítésének és működésének elemzése animációk alapján, 

a fertőzés, a gyulladás, az allergia kialakulására vonatkozó tudományos cikkek 

elemzése, a betegségek kialakulásának megelőzésére, csökkentésére irányuló egyéni 

cselekvési lehetőségek számbavétele 

– Az emberi nemek kromoszómák (X, Y) általi meghatározottságának ismerete 

– A nemi jellegek és működések hormonok általi szabályozottságának megértése, a főbb 

hormonok és hatásaik azonosítása 

– Az elsődleges és másodlagos nemi jelleg fogalmi értelmezése, biológiai szempontú 

leírása 

– A női és a férfi szaporodási szervrendszer szerveinek (külső és belső nemi szervek) 

megismerése, a felépítés és a működés összekapcsolása 

– A menstruációs ciklus hormonális szabályozásának értelmezése 

– Az emberi szexualitás, a nemi kapcsolatok biológiai alapjainak megismerése, a 

szexualitás egyéni boldogsággal, párkapcsolatokkal összefüggő funkcióinak 

megbeszélése 

– A biztonságos nemi élet fontosságának felismerése, a nemi betegségek megelőzési 

módjainak megismerése, a nemi higiénia gyakorlati szempontjainak áttekintése 

– A családtervezésről meglévő előzetes tudás felszínre hozása, etikai szempontú 

megbeszélése 

– Mechanikai és hormonális fogamzásgátlás mechanizmusainak értelmezése és elemzése 

– A fogamzás feltételeinek, folyamatának megismerése, a terhesség kezdeti jeleinek 

megbeszélése, a terhességi vizsgálatok biológiai hátterének értelmezése 

– A terhességi szűrővizsgálatok formáinak megismerése és összehasonlítása 

– A várandósság alatti élettani, hormonális változások értelmezése és elemzése 
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– Az embrionális és a magzati fejlődés biológiai történéseinek elemzése, a folyamatok 

anatómiai és időbeli elhelyezése 

– A szülés szakaszai, a folyamat során végbemenő élettani változások, működések 

elemzése 

– A születés utáni egyedfejlődés főbb szakaszainak vázlatos áttekintése, a jellegzetes 

élettani és pszichikai változások azonosítása 

 

– A stresszhatás mértékétől és időtartamától függő élettani, viselkedésbeli változások 

(vészreakció, szimpatikus túlsúly) felismerése és megkülönböztetése, a legális 

stresszoldás melletti érvelés 

– A drogok és más függőségek okozta hatások jeleinek és mechanizmusainak értelmezése 

– Az idegsejt ingerelhetőségének magyarázása, fő funkcióinak értelmezése 

(információfelvétel, -feldolgozás, -továbbítás, -átadás), kapcsolata a tanulási és 

emlékezési folyamatokkal 

– Az idegsejtek hálózatokba szerveződésének megértése, a magasabb rendű 

működésekben játszott szerepük értékelése 

– A függőségek összekapcsolása biológiai tényezőkkel (genetikai hajlamok, egyes 

agyterületek szinapszisainak megváltozása), a függőségekből eredő kockázatok, 

következmények felismerése esettanulmányok alapján 

 

 

FOGALMAK   

A 10. OSZTÁLYOS HELYI TANTERVVEL MEGEGYEZŐ  

 

TEVÉKENYSÉGEK 

– Kiselőadás, házi dolgozat készítése a napfény okozta hatások és a bőr működésének 

összefüggéséről 

– Az emberi csontváz makettjének vizsgálata, a testtájak fő csontjainak és a kapcsolódás 

módjainak azonosítása 

– A test belső szervei elhelyezkedésének tanulmányozása emberi torzó maketten 

– Az emésztés és felszívódás helyéről és működéseiről folyamatábra rajzolása 

– A keringési szervrendszer működésével összefüggő mérések (pl. vérnyomásmérés, 

pulzusszámmérések) elvégzése, következtetések levonása 

– A légzési szervrendszer működésével összefüggő megfigyelések és egyszerűbb 

mérések elvégzése (pl. légzésszámváltozás, kilélegzett levegő CO2-tartalma, 

vitálkapacitás-mérő készítése stb.) 

