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10. évfolyam 
 

 Tematikai egység Órakeret 
   

1. Élet a mikroszkóp alatt – Mikrobiológia 7 óra 

2. A Föld benépesítői:a növények és gombák 16 óra 

3. A Föld benépesítői:az állatok 19 óra 

4. Kapcsolatok az élő és élettelen között 10 óra 

5. Érthetjük őket? Az állatok viselkedése 7 óra 

6. Másfélmillió lépés Magyarországon 6 óra 

 Szabadon tervezhető 7 óra 

Összesen: 72 óra 
 
 

Tematikai egység Élet a mikroszkóp alatt – Mikrobiológia Órakeret 7 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. 

Ismeretek (tartalmak, jelenségek, problémák, alkalmazások) 
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. 

Tematikai egység A Föld benépesítői: a növények és gombák Órakeret 10 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. 

 



Ismeretek (tartalmak, jelenségek, problémák, alkalmazások) 
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 gombák testfelépítése, anyag- és energiaforgalma, szerepük az életközösségekben. Az ehető és 
mérgező gombák.  
A talaj képződésének módja, tulajdonságai, a növények, gombák, mikrobák szerepe. A talaj 
védelmének fontossága a fenntartható gazdálkodásban. 

Tematikai egység A Föld benépesítői:az állatok Órakeret 13 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. 

Ismeretek (tartalmak, jelenségek, problémák, alkalmazások) 
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 fizikai elvek az állati életműködésekben és a technikában. 

Tematikai egység Kapcsolatok az élő és élettelen között Órakeret 12 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. 

Ismeretek (tartalmak, jelenségek, problémák, alkalmazások) 
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. 

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. 

Ismeretek (tartalmak, jelenségek, problémák, alkalmazások) 
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. 

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. 

Ismeretek (tartalmak, jelenségek, problémák, alkalmazások) 
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. 

11. évfolyam 
 

 Tematikai egység Órakeret 
   

1. Sejtjeinkben élünk - A sejt felépítése és működése 22 

2. Elválaszt és összeköt - A bőr 3 

3. Erő és ügyesség - mozgás és testalkat 4 

4. Ételek és életek – A táplálkozás 7 

5. Jó a levegő? – A légzés 4 

6. Szívből szívbe – nedvkeringés, belső környezet 9 

7. Védelmi vonalaink - Az immunrendszer 2 

8. A vérünkben van? – A hormonális szabályozás 8 

9. Új kezdetek - Szaporodás, szexualitás 6 

 Szabadon tervezhető 7 óra 

Összesen: 72 óra 
 
 

Tematikai egység Sejtjeinkben élünk - A sejt felépítése és működése 

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. 

Ismeretek (tartalmak, jelenségek, problémák, alkalmazások) 
A víz biológiai szempontból fontos jellemzői. A sejtek víztartalma. A környezeti 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. 
A nukleinsavak alapfölépítése.  
A DNS megkettőződése, információáramlás a fehérjék szintézise során (gén > fehérje > jelleg).  
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. 
A számtartó és a számfelező osztódás; a sejtciklus. 

Tematikai egység Elválaszt és összeköt - A bőr 

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 egészségmegőrzésével kapcsolatos 
életviteli és gyakorlati készségek fejlesztése. 

Ismeretek (tartalmak, jelenségek, problémák, alkalmazások) 
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 utaló jelek a 
bőrön. 

Tematikai egység Erő és ügyesség - mozgás és testalkat 

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 

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



céljai 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. 

Ismeretek (tartalmak, jelenségek, problémák, alkalmazások) 
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, 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. 

Tematikai egység Ételek és életek – A táplálkozás 

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.  

Ismeretek (tartalmak, jelenségek, problémák, alkalmazások) 
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 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. 



Tematikai egység Jó a levegő? – A légzés 

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.  

Ismeretek (tartalmak, jelenségek, problémák, alkalmazások) 
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. 

Tematikai egység Szívből szívbe – nedvkeringés, belső környezet 

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.  

Ismeretek (tartalmak, jelenségek, problémák, alkalmazások) 
Folyadéktér fogalma. A vér oldott és sejtes elemei. A vér és a 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. 

Tematikai egység Védelmi vonalaink - Az immunrendszer 

Előzetes tudás 
A vér összetétele, az egyes alkotók szerepe. Belső környezet fogalma. 
Baktérium, vírus fogalma, megkülönböztetése. Fertőzés, járvány fogalma. 



Antibiotikumok hatása, jelentősége. 

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.  

Ismeretek (tartalmak, jelenségek, problémák, alkalmazások) 
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 
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. 
A magzati élet védelme. Születés. A születés utáni élet fő szakaszainak biológiai jellemzői. 

Tematikai egység A vérünkben van? – A hormonális szabályozás 

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.  

Ismeretek (tartalmak, jelenségek, problémák, alkalmazások) 
A hormonhatás jellemzői. Belső elválasztású mirigy fogalma. 
Hormon és receptor összefüggése, specifikus hatás. A folyamatba való beavatkozás lehetősége.  
A hipofízis- és a hipotalamusz-rendszer 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. 

Tematikai egység Új kezdetek - Szaporodás, szexualitás 

Előzetes tudás 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. 



Ismeretek (tartalmak, jelenségek, problémák, alkalmazások) 
Kromoszomális, elődleges és másodlagos nemi jellegek. 
A férfi és női ivarsejtek, ivarszervek felépítése, működése, a nemi működések szabályozása. 
Családtervezés és lehetőségei. A megtermékenyülés, a méhen belüli élet fő jellemzői. 
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Tematikai egység Harcolj vagy fuss! - Az idegrendszer 

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. 

Ismeretek (tartalmak, jelenségek, problémák, alkalmazások) 
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 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. 

Tematikai egység Megfejthető üzenetek - Molekuláris genetika 

Előzetes tudás 
A fehérjék szerkezete. Katalízis. 
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. 

Ismeretek (tartalmak, jelenségek, problémák, alkalmazások) 
A genetikai kapcsoltság és oka (kromoszómák).  
Testi és ivari kromoszómák, a nemhez kötött öröklés jellemzői. 
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 (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. 

Tematikai egység Nemzedékről nemzedékre - Az öröklődés törvényei 

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. 

Ismeretek (tartalmak, jelenségek, problémák, alkalmazások) 
Mendel szemléletmódja (a gén mint szerkezet nélküli egység), módszere, eredményei. 
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. 

Tematikai egység Az élet lehetőségei 

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.   

Ismeretek (tartalmak, jelenségek, problémák, alkalmazások) 



Az élet kialakulásának, a Föld különleges helyzetének kérdése (őslégkör, szerves molekulák és 
önszerveződő struktúrák). A Gaia-elmélet lényege. 

Tematikai egység Kibontakozás - a biológiai evolúció 

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. 

Ismeretek (tartalmak, jelenségek, problémák, alkalmazások) 
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 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). 

Tematikai egység Az ember egyéni és társas viselkedése 
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.  