– Az epe és mosogatószer hatásának összehasonlító vizsgálata 

– Hideg- és melegpontok vizsgálata az emberi bőrfelszínen (páros gyakorlat) 

– A bőr 1 cm2-nyi területén elhelyezkedő nyomáspontok vizsgálata (kétpontküszöb-

térkép) 

– Vakfolt kimutatásának gyakorlása 

– Alapvető reflexműködéseink (pl. térdreflex, pupillareflex) vizsgálata 

– Folyamatábra szerkesztése egy konkrét hormonális szabályozás megvalósulásáról  
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– Kiselőadás, poszter készítése a hormonális megbetegedésekről 

– Az emberi immunrendszer felépítésének és működésének elemzése filmek, animációk 

és/vagy ábrák alapján 

– A terhesség, a szülés folyamatairól és a magzati szűrővizsgálatok módjairól 

– Az elsődleges nemi szervek felépítését és működését bemutató ábrák, animációk 

elemzése 

– Szaporító szervrendszert jellemző szövettani metszetek vizsgálata (méh, petefészek, 

here, ivarsejtek) 

– A menstruációs ciklus hormonális periódusait bemutató ábrák, animációk keresése és 

értelmezése 

– Mechanikai és hormonális fogamzásgátlás módszereinek összehasonlítása és elemzése 

– Terhességi szűrővizsgálatok módjainak megismerése kiselőadások formájában vagy 

védőnői előadás során 

– Bemutató készítése az embrionális és magzati fejlődés főbb szakaszairól 

– Idegsejtek, idegi hálózatok működését és a drogok hatását bemutató tudományos 

ismeretterjesztő előadások, filmek megtekintése, közös megbeszélés 

– Esettanulmányok elemzése az eltérő tanulási képességek lehetséges okairól 

– Az orvosi képalkotó eljárások (röntgen, ultrahang, CT, MR) működésének és 

diagnosztikai jelentőségének bemutatása tanulói prezentációkban 

– A szűrővizsgálatok rendszerének és szükségességének megismerése 

– Elsősegélynyújtást igénylő helyzetek megbeszélése, ezekkel kapcsolatos gyakorlatok 

elvégzése 

 

 

 

 

 

TÉMAKÖR:  EVOLÚCIÓ 

– ÓRASZÁM: 12 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; 
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– példákkal mutatja be az élővilág főbb csoportjainak evolúciós újításait, magyarázza, 

hogy ezek hogyan segítették elő az adott élőlénycsoport elterjedését. 

– Értse az emberré válás fontosabb változásait 

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 

– 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 

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 

 

 

TÉMAKÖR: FENNTARTHATÓSÁG 

ÓRASZÁM: 8 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 
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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; 

– felismeri a természetes élőhelyeket veszélyeztető tényezőket, kifejti álláspontját az 

élőhelyvédelem szükségességéről, egyéni és társadalmi megvalósításának 

lehetőségeiről; 

A témakör tanulása során a tanuló: 

− 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 

 

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 
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− Az egészséges ívóvíz és a vizes élőhelyek biztosításával kapcsolatos projektmunka 

kidolgozása, az eredmények megosztása más iskolákkal 

− Ökológiai lábnyom számítása internetes applikáció segítségével, egyéni és közösségi 

cselekvésre vonatkozó következtetések levonása 

− Hulladékhasznosítási és szennyvíztisztítási eljárások megbeszélése, ötletek megvitatása 

 

TÉMAKÖR: ÉRETTSÉGI  FELADATOK ÉS SZÓBELI TÉMAKÖRÖK 

ÓRASZÁM: 50 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

– Ismerje a különböző típusú érettségi feladatokat.  
– Szerezzen gyakorlatot a feladatok megoldásában. 

– Fejlődjön szövegértési készsége 

– Használja a szakkifejezéseket, ismerje a fogalmakat 

– Képes legyen  összefoglalni és előadni önállóan egy témkört 

– Gyakorlatot szerezzen grafikonok és ábrák elemzésében 

– Reálisan értékelje tudását, ismereteit, hiányosságait  