Ismeretek (tartalmak, jelenségek, problémák, alkalmazások) 
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. 

Tematikai egység Gazdálkodás és fenntarthatóság 

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. 

Ismeretek (tartalmak, jelenségek, problémák, alkalmazások) 
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). 
 
 

BIOLÓGIA 
Természettudományos képzés 

 
 

9. évfolyam 
 

 Tematikai egység Órakeret 

1. 
Bevezetés a biológiába. 
A biológia tárgya és módszerei 

4 

2. Nem sejtes rendszerek: vírusok, szubvirális rendszerek 3 

3. 
Önálló sejtek. 
Szerkezet és működés a prokarióták világában 

3 

4. Az alacsonyabb rendű eukarióták általános jellemzői 3 

5. 
Többsejtűség. 
Sejtfonalak, teleptest és álszövet: gombák, szivacsok 

3 

6. Az állati sejt és a főbb szövettípusok jellemzői 6 

7. 
Szerkezet és működés az állatok világában. 
Csalánozók, férgek, puhatestűek, ízeltlábúak 

11 

 Szabadon tervezhető 3 óra 

Összesen: 36 óra 
 
 

Tematikai egység/ 
fejlesztési cél 

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 használati területekhez rendelése, 
jelentőségük megértése. 
Ismeretek/Fejlesztési követelmények 
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. 
 
 

Tematikai egység/ 
fejlesztési cél 

Az egyed szerveződési szintje. 
Nem sejtes rendszerek: vírusok, szubvirális 

rendszerek  

Órakeret 
3 óra 

Előzetes tudás Vírusok általános jellemzése, az általuk okozott emberi betegségek. 
A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai 
Analógiák felismerése, általánosítás és differenciálás, történetiség követése, halmazba sorolás, 
IKT-alkalmazás lehetőségei. A nemi élettel, az élet kezdetével és végével, a kezelések 
elutasításával vagy vállalásával kapcsolatos személyes felelősség biológiai hátterének 
megismerése. A rendszeres egészségügyi és szűrővizsgálatoknak, valamint az 
önvizsgálatoknak a betegségek megelőzésben játszott szerepének felismerése. 
Az élő szervezetek működő rendszerként való értelmezése. 
Informatikai és a biológiai vírusok összehasonlítása. A vírusok élő és élettelen határán álló 
helyzetének felismerése. 
Ismeretek/Fejlesztési követelmények 
Az egyed szerveződési szintjei: nem sejtes rendszerek, önálló sejtek, többsejtű rendszerek. 
Az élő rendszerek általános tulajdonságai: anyagcsere, homeosztázis, ingerlékenység, 
mozgás, növekedés, szaporodás, öröklődés.  
A vírusok jellemzése, csoportosítása a bakteriofágok és jelentőségük (nagy méretüknek, 
valamint a gazdasejt könnyű vizsgálhatóságának köszönhetően a legkönnyebben 
tanulmányozhatók. 
A növényeket, illetve az állatokat fertőző legismertebb vírusok (a dohány mozaikbetegségét, 
illetve a baromfipestist, a száj- és körömfájást és a veszettséget okozók). 
Az embereket fertőző vírusok. A vírusok és szubvirális kórokozók (prion, viroid) felépítése, 
csoportosítása, sokszorozódási folyamata, hatásmechanizmusa. 
Fertőzés, higiénia (személyi és környezeti), járvány. Védőoltások, megelőzés. 
 
 
 

Tematikai egység/ 
fejlesztési cél 

Önálló sejtek. 
Szerkezet és működés a prokarióták világában 

Órakeret 
3 óra 

Előzetes tudás A baktériumok általános jellemzése, a fénymikroszkóp használata. 
A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai 
A baktériumok környezeti jelentőségének felismerése. A baktériumsejt felépítése és 
működése közötti ok-okozati összefüggés felismerése. A földi élet kezdete és a földön kívüli 
lét tudományos felvetése, internetes kutatás során a kritikai gondolkodás fejlesztése. 
Az energiatípusok (kémiai, nap, elektromos) egymásba alakítását jelentő folyamatok 
megismerése. Az energiával kapcsolatos mennyiségi szemlélet fejlesztése. A természeti 



körfolyamatok felismerése, megfigyelése, természeti jelenségek, folyamatok időbeli 
lefolyásának leírása függvényekkel. A rendszerek összetettségének, belső 
kapcsolatrendszerének felismerése. A fontosabb biogeokémiai körforgalmak (szén, oxigén, 
nitrogén) elemzése egy szabályozott rendszer részeként. 
Ismeretek/Fejlesztési követelmények 
Kitekintés az ősbaktériumokra, a 3,5 milliárd évvel ezelőtti megjelenésükre. 
A valódi baktériumsejt (mérete, alakja, sejtfelépítése). Állandó és járulékos sejtalkotók. Aktív 
és passzív mozgásuk. Csoportosításuk anyagcseréjük és energiahasznosításuk szerint 
[autotróf, foto- és kemoszintetizáló (aerob és anaerob), heterotróf – paraziták, szimbionták, 
szaprofiták], szaporodásuk. 
Az emberi és állati szervezetben élő szimbionták gyakorlati haszna. Az emberi szervezet 
parazita baktériumai, kórokozásuk. Baktériumok által okozott betegségek. Védekezés, 
megelőzés. Ajánlott és kötelező védőoltások. 
 
 

Tematikai egység/ 
fejlesztési cél 

Az alacsonyabb rendű eukarióták általános 
jellemzői 

Órakeret 
3 óra 

Előzetes tudás Egysejtű eukarióták néhány képviselőjének felismerése, jellemzése. 
A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai 
Az eukarióta sejt kialakulásáról szóló elméletek, feltevések megismerése, összevetése 
A körülhatárolt sejtmag és a belső membránok megjelenése jelentőségének megértése. 
Szerkezet és működés kapcsolata az egysejtű eukarióták világában - táplálkozás, kiválasztás, 
szaporodás.  
A felépítés és a működés kapcsolatának bemutatása az alacsonyabb rendű eukarióták 
testszerveződésének példáján. 
Az anyagi világ egymásba épülő szerveződési szintjeinek tudatos kezelése, a 
halmazstruktúrák magyarázata összetevőik szerkezete és kölcsönhatásaik alapján. 
Ismeretek/Fejlesztési követelmények 
Az élőlények kialakulásának vázlata, törzsfaelemzés, kihangsúlyozva az ősi ostorosok 
szerepét. Autogén elmélet, endoszimbionta elmélet. 
Az aktív helyváltoztató egysejtűek mozgástípusai: ostoros, csillós, amőboid (állábas) mozgás. 
Az óriás amőba, a papucsállatka, a zöld szemesostoros példáján keresztül az egysejtű 
élőlények változatos testszerveződésének és a felépítő anyagcserének a megismerése.  
Az állati egysejtűek közül ostorosként a parazita álomkór ostoros és a hüvelyostoros, az 
amőbák közül az óriás amőba és a vérhasamőba, a csillósok közül a közönséges 
papucsállatka, a harang- és kürtállatkát, valamint a bendőcsillósok, a héjas gyökérlábúak, a 
napállatocska és a sugárállatocska ismerete. 
Önálló mozgásra képtelen alacsonyabbrendű eukarióták (kovamoszatok, barnamoszatok, 
vörösmoszatok) megismerése, csoportosítása: 
A moszatok szaporodása nemzedékváltakozással  
 
 

Tematikai egység/ 
fejlesztési cél 

Többsejtűség. 
Sejtfonalak, teleptest és álszövet: gombák, 

szivacsok 

Órakeret 
3 óra 

Előzetes tudás A biológiai szerveződés szintjei. Ehető és mérgező gombák. 
A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai 
A többsejtűség felé vezető út egyes állomásainak megismerése az élőlények világában. 
Energiatípusok egymásba alakítását jelentő folyamatok megismerése során az energiával 
kapcsolatos mennyiségi szemlélet fejlesztése. A környezeti állapot és az ember egészsége 
közötti összefüggés felismerése. Az emberi épített élőhelyek pusztulása okainak, 
következményeinek megismerése, megértése. Növényi és állati sajátságok felismerése a 



gombák testfelépítésében és életműködésében. Egészségtudatosságra nevelés. 
Ismeretek/Fejlesztési követelmények 
A gombák sajátos testfelépítése és életműködése. [Evolúciós fejlődésük folytán egy részük az 
alacsonyabbrendű eukarióták közé tartozik, mint pl. a moszatgombák (peronoszpóra), 
fejespenész.] 
A heterotróf gombák életmód szerinti megkülönböztetése, biológiai jelentősége. Mindkét 
élőlény számára előnyös együttélés, pl. zuzmók.  
Szivacsok álszövetes szerveződése. A szivacsok különböző formái, a külső és belső sejtréteg 
jellemző sejtjei, azok működése. Ivartalan szaporodási formájuk: kettéosztódás, bimbózás 
(gyöngysarjképzés). Ivaros szaporodásuk. 
Sir Alexander Fleming munkássága. 
 
 

Tematikai egység/ 
fejlesztési cél 

Az állati sejt és a főbb szövettípusok jellemzői Órakeret 
6 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. 
Ismeretek/Fejlesztési követelmények 
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). 
 
 

Tematikai egység/ 
fejlesztési cél 

Szerkezet és működés az állatok világában. 
Csalánozók, férgek, puhatestűek, ízeltlábúak 

Órakeret 
11 óra 

Előzetes tudás Álszövet, szövet, medúzák, hidrák, férgek, kagylók, csigák, 
fejlábúak és ízeltlábúak főbb jellemzői. 

A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai 
Az „állat” fogalom értelmezése. Az álszövetes és szövetes szerveződés összehasonlítása. A 
törzsfejlődés során kialakult állatcsoportok jellemző képviselőinek tanulmányozása. A 
testfelépítés, testalkat és az életmód kapcsolatának megértése. Az állatcsoportok szervezeti 
differenciálódásának megismerése. A differenciálódás fokától függő sajátosságok vizsgálata 
ok-okozati összefüggések keresése közben. A mindenkori környezet változásaihoz való 
alkalmazkodás szerepének megértése az állatcsoportok jellemző tulajdonságainak 
kialakulásában. 
Ismeretek/Fejlesztési követelmények 
Csalánozók testfelépítése. A testfal jellemző sejtjei: csalánsejtek, a diffúz idegrendszert alkotó 
idegsejtek, a hámizomsejtek, valamint a belső réteg emésztőnedveket termelő mirigysejtjei. 
Önfenntartás, önreprodukció, önszabályozás. 
A férgek nagyobb csoportjai (fonálférgek, laposférgek, gyűrűsférgek) testszerveződése, 



önfenntartó, önreprodukáló és önszabályozó működése, életmódja. 
A puhatestűek nagyobb csoportjai (kagylók, csigák, fejlábúak) testszerveződése, külső, belső 
szimmetriája, önfenntartó, önreprodukáló, önszabályozó működése. Az élőhely, életmód és az 
életfolyamatok összefüggései. Főbb képviselők az egyes csoportokban: éti-, kerti- és ligeti 
csiga; tavi- és folyami kagyló; tintahalak, nyolclábú polip.  
Az ízeltlábúak csoportjaira jellemző testfelépítés, önfenntartó, önreprodukciós és 
önszabályozó működés. Származási bizonyíték a szelvényezett test. A törzsfejlődés során 
kialakult evolúciós „újdonságok”(valódi külső váz kitinből, ízelt lábak kiegyénült 
harántcsíkolt izmokkal). A csáprágósok, ill. pókszabásúak fontosabb csoportjai: a skorpiók, 
atkák és pókok.  
A rovarok legfontosabb – hazánkban is nagy fajszámmal élő – rendjei: szitakötők, 
egyenesszárnyúak, poloskák, kabócák, bogarak, lepkék hártyásszárnyúak, kétszárnyúak 
 

10. évfolyam 
 

 Tematikai egység Órakeret 

1. 
Tüskésbőrűek, elő- és fejgerinchúrosok, gerincesek 
testfelépítése és működése. 
A gerincesek nagy csoportjai 

16 

2. Az állatok viselkedése 10 

3. 
A növényi sejt. 
Szerveződési formák 

4 

4. 
A növények országa. 
Valódi növények 

20 

5. A növények élete 16 

6. 
Ökológia. 
Az élőlények környezete 

12 

7. Ökoszisztéma 8 

8. Életközösségek 12 

 Szabadon tervezhető 10 óra 

Összesen: 108 óra 
 
 

Tematikai egység/ 
fejlesztési cél 

Tüskésbőrűek, elő- és fejgerinchúrosok, 
gerincesek testfelépítése és működése. 

A gerincesek nagy csoportjai 

Órakeret 
16 óra 

Előzetes tudás A gerincesek nagyobb csoportjai, a háziállatok. 
A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai 
Az állatok törzsfája oldalági képviselőjének (tüskésbőrűek) összehasonlítása a gerincesek 
„egyenesági” elődeivel és a gerincesek nagyobb csoportjaival. Az állatvédelmi törvény 
megismerése. Önálló kísérletezés, megfigyelés során a természettudományi megismerési 
módszerek gyakorlása. A gerincesek evolúciós újításai, azon belül a belső váz jelentőségének 
megértése az életterek tartós meghódításában.  
Ismeretek/Fejlesztési követelmények 
A tüskésbőrűek testfelépítése és életmódja. A gerinchúr, a csőidegrendszer és kopoltyúbél 
megjelenésének evolúciós jelentősége.  
Az előgerinhúrosok testfelépítése, evolúciós jelentősége. Fő képviselőik: a tengerben élő, 
átalakulással fejlődő zsákállatok. 
A fejgerinchúrosok testfelépítése és életmódja, evolúciós jelentősége (pl. a lándzsahal).  
A gerincesek általános jellemzői, evolúciós újításai (Porcos, majd csontos belső váz, melynek 



központja a gerincoszlop. A kültakaró többrétegű hám, amely bőrré alakul, csoportonként 
elkülöníthető függelékekkel. A tápcsatorna elő-, közép- és utóbeléhez mirigyek csatlakoznak. 
A légzőszerv előbél eredetű kopoltyú vagy tüdő. A keringési rendszer zárt, központja a szív. 
Az erekben vér (plazma és alakos elemek) kering. Kiválasztó szervük a vese, a vérből szűr és 
kiválaszt. Ivarszervei a váltivarúságnak megfelelőek. Többnyire jellemző az ivari kétalakúság 
és a közvetlen fejlődés. 
 

Tematikai egység/ 
fejlesztési cél 

Az állatok viselkedése Órakeret 
10 óra 

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

A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai 
Saját megfigyelések, tapasztalatok felhasználásával az állati viselkedés alapjainak 
megismerése. Az állati viselkedés mint alkalmazkodási folyamat bemutatása. Azonosságok és 
különbségek keresése az állati és emberi viselkedés között. Az érvelés, a vitakultúra 
fejlesztése. 
Ismeretek/Fejlesztési követelmények 
A magatartáskutatás története: Darwin, Pavlov, Watson, Lorenz, Tinbergen, von Frisch, 
Csányi (a kutatók módszerei, tapasztalatai, magyarázatai). 
Öröklött magatartásformák (feltétlen reflex, irányított mozgás, mozgásmintázatok). 
Tanult magatartásformák (bevésődés, érzékenyítés, megszokás, feltételes reflex, operáns 
tanulás, belátásos tanulás). 
Önfenntartással kapcsolatos viselkedések (tájékozódás, komfortmozgások, táplálkozási 
magatartás, zsákmányszerzés). 
Fajfenntartással kapcsolatos viselkedések (udvarlás, párzás, ivadékgondozás). 
A társas viselkedés; a társas kapcsolatok típusai (időleges tömörülés, család, kolónia). 
A háziállatok viselkedése.  
Az emberi természet. A tanulás és a gének szerepe az emberi viselkedésben. Az emberi 
viselkedési komplexum, az ember és a legfejlettebb állatok viselkedése közötti különbségek, 
személyes és csoportos agresszió, az emberi közösség, rangsor, szabálykövetés, az emberi 
nyelv kialakulása, az emberi hiedelmek, az ember konstrukciós és szinkronizációs 
képességének megnyilvánulása a társadalomban. A gyermek fejlődése és szocializációja a 
családi közösségben. 
Humánetológia: sztereotípiák, babonák kialakulása, a csoportos agresszió és a háború, 
szocializáció, szublimáció, személyes tér, testbeszéd, szabálykövetés, nyelvi kommunikáció. 
 
 

Tematikai egység/ 
fejlesztési cél 

A növényi sejt. 
Szerveződési formák 

Órakeret 
4 óra 

Előzetes tudás Szerveződési szintek, az élővilág méretskálája, az élőlények 
csoportosításának elvei (Linné és Darwin), eukarióta sejt, 
növényismeret. Az állati sejt, állati szövetek. 

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. 
Ismeretek/Fejlesztési követelmények 
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).  
 
 

Tematikai egység/ 
fejlesztési cél 

A növények országa. 
Valódi növények 

Órakeret 
20 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. 
Ismeretek/Fejlesztési követelmények 
Endoszimbionta elmélet. 
A fényért, vízért való verseny, a szárazabb élőhelyeken való szaporodás lehetőségének 
kapcsolata a növényvilág fejlődésével. 
(Kékeszöld moszatok), vörösmoszatok, zöldmoszatok (járommoszatok), csillárkák 
A mohák, a harasztok a nyitvatermők és a zárvatermők kialakulása, testfelépítése, életmódja 
(alkalmazkodás a szárazföldi életmódhoz) és szaporodása.  
Fajismeret: májmoha, tőzegmoha, háztetőmoha, lucfenyő, jegenyefenyő, erdei fenyő, 
feketefenyő, vörösfenyő, páfrányfenyő, ciprusfélék, boróka, tiszafa, csikófark. 
A növényi szövetek csoportosítása és jellemzése. 
 
 

Tematikai egység/ 
fejlesztési cél 

A növények élete Órakeret 
16 óra 

Előzetes tudás Növényismeret, a növények szervei. 
A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai 
Az életműködések közös vonásainak felismerése. 
A növényi szervezet felépítésének a működésre gyakorolt következményének felismerése. 
Ismeretek/Fejlesztési követelmények  
A növényi létfenntartó szervek (gyökér, szár levél) felépítése, működése, módosulásai. 
A gyökér, a szár és a levél felépítése, szövettani szerkezetük típusaik, módosulásaik.  
A felsorolt szervek működése és szerepük a növény életében.  
A Liebig-féle minimumtörvény. 
A gázcserenyílás szerkezete és működése (összefüggés a zárósejtek felépítésével, turgorával 
és az ozmózissal). 
A virág részei és biológiai szerepe. Kapcsolat a virág és a termés között. 
A virágos növények reproduktív működései, az ivaros és az ivartalan szaporodás/szaporítás.  
A termés és a mag. A mag szerkezete. A csírázás folyamata és típusai.  
A hormonok (auxin citokinin, gibberellin, etilén abszcizinsav) szerepe a növények életében. 
Paál Árpád kísérletei.  
A növények mozgása.  
 
 

Tematikai egység/ 
fejlesztési cél 

Ökológia. 
Az élőlények környezete 

Órakeret 
12 óra 

Előzetes tudás Biomok, éghajlat, csapadék, talaj. Életközösségek. Indikátorok. 
A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai 
A környezet fogalmának, időbeli és térbeli változásának megismerése. Annak megértése, 
hogy az egyénnek felelőssége van a közösség fenntartásában és a normakövetésben. Annak 
felismerése, hogy környezetünk is hatással van egészségünkre. Annak megértése, hogy 
hogyan vezetett az ember tevékenysége környezeti problémák kialakulásához. 
 



Ismeretek/Fejlesztési követelmények 
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, Lotka–
Volterra-modell. 
Az élő ökológiai tényezők – populációs kölcsönhatások. 
Környezetszennyezés, környezetvédelem. 
 
 

Tematikai egység/ 
fejlesztési cél 

Ökoszisztéma Órakeret 
8 óra 

Előzetes tudás Tápláléklánc, termelők és fogyasztók, szénhidrogén- és 
kőszénképződés, lebontó szervezetek, foszfátüledék, populációs 
kölcsönhatások. 

A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai 
Az ökológiai egyensúly értelmezése. 
Egyes globális problémák és a lokális cselekvések közötti kapcsolat fokozatos megértése és 
értelmezése. 
A lokális és globális megközelítési módok megismerése és összekapcsolása, a 
környezettudatosság fejlesztése. 
Ismeretek/Fejlesztési követelmények 
Az ökoszisztéma fogalma, az életközösség ökoszisztémaként való értelmezése.  
Anyagforgalom: termelők, fogyasztók és lebontók szerepe, táplálkozási lánc és hálózat 
különbsége. 
A szén, az oxigén, a víz, a nitrogén és a foszfor körforgása – az élőlények szerepe e 
folyamatokban. Az anyagforgalom és az energiaáramlás összefüggése, mennyiségi viszonyai 
az életközösségekben. 
Biológiai sokféleség a faj (faj/egyed diverzitás) és az ökoszisztéma szintjén (pl. élőhelyek 
sokfélesége, a tápláléklánc szintjeinek száma). 
 
 

Tematikai egység/ 
fejlesztési cél 

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). 
Ismeretek/Fejlesztési követelmények 
A társulatok szintezettsége és mintázata, kialakulásának okai. 
A legfontosabb hazai klímazonális és intrazonális fás társulások (tatárjuharos-lösztölgyes, 
cseres-tölgyes, 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. 

11. évfolyam 
 

 Tematikai egység Órakeret 
1. Sejtbiológia: a sejtek kémiai felépítése 15 

2. Sejtbiológia: a sejt felépítése 6 

3. Sejtbiológia: a sejtek anyagcseréje 15 

4. 
Az ember önfenntartó működése és ennek szabályozása. 
Kültakaró és mozgás 

6 

5. 
Az ember táplálkozása, légzése és kiválasztása, a vér és 
vérkeringés 

21 

6. Szaporodás, egyedfejlődés és növekedés 10 

7. 
Immunológiai szabályozás. 
Az immunválasz molekuláris alapjai 

7 

8. Jelátvitel testfolyadék révén 10 

9. 
Az emberi szervezet szabályozó működése. 
Jelátvitel szinapszisok révén 

6 

 Szabadon tervezhető 10 óra 

Összesen: 108 óra 
 
 

Tematikai egység/ 
fejlesztési cél 

Sejtbiológia: a sejtek kémiai felépítése 
 

Órakeret 
15 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. 
Ismeretek/Fejlesztési követelmények 
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 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). 
 
 
 



Tematikai egység/ 
fejlesztési cél 

Sejtbiológia: a sejt felépítése Órakeret 
6 óra 

Előzetes tudás Az állati és növényi a sejt fénymikroszkópos szerkezete. 
A sejt felépítésében részt vevő molekulák. 
A fénymikroszkóppal látható sejtalkotók vizsgálata. 

A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai 
A nagyságrendek értelmezése a sejtek, a sejtalkotó részek és a biomolekulák méretének 
összehasonlítása által.  
A pro- és eukarióta sejt összehasonlítása (a belső membránok szerepe). 
A növényi, a gomba- és az állati sejt szerkezete közötti különbségek megértése.  
A sejt rendszerként való működésének belátása. 
Ismeretek/Fejlesztési követelmények 
A sejt szerkezete és alkotói, az egyes sejtalkotók szerepe a sejt életében. 
A sejtmembrán és a határoló membránok (sejthártya, sejtfal) felépítése. 
Anyagszállítás a membránon keresztül (szabad és közvetített, ill. passzív és aktív transzport, 
exo- és endocitózis).  
Az endoszimbióta elmélet.  
A sejtmozgások.  
A sejtosztódás típusai és folyamatai, programozott és nem programozott sejthalál.  
A sejtek osztódó képessége, őssejt kutatás. 
 
 

Tematikai egység/ 
fejlesztési cél 

Sejtbiológia: a sejtek anyagcseréje Órakeret 
15 óra 

Előzetes tudás A sejtek kémiai felépítése. 
A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai 
Az anyagcsere-folyamatok leírása, magyarázata és a folyamatok közötti összefüggések 
felismerése megfelelő algoritmusok kiválasztásával és alkalmazásával. 
Annak belátása, hogy az élő rendszer anyaggazdálkodására a maximális takarékosság 
jellemző.  
Annak belátása, hogy az élő rendszer egy kémiai folyamatok sorát felhasználó „gép”, 
melynek „motorja” és „hajtóanyaga” is ugyanazon molekulákból épül fel. 
Az egyirányú, a megfordítható és a körfolyamatok hátterének megértése, a körfolyamat 
szabályozó lépéseinek felismerése. 
Szent-Györgyi Albert munkásságának megismerése által a nemzettudat erősítése. 
Ismeretek/Fejlesztési követelmények 
Az anyagcsere sajátosságai és típusai energiaforrás és szénforrás alapján.  
Az enzimek felépítése és működése. 
A szénhidrátok lebontása a sejtben (glikolízis, az acetil-koenzim-A képződése, a citrát- kör, 
terminális oxidáció). 
A zsírok, a fehérjék és a nukleinsavak lebontása; kapcsolódásuk a szénhidrát-anyagcseréhez. 
Erjedés és biológiai oxidáció. Az erjedés előfordulása a biológiai rendszerekben és 
felhasználása a mindennapokban. 
A szénhidrátok és a lipidek felépítő folyamata. 
A fotoszintézis fény- és sötétszakasza. 
A sejtek energiaforgalma, elektronszállító rendszerek. 
Szent-Györgyi Albert munkássága. 
 
 



Tematikai egység/ 
fejlesztési cél 

Az ember önfenntartó működése és ennek 
szabályozása. 

Kültakaró és mozgás 

Órakeret 
6 óra 

Előzetes tudás Az ember kültakarója, mozgása és egészségvédelme. 
Szövettani alapismeretek. A sejt felépítése és működése. 

A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai 
A korosztályos személyi higiénia problémáinak és kezelésük lehetséges módjainak 
megismerése. A reális és az idealizált énkép közötti különbségek felismerésének és 
elfogadásának elősegítése. A természettudományos ismereteknek a hétköznapi élet 
problémáinak megoldásában való alkalmazása. Egészségügyi ismeretek bővítése. 
Ismeretek/Fejlesztési követelmények 
Az emberi bőr felépítése, biológiai szerepe és működése. A bőr rétegei, szöveti szerkezete, 
mirigyei (emlő is), a benne található receptorok. A neuroendokrin hőszabályozás. 
A bőr betegségei. 
A mozgás szervrendszer felépítése és működése: a csont- és izomrendszer anatómiai 
felépítése, szöveti szerkezete, kémiai összetétele, a mozgás idegi szabályozása. 
Az izomműködés molekuláris mechanizmusa 
A mozgásszegény és a sportos életmód következményei, a váz- és izomrendszer betegségei. 
 
 

Tematikai egység/ 
fejlesztési cél 

Az ember táplálkozása, légzése és kiválasztása, a 
vér és vérkeringés 

Órakeret 
21 óra 

Előzetes tudás Az anyagcsere főbb folyamatai és egészségvédelme, szövettani 
ismeretek 

A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai 
A szervrendszerek összehangolt működésének megértése a sejt, a szerv és a rendszerek 
szintjén. A tematikai egységhez kapcsolódó civilizációs betegségek és kockázati tényezőik 
megismerése. Az egészséges életmód és a tudatos táplálkozás fontosságának felismerése, az 
egészségkárosító szokások egyéni és társadalmi hátrányainak belátása. Analizáló- és 
szintetizálókészség fejlesztése. A kísérletezőkészség fejlesztése (tervezés, végrehajtás, 
rendezett dokumentálás és értékelés). 
Ismeretek/Fejlesztési követelmények 
A táplálkozás, a légzés, a kiválasztás és a vérkeringés szervrendszerének felépítése, 
működése, különös tekintettel az anyagcserében és a homeosztázis kialakításában betöltött 
szerepükre.  
A vese hármas működése (szűrés, visszaszívás, kiválasztás) a vizelet kiválasztás 
folyamatában. 
A táplálkozás, a légzés, a vérkeringés és a kiválasztás szabályozása. 
A szív ingerületkeltő és vezető rendszere. 
A vér fizikai, kémiai és biológiai jellemzői, és szerepe az élő szervezet belső egyensúlyának 
kialakításában. A véralvadás folyamata. 
A táplálkozáshoz, a kiválasztáshoz, a légzéshez és a vérkeringéshez kapcsolódó civilizációs 
betegségek. 
 
 

Tematikai egység/ 
fejlesztési cél 

Szaporodás, egyedfejlődés és növekedés Órakeret 
10 óra 

Előzetes tudás Az ember szaporodása, egyedfejlődése és egészségvédelme. 
Sejtosztódás: mitózis, meiózis. Hormonrendszer. 

A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai 
Az emberi szexualitás biológiai és társadalmi-etikai megismerése. A felelősségteljes nemi 
magatartásra való törekvés kialakítása. A tudatos családtervezés, a várandós anya egészséges 



életmódja melletti érvek megismerése és elfogadtatása. Az alkalmazott technikák előnyei 
mellett azok korlátainak és kockázatainak a felismerése, ehhez kapcsolódóan a mérlegelésen 
alapuló véleményalkotás fejlesztése. Különböző szexuális kultúrájú társadalmi csoportok, 
közösségek etikai elveinek megismerése, összevetése.  
Az egyén, a család és a társadalom felelősségének megértése az utódvállalásban. 
Ismeretek/Fejlesztési követelmények 
Az ember nemének meghatározásának különböző szintjei (kromoszomális, ivarszervi és 
pszichoszexuális nem). A férfi és női nemi szervek felépítése, működése, és a működés 
szabályozása. A spermium és a petesejt érése. A meddőség okai. A hormonális 
fogamzásgátlás alapjai. A megtermékenyítés sejtbiológiai alapjai. A terhesség és a szülés 
hormonális szabályozása. 
Az ember egyedfejlődése, a méhen belüli és a posztembrionális fejlődés fő szakaszai. 
 
 

Tematikai egység/ 
fejlesztési cél 

Immunológiai szabályozás. 
Az immunválasz molekuláris alapjai 

Órakeret 
7 óra 

Előzetes tudás A sejt felépítése és működése, molekuláris genetikai ismeretek 
A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai 
Az immunválasz élettani, molekuláris és genetikai alapjainak, szemléletmódjának, az 
egészségügyre, a betegségek gyors felismerésére, a megelőzésére és a társadalom higiéniai 
kultúrájára való hatásának a megismerése.  
A védőoltás és az egészségügyi politika kapcsolatának megértése.  
Az immunrendszer és a gyógyszerhasználat (pl. antibiotikumok) kapcsolatának megértése. 
Megalapozott szakmai ismereteken alapuló véleményalkotás és vitakészség fejlesztése. 
Annak felismerése, hogy az immunológia eredményeinek, alkalmazásának milyen szerepe 
van a társadalmi, gazdasági és környezeti folyamatok, jelenségek formálódásában.  
Annak megértése, hogy hogyan vezetett az emberiség tevékenysége környezeti problémák (pl. 
fertőzések, járványok, higiéniai problémák) kialakulásához, ezek kockázatának és az ezzel 
kapcsolatos felelősségnek a belátása. 
Ismeretek/Fejlesztési követelmények 
Az immunrendszer résztvevői, sejtes és oldékony komponensei, főbb feladatai.  
T és B nyiroksejtek (limfociták), falósejtek, nyúlványos (dendritikus) sejtek szerepe. 
Veleszületett és az egyedi élet során szerzett immunválasz. 
Az antigén-felismerő receptorok keletkezése (génátrendeződéssel és mutációkkal). 
A vércsoportok, vérátömlesztés, szervátültetés. 
Az allergia, autoimmun betegségek, a szerzett (pl. AIDS) és örökölt immunhiányok, valamint 
a rák és a fertőzések elleni immunválasz főbb mechanizmusai. 
A védőoltások szerepe a betegségek megelőzésében. Gergely János munkássága. 
Védekezés a vírus- és baktériumfertőzések és a daganatsejtek ellen. 
Egyéni és etnikai genetikai eltérések az immunválaszban. 
Biológiai (immun-)terápiák és perspektívájuk. 
 
 

Tematikai egység/ 
fejlesztési cél 

Az emberi szervezet szabályozó működése. 
Jelátvitel testfolyadék révén 

Órakeret 
10 óra 

Előzetes tudás Az életfolyamatok szabályozása és egészségvédelme, sejtbiológia: 
fehérjék, szteroidok. 

A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai 
A belső elválasztású mirigyek szerepének megértése a homeosztázis, a belső környezet 
dinamikus állandóságának kialakításában. 
Hálózatok bemutatása a hormonális szabályozás rendszerében. 
Testképzavarok, az izomfejlődést elősegítő doppinghatású anyagok káros hatásainak 



hangsúlyozása. 
Ismeretek/Fejlesztési követelmények 
A belső elválasztású mirigyek (agyalapi mirigyi, pajzsmirigy, mellékpajzsmirigy, 
hasnyálmirigy, mellékvese, ivarmirigyek) hormonjai és azok hatásai. A szövetekben 
termelődő hormonok (gasztrin, szerotonin, renin, melatonin), és hatásuk. 
Az elsődleges és másodlagos hírvivők szerepe. 
A vércukorszint hormonális szabályozása. 
A hormontartalmú doppingszerek hatásai és veszélyei. A hormonrendszer betegségei: 
cukorbetegség (1-es és 2-es típus), Basedow-kór, golyva, törpenövés, óriásnövés, anabolikus 
szteroidok és veszélyeik. 
A hormonok hatása a viselkedésre. 
Az anabolikus szteroidok veszélyei. Az egészséget befolyásoló rizikófaktorok. 
 

Tematikai egység/ 
fejlesztési cél 

Az emberi szervezet szabályozó működése. 
Jelátvitel szinapszisok révén 

Órakeret 
6 óra 

Előzetes tudás Az életfolyamatok szabályozása, sejtbiológia: a sejt felépítése és 
működése.  

A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai 
A szerkezet és a működés közötti kapcsolat felismerése és alkalmazása az idegsejt példáján. 
Az idegi kapcsolatok térbeli és időbeli hálózatként való értelmezése.  
Annak megértése, hogy az idegsejten belül a jelterjedés elektromos, az idegsejtek között 
pedig döntően kémiai jellegű. 
A narkotikumhasználat kockázatainak megismerése és tudatos kerülése. 
Nemzeti öntudat fejlesztése Szentágothai János, Somogyi Péter, Freund Tamás, Hámori 
József és Buzsáki György munkásságának megismerése által. 
Ismeretek/Fejlesztési követelmények 
Az idegsejt felépítése és működése (nyugalmi potenciál, akciós potenciál). Ingerületvezetés 
csupasz és velőshüvelyes axonon. 
A szinaptikus jelátvitel mechanizmusa és típusai (serkentő, gátló). 
A szinapszisok összegződése és időzítése, a visszaterjedő akciós potenciál és szabályozó 
szerepe. Függőségek: narkotikumok, ópiátok, stimulánsok. 
 



12. évfolyam 
 

 Tematikai egység Órakeret 

1. 
Az emberi szervezet szabályozó működése. 
Az idegrendszer felépítése és működése 

22 

2. Genetika: az öröklődés molekuláris alapjai 16 

3. Genetika: az öröklődés molekuláris alapjai 16 

4. Biológiai evolúció: mikroevolúció 12 

5. Biológiai evolúció. Speciáció 12 

6. Rendszerbiológia és evolúció 4 

7. Ismétlés. növénytan, ökológia 3 

8. Ismétlés: állattan 3 

9. Ismétlés: sejtbiológia, szövettan 3 

 Ismétlés: embertan 5 

 Integrált szövegelemzéses feladatok 4 

 Biológia érettségi gyakorlati feladatai 8 

 Szabadon tervezhető 12 óra 

Összesen: 120 óra 
 
 

Tematikai egység/ 
fejlesztési cél 

Az emberi szervezet szabályozó működése. 
Az idegrendszer felépítése és működése 

Órakeret 
22 óra 

Előzetes tudás Az életfolyamatok szabályozása és egészségvédelme. 
A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai 
Az idegrendszer működéséhez kapcsolódó leggyakoribb betegségek, a kialakulásukban 
leggyakoribb kockázati tényezők megismerése és gyógyításuk lehetséges módjai. 
Személyes felelősség felismerése a veszélyes viselkedések és függőségek elkerülésében.  
A tudatos cselekvés és az érzelmek biológiájának megismerése. 
Az egészségre káros élvezeti szerek kockázatának megismerésére alapozva a használatuktól 
való tartózkodás megalapozása. 
Ismeretek/Fejlesztési követelmények 
A gerincvelő felépítése és működése. 
A reflexív felépítése (izom- és bőr eredetű, szomatikus és vegetatív reflexek). 
Az agy felépítése (agytörzs, agytörzsi hálózatos állomány, köztiagy [talamusz, hipotalamusz], 
kisagy, nagyagy, agykérgi sejtoszlop, limbikus rendszer), működése és vérellátása. 
Az érzékszervek felépítése és működése; hibáik és a korrigálás lehetőségei. 
Az idegrendszer érző működése (idegek, pályák, központok). Az idegrendszer mozgató 
működése (központok, extrapiramidális és piramis-pályarendszer, gerincvelő, végrehajtó 
szervek).  
A vegetatív idegrendszer (Cannon-féle vészreakció, stressz). 
Az idegrendszer betegségei (Parkinson-kór, Alzheimer-kór, depresszió).  
Selye János és Békésy György munkássága. 
 
 

Tematikai egység/ 
fejlesztési cél 

Genetika: az öröklődés molekuláris alapjai Órakeret 
16 óra 

Előzetes tudás A sejtek felépítése és működése. 
A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai 



A genetikai kód általános érvényességének felismerése. 
A molekuláris genetika alapjaival, szemléletmódjával kapcsolatos ismeretek alapján a 
molekuláris genetika eredményeinek, alkalmazása szerepének megértése a társadalmi, 
gazdasági és környezeti folyamatok, jelenségek formálódásában.  
A molekuláris genetika hatásának belátása az élelmiszer- és gyógyszeriparra, a 
mezőgazdaságra és az emberre. 
A bioetika, a biotechnológia, a géntechnológia szerepének és jelentőségének belátása. 
A gén és a környezet, az emberi tevékenység, a hajlam és a kockázati tényezők 
kölcsönhatásának („sors vagy valószínűség”) megértése. 
Az emberi civilizáció fejlődésével létrejött önpusztítás veszélyének felismerése. 
Megalapozott szakmai ismereteken alapuló véleményalkotás és vitakészség fejlesztése. 
Annak megértése, hogyan vezetett az emberiség tevékenysége környezeti problémák 
kialakulásához; melyek az ezzel kapcsolatos kockázatok, az egyén felelősségének felismerése. 
Ismeretek/Fejlesztési követelmények 
A DNS örökítőanyag-szerepe és ennek igazolása. Szemikonzervatív megkettőződés.  
RNS-szintézis és -érés. A genetikai kód és tulajdonságai. 
A fehérjeszintézis folyamata (transzkripciós faktorok, mikro-RNS, lánckezdés, 
láncnövekedés, lánczáródás) és szabályozása, helye a sejtben. 
A génműködés szabályozásának alapjai (lac-operon modell), enzimindukció (gátlás és 
serkentés), a gén szabályozó része (promoter, szabályozó fehérjék kapcsolódási helyei), a gén 
kódoló része (m-RNS, indítókodon, kodonok, stop kodon, exon, intron). 
Mobilis genetikai elemek, ugráló gének. 
A mutáció és típusai, valamint következményei (Down-kór, Klinefelter- és a Turner-
szindróma, rák). 
A genetikai információ tárolása, megváltozása, kifejeződése, átadása, mesterséges 
megváltoztatása (rekombináns DNS-technológia, restrikciós enzimek, a génátvitel, 
génsebészet). 
Nukleotid szekvencia leolvasása (szekvenálás). 
Plazmidok és az antibiotikum-rezisztencia, transzgenikus élőlény. 
DNS-chip (DNS microarray), reproduktív klónozás (Dolly), GMO-növények és állatok, 
mitokondriális DNS. Humángenom-programok, génterápia. 
A környezet és az epigenetikai hatások. Mutagén hatások. 
 
 

Tematikai egység/ 
fejlesztési cél 

Genetika: az öröklődés Órakeret 
16 óra 

Előzetes tudás Az öröklődés molekuláris alapjai. Sejtbiológia. 
A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai 
A mendeli genetika szemléletmódja és kibontakozása fő lépéseinek (tudománytörténeti 
vonatkozások is) megismerése. 
Az ember megismerése és egészségének fejlesztése az emberi öröklődés példáin. 
A problémamegoldó gondolkodás fejlesztése genetikai feladatok megoldásával. 
A genetikai tanácsadás gyakorlati hasznának belátása.  
Analizáló- és szintetizáló képesség fejlesztése, a matematika eszközrendszerének használata a 
biológiában. 
Ismeretek/Fejlesztési követelmények 
Domináns-recesszív, intermedier és kodomináns öröklődés. 
A három Mendel-törvény.  
Egygénes, kétgénes és poligénes öröklődés. 
Génkölcsönhatások, random keresztezés, letális hatások. 
A nemi kromoszómához kötött öröklődés. 
A humángenetika vizsgálati módszerei (családfaelemzés, ikerkutatás). 



Géntérképezés kapcsolódási csoportok. 
A Drosophila (ecetmuslica) mint a genetika modellszervezete (életciklus, kromoszómaszám, 
kapcsolódási csoportok, gének elhelyezkedése a kromoszómán). 
A mennyiségi jellegek öröklődése. 
Környezeti hatások, örökölhetőség, hajlamosító gének, küszöbmodell, penetrancia, 
expesszivitás, heterózishatás (pl. hibridkukorica, brojlercsirke), anyai öröklődés. 
Genetikai eredetű betegségek (albinizmus, színtévesztés, vérzékenység, sarlósejtes 
vérszegénység, Down-kór, csípőficam, magas vérnyomás, velőcső-záródási rendellenességek 
stb.). A genetikai tanácsadás alapelvei. 
 
 

Tematikai egység/ 
fejlesztési cél 

Evolúció. 
Biológiai evolúció. 

Bevezetés, mikroevolúció 

Órakeret 
12 óra 

Előzetes tudás Állattan és növénytan, genetika. 
A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai 
A biológiai evolúciónak mint a világegyetem legbonyolultabb folyamategyüttesének az 
értelmezése. 
Az összetett rendszerek elemzése, a nehézségek felismerése. 
A mikroevolúció populációgenetikai modellekkel való közelítése. 
Tudománytörténeti folyamatok értelmezése. 
A természet egységére vonatkozó elképzelések formálása. 
A matematikai modell és a biológiai folyamatok összefüggésének megértése. 
Ismeretek/Fejlesztési követelmények 
Az evolúció, a biológiai evolúció, evolúciós egységek, az egyed biológiai értelmezésének 
problémái (pl. zuzmó). 
Mikro- és makroevolúció fogalmának értelmezése. 
Az ideális populáció modellje. A Hardy–Weinberg-egyensúly. 
A mutációk, a szelekció és a génáramlás szerepe a populációk genetikai átalakulásában. 
Darwin munkássága. Mesterséges szelekció, háziasítás, nemesítés (a legfontosabb kiindulási 
fajok és hungarikumok ismerete). Transzgenikus élőlények és felhasználásuk 
(gyógyszer/fermentációs ipar, alapanyag-termelés).  
A GMO hátterű növények, élelmiszerek (BT, kukorica stb.,), a GMO-vita lényege. 
 
 

Tematikai egység/ 
fejlesztési cél 

Evolúció. 
Biológiai evolúció. 

Speciáció 

Órakeret 
12 óra 

Előzetes tudás Növények, állatok, emberfajták, az állatok differenciálódása, 
a növények differenciálódása, endoszimbióta-elmélet, eukarióta sejt.  

A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai 
Az élő szervezetek felépítésében és működésében megfigyelhető közös sajátosságok 
összegzése. 
Az evolúciós gondolkodás alkalmazása a növény- és állatfajok földrajzi elterjedésével 
kapcsolatos következtetésekben. 
A faj fogalma és a fajok rendszerezése nehézségeinek felismerése. 
A biológiai evolúció időskálájának megismerése és értelmezése. 
Az evolúciót értelmező, tantárgyon belüli és a tantárgyak közötti ismeretek komplex 
szemlélete. Az evolúciós szemlélet formálása.  
Ismeretek/Fejlesztési követelmények 
A földrajzi, ökológiai és genetikai izoláció szerepe a populációk átalakulásában. 
A radioaktív kormeghatározás, relatív és abszolút kormeghatározás. 



A koevolúció, a kooperációs evolúció alapjai. 
A kémiai evolúció (Miller-kísérlet). Az élet kialakulásának elméletei. 
Prokariótából eukriótává válás. 
A bioszféra evolúciójának néhány feltételezett kulcslépése.  
Az ember evolúciója. 
 
 

Tematikai egység/ 
fejlesztési cél 

Rendszerbiológia és evolúció Órakeret 
4 óra 

Előzetes tudás Sejtbiológia, genetika, immunológia, ökológia. 
A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai 
A biológia tárgya, a teljes élővilág egységben látása. A környezet és az ember, az emberi 
közösség komplex kapcsolatának megértése. A rendszerelvű biológiai gondolkodás hatásának 
megértése az emberi együttélésre, a környezet megóvására és az egészségügyre. A fizikai és 
mentálhigiéniai kultúra összefüggéseinek megértése. A modern biológia és a bioinformatika 
egyre szorosabb kapcsolatának felismerése. 
A biológiai és környezettudományok rohamos fejlődése által felvetődő új kérdések, 
konfliktusok és lehetséges megoldások bemutatása, azok (bio)etikai, jogi és világnézeti 
vonatkozásaival. A biológiai és a társadalmi törvények jellegének és kapcsolódásuk 
bemutatása. 
Az evolúció bemutatása, mint a biológiai rendszerek változásainak alaptörvénye. A felvetődő 
ideológiai viták hátterének feltárása és feloldhatóságuk megvitatása. 
A megalapozott szakmai ismereteken alapuló véleményalkotás és vitakészség fejlesztése. 
A rendszerelvű biológia és orvoslás jelentőségének felismerése, az eredmények 
alkalmazásával kapcsolatos véleményalkotás, érvelés fejlesztése. 
 
Ismeretek/Fejlesztési követelmények 
A biológiai rendszerekben működő általános (hasonló és eltérő) törvényszerűségek. 
Az élet alapvető (biológiai) jellegzetességei.  
A bioszféra hierarchikus rendszerei. 
Bioinformatikai alapfogalmak. 
A biológiai hálózatok általános és sajátos törvényszerűségei, dinamikai jellegzetességei. 
A legfontosabb hálózati modellek. 
Molekuláris (gén és fehérje), sejtes, szervezetszintű és társadalmi hálózatok működése ép és 
kóros körülmények között, 
A jövő kilátásai és várható új kihívásai a biológia várható fejlődésének tükrében. 
Az evolúcióelmélet és az evolúciós modell mai bizonyítékai. 
A bioetika alapjai. 
Az ökológia és az evolúcióbiológia kapcsolata. 
 


